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  إندونيسـيا مجـهوريــة

  الدينيـة الشـؤون  وزارة

  مباالنج  احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا جامعة

   العليا الدراسات كليـة

  العربيـة اللغـة تعليـم قسم
 
  

  
  
ىف اللغة  من اللغة العربية استخدام  املفردات املقرتضة

  العربية سية لتعليم األصواتاإلندوني
  )على املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية  الثانية باالجنكاريا يقببالتط(

  حبث تكميلي لنيل درجة املاجستري يف تعليم اللغة العربية
  

  

  

  : إعداد
  مفتاح شافعي: الطالب     

 S-2/٠٧٩٣٠٠١٥:  رقم التسجيل

  : إشراف   

  ياطيحمّمد عفيف الدين دم كتورد ال  

  بكري حممد خبيت أمحدالدكتور     
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  إهداء
 

  

  إىل والدي ووالديت

  املعلم األول الذي تلقيت على يديه الكرميتني أول مبادئ الصدق والوفاء
  سه السمحة الطيبة وسالمة الطوية ونقاء الضمريوعرفت يف نف

  تقدمة إجالل واحرتام
 

  

  الذين أدين هلم بالكثري تىذإىل أسات

  تقديرا وإجالال
  

  إىل زوجيت وولدي 

 

 

  إىل من هم عندي يف مقام االبن واالبنة

  مودة وتقديرا ورغبة يف التقدم العلمي
  

  
  

  وجود األمة وبقائها إىل الذين حيرصون على اللغة العربية حرصهم على

 رسل حضارة أسهمت وتسهم يف خدمة اإلنسان
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  شكر وتقدير
  

احلمد هللا على كل حال، وأشكره على فضله املتوال، وأسأله جزيل  النوال، 
والثبات يف احلال واملآل، وأصلي وأسلم على خري الصابرين الشاكرين، وعلى آله 

  :إحسان اىل يوم الدين، أما بعدوأصحابه الغر امليامني، والتابعني ومن تبعهم ب
وقد مّن اهللا علي باالنتهاء من إعداد  هذا البحث، فله سبحانه أهلج باحلمد 
والثناء، فلك احلمد يا ريب حىت ترضي ، على جزيل نعمائك وعظيم عطائك ويشرفين  

أن أتقدم بالشكر والتقدير والعرفان إىل الذين كان هلم فضل يف  -بعد محد اهللا تعاىل -
خروج هذا البحث إىل حيز الوجود ومل يبخل أحدهم بشيئ طلبت، ومل يكن حيدوهم إال 

  :ومنهم . العمل اجلاد املخلص
مساحة األستاذ الدكتور احلاج إمام سوفرايوغو، مدير جامعة موالنا مالك إبراهيم 

  اإلسالمية احلكومية ماالنج
 مالك موالنا جامعةالعليا الدراسات  كلية عميدمساحة األستاذ الدكتور عمر منران، 

  ماالنج احلكومية اإلسالمية  إبراهيم
، رئيس قسم تعليم اللغة العربية كلية الدراسات توركيس لوبيسمساحة الدكتور 

  العليا جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
اسات قسم تعليم اللغة العربية كلية الدر  سكرتري، شهداء صاحل مساحة الدكتور

  العليا جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
علميا  دمياطي، املشرف األّول الذي أفادين حممد عفيف الدينمساحة الدكتور 

وعمليا ووجه خطواته يف كل مراحل إعداد هذا البحث منذ بداية فكرة البحث حىت 
  كر والتقديريم الش عظاالنتهاء منه، فله من اهللا خري اجلزاء ومين

لساين عن  أمحد، املشرف الثاين فحقا يعجز بكري حممد خبيت مساحة الدكتور
كل العون والتشجيع طوال فرتة إعداد هذا البحث فلم يبخل   شكره وتقديره فقد قدم يل
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وتوجيهه، وكان لتفضله مبناقشة هذا البحث   يضق صدره يوما عن مساعديتبعلمه ومل
  . خالص الشكر والتقدير ومن اهللا عظيم الثواب واجلزاءفله مين يأكرب األثر يف نفس

املعلمني يف قسم تعليم اللغة   ةتقدم بكل الشكر والتقدير إىل األساتذكما أ
. سالمية احلكومية ماالنجالعربية كلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك إبراهيم اإل

شجيع وجزاهم اهللا املعارف والتما قدموه من العلوم و كل الشكر والتقدير على فلهم مين  
  .عين خري اجلزاء

كما أتقدم بكل الشكر والتقدير إىل فضيلة الشيخ احلاج هاشم حسن مريب 
املعهد الفتاح باجنار نغارا  كما يطيب يل أن أتوجه بكل احلب والشكر لزمالئي األعزاء 

أسريت وعلى رأسها أما . يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية الثانية باالجنكاريا 
والدي الكرمي الذي كان له بعد اهللا فضل إمتام هذا البحث مبا غرسه يف نفسي من حب 

ق فضلهاعنقي وكان دعائها العمل، ووالديت احلبيبة اليت يطو  للعلم واملعرفة واالخالص  يف
 وزمالئيولزوجيت احملبوبة وولدي حمّمد نبيل احملبوب  .املستمر خري معني يل يف حيايت

وأصدقائي وكل من ساهم يف إخراج هذا العمل املتواضع إىل حيز الوجود ولو بكلمة 
  .تشجيع، هلم مجيعا خالص الشكر وعظيم التقدير واالمتنان

  
  واهللا ويل التوفيق

   



 و 
 

 
 

 

  
 

  
  

  الدينية الشؤون وزارة

  مباالنج  احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا جامعة

   العليا الدراسات كليـة

  العربيـة اللغـة تعليـم قسم
  

  تقرير المشرفين
  

احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على أشرف  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  . له وصحبه أمجعنيآنبياء واملرسلني وعلى األ

  

      : الذي حضره الطالب ليميبعد االطالع على البحث التك
  مفتاح شافعي:   االسم 

 S-2/٠٧٩٣٠٠١٥:   رقم التسجيل

العربية ىف اللغة اإلندونيسية لتعليم  من اللغة استخدام  املفردات املقرتضة:   موضوع البحث
لى املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية  ع يقببالتط( العربية األصوات

  )الثانية باالجنكاريا
  

  .اجلامعةوافق املشرفان على تقدميه إىل جملس 
  

  املشرف األول

  
 كتور حمّمد عفيف الدين دمياطيد ال

  املشرف الثاين

  
 بكري حممد خبيت أمحدكتور الد 

  

  االعتماد،
  رئيس قسم تعليم اللغة العربية

  
  

  

  وبيستوركيس ل الدكتور
  ١٥٠٣١٨٠٢٠: رقم التوظيف
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  الدينية الشؤون وزارة

  مباالنج  احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا جامعة

   العليا الدراسات كليـة

  العربيـة اللغـة تعليـم قسم
  
  

  اد جلنة املناقشةاعتم
  :عنوان البحث

 العربية لتعليم األصوات استخدام  املفردات املقرتضة من اللغة العربية ىف اللغة اإلندونيسية

  على املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية  الثانية باالجنكاريا يقببالتط

  )حبث تكميلي لنيل درجة املاجستري قسم تعليم اللغة العربية
  

  S-2 /٠٧٩٣٠٠١٥: التسجيل رقم     شافعي مفتاح:    لبالطا إعداد
وتقرر قبوله شرطا لنيل درجة  املناقشةقد دافع الطالب عن هذا البحث أمام جلنة 

    .م ٢٠٠٩يونيو،  ١٠األربعاء، املاجستري يف تعليم اللغة العربية، وذلك يف يوم 
  :وتتكون جلنة املناقشة من السادة األساتذة

  .: .................التوقيع  رئيسا ومناقشا  صاحل نورشهداء كتور الد  -١
  .: .................التوقيع  مناقشا  سعيد حواية اهللا أمحدالدكتور  -٢
  .: .................التوقيع  مشرفا ومناقشا  كتور حمّمد عفيف الدين دمياطيد ال -٣
  ..: ................التوقيع  مشرفا ومناقشا  بكري حممد خبيت أمحدكتور الد  -٤

  االعتماد، 
  عميد كلية الدراسات العليا

  
  
  
  
  

  منران عمر الدكتور األستاذ

  ١٣٠٥٣١٨٦٢: رقم التوظيف       
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 إقرار الطالب
  

  :أنا املوقع وبيانايت كاآليت 
  مفتاح شافعي:     االسم

   ٠٧٩٣٠٠١٥:  رقم التسجيل  
اللغة العربية يف اللغة اإلندونيسية  استخدام املفردات املقرتضة من: العنوان         

يق على املدرسة املتوسطة اإلسالمية ببالتط(لتعليم األصوات العربية 

  )احلكومية  الثانية باالجنكاريا
  

ر بأّن هذه الرسالة اليت خضرا لتوفري شرط لنيل درجة املاجستري يف تعليم اللغة العربية  أقرّ 
الك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج حتت كلية الدراسات العليا جامعة موالنا م

  :عنوان 
العربية يف اللغة اإلندونيسية لتعليم من اللغة استخدام املفردات املقرتضة 

يق على املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية  ببالتط( العربية األصوات

  )الثانية باالجنكاريا

وإذا دعى أحد . و تأليف اآلخر حضرا وكتبتها بنفسي وما زورا من إبداع غريي أ
ذلك،  علىاستقباال أّا من تأليفه وتبني أا فعال ليست من حبثي فـأنا أحتمل املسؤولية 

ولن تكون على املشرف أو على كلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك إبراهيم 
  .اإلسالمية احلكومية ماالنج

  .اصة وال جيربين أحد على ذلكهذا ، وحررت هذا اإلقرار بناء على رغبيت اخل
  م ٢٠٠٩يونيو  ٩  ماالنج ،

  
  

  مفتاح شافعي
  ٠٧٩٣٠٠١٥: رقم التسجيل 
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  مستخلص البحث

العربية ىف اللغة  من اللغة استخدام  املفردات املقرتضة م، ٢٠٠٩مفتاح شافعي، 
احلكومية بالتطبيق على املدرسة املتوسطة اإلسالمية ( العربية اإلندونيسية لتعليم األصوات

الدكتور حممد عفيف الدين دمياطي، واملشرف :  املشرف األول.)الثانية باالجنكاريا
  الدكتور بكري حممد خبيت أمحد: الثاىن

  
   .املفردات املقرتضة ، تعليم األصوات :الكلمات األساسية

  

تعليم اللغة العربية يف املدرسة املتوسطة يُهدف اىل تنمية كفاءة اتصال الطلبة 
  و يف . على كفاءة اإلتصال من نواح التعليم اليت تدلّ ناحية مهارة الكالم . لغة العربيةبال

، يعين الفروق بني اللغة العربية  نطق األصوات العربية الطلبة املشكالت يف الواقع واجه 
ما حيدث يف املدرسة  املتوسطة اإلسالمية احلكومية الثانية  هذا .واللغة املستخدمة للطلبة

. يواجه الطلبة املشكالت من ناحية نطق األصوات العربية بطريقة صحيحة. جنكارياباال
    .اخلاّصةاهلجائية وجد الباحث أّن الطلبة تواجههم مشكالت يف متييز األحرف 

انطالقــا مــن هــذه الظــاهرة ،يقــدم الباحــث حــّل هــذه املشــكلة باســتخدام املفــردات 
. مــادة لتــدريب النطــق يف  تعلــيم األصــوات العربيــةالعربيــة املقرتضــة يف اللغــة اإلندونيســية ك

  . واستخدام هذه املفردات يساعد الطلبة يف حفظ معانيها
األصـوات العربيـة  باسـتخدام  تعليم  ما مدى فعالية: " هيومشكلة هذا البحث 

 ثانيــةالســالمية احلكوميــة اإلىف املدرســة املتوســطة  يف اللغــة اإلندونيســية املفــردات املقرتضــة
  "جنكاريا ؟باال

املقرتضة يف اللغة  األصوات العربيةيف  طلبةكفاءة ال نّ اهي  وفروض هذا البحث
استخدام  بتقي سرت باالجنكاريا  ثانيةباملدرسة املتوسطة االسالمية احلكومية الاإلندونيسية 

  . ة ىف اللغة اإلندونيسيةاملقرتضالعربية املفردات 
 Classroom Action)واإلجرائـي   مـن نـوع البحـث الوصـفي ومـنهج هـذا البحـث  

Research)   ـــــــذي يرتكـــــــب مـــــــن ) ٣(التطبيـــــــق، و) ٢(تصـــــــميم خطـــــــة التعلـــــــيم، و) ١(ال
مــــن املعلــــم  أمــــا جمتمــــع البحــــث فيتكــــون. التقــــومي علــــي صــــورة الــــدورين) ٤(املالحظــــة، و

العــــام الدراســــي  املتوســــطة اإلســــالمية احلكوميــــة الثانيــــة باالجنكاريــــاوالتالميــــذ يف املدرســــة 
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 املقابلة و) ٢(املالحظة املنتظمة و ) ١:  (ومن األدوات جلمع البيانات. ٢٠٠٨/٢٠٠٩
 .االختبار) ٤(االستبانة و ) ٣(

 املفردات استخدام أنّ ) ١(: فيمكن أن تتلخص فيما يأيت نتائج هذا البحث أما
 نيلتحس كبري حد إىل وجناح فعال هو اإلندونيسية اللغة يف العربية اللغة من املقرتضة

 اإلسىالمية املتوسطة باملدرسة) ب( الثاين الصف يف الطلبة لدى العربية األصوات نطق
ر الكالم بطريقة ترفع نتيجة الطلبة وتقديرهم يف اختبا حيث باالجنكاريا، الثانية احلكومية

تؤثر كثريا لتشجيع الطلبة يف الصف الثاين  املقرتضة املفرداتأّن  ) ٢(اإلعادة الشفهية، 
يف تعلم اللغة العربية  باالجنكاريا الثانية احلكومية اإلسىالمية املتوسطة باملدرسة)  ب(

يزيد ثقة نفس الطلبة يف نطق األصوات  املقرتضة املفردات ستخدامأّن ) ٣(،والكالم ا
 اللغة يف املقرتضة العربية املفردات تعليم األصوات باستخدام) ٤(العربية والتكلم ا، 

كوم  ناجحني مائة لتنمية كفاءة الطلبة يف نطق األصوات العربية باجح ن اإلندونيسية
  .  يف مائة
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ABSTRACT  
  

 Miftah Safingi, 2009, Usage of Arabic Absorption Words in Phonology 

Teaching (Applying at State Islamic Junior High School 2 Palangka 

Raya.). Advisors:1) Dr.H.M.Afifuddin Dimyathi, 2) Dr. Bakry Mohamed 
Bakheet 

 

Key word: absorption words, phonology teaching. 
Arabic Language Teaching in Islamic Junior High School instructed to 

develop student's potency in communicating active in Arabic Language. One of 
the teaching aspects expressing communicative ability is converse (kalam). In 
reality, Arabic teaching learning process (especially speaking) faced many 
problems, namely difference of Arab language and student's language. These 
differences have an effect to student's ability in communication. These things 
happen in State Islamic Junior High School 2 Palangka Raya. The students in this 
school find difficulties in articulating Arabic letter truly through general 
observation, researcher discovers some students find difficulties in differentiating 
certain letters. 

Based on the fact, researcher raise solution alternative by using Arabic 
absorption word into Indonesia language (al mufradat al muqtaradlah) as 
practice uttering of language through phonology teaching (ta'lim al ashwat). The 
absorption word also can help students to remember words meaning easily. 

The research formula is "How far effective usage of absorption word in 
improving student's ability of class VIII B at State Islamic Junior High School 2 
Palangka Raya school year 2008-2009. 

Hypothesis of this research is "that usage of Arabic Language absorption 
word which permeated in Indonesian can solve difficulty articulate Arab 
Language and help student to communicate in Arabic language actively." This 
matter will have an effect to student's acquirement in Arabic language become 
more, so that, the student's competency which is expected can be realized through 
practice in daily conversation. 

The research design used is classroom action research (PTK) that consists 
of four steps; planning, acting, observation and reflection. The research 
instruments were observation, interview, questionnaire, and test.  

Result of this research can be mentioned as follows ; ( 1) that usage of 
absorption words improve student's ability in Arabic language articulate of class 
VIII B State Islamic Junior High School 2 Palangka Raya, with make-up of 
student value in test converse through "i'adah asy syafahiyyah, repeating words 
strategy ", ( 2) usage of absorption word has an effect to make-up student's  
motivation to learn Arabic language in class VIII B of State Islamic Junior High 
School 2 Palangka Raya,(3) usage of Arabic absorption word increase student's 
self confidence to speak and practice Arabic Ianguage, (4) phonology teaching 
with Arabic absorption words success to increase student's competency in Arabic 
language speaking. 
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ABSTRAK 
Miftah Safingi 2009.Penggunaan Kata Serapan Arab dalam Pembelajaran Bunyi 
(Penerapan di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Palangka Raya). Pembimbing: 
 1) Dr.H.M.Afifuddin Dimyathi, 2) Dr. Bakry Mohamed Bakheet 
 
Kata Kunci: Kata Serapan Arab, Pembelajaran Bunyi. 

Pembelajaran bahasa Arab di Madrasah Tsanawiyah diarahkan untuk 
mengembangkan potensi  siswa dalam berkomunikasi aktif dalam bahasa Arab. 
Keterampilan berbicara merupakan salah satu  aspek pembelajaran yang 
menunjukkan kemampuan berkomunikasi. Dalam praktiknya para siswa 
dihadapkan berbagai permasalahan seperti pengucapan bunyi kalimat bahasa 
Arab, yakni perbedaan bunyi bahasa Arab dengan bahasa para siswa. Perbedaan-
perbedaan ini berpengaruh terhadap kemampuan berbahasa Arab peserta didik. 
Demikian juga halnya yang terjadi di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Palangka 
Raya. Peserta didik di madrasah ini mengalami kesulitan dalam hal melafalkan 
bahasa Arab dengan benar. Melalui pengamatan, peneliti mendapati beberapa 
peserta didik mengalami kesulitan dalam membedakan lafal huruf-huruf tertentu. 

Berangkat dari fakta tersebut, peneliti mengajukan alternatif solusi dengan 
menggunakan kata serapan bahasa Arab ke dalam bahas Indonesia (al mufradat 

al muqtaradlah) sebagai latihan pengucapan bahasa melalui pembelajaran bunyi 
(ta’lim al ashwat). Kata serapan tersebut juga dapat membantu peserta didik 
mengingat dengan mudah arti kata tersebut. 

Rumusan penelitiannya   adalah  “Sejauh mana efektifitas penggunaan 
kata serapan dalam meningkatkan kecakapan berbicara siswa kelas VIII B pada 
Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Palangka Raya tahun pelajaran 2008-2009. 

Hipotesis dari penelitian ini adalah " bahwa penggunaan kata serapan 
bahasa Arab yang masuk dalam bahasa Indonesia dapat mengatasi kesulitan 
melafalkan bahasa Arab dan membantu peserta didik mewujudkan kemampuan 
berbahasa Arab secara aktif." Hal ini akan berpengaruh terhadap perolehan bahasa 
Arab peserta didik menjadi lebih banyak sehingga kompetensi yang diharapkan 
dapat terwujud melalui latihan dalam percakapan sehari-hari. 

Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitia ini adalah 
rancangan Penelitian Tindakan Kelas (PTK), yang terdiri empat tahap yaitu 
perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi dan berlangsung selama dua 
siklus. Sedangkan tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, 
wawancara  angket, dan tes. 

Hasil penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut ; (1) bahwa 
penggunaan kata serapan terbukti efektif meningkatkan kemampuan  melafalkan 
bahasa Arab bagi siswa kelas VIII B MTsN 2 Palangka Raya, dengan peningkatan 
nilai siswa dalam tes berbicara melalui strategi "i'adah asy syafahiyyah  
(mengulang kata)", (2) penggunaan kata serapan berpengaruh terhadap 
peningkatan motivasi belajar bahasa Arab siswa  kelas VIII B MTsN 2 Palangka 
Raya,(3) penggunaan kata serapan menambah kepercayaan diri para siswa untuk 
mengucapkan dan mempraktikkan bahasa Arab,(4) pembelajaran bunyi 
menggunakan kata serapan berhasil untuk meningkatkan kompetensi siswa dalam 
mengucapkan bunyi bahasa Arab.           
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  اإلطار العامّ 
  

 مقدمة  - أ

األصوات من إحدى املكونات الرئيسية للغة جانب املفردات 
واألصوات من بني هذه . والرتاكيب واالطار الثقايف الذي تستخدم فيه اللغة

. من اللغة أصواا فأّول ما يّتصل بآذان اإلنسان. املكونات ذات مكانة مميزة
وهي أساس اللغة كما عّرف ابن جّين أّن اللغة أصوات يعرب ا كل قوم عن 

أو بعبارة أخرى أن اللغة يف أساسها نظام صويت، وأن الكتابة نظام . أغراضهم
  .واالتصال بأصوات اللغة يأيت قبل االتصال برموزها املكتوبة. تابع هلا

العربية كلغة أجنبية، فتعليم  نظرا إىل أمهية األصوات يف اللغة
وهلذا التعليم دور كبري . األصوات أمر أساسي يف عملية تعليم اللغة العربية

ولكن ىف الواقع . لتنمية  كفاءة الطلبة يف نطق األصوات العربية نطقا سليما
من املشكالت اهلاّمة اليت يواجهها و . يف  عملية تعليمها املشكالتُوجدت 

 . لدى الطالب النطق ية التغلب على صعوباتغة ثانيةكيفكل العربية وامعلم
باملدرسة املتوسطة االسالمية شائعة بني الطلبة  املشكالت إّن هذه

وكانت اللغة اإلندونيسية قد . وحيتاج إىل حلوهلا باالجنكاريا ثانيةاحلكومية ال
  .اقرتضت املفردات العربية كثريًا وأصبحت هذه املفردات كلمات إندونيسية

نطق األصوات العربية لدى  وكان الباحث جيد يف هذه املدرسة مشكالت
  :، ومنها الطلبة

األصوات العربية كنطق األصوات اإلندونيسية مثل  ينطقونمعظم التالميذ  - ١
مثل " عامل"يف /  ع/، و نطق  zalimيف /z/مثل "حافظ "يف / ظ/ نطق

/a / يفayah   
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مثل نطق األصوات العربية املقرتضة يف  األصوات العربية ينطقونالتالميذ  - ٢
نطق ، و  azanيف / z/ كنطق" إذن" يف/ ذ/نطق ، مثل  اللغة اإلندونيسية

مثل " ةالص"يف  /ص/ نطق ، و kiblat يف/ k/كنطق " ةقصّ "يف  / ق /
  ".sahur"يف  /s/نطق 

يفرّقوا بني األصوات العربية جّيًدا ن كان معظم التالميذ ال يستطيعون أ - ٣
لعدم " سالم"يف / س/ ونطق " صاحل"يف / ص/مثل الفرق بني نطق 

يف / ت/والفرق بني نطق  ,،""salamو  saleh" " التفريق بينهما يف
 .taat و  taqwa، لعدم التفريق بينهما يف "طاعة"يف  /ط/ق طنو  "تقوى"
  :هيفشكالت هذه امل سباب ظهوروأّما أ
 .العربيةنقصان اهتمام املدرس بتعليم األصوات  - ١
 . األصوات يف عملية التعليم والتعلمقّلة التدريب واملمارسة ذه  - ٢
 .يةباللغة العر ىف  يةتعليمال استخدام الوسائل نقصان  - ٣

  

إنطالقا من املشكالت السابق ذكرها ىف عملية تعليم اللغة العربية 
االجنكاريا ب ثانيةالاملتوسطة االسالمية احلكومية باملدرسة والظواهر املوجودة 

الباحث أن يقوم بالبحث ويرّكز حبثه يف تعليم األصوات كجزء مهّم يف  يدفري 
 .الكالم مهارة تعليم

    مشكلة البحث -ب
ما مدى : " ها يف هذا البحث هي حلّ املشكلة اليت حياول الباحث 

يف اللغة  األصوات العربية  باستخدام  املفردات املقرتضةتعليم  فعالية
  ".باالجنكاريا ؟ ثانيةالسالمية احلكومية اإل املدرسة املتوسطة ىف اإلندونيسية
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  أهداف البحث -ج
وفقا لتحديد سؤال البحث السابق يهدف هذا البحث إىل حتسني 

كجزء رئيسّي من  ، خاصًة ىف جمال تعليم األصواتيةباللغة العر عملية تعليم 
  .باالجنكاريا ثانيةلاسالمية احلكومية اإلباملدرسة املتوسطة مهارة الكالم 

  فروض البحث - د
سالمية باملدرسة املتوسطة اإل األصوات العربيةيف  طلبةكفاءة ال نإ

ة ىف اللغة املقرتضالعربية استخدام  املفردات بتقي سرت باالجنكاريا  ثانيةاحلكومية ال
  . اإلندونيسية

  أمهية البحث - ه
النطاق الباحث أن تأيت نتائج هذا البحث بالفوائد على  يرجو

  :العلمي والعملي اليت ميكن تفصيلها كما يلي 
املفردات استخدام فعالية معرفة اّمة، و تعليم اللغة العربية ع تطوير: نظريا  - ١

 .املقرتضة يف تعليم األصوات العربية
، كفاءم يف نطق األصوات العربية  تساعد الطلبة لرتقية  ) أ(: ياتطبيق  - ٢

حتسني نتائجهم التعليمية يف تعليم اللغة ، و اوتشجيعهم على الكالم 
تبتكر منوذجا تعليميا فعاال يفيد للباحث و ملعلمي اللغة ) ب. (العربية

تعطي املعلومات املفيدة ) ج. (العربية أينما كانوا يف حتسني عملية التعليم
القرارات التعليمية املتعلقة بتطوير  اختاذواملسؤولني عن التعليم يف  للمدرسة

  .دراسيج الاملنه
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  حتديد املصطلحات - و

ي املفردات اليت استعارا ه ةضفاملقصود باملفردات املقرت :  دات املقرتضة املفر -١
عناصر اللغة العربية خاصة من ناحية الكلمات اللغة اإلندونيسية من 

  ".وأصبحت هذه الكلمات كلمات إندونيسية
تعليم األصوات العربية من  املقصود بتعليم األصوات هو:  تعليم األصوات -٢

  .ناحية خمارجها وصفاا ونطقها سليما

  حدود البحث  -ز
استخدام املفردات العربية املقرتضة يف اللغة :  احلدود املوضوعية  -١

ويركز الباحث على كفاءة . اإلندونيسية  لرتقية كفاءة الطلبة وفهم معانيها
 . ندونيسيةللغة اإلات العربية املقرتضة يف االطلبة يف نطق األصو 

                درسة        املمن  ب ثاينالصف ال كان هذا البحث يف :  احلدود املكانية  - ٢
واختار . وسطىلليمانتان ااباالجنكاريا ك ثانيةالاملتوسطة اإلسالمية احلكومية 

الباحث هذا الصف ألّن الباحث معلم يف هذه املدرسة ويريد الباحث أن 
ت املوجودة يف تعليم اللغة العربية خاصة يف نطق األصوات يعاجل املشكال

  .العربية وتنمية مهارة الكالم
ذا البحث يف الفصل الدراسي الثاين من  قام الباحث:  نيةااحلدود الزم - ٣

  .م٢٠٠٩-٢٠٠٨السنة الدراسية 
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  الفصل الثاين

  اإلطار النظري 
  االقرتاض اللغوي   )أ 
 للغوي طرق االقرتاض ا  )ب 

 دوافع االقرتاض اللغوي  )ج 

 املفردات املقرتضة  )د 

 تعليم األصوات  )ه 

 أسباب املشكالت الصوتية  )و 

 أهداف تعليم األصوات  )ز 

 توجيهات عاّمة لتعليم األصوات  )ح 

  أمهية التدريبات اللغوية  )ط 
 الدراسات السابقة  )ي 
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  اإلطار النظري
 

  االقرتاض اللغوي  )أ 

واقرتضت منه أي . ة هو مصدر اقرتض يقرتض اقرتاضاواالقرتاض لغ
ويقال أقرضه املال أو غريه، . أخذت منه القروض وأقرضه أي أعطاه قرضاً 

  ١.والقرض ماتعطيه غريك من مال أو حنوه على أن يرده إليك
وأما التعريف االصطالحي عند بعض من تطرقوا إىل هذه الظاهرة فهو 

وقد استعمل أهل . إدخال أو استعارة ألفاظ أو غريها من لغة إىل أخرى
واإلدخال  empruntوالنقل واالستعارة  borrowingاللغات لفظ االقرتاض 

innovation تهم وأطلقوا على األلفاظ املقرتصة اليت أضافوها إىل لغloan 

words  ا لفظوأما العرب فقد أطلقوا على عملية نقل األلفاظ واستعار ،
  ٢.التعريب وعلى األلفاظ املقرتضة األلفاظ املعرّبة

من لغة ما  وجاء تعريفه يف معجم املصطلحات العلمية أنه إدخال عناصر
إىل لغة أخرى أو من هلجة ما إىل هلجة أخرى سواء أكانت تلك العناصر  

واالقرتاض ظاهرة لغوية إجتماعية شائعة تكاد  ٣.كلمات أو أصواتا أو صيغا
قد اقرتضت اللغة .لعامل، وكذلك ىف اللغة االندونيسيةتطرد يف معظم لغات ا

  .اإلندونيسية عدة كلمات من اللغة العربية
إدخال عناصر  "انطالقا من هذه التعريفات فاملقصود باالقرتاض هنا 

اللغة العربية ىف اللغة اإلندونيسية خاصة من ناحية الكلمات وأصبحت هذه 
  ".الكلمات كلمات إندونيسية

  
                                                 

  ٧٣٣ ص )العريب، دون سنةدار احياء الرتاث  :بريوت ( ٢الد ،املعجم الوسيط ابراهيم أنيس وآخرون،  ١
 ٨ص  )م ١٩٩٨دار الفكر، :بريوت (العرب الكالم املعرب يف قواميس مسيخ أبو مغلى،  ٢
 ٧٥ص  )م ١٩٩٧مكتبة لبنان،  :بريوت ( عريب -معجم املصطلحات اللغويّة ؛إجنليزيرمزي منري بعلبكي،  ٣
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  القرتاض اللغويطرق ا  )ب 
عندما تقوم باقرتاض كلمة من لغة  ما هناك طرق عدة تلجأ إليها لغة

  ١:أخرى، منها 
من اللغة املعطية الكلمة وختضعها لقوانينيها الصيغية أن تأخذ اللغة اآلخذة  .١

مثال ذلك كلمة رادار . هذه العملية باالقرتاض املعدلوالصرفية، وتسّمى 
أإلندونيسية  kabulاإلجنليزية، ومثل كلمة  radarاليت اقرتضتها العربية من 

 .العربية" قبول "اليت تقرتض من كلمة 
وحدات الكلمات املقرتضة ترمجة حرفية إىل  كلمة أن ترتجم اللغة اآلخذة  .٢

نا ترمجة مقرتضة أو اقرتاض مرتجم وطنية ويف تلك احلالة يكون عند
 expressioمأخوذة من الكلمة الالتينية  expressionوالكلمة اإلجنليزية 

 . فهي لذلك كلمة مقرتضة
قد حيدث يف قليل من احلاالت أن يبقى اللفظ املستعار على حاله دون  .٣

تغيري من أصواته أو صيغه وال يتم هذا يف أغلب األحيان إّال حني يثق 
ستعري بقدرته على نطق اللغة األجنبية وحني يرغب يف إظهار مهارته بني امل

أفرا د بيئته، فكلما قوي املرء يف معرفة اللغة األجنبية مال إىل عدم التغيري 
 ,shalatوذلك مثل كلمة ٢.يف ألفاظها املستعارة أو التبديل من مظهرها

zakat, silaturrahmi اليت اقرتضتها اللغة اإلندونيسية من اللغة العربية. 
 

                                                 
 ٥٩- ٥٨م، ص  ٢٠٠٨اإلجتماعي،  حماضرة يف علم اللغةحممد عفيف الدين دمياطي،  ١
 ١٥٧، ص املرجع السابقابراهيم أنيس وآخرون،  ٢
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قد تقرتض الكلمة فيرتجم جزء منها إىل اللغة املقرتضة ويبقى اجلزء اآلخر   .٤
وصرفيم  phonemeمن املأخوذة  صوتيمكما هو ىف لغة املصدر مثال ذلك 

 . morphemاملأخوذة من 
  قرتاض اللغوياالدوافع  -ج

ما يلي بعض األسباب اليت يرجع إليها إقرتاض لغة معينة من لغة وفي
  ١:أخرى
 .حاجة اللغة املقرتضة إىل تغطية قصور املفردات )١

إّن من أسباب اقرتاض مفردات من لغة أجنبية معينة وجود مفردات 
تتمكن اللغة املقرتضة أو اآلخذة من جديدة يف تلك اللغة األجنبية ومل 

تعبري معاين هذه املفردات اجلديدة مبفرداا، وذلك ما حيدث يف اللغة 
 .اإلندونيسية

 .ميل أصحاب اللغة املقرتضة إىل الرتف التعبريي والتفاخر بلغات أخرى) ٢
يتشدق ذا الرتف التعبريي بعض اإلندونيسيني الذين حياولون إظهار 

 .غة العربية وتشبههم بالعربقرم من الل
 .توفري مفهوم معاين املفردات سد حاجة اللغة املقرتضة إىل) ٣

هناك سبب آخر يرجع إليه اقرتاض لغة معينة من لغة أخرى وهو قصور 
معاين مفرداا، ولتغطية هذا القصور اقرتضت تلك اللغة مفردات معينة 

ومثل ذلك كلمة . خذةمن لغة أخرى ليس هلا مرادف يناسبها يف اللغة اآل
iman )إميان ( بدال من الكلمةpercaya  و كلمةtaqwa )بدال من ) تقوى

  .  takutالكلمة 
   

                                                 
  ٦١-٥٩. ،صاملرجع السابق حممد عفيف الدين دمياطي،  ١
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 .مصطلحات معينة حاجة اللغة املقرتضة إىل ) ٤
إّن املفردات العربية اليت استعارْا اللغة اإلندونيسية يف بادئ األمر هي 

مث يتسع استعماهلا بعد ذلك املفردات املستعملة يف النشاطات الدينية 
فكلمة ). أّمة( umatو ) واجب( wajibوأصبحت مفردات عامة مثل 

تستعمل يف أول األمر للداللة على حكم من أحكام الدين مثّ " واجب "
 يتسع معناها وأصبحت تستعمل للداللة يف عري أحكام الدين ونقول مثال 

kamu wajib hadir )صطلحات اخلاصة وكذلك امل. ) احلضور عليك وجب
فهناك مفردات عربية استعارا اللغة اإلندونيسية سدا . ىف السياسة

حلاجتها إىل املصطلحات املناسبة وأصبحت بعد ذلك مفردات إندونيسية 
   و) جملس( majelisو ) وكيل( wakilو ) مشاورة(  musyawarah:مثل 

mahkamah )مةكحم ( وrakyat )الرتبوية  وكذلك املصطلحات .   )رعية
  ).فندق( pondokو ) كتاب( kitabو  )مدرسة(  madrasah:مثل 

  املفردات املقرتضة  -د

مفردات من اللغة العربية  / اللغة اإلندونيسية اقرتضت كلمات  كانت
و استخدمْت اللغة . كلمة  ٣٠٠٠- ٢٠٠٠كثريا ، وعددها حوايل 

تنقسم هذه . من هذا العدد يف تكرار كثري % ١٥ -%   ١٠اإلندونيسية 
  :١املفردات اىل أربعة أقسام 

ابد : "وأمثلة هذه املفردات هي . ، كما يف اللغة العربيةاللفظ واملعىن سواء  )١
)abad( عبد ،)abdi( عادة ،)adat( عدل ،)adil( اّول ،)awal( آخر،
)akhir( خبيل ،)bakhil( عمل ،)amal( بالغ ،)baligh( باطل ،)batil( ،

، حالل )insan(، إنسان )hikayat(، حكاية )daftar(، دفرت )ilmu(علم 
                                                 

1 http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar kata serapan dari bahasa Arab dalam bahasa Indonesia, 
diakses tanggal 12-Mei-2009 
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)halal( حرام ،)haram( خاص ،)khas(رسي ، ك)kursi( واجب ،
)wajib( زيارة ،)ziarah.(  
 ,berkah, berkat(بركة : تغيري اللفظ ويبقى املعىن ، وأمثلة هذه املفردات  )٢

barakat( درجة ،)derajat(خرب ،)kabar( لفظ ،)lafal( ظامل ،)lalim( ،
، )soal(، سؤال )resmi(، رمسّي )mungkin(، ممكن )masalah(مسئلة 

  ).misal(مثال  ،)rejeki(رزق 
، نسخة )logat(لغة : تغري اللفظ واملعىن من اللغة العربية، وأمثلتها  )٣

)naskah( فرض ،)perlu( عسكر ،)laskar( فتوى ،)petuah.( 
، كلمات  ahli, pakar)(أهل : اللفظ سواء واملعىن خيتلف، وأمثلتها  )٤

)rangkaian kata-kata /  (، سياسة )مجلةsiasat( مجلة ،)jumlah.(  
 تعليم األصوات -ه

خمارجها وصفاا : علماء العرب جهود بارزة وقيمة يف دراسة األصوات لل
وحتديد نسبة الشيوع فيها مما يصلح أن يكون نواة للدراسة العلمية املنهجية 

إذن ، املقصود بتعليم األصوات هنا تعليم ١.لألصوات العربية وتدريسها
 .األصوات العربية من ناحية خمارجها وصفاا ونطقها سليما

اللغة هي نظام صويت اتفق الناس عليه لتحقيق االتصال بني بعضهم 
ا يتزايد اهتمام من هن. والكتابة يف ضوء هذا التصور ، ظاهرة متابعة. وبعض

املدارس احلديثة يف تعليم األصوات قبل البدء يف تعليم الكتابة ويبدأ تعليم 
ويقصد بتعليم النطق . النظام الصويت للدارسني بتعليمهم طريقة نطق األصوات

                                                 
 ٢٣.م، ص ١٩٨٦، مكتبة الطالب اجلامعي،من الراشدين األصوات ا لعربية وتدريسها لغري الناطقني اسعد عبد اهللا الغرييب،  ١
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هنا تدريب الطالب على استخدام النظام الصويت يف العربية لفك الرموزاليت 
  .١يسمعها أو يستخدمها عند كالمه

وهذه األصوات تؤثر كثريا يف سالمة نطق العربية، إذا سلم املتكلم ىف 
فلذلك . أخطأ ىف املعىن النطق سلم ىف املعىن، وإذا أخطأ املتكلم ىف نطقه

  .مراعاة األصوات أمر مهّم ىف تعليم اللغة العربية

 أسباب املشكالت الصوتية - و

سعد عبد اليت تسبب املشكالت الصوتية العربية كما شرح أما األسباب 
 ٢ :فهي الغرييب اهللا 
 ن أمة إىل أخرى اختالف خمارج األصوات م  - ١

اجلهاز الصويت جمموع األعضاء اجلسمية اليت تشرتك يف عملية إصدار 
األصوات اإلنسانية، وقد مسي كذلك ألن اإلنسان استطاع أن يطوع 
أعضاء عملييت التنفس واألكل حبيث أمكن أن تصدر عنها األصوات 
اليت استغلها ىف التحدث، أي ان هذه األعضاء وجدت أصال لتؤدي 

 .ئف حيوية أخرى تساعد على جعل احلياة ممكنةوظا
 تفرد اللغة العربية بأصوات قلما توجد ىف اللغات األخرى - ٢

 .وهذه حتدث صعوبة بالغة ومشرتكة بني الناطقني مبختلف اللغات
 وجود أصوات يف لغة الدارس تشبه أصوات العربية - ٣

الصوت   فيحدث خلط بني الصوتني حيار فيه الدارس وال حيس به فيظنّ 
 .كما هو ىف لغته دون إدراك الفارق الدقيق بني الصوتني

                                                 
م  ١٩٨٩املنظمة االسالمية للرتبية والعلوم والثقافة، :الرباط ( ،تعليم العربية لغري الناطقني امناهجه وأساليبهرشدي أمحد طعيمة ،  ١
 ١٥٥.ص) ه ١٤١٠\
 ٧٠-٦٧. ، صاملرجع السابقسعد عبد اهللا الغرييب ،  ٢
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 اختالف اللغات يف استعمال النرب والتنغيم  - ٤

هر  من األسباب أيضا اختالف اللغة العربية عن غريها ىف بعض الظوا
  .املصاحبة للنطق كالنرب والتنغيم ومسائل التجويد يف تالوة القرآن الكرمي

 صواتأهدا ف تعليم األ  - ز

أهدا ف تعليم األصوات العربية يف برامج تعليمها للناطقني بلغات أخرى 
  :١فهي كما يلي 

من التعليم إىل  ويُهدف هذا النوع prespective teaching: التعليم املعياري -١
دراسة ما اكتسبه الطالب من مهارات صوتية يف لغته األم مما خيتلف عن 

تصحيح أشكال األداء " اهلدف هنا . األصوات العربية يف كثري أو قليل
الصويت اليت اكتسبها الطالب من لغته األم والتقليل من أشكال التداخل 

  ".بني نظامني صوتيني 
ويُهدف هذا النوع من التعليم إىل   productive teaching:  التعليم املنتج -٢

اكتساب الطالب أمناط جديدة من اللغة املتعلمة وتدريبه على نطق 
اهلدف . أصوات ليس هلا مثيل ىف النظام الصويت ىف اللغة األم عند الدارس

هنا إذن ليس تصحيح أمناط لغوية عند الدارس وأبعاد أشكال التداخل 
تيني، وإمنا اهلدف األساسي هو إكساب مهارة صوتية بني نظامني صو 

 .جديدة يف نظام صويت
ويُهدف هذا النوع من التعليم إىل   descriptive teaching: التعليم الوصفي -٣

تزويد الدارس مبعلومات عن خصائص اللغة العربية ومالمح النظام الصويت 
ريبا على أمناط ليس تصحيحا ألمناط خاطئة أو تد"اهلدف هنا إذن . فيها

جديدة وإمنا تعريف الدارس بالقوانني األساسية، ومن الواضح أّن هذا 

                                                 
 ٤٥٧- ٤٥٦. ص) م ١٩٨٦جامعة أم القرى، : مكة (، المرجع في تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى، رشدي أحمد طعيمة ١
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اهلدف أقرب إىل الدراسة األكادميية عن األصوات منها إىل تعليم 
 .األصوات ذاا

 توجيهات عاّمة لتدريس األصوات   - ح

يما يلي جمموعة من التوجيهات العامة اليت ميكن ان تساعد املعلم يف ف
  ١.يس األصوات يف برامج تعليم العربية للناطقني بلغات أخرىتدر 
ينبغي أن ختتلف طريقة تدريس األصوات :  العالقة بني النظامني الصوتيني -١

ومن . العالقة بينها وبني األصوات يف لغة الدارسني األوىل الفالعربية باخت
 :ثالثة أشكال من العالقة بني األصوات يف كل من اللغتني  املمكن متييز

فهناك أصوات تشرتك فيها اللغتان، أي يتماثل نطقهما يف كل من   )أ 
 .اللغتني

وهناك أصوات متشاة بني اللغتني، أي يتقارب نطقهما يف كل من   )ب 
 .اللغتني

 .وهناك أصوات عربية غري موجودة متاما ىف لغة الدارس  )ج 

منذ البداية اىل جمموعة من    جيب أن يستمع الدارس  :ياق ذو معىن س -٢
 .احلوارات اليت تشتمل على مجل كاملة يف سياق ذو معىن

 

                                                 
  ١٥٩ -١٥٧. ، صالمرجع السابقرشدي أحمد طعيمة،  ١
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من خالل هذه احلوارات يستطيع الدارس تعلم طريقة إلقاء :  إدارة حوار -٣
السؤال واإلجابة عليه، وإدارة حوار بسيط من خالل موقف عملي يوحي له 

 .مبا يقوله
يستطيع املعلم بعد إلقاء احلوارات كاملة :  الرتكيز على بعض األصوات -٤

 .وبإيقاعهاالطبيعي أن يعزل بعض األصوات ويركز عليها
أن ينطق املعلم األصوات يف عدة مواقف،  ينبغي:  تعدد مواضع الصوت -٥

فيدرب الدارس على نطق الصوت الواحد يف مواضع خمتلفة من الكلمة 
 ).ا، آخرها، مثّ ينطقه مستقالأوهلا، وسطه(

من قدرة الدارسني على تعرف  بعد التأكد:  االستقالل يف نطق األصوات -٦
األصوات ومتييزها يأيت إىل مرحلة أخرى هي تدريب الدارسني على تقليد 

 .األصوات وإنتاجها حىت يصلوا إىل مرحلة االستقالل يف نطق األصوات
تأكد من أّن الدارسني قد استمعوا جيدا ينبغي ال:  إبعاد عناصر التشتت -٧

وهذا يعين إبعاد عناصر التشتت، ومصادر الضوضاء . لألصوات املستهدفة
 .اليت تؤثر على توصيل الصوت إىل آذان الدارسني

إّن الدقة يف . الذي يلقي الصوت دقة النموذجوهذا يعين :   دقة النموذج -٨
 .دقة النموذج الذي يقّدم هلمحماكاة األصوات تعتمد إىل درجة كبرية على 

قد حيتاج املعلم إىل متثيل طريقة إخراج :  متثيل طريقة إخراج الصوت -٩
الصوت كأن خيرج لسانه قليال وهو ينطق الثاء أو الذال، وكأن يبتسم 
ابتسامة واسعة وهو خيرج الغني ، أو تذكري الدارسني مبا يفعله طبيب األنف 
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لى مؤخرة اللسان، ويطلب من املريض أن واألذن واحلنجرة عندما يضغط ع
  ".آه"يقول 

 أمهية التدريبات اللغوية -ط

وخباصة  –اليت هلا أمهية  عظمى يف جمال تعليم اللغة العربية األمور  من
 :١التدريبات وذلك انطالقا من بدهيات منها  - األصوات
 .ستغين عن التدريبات يف أي جمال من جماالتهالتدريس ال يأّن  .١
تزداد احلاجة إىل التدريبات يف درس األصوات ألّن تعليم اللغة  .٢

مهارة، واملهارة ال تكتسب وال تدوم إّال باملمارسة ) واألصوات جزء منها(
 .والتدريب

أّن الطلبة األغراب عن لغة يتعلموا هم بأمس احلاجة إىل التدريبات  .٣
ية اليت تطوع ألسنتهم وجتعلهم ميتلكون ناصية اللغة، ويف جمال اللغو 

األصوات حيتاج املتعلم إىل التدريبات سواء يف أّي مرحلة التمييز والتعرف 
 .أو مرحلة األداء واإلنتاج

الطالب إىل التدىيبات مرحلة التمييز للتعرف على األصوات   حيتاج
لتفريق بني صوتني متشاني يف اللغة اجلديدة اليت هلا مثيل يف لغة الطالب أو ل

ومن أجنح التدريبات اليت تفيد يف هذا اال تدريبات الثنائيات . العربية
  .٢الصغرى

طلح للتفريق بني صوتني إذا اتفقا يف مجيع العناصر ومل املص يستخدم هذا
والكيفية وخيتلفان يف  يف املخرج خيتلفا إال يف عنصر واحد كأن يتفق الصوتان

                                                 
 ٩٤.، صاملرجع السابقسعد عبد اهللا الغرييب ،  ١
 ٩٥-٩٤. ، ص نفس املرجع  ٢
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فهما متفقان يف املخرج ، فكل منهما ذلقي لثوي / د / ، /ت/احلالة، مثل 
أسناين ، ومن حيث الكيفية فكل منهما انفجاري ولكنهما خيتلفان يف حالة 

. صوت جمهور) الدال(صوت مهموس يف حني أّن ) فالتاء(اجلهر واهلمس 
تلفان يف صفة أخرى، فالتاء والطاء وقد يتفق الصوتان يف املخرج واحلالة وخي

خمرجهما واحد وحالتهما واحدة هي اهلمس، ولكّنهما خيتلفان يف صفة 
  .مرقق) التاء(مفخم و ) الطاء(واحدة فقط هي أّن 

هذا على مستوى األصوات أما على املستوى املفردات فإنّه يعد من 
دا صوتا واحدا الثنائيات الصغرى كل كلمتني اتفقتا يف أصواا مجيعا ما ع

وقد يقابل هذا الصوت يف إحدى الكلمتني صوت نظري له يف الكلمة 
كتب و  (، )سار وصار(مثل ) أي يكون الصوتان ثنائيات صغرى(الثانية
حيث يقابل السني الصاد ويقابل الفتحة القصرية على الكاف احلركة ) كاتب

يم األصوات ما ومن التدريبات لتعل. الطويلة على الكاف يف الكلمة الثانية
  :يلي 

 تدريبات الرتديد )١

الرتديد عادة يكون للحوار ، فيصغي الطالب للحوار من املعلم الناطق 
باللغة العربية وايد هلا من شريط التسجيل ويلقى بالسرعة  العادية على 

  .أن يكّرر عدة مرات
 تدريبات التمييز )٢

 صوتني متشاني عندما يريد املدرس أن يعرف هل الطلبة مييزون بني
  :  ١ميكن أن جيري هذا التدريب

يعرض املدرس على الطلبة ثالثة أعمدة يتفق يف كل سطر كلمتان  -
  وختتلف األخرى

                                                 
 ٩٧-٩٦.، صاملرجع السابقسعد عبد اهللا الغرييب ،  ١
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يطلب منهم  ذكر ر قم العمود الذي ورد فيه هذا الصوت  -
  .املختلف

التدريبات وهو للتمييز بني صويت  وعلى سبيل املثال هاك أحد هذه
  /.ء/، اهلمزة / ع/العني 

  :فيما يأيت / ع/عّني الكلمة اليت فيها صوت 
٣  ٢  ١    

  ) ٢( الصوت يف الكلمة رقم   أسري  عسري  أسري
  (....)الصوت يف الكلمة رقم   عربة  إبره  إبرة
  (....)الصوت يف الكلمة رقم   أمل  عمل  أمل

  (....)لكلمة رقم الصوت يف ا  صائد  صائد  صاعد
  تدريبات االنتاج )٣

املدرس لطالبه قائمة من الكلمات ذات منط واحد ويطلب منهم  يعطي
  :استبدال حركة طويلة بإحدى احلركات القصار مثل 

  

  َكاَتبَ :   اجلواب  ................  َكَتبَ 
  : ..................  اجلواب  ................  حدث

  : ..................  اجلواب  ................  منع
  : ..................  اجلواب  ................  هجم
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  الدراسات السابقة -ي
  .١)٢٠٠٧(، شريف الدين دراسة    - ١

على أساس املفردات لطلبة املدرسة الكالم مهارة  تدريس: عنوان البحث - ) أ
  .الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل ماالنج

مهارة الكالم عند الطلبة قبل تدريس  وصف)١(: أهداف البحث -)ب
وصف مهارة الكالم عند ) ٢. (مهارة الكالم على أساس املفردات

معرفة فعالية ) ٣(الطلبة بعد تدريس مهارة الكالم على أساس املفردات 
  .تدريس مهارة الكالم على أساس املفردات

 استخدم الباحث يف هذا البحث حبثا وصفيا حيث مجع: منهج البحث -)ج
ريس مهارة الكالم على أساس تد املعلومات ليصف الظواهر املعينة عن

املفردات يف جناح تعليم اللغة العربية يف املدرسة العالية اإلسالمية 
يستخدم الباحث طريقة وصفية ألن الطريقة . احلكومية األوىل مباالنج

الوصفية هي تعتمد على دراسة الواقع أو الظاهرة كما توجد يف الواقع 
  .ويهتم بوصفها وصفا دقيقا

تدريس مهارة الكالم على أساس املفردات فعال يف ) ١(:نتائج البحث -)د
هلذا التدريس دور كبري يف تشجيع ) ٢. (ترقية مهارة الكالم عند الطلبة

بعد تدريس مهارة الكالم على أساس ) ٣. (الطلبة لتعلم اللغة العربية
  . يق الكالماملفردات نال الطلبة ثقة النفس يف تطب

  
  

                                                 
رسالة ، على أساس املفردات لطلبة املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل ماالنج الكالمتدريس مهارة  ، شريف الدين  ١

اجلامعة اإلسالمية  احلكومية ماالنج،برنامج الدراسات العليا، ختصص تعليم اللغة العربية، : ماالنج (منشورة  غري ،رياملاجست
 . )م٢٠٠٧
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  .١)٢٠٠٧(خليل الرمحن، دراسة    -٢

تنمية مهارة الكالم باستخدام النصوص اليت تستوعب   : عنوان البحث -)أ
  .املواقف اليومية

معرفة مدى تنمية جانب النطق ملهارة الكالم ) ١: (أهداف البحث-)ب
معرفة مدى ) ٢( .املواقف اليومية باستخدام النصوص اليت تستوعب

 تنمية جانب القواعد ملهارة الكالم باستخدام النصوص اليت تستوعب
معرفة مدى تنمية جانب املفردات ملهارة الكالم ) ٣( .يوميةاملواقف ال

معرفة مدى ) ٤( .املواقف اليومية باستخدام النصوص اليت تستوعب
 تنمية جانب الفهم ملهارة الكالم باستخدام النصوص اليت تستوعب

   .املواقف اليومية
اإلجرائي الصفي، أي دراسة منظمة وكان هذا البحث  :منهج البحث   -)ج

قوم ا جمموعة من املدرسني ألجل حتسني عملية التعليم مع تأملهم يف ي
  .آثاره ونتائجه

املواقف اليومية  استخدام النصوص اليت تستوعب) ١(:  نتائج البحث -)د
 استخدام النصوص اليت تستوعب) ٢( .ينمي جانب النطق ملهارة الكالم

استخدام ) ٣( .املواقف اليومية ينمي جانب القواعد ملهارة الكالم
املواقف اليومية ينمي جانب املفردات ملهارة  النصوص اليت تستوعب

املواقف اليومية ينمي  استخدام النصوص اليت تستوعب) ٤( .الكالم
 استخدام النصوص اليت تستوعب) ٥( .جانب الطالقة ملهارة الكالم

  .املواقف اليومية ينمي جانب الفهم ملهارة الكالم
  

                                                 
اجلامعة اإلسالمية  : ماالنج (، غري منشورة  تنمية مهارة الكالم باستخدام النصوص اليت تستوعب املواقف اليوميةخليل الرمحن،  ١

 ).م٢٠٠٧احلكومية ماالنج،برنامج الدراسات العليا، ختصص تعليم اللغة العربية،
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  .١)٢٠٠٤(لص أمحد خمدراسة    -٣

دراسة عن مهارة الكالم (اسرتاتيجية تعليم اللغة العربية   : عنوان البحث  -)أ
  .ينموذجاليف املعهد العايل اإلسالمي احلكومي بامكاسن 

فهم اخلصائص و اخللفيات التعليمية لطالب ) ١(: أهداف البحث -)ب
،  ي يف مادة الكالمنموذجاملعهد العايل اإلسالمي احلكومي بامكاسن ال

فهم األسباب و العوامل الىت تؤثر ىف عدم جناح تعليم الكالم ) ٢(
تصوير ) ٣( ينموذجباملعهد العايل اإلسالمي احلكومي بامكاسن ال

اسرتاتيجية لتعليم مهارة الكالم يعين الفكرة العامة لنشاطات التعليم و 
هذا البحث من نوع البحث الشامل ، لنيل البيانات استخدم مستلزماا 

  .حظة و احملاورة و احلوار العميقاملال
تبع الباحث يف هذا البحث حبثا وصفيا تقومييا : منهج البحث -)ج

وأما . وباستخدام املالحظة واملقابلة واستبيان اآلراء للحصول على بياناته
مصادر البيانات يف هذا البحث فهي مدرسو اللغة العربية وطالب 

العايل اإلسالمي  نية يف املعهدالفصل الثالث من املدرسة العالية الدي
  .م٢٠٠١/٢٠٠٢للسنة الدراسية  ينموذجالاحلكومي بامكاسن 

) ٢(أن أكثر الطالب متخرجون يف املدارس الثانوية ) ١: (نتائج البحث -)د
األصلية يف  مكانته يف اتمع األصلي مجا عته يهتم الطالب بذاته و

يف اجلماعة األخرى وقت يهتم بذاته و نفسه و مكانته أيضا الذات 
الثانوية جلماعة األوىل والىت يطلق عليها اجلماعة املرجية والىت هي يف 

                                                 
، النموذجيدراسة عن مهارة الكالم يف املعهد العايل اإلسالمي احلكومي بامكاسن (اسرتاتيجية تعليم اللغة العربية  أمحد خملص،  ١

اجلامعة اإلسالمية اإلندونيسية السودانية مباالنج، برنامج الدراسات العليا، قسم تعليم اللغة العربية، : ماالنج (غري منشورة 
 ).م٢٠٠٤
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اسرتاتيجية ) ٣.(الواقع تعد من اجلماعات العضوية الثانوية بالنسبه له
   :لتعليم اللغة العربية هي 

السمعية الشفوية، األمثلة و األجوبة، املباشرة، : الطرق املستخدمة  -)١
  . التحاورية

  .الشرائح، الصور الثابتة، الزيارات التعليمية: الوسائل املستعملة  -)٢
/ احملادثة : التحريري و الشفوي، ينقسم إىل ثالثة وهي : التقدير  -)٣

املناقشة، القصص، اخلطب و الكلمات و األحاديث 
  .والتقارير

  

كالم مهارة التدريس  ، شريف الدين يبحث يف  ّولحث األاالبكان 
اساس املفردات باملدرسة الثانوية احلكومية ماالنج األوىل وكان لدى الطلبة على 

وتدريس مهارة الكالم على هذا األساس فعالة لرتقية كفاءم وتنمية . مفردات كثرية
  . رغبتهم ىف اللغة العربية

خليل الرمحن يبحث يف تنمية مهارة الكالم باستخدام  والباحث الثاين،
وهذه النصوص تنمي كفاءة الطلبة من . املواقف اليومية النصوص اليت تستوعب

والباحث الثالث، أمحد خملص يركز . خالل  النطق والقواعد واملفردات والطالقة
حبثه يف اسرتاتيجية تعليم اللغة العربية، دراسة عن مهارة الكالم يف املعهد العايل 

  . يف هذا املعهد وجمتمع البحث الطلبة". اإلسالمي احلكومي بامكاسن منوذجا 
أما الباحث فيقوم بالبحث ىف جمال تعليم األصوات باستخدام املفردات 
العربية املقرتضة يف اللغة اإلندونيسية وأصبحت هذه املفردات جزءا من كلمات 

لو استفاد املعلم من هذه املفردات املقرتضة، فهي فعالة ونافعة لتنمية  . إندونيسية
  .المكفاءة الطلبة يف مهارة الك

أن الباحث كرها، استنتج  بعد أن الحظ الباحث الدراسات اليت سبق ذ
مواد، (يبحثون عملية تعليم اللغة العربية من نواح متعددة معلمي اللغة العربية 
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الكتشاف حيتاجون وكان الباحثون ). أساليب، حماوالت ترقية مهارة الطلبة
وترقية مهارة الطلبة عملية التعليم املناسبة باملواد الدراسية لتسهيل  سرتاتيجياتاال

   .يف املدرسة
من مالحظة الدراسات السابقة، ما وجد الباحث الذي قام بالبحث يف 

يرى الباحث أّن هذا األمر أمر مهّم يف ترقية كفاءة  تعليم األصوات العربية، فلذا 
ندونيسية يف اللغة اإل املفردات العربية  املقرتضةو أن  .الطلبة ىف اللغة العربية 

نطق لتحسني عملية التعليم والتعلم يف تنمية مهارة ومادة كوسيلة ة  مالئم
الثانية درسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية باملطلبة الالعربية لدى  األصوات

  .وهذه املهارة تؤثر كثريا يف ترقية مهارة الطلبة يف الكالم .باالجنكاريا
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  الفصل الثالث

  منهجية البحث 
  منهج البحث  )أ 
 جمتمع البحث وعينته وأسلوب اختيارها   )ب 

 متغريات البحث    )ج 

 أدوات البحث   )د 

 مصادر البيانات   )ه 

 أسلوب حتليل البيانات   )و 

  .مراحل تنفيذ الدراسة  )ز 
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  منهجية البحث  
      

  منهج البحث - أ
  

ائع أو الظواهر الوقعن تعبري الألنه يهتم بيتبع هذا البحث املدخل الكيفي 
اليت تتعلق بعملية التعليم والتعلم يف ترقية محاسة الطلبة واستبشارهم يف التعليم 

البحث أما نوعه فهو . ١ونتائجهم التعلمية عن طريق اإلجراءات املستخدمة
، وهو البحث العملي الرتبوي الذي Class Action Researchاإلجرائي الصفي 

جيرى هذا البحث  ٢.ني عملية التعليم والتعلمجيرى يف الفصل ويهدف إىل حتس
املشاركة بني الباحث واملعلم  وهي collaborative partisipatorisبنظام املشاركة 

عملية البحث فيكون واضع خطة العمل مع القيام  أما الباحث يف. يف الفصل
  ٣.باإلجراء العملي واملالحظة والتقومي، وغري ذلك 

  جمتمع البحث وعينته وأسلوب اختيارها  -ب 
  

أو  هو مجيع األفراد Population Researchإن جمتمع البحث 
هي  Sampleاألشخاص أو األشياء الذي يكون موضوع مشكلة البحث، والعينة 

 درسةاملمن تمع يف هذا البحث مجيع الطلبة وا  ٤.جزء من جمتمع البحث األصلي
. م٢٠٠٩-٢٠٠٨للسنة الدراسية  باالجنكاريا ثانيةالاملتوسطة اإلسالمية احلكومية 

 .طالبا عددهم مخسة وثالثونو يف املدرسة  ثاين بوأما عينته فهي طلبة الصف ال

                                                 
1  Wahidmurni, Penelitian Tindakan Kelas Untuk Pendidik Dan Calon Pendidik Dari Teori 

Menuju Praktik. Makalah Pelatihan PTK Program Beasiswa Guru MTs Program Studi PBA 
PPs UIN Malang Tahun Akademik 2007-2008 (Malang : UIN Malang, 4 Januari 2008), hal. 
17.  

2. Kasihani Kasbalah, Penelitian Tindakan Kelas  (Jakarta : Depdikbud,  Dirjen Pendidikan 
Tinggi, 1998M), hal. 15. 

3. Rofiuddin, Metode Kualitatif  (Malang : IKIP Malang، 1989M), hal. 20. 
-١٠٩، ص )م١٩٩٧دار أســـامة للنشـــر والتوزيـــع، : الريـــاض (البحـــث العلمـــي مفهومـــه أدواتـــه أســـاليبه ذوقـــان عبيـــدات وآخـــرون،  ٤

١١٠. 
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عينة البحث ألن دراسة جمتمع البحث األصلي  بة هذا الصف كواختار الباحث طل
ف مادية مرتفعة، وال حاجة لدراسته  تطلب وقتا طويال وجهدا شاقا وتكاليا تكله

  . كله ألن العينة اليت خيتارها الباحث حتقق أهداف البحث
  متغريات البحث -ج 

يف عملية  املفردات املقرتضةإن املتغري املستقل يف هذا البحث هو استخدام 
الطلبة التعليم والتعلم وأما املتغري التابع فيه هو تنمية مهارة الكالم باللغة العربية لدى 

  .يف املدرسة
  

  أدوات البحث -د 

يف هذا البحث أن ما يبذله املعلم من جهد داخل الفصل كما سبق ذكره 
ولكي . له تأثريه يف العملية التعليمية) اإلعداد والتخطيط(أو خارجه ) التدريس(

ومن أهم . يعرف املعلم مدى جناحه من عملية التعليم فال بد له من القيام بالتقومي
ئل اليت ميكن استخدامها يف التقومي، كما قاله حممود رشدي خاطر ومصطفي الوسا

  ١.رسالن، هي االختبارات، واملقابلة، واملالحظة، واالستبيان
م الباحث جبمع البيانات ملعرفة مدى جناح حتسني ذلك فقاعلى وبناء 

 باملفردات املقرتضةعملية التعليم والتعلم يف تنمية مهارة الكالم بالعربية لدى الطلبة 
  :يف هذا البحث باألساليب التالية 

هي وسيلة يستخدمها اإلنسان العادي يف اكتسابه Observation املالحظة  -١
 ٢.ه حيث جنمع خرباتنا من خالل ما نشاهده أو نسمع عنهخلرباته ومعلومات

                                                 
. ، ص)م٢٠٠٠دار الثقافة والنشر والتوزيع، : القاهرة (تعليم اللغة العربية والرتبية الدينية حممود رشدي خاطر ومصطفي رسالن، ،  ١

٣١٨ 

 .١٤٩، ص )م١٩٩٧دار أسامة للنشر والتوزيع، : الرياض (البحث العلمي مفهومه أدواته أساليبه ذوقان عبيدات وآخرون، ،  ٢
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 األصواتواملالحظة يف هذا البحث هي املالحظة املباشرة على عملية تعليم 
حصول على البيانات اليت وتستخدم املالحظة لل. بوسيلة املفردات املقرتضة

لذلك نوع . هم يف عملية التعليمتالصف، ونشاطات الطلبة ومحاس تتعلق حبالة
أما مالحظها فهو الباحث . البيانات الذي سيجمع ا هو بيانات كيفية

وأداة البحث املستخدمة . الباحث ساعدة اللغة العربية اليت تمعلمو نفسه 
  .ملالحظة هي دليل املالحظةلتسهيل عملية ا

  االختبار  - ٢
أسئلة شفوية أو كتابية أو صور أو (هو جمموعة من املثريات Test االختبار 

يستخدمها املعلمون للكشف عن قدرات طالم وقياس مستواهم ) رسوم
يف هذا  ١.التحصيلي والتعرف على مشكالم ونواحي القوة والضعف عندهم

التقّدم ملعرفة ) اختبار اإلعادة الشفهية(شفهي الختبار اللبحث، يستخدم اا
بعد انتهاء عملية كفاءة نظق األصوات الطلبة يف اكتساب   الذي أحرزه

  . التعليم والتعلم
وحدد . النطقيس يف هذا البحث فهو قانب مهارة الكالم الذي وأما ج

ما ميكن لطلبة املدرسة  الباحث املعيار البسيط لقياس مهارة الكالم بقدر
  :الوصول إليه وهو كما يلي 

   

                                                 
 .١٨٩، ص املرجع نفسه ١
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  )١(اجلدول 
  ١النطقمن ناحية  معيار االختبار يف مهارة الكالم

 

 النتيحة املعيار الرقم

  ٥  . األجنبيةاللكنة  ه أثر قليل جدا منخيالط ١
 ٤ أجنبية واضحة لكنة بوضوح ، ولكن هناكمفهوم  ٢

٣ 
استماعا مركزا، وأحيانا  تستدعيمشكالت نطقية 
 .تؤدى إىل سوء فهم

٣ 

٤ 
طلب منه يُ . يصعب فهمه بسبب مشكالت نطقية 

 .إعادة ما يقوله باستمرار
٢  

٥ 
ه غري حديث جتعل عويصةلديه مشكالت نطقية 

 .مفهوم متاما
١ 

  

  االستبيان - ٣
أداة مالئمة للحصول على  Questionnaireيعترب االستبيان أو االستقصاء 

معلومات وبيانات وحقائق مرتبطة بواقع معني، ويقدم االستبيان بشكل عدد 
من األسئلة يطلب اإلجابة عنها من قبل عدد من األفراد املعنيني مبوضوع 

واملراد باالستبيان هنا جمموعة من األسئلة املكتوبة اليت تستخدم  ٢.االستبيان
للحصول على املعلومات اليت تتعلق باستجابات الطلبة عن إجراءات تعليم 

  .االصوات باملفردات املقرتضة
  

  

                                                 
، ص )م ١٩٩٦/ ه  ١٤١٧جامعة امللك السعود،  -عمادة شؤون املكتبات : الرياض (،اختبارات اللغةحممد،  حممد عبد اخلالق ١

١٨٥ 
 .١٢١، ص  مرجع سابققان عبيدات وآخرون، ذو  ٢
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  املقابلة  - ٤
ع الباحث جبم ن خاللاستبيانا شفويا يقوم م Interviewتعترب املقابلة 

فاملقابلة هنا هي حمادثة يقوم ا  ١.وصمعلومات وبيانات شفوية من املفح
ل سجّ لى املعلومات من املسؤول عنها، و الباحث بصفته سائال للحصول ع

ة سمدرّ  بلة فهياوأما املسئولة يف هذه املق. إليها السائل البيانات اليت حيتاج
واملقابلة اليت تستخدم يف هذا . قوم مبالحظة إجراءات التعليمربية اليت تاللغة الع

  . البحث هي املقابلة املنظمة اليت تعتمد على دليل املقابلة

  البيانات مصادر -ه

إن تصميم هذا البحث هو تصميم البحث اإلجرائي الذي يتضمن 
ج االختبار والبيانات البيانات الكمية هي نتائ. البيانات الكمية والبيانات الكيفية

 ةفيه، ومحاس عندما جترى عملية التعليمالكيفية حتتوى على الوصف جلو الصف 
يف تعليم مهارة  املفردات املقرتضةالطلبة ، وآراء املعلم عن إجراءات استخدام 

  .، واستجابات الطلبة عنهاصواتاأل
عربية مدّرسة اللغة الأما مصادر البيانات يف هذا البحث  حتتوى  على 

الثانية املتوسطة اإلسالمية احلكومية  باملدرسة ) ب(ثاين الصف الىف طلبة المجيع و 
  .م٢٠٠٩-٢٠٠٨لسنة الدراسية يف الفصل الدراسي الثاين  من ا  باالجنكاريا

  

  أسلوب حتليل البيانات - و
  

ف يستخدم يف هذا البحث أسلوب التحليل االحصائي الوصفي لوص
وهو بعد أن مجع الباحث البيانات . أثناء الدراسة  جتمعالبيانات واملعلومات اليت

وأما حتليل البيانات الكمية فهي حتليل حصيلة االختبار . يقوم بتحليلها كمية وكيفية

                                                 
 .١٣٥، ص املرجع نفسه ١
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ومعيار النجاح هلذه العملية يتكون . يف مهارة الكالم بعد إجراءات تعليمهاشفهي ال
  .من معيار النجاح الفردي ومعيار النجاح الصفي

خدم الباحث يف تعيني النجاج الفردي لكل واحد من الطلبة فيما يست
   P = (F:N) x 100  :      ١تيةلون عليه من االختبار بالرموز اآلحيص

  

P    =أو النتيجة اليت حتّصل عليها الدارس يف االختبار ةالدرجة النهائي  
F   = جمموع الدرجات احملصولة 

N   =عدد الدرجات كلها 
  

  : ٢كما يليوبعد ذلك يقيس الباحث نتائجها  مبعيار النجاح الفردي يف املدرسة  
  .من املادة املدروسة% ٦٠إذا كان الطالب يستطيع أن يستوعب : ناجح      
  . من املادة املدروسة% ٦٠إذا كان الطالب يستوعب أقل من : غري ناجح 

  

  

   : ٣ليوأما الرموز املستخدمة لتعيني النجاح الصفي فهي كما ي
   
    

X    = املتوسط(Mean) 

∑ X   =جمموع الدرجات النهائية من مجيع الطلبة  
N   =عدد الطلبة 

  

تفسريها التعليمية و  كل نتيجة من النتائجويقرر الباحث النسبة املئوية ل
  :باحلروف والتقدير كما يوضحها يف اجلدول اآليت

  

                                                 
1. Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan (Edisi Revisi) (Jakarta: Bumi Aksara, 
2007M), hal. 323. 

2. Standar Ketuntasan Minimal (SKM) Pembelajaran Bahasa Arab MTsN 2 Palangka Raya Tahun 
Pelajaran 2008-2009M. 

3. M.Soenardi Djiwandono, Tes Bahasa, Pegangan Bagi Pengajar Bahasa (Jakarta : PT Indeks, 
2008M), hal. 214.  

X  =∑ X   
     N               
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  )٢(اجلدول 
  ١معيار نتيجة االختبار

  قديرالت  النتيجة باحلروف  النسبة املئوية  الرقم
  ممتاز  أ  %١٠٠ -% ٩٠  ١
  جيد جدا  ب  %٨٩ -% ٨٠  ٢
  جيد  ج  %٧٩ -% ٧٠  ٣
  متوسط  د  %٦٩ -% ٦٠  ٤
  مقبول  ه  %٥٩ -% ٥٦  ٥
  ضعيف  و  %٥٥ -% ٠  ٦

وأما حتليل البيانات الكيفية فهي حتليل حصيلة املالحظة واملقابلة 
الطلبة ومعرفة  ةواالستبانة ملعرفة جناح إجراءات التعليم والتعلم يف تنمية محاس

  . استجابام عن إجراءات التعليم والتعلم ذه الوسيلة
  مراحل تنفيذ الدراسة -ز

  

 )أ(: يعتمد الباحث يف تصميم هذا البحث على أربع خطوات، وهي 
  ٢.االنعكاس/ والتقومي) د(واملالحظة، ) ج(والتنفيذ، ) ب(التخطيط، 

  التخطيط -١
التخطيط هو نشاط تصميم حل مشكلة البحث، ويعتمد يف هذا البحث على 

كما تقدم ذكره، هناك . يف نفس املدرسة املشاركةباحث و الجتربة ) ١: (
كلم لتعلى كفاءة الطلبة ل ؤثراليت ت نطق بعض األصوات العربيةمشكلة يف 

                                                 
دار الف�ح للنشر والتوزيع، : عمان (ا�ختبارات التحصيلية، إعدادھا وإجراؤھا وتحليلھا محمد علي الخولي،  ١

 .١١٥، ص )م١٩٩٨
2.  Suharsimi Arikunto, dkk., Penelitian Tindakan Kelas ( Jakarta : Bumi Aksara, 2008M), hal. 16. 
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املفردات العربية املقرتضة يف اللغة اإلندونيسية  م استخدا) ٢. (باللغة العربية
  .نطق األصوات العربيةيف مهارة الطلبة  و مادة لرتقية كوسيلة 

  التنفيذ  -٢
 .تعترب هذه املرحلة تطبيقا للتخطيط الذي صممه الباحث يف املرحلة السابقة

وهذا ال يعين أن الباحث ال . التخطيط م الباحث باإلجراءات اليت توافق علىقا
التدريس تتطلب التغيري والتكييف يف بعض  اتخيرج منه باإلطالق ألن إجراء

مدّرسة اللغة ه تساعدباحث بصفته معلما يف هذا البحث و م الوقا .األحيان
  .يف مالحظة عملية التدريس العربية

  املالحظة -٣
. يكون وقتها متماشيا مع تنفيذ العملوتقام املالحظة أثناء عملية التعليم اليت 

اليت تالحظ هي األحداث اليت تكون مؤشرات النجاح أوالفشل املقررة  لظاهرةوا
وألن مرحلة املالحظة يف البحث اإلجرائي هي كجمع البيانات . يف التخطيط

    ١.للبحث، فال بّد فيها من إعداد البيانات اليت ستجمع، واألدوات جلمعها
  االنعكاس/ التقومي  - ٤

ربط ّمث ي. البيانات احملصولة ويفسرها ويوضحها ويستنبط منهالل الباحث حي
  و. الباحث ما حيدث يف عملية التعليم والتعلم يف الفصل باخلصائص املعينة

حث اواصل البة مهارة الكالم املراد حتقيقها فيكان هذا الدور مل يصل إىل ترقي
هذا  وصل هذا الدور إىل ترقية مهارة الكالم املراد حتقيقها فتمّ و إىل الدور الثاين، 

  .البحث

  

                                                 
1.Adnan  Latief, Penelitian Tindakan Kelas Pembelajaran Bahasa Inggris 
(Malang: Jurnal  Pendidikan), hal. 107. 
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  الفصل الرابع

  عرض البيانات وحتليلها ومناقشتها
 العربية فيهام اللغة يعن املدرسة وتعلنبذة تارخيية   . أ
  عرض البيانات  . ب
  .حتليل البيانات ومناقشتها. ج
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  عرض البيانات وحتليلها ومناقشتها
  

 .م اللغة العربية فيهاعن املدرسة وتعلّ  نبذة تارخيية  -  أ
يوليو   ٢وسطة اإلسالمية احلكومية الثانية باالجنكاريا  بنيت املدرسة املت

وكانت هذه املدرسة يف اوائلها فرعا من املدرسة املتوسطة اإلسالمية . م  ١٩٩٧
وتقع املدرسة املتوّسطة اإلسالمية احلكومية الثانية .  احلكومية األوىل باالجنكاريا

باالجنكاريا، كاليمانتان  باالجنكاريا يف شارع جيليك ريووت السابعة كيلو مرتا
يعّلم فيها ثالثة عشر من املدّرسني . الوسطى ويرأسها األستاذ فارسني املاجستري

واثنتان وثالثون من املدّرسات ويتعّلم فيها مائتان ومثانية وأربعون من الطالب 
يف هذه . وثالمثائة واثنتان من الطالبات واموع سّتمائة وثالثة وثالثون  طالبا

  .رسة سبعة عشر فصالاملد
اللغة العربية هي مادة من املواد التعليمية اليت يتعلمها الطلبة يف مجيع 

حصص يف ) ٣(الّصفوف من الّصّف الّسابع إىل الصّف الّتاسع ،وهلا ثالثة 
 ويعّلم يف هذه املدرسة أربعة أساتذة ملادة اللغة العربية ، هم سوبياين و. أسبوع

معظم الطلبة جاءوا من املدرسة اإلبتدائية . ّنة و ليناسيت نور ج مفتاح شافعي و
   .العاّمة ، هم ال يتعّلمون اللغة العربية من قبل

ملساعدة الطلبة يف تعلم اللغة العربية فُتعقد الدراسة اإلضافية لرتقية 
، ألّن الطلبة "برنامج إقرأ"ّمسي هذا الربنامج . مهارة الطلبة يف القراءة
لكّل مدرس جمموعة من الطلبة . أ يف عمليتهميستخدمون  كتاب إقر 

وكل ). القرآن والنصوص العربية(الذين يواجهون املشكالت يف القراءة 
 املدّرسة كلّ / ويشرف املدّرس. جمموعة تتكّون من مثانية اىل عشرة طالب

 املدرسة املتوّسطةة يف املوجودهذه احدى املشكالت . هذه اموعة
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وحياول املدرسون حّل هذه املشكلة انية باالجنكاريا اإلسالمية احلكومية الث
حّىت يكون الطلبة جييدون يف دروسهم خاّصًة يف جمال تعليم اللغة 

هذا الربنامج يساعد الطلبة الذين يواجهون التخلف يف قراءة القرآن .العربية
 .   والنصوص العربية

   عرض البيانات  - ب

  املالحظة العاّمة -١
دريس اليت يريد الباحث حّلها هي ضعف كفاءة الت كما ذكر أن مشكالت

جمال نطق األصوات العربية ، وعدم الطالقة فيه، يف  )ب(الفصل الثاين  الطلبة ىف
ظهرت هذه و . الكالم يف مهارة خاصةم يف درس اللغة العربية و احنفاض درجا

 باللغة بةبعض الطل لباحثا وسأل املشكالت بعد أن قام الباحث باملالحظة
وأيّد  .مستحيني أّم اليستطيعون أن يتكلموا باللغة العربية بونجييهم و  العربية

أن :" حيث قالت) هي األستاذة لينا(ذلك نتيجة املقابلة مبدّرسة اللغة العربية 
الكالم  يطّبقواأن ينطقوا أو أن يستحيون ) ب(الصف الثاين يف  ةبمعظم الطل

  ). ٢٠٠٩ مارس ١٦،ثننييوم اإل: ة مقابل( .باللغة العربية يف املدرسة
عن كفاءة الطلبة ) ب(ربية للفصل الثاين لباحث مدّرسة اللغة  العا سألمث ي

 تْ شرح، ف"هل يتدرب الطلبة على احلوار كثريًا يف املدرسة؟: "يف مهارة الكالم 
قليل جدا من الطلبة الذين يتدربون على احلوار ويطّبقون اللغة : "دّرسة قائلةً امل
يبدو أنّنا  ال بد من ما عقد االختبار اللساين  بعدربية يف املدرسة، فلذلك الع

جيدون   الطلبة ، ألنّ األصوات العربية والتطبيق يف الكالمنطق إكثار تدريبات 
الكالم يف  األصوات العربية املتشاة والصعبة ونقصان املمارسة املشكالت يف نطق

بالتايل اجلدول  و،  " الكالمي  ختباردرجة االباللغة العربية، فلذلك اخنفض 
 . الكالمي  لدرجة االختبار
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 )٣اجلدول ( 

  ) ب(نتيجة االختبار الكالمي للصف الثاين 
 

  البيان
  درجة اختبار

 الكالم
 النمرة  أمساء الطلبة

 ١ عبد اهللا  ٦٣ ناجح
 ٢ أديليا مارسيتا  ٦١ ناجح
 ٣ أنيسا نور فتوى ديوي ٥٧ راسب
 ٤ عائشية  أنيسا ٦٢ ناجح
 ٥ باغوس سوبريانتو  ٦٤ ناجح
 ٦ دانيس أفغيا فؤادي ٦٠ ناجح
 ٧ ديسي الرضاء ٥٩ راسب
 ٨ ديفي جبتا ساري ٦٢ ناجح
 ٩ ديدين سوغيان نور ٦٠ ناجح
 ١٠ دينا رحيانا  ٧٠ ناجح

 ١١ أيكا فريدا يانيت ٦٢ ناجح

 ١٢ أيليس فطرياين ٥٩ راسب

 ١٣ فرتانيدا رمحي ٦٢ ناجح

 ١٤ فطريا ويندي ٥٨ راسب

 ١٥ هريي مها رضا ٦١ ناجح

 ١٦ هريمانشاح ٥٦ راسب

 ١٧ هريو إندرا سابوترا ٥٧ راسب

 ١٨ حممد ديدي كورنياوان ٦١ ناجح

 ١٩ حممد إّماوان ٦٢ ناجح
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 ٢٠ حممد أمني نور الدين ٥٦ راسب

 ٢١ حممد أديتيا ٦٤ ناجح

 ٢٢ نور إيفانشاح ٦٢ ناجح

 ٢٣ نور جّنة ٦٣ ناجح

 ٢٤ نورلياين أولياء ٦٤ ناجح

 ٢٥ نور صاحلة ٥٥ راسب

 ٢٦ نوفيا نور أنغريين ٦١ ناجح

 ٢٧ رمحاوايت ٥٦ راسب

 ٢٨ راين أبرلياين ٦٠ ناجح

 ٢٩ رحيان نور رحيم ٥٦ راسب

 ٣٠ ريا أنغريين ٦٢ ناجح

  ٣١  سارتيكا ٥٨ راسب
  ٣٢  سيلي نور فيتا ساري ٦٤ ناجح
  ٣٣  سوبيان نور ٦٠ ناجح
حناج   ٣٤  تفاين أيكا بوتري  ٦٥ 

  ٣٥  أرسيتا أننديا ٦٣ ناجح
  اموع ٢١٢٥
  األدىن ٥٥
  األعلى ٧٠

 املتوسط ٦٠،٧١
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 حيث أنّ ُعلم من اجلدول السابق عن درجات الطلبة  يف االختبار الكالمي 
س  لديهم درجة االختبار األدىن من درجة مقيا)  ٣١،٤٣% (طالبا  احد عشر

  . ستونالدرس وهو  هلذا )SKM( األدىن
بعد أن الحظ هذه الظاهرة ونقصان ممارسة الكالم باللغة العربية يف املدرسة 
فيشاور الباحث مع مدّرسة اللغة العربية حلّل هذه املشكالت، فاختار الباحث 
ومدّرسة اللغة العربية املفردات العربية املقرتضة يف اللغة اإلندونيسة كوسيلة ومادة 

  :ه املشكالت إعتماداً إىل األمور التاليةإضافية حلّل  هذ
تواجه أغلبية الطلبة ) تدّىن درجة االختبار يف فّن الكالم ( أن هذه املشكلة  .١

  ).ب(يف الصف الثاين 
أن هذه املفردات اقرتضتها اللغة اإلندونيسية كثريًا، واحيانا تلّفظ الطلبة مثل  .٢

 .قيةنطقهم يف اللغة اإلندونيسية أو اللغة املنط
وأن استخدام املفردات املقرتضة يشّجع الطلبة لتعّلم اللغة العربية،  خاّصة يف  .٣

 .تعرّفها و حفط معانيها
  

  يف التعليم املفردات املقرتضةتطبيق  - ٢

 ل الدور األو ) أ
  التخطيط -١

قبل قيام التعليم يف الفصل خّطط الباحث التصميم إلزالة مشكالت 
من املالحظة العاّمة واملقابلة مبدّرسة اللغة العربية هذا البحث اليت  انكشفت 

يف فن الكالم و عدم ) ب(وأيدها بتدّين نتيجة اختبار طلبة الصف الثاين 
ويصمم الباحث عملية ) . الكالم(شجاعتهم فيه يعين عدم طالقتهم فيه 

  .التعليم اليت ميكن اشرتاك الطلبة يف التعليم كافةً 
اىل اللقائني ألّن حصة درس اللغة العربية هلا قّسم الباحث الدور األول 

وأن هذا الدور . لقاء واحد يف كّل اسبوع ، فلذلك ُحيتاج اسبوعان لكّل دور
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دقيقة ، واملادة اليت ألقاها  ١٢٠ولكل لقاء ) لقاءان(األول له سّتة حصص 
وقد خّطط الباحث ". املهنة" الباحث هي مادة احلوار اليت حتت املوضوع 

دريس للدور األول من هذا البحث اإلجرائي باستخدام املفردات خطة الت
معيار الكفاءة و الكفاءة العربية املقرتضة يف اللغة اإلندونيسية ،  وفيها 

وبالتايل . معيار جناحهااليت ال بد من حصوهلا وكذلك عّني فيها  األساسية
  .خطة التدريس للدور األّول

 خطة التدريس للدور األّول (اللقاء األّول)

  املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية باالجنكاريا:      اسم املدرسة 
  اللغة العربية  :  الدرس

  الصف الثاين   :  املرحلة/ املستوى
  املهنة  :   املوضوع

  الكالم االستماع و مهارة   :  املهارة اللغوية
    دقيقة ٤٠×   ٣:         الزمن املقرتح

فهي عـــــن األفكـــــار واملشـــــاعر واخلـــــربات يف التعبـــــري الشـــــ  :  معيار الكفاءة
  شكل احلوار البسيط عن موضوع املهنة

  
    :  الكفاءة األساسية -أ

  .التعبري باحلوار البسيط عن موضوع املهنة -
  .إلقاء املعلومات الشفهية يف اجلمل البسيطة عن موضوع    املهنة -

    :  املؤشرات -ب
  وضوع املهنةنطق األصوات العربية من مادة احلوار عن م -
  .أداء األدوار لتطبيق احلوار البسيط عن موضوع املهنة -
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التعبري باملعلومات البسيطة شـفهيا عـن املهنـة برتاكيـب اجلمـل األساسـية  -
  .أن ، لن ، ل + اليت حتتوى على فعل مضارع 

    :  أهداف التعليم -ج
  . يتمكن الطلبة من نطق األصوات العربية من خالل احلوار -
الطلبة من استخدام املفـردات اجلديـدة بتبـادل األسـئلة واألجوبـة  يتمكن -

  .بينهم عن موضوع املهنة أمام الفصل
يـــــتمكن الطلبـــــة مـــــن التعبـــــري الشـــــفهي عـــــن أفكـــــارهم بتبـــــادل األســـــئلة   -

واألجوبة بينهم عن موضوع املهنة برتاكيب اجلمل األساسية اليت حتتوى 
  .أن ، لن ، ل+ على فعل مضارع 

    :  دة التعليميةاملا - د 
مفردة جديدة  ١٥نص منوذج احلوار يف الدرس اخلامس باستخدام  -

وتراكيب اجلمل  املهنةمقرتضة اليت تتعلق مبوضوع  داتمفر  ١٠و
  ." ، لِ  نْ ، لَ  نْ أَ + فعل مضارع  " األساسية اليت حتتوي على

، طبيب، رطّي، سائق، خّياط،، صحايفّ فّالح، شُ ، :  املفردات اجلديدة -
 .وغري ذلكرث ، يسوق ، يعاجل ، يساعد حي

 علماءحاضر ،  ، ِعْلمٌ  ، قرطاس إْذن ، ، مشاورة: املفردات املقرتضة  -
. 

الطريقــــة الســـــمعية الشـــــفهية، (الطريقـــــة االنتقائيـــــة : الطــــرق املســـــتخدمة -ه
  )الطريقة املباشرة

  :  خطوات التعليم -و
  

  الزمن  النشاطات  التنفيذ
افتتــــــــــــــــــــــاح   )  أ

  الدرس
 .الدراسة بالسالم باحثيبدأ ال -
الطلبة عن أحواهلم باحث يسأل ال -

  دقائق ١٠
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)            دقائق ١٠(
     

ويشجعهم جلذب ميوهلم واهتمامهم يف 
 .تعلم اللغة العربية

قليال عن الدرس الذي سبق  باحثيتكلم ال -
 .تعلمه للربط بالدرس اجلديد

الدرس اجلديد الذي  عن باحثيتكلم ال -
أهدافه املرجوة يف يوضح و  ةبلسيتعلمه الط

  .تعليمه
 ) ب

  إجراءات
  التعليم

  )دقيقة ٩٥(

املفردات اجلديدة ويستمع  باحثاليقرأ  -
 .الطلبة إىل ما قرأه املعلم

 يقلد الطلبة ما قرأ املعلم  -
يكّرر الطلبة املفردات اجلديدة بقراءة  -

 .صحيحة
 .معاين الكلمات املسموعة باحثاليشرح  -
مادة احلوار ويقلده الطلبة يف  باحثاليقرأ  -

  .قراءته

٢٠  
  دقيقة

-  الطلبة على املفردات اجلديدة  باحثالب يدر
 انطقوهواملفردات املقرتضة ويكررها حىت ي

  .نطقا صحيحا

  دقيقة ٢٠

الطلبة فرصة للتدريب على  باحثاليعطى  -
 . ممارسة احلوار 

وار الطلبة على أداء األد باحثاليدرب  -
  .لتطبيق احلوار

  دقيقة ٢٠

  دقيقة ٣٥اختبار اإلعادة الشفهية من  باحثالجيرى  -
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الطالب أن يؤدوا األدوار لقياس كفاءام 
 .يف نطق األصوات العربية 

املشكالت اليت جيدها  باحثاليالحظ  -
الطلبة يف تطبيق احلوار وحياول  مساعدم 

  .يف حلها
  االختتام) ج
  )دقيقة ١٥( 

األخطاء النطقية على بعض  باحثالضح يو  -
 .الطلبة يف احلوار وتصحيحها

طلبته مراجعة دروسهم يف  باحثاليطلب  -
بيوم لكي يستطيعوا أن يتكلموا باللغة 

 .العربية بطالقة
 خيتصر الدرس مع الطلبة -
 .الواجب املنزيل باحثاليعطي  -
  .الدرس بالسالم باحثالخيتتم  -

  ةقدقي ١٥

    

  

  .صورة ، لوحة، متثيل : سائل التعليميةالو    -ز
الكتاب املقـرر  تعلـيم اللغـة العربيـة لطـالب الصـف :   املصدر التعليمي  -ح

  .درسونو. فه تالثاين من املدارس املتوسطة اإلسالمية ألّ 
  : التقومي -ط

  االختبار الشفهي: تقنية التقومي   -١
  .اختبار اإلعادة الشفهية: نوع االختبار  -٢
  :أعد شفهيا الكلمات اآلتية  :ثال         امل -٣

  معاملة -مشاورة 
  ِعْلمٌ  -قرطاس 
  علماء –حاضر
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  )اللقاء الثاين(خطة التدريس للدور األّول 
  

  املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية ياالجنكاريا:  اسم املدرسة 
  اللغة العربية  :  الدرس

  الصف الثاين   :  املرحلة/ املستوى
  هنةامل  :   املوضوع

  مهارة الكالم   :  املهارة اللغوية
    دقيقة ٤٠×   ٣:     الزمن املقرتح

التعبـــــري الشـــــفهي عـــــن األفكـــــار واملشـــــاعر واخلـــــربات يف   :  معيار الكفاءة
  شكل احلوار البسيط عن موضوع املهنة

  
    :  الكفاءة األساسية -أ

  .التعبري باحلوار البسيط عن موضوع املهنة  -
  .فهية يف اجلمل البسيطة عن موضوع    املهنةإلقاء املعلومات الش  -

    :  املؤشرات -ب
  نطق األصوات العربية من مادة احلوار عن موضوع املهنة  -
  .أداء األدوار لتطبيق احلوار البسيط عن موضوع املهنة  -
التعبري باملعلومات البسيطة شفهيا عن املهنة برتاكيـب اجلمـل األساسـية الـيت   -

  .أن ، لن ، ل + حتتوى على فعل مضارع 
    :  أهداف التعليم -ج

  . يتمكن الطلبة من نطق األصوات العربية من خالل احلوار   -
يـــتمكن الطلبـــة مـــن اســـتخدام املفـــردات اجلديـــدة بتبـــادل األســـئلة واألجوبـــة   -

  .بينهم عن موضوع املهنة أمام الفصل
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جوبــة يــتمكن الطلبــة مــن التعبــري الشــفهي عــن أفكــارهم بتبــادل األســئلة واأل  -
بيــنهم عــن موضــوع املهنــة برتاكيــب اجلمــل األساســية الــيت حتتــوى علــى فعــل 

  .أن ، لن ، ل+ مضارع 
    :  املادة التعليمية -د

 ١٠مفردة جديدة و ١٥نص منوذج احلوار يف الدرس اخلامس باستخدام  -
وتراكيب اجلمل األساسية اليت  املهنةمقرتضة اليت تتعلق مبوضوع  داتمفر 

  .أن ، لن ، ل+ مضارع فعل حتتوي على 
، طبيب، فّالح، شرطّي، سائق، خّياط،، صحايفّ ، :  املفردات اجلديدة -

 .وغري ذلكحيرث ، يسوق ، يعاجل ، يساعد 
 . علماء،  ز كاة ، ِعْلمٌ  ، قرطاس ، معاملة ، مشاورة: املفردات املقرتضة  -

شـــفهية، الطريقـــة الطريقـــة الســـمعية ال(الطريقـــة االنتقائيـــة   :  الطرق املستخدمة -ه
  )املباشرة

  :  خطوات التعليم -و
  

  )دقيقة  ٤٠×  ٣(  صحصثالث   :  اللقاء األول -١
  

  الزمن  النشاطات  التنفيذ
افتتــــــــــــــــــــــاح   )  أ

  الدرس
)            دقائق ١٠(

     

 .الدراسة بالسالم باحثيبدأ ال -
الطلبة عن أحواهلم  باحثيسأل ال -

ويشجعهم جلذب ميوهلم واهتمامهم يف 
 .تعلم اللغة العربية

قليال عن الدرس الذي سبق  باحثيتكلم ال -
 .تعلمه للربط بالدرس اجلديد

عن الدرس اجلديد الذي  باحثيتكلم ال -
أهدافه املرجوة يف يوضح سيتعلمه الطالب و 

١٠ 
  دقائق



٤٥ 
 

 
 

  .تعليمه
 ) ب

  إجراءات
  التعليم

  )دقيقة ٩٥(

املفردات اجلديدة ويستمع  باحثاليقرأ  -
يقلد الطلبة ما و  باحثالىل ما قرأه الطلبة إ

 .باحثقرأ ال
يكّرر الطلبة املفردات اجلديدة بقراءة  -

 .صحيحة
 .معاين الكلمات املسموعة باحثاليشرح  -
مادة احلوار ويقلده الطلبة يف  باحثاليقرأ  -

  .قراءته

٢٠  
  دقيقة

بعض األحرف اهلجائية  باحثالب يدرّ  -
 املتشاة والصعبة لنطقها

ب الطلبة على املفردات اجلديدة درّ تي  -
 انطقوهواملفردات املقرتضة ويكررها حىت ي

  .نطقا صحيحا

٢٠ 
  دقيقة

الطلبة فرصة للتدريب على  باحثاليعطى  -
 . ممارسة احلوار 

طالبني على أداء األدوار  باحثاليدرب  -
  .لتطبيق احلوار

٢٠ 
  دقيقة

اختبار اإلعادة الشفهية من  باحثالجيرى  -
أن يؤدوا األدوار لقياس كفاءام يف  بةالطل

 .نطق األصوات العربية 
جدها املشكالت اليت و  باحثاليالحظ  -

الطلبة يف تطبيق احلوار وحياول  مساعدم 

٣٥ 
  دقيقة
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  .يف حلها
  االختتام) ج
  )دقيقة ١٥( 

األخطاء النطقية على بعض  باحثاليوضح  -
 .الطلبة يف احلوار وتصحيحها

طلبته مراجعة دروسهم يف  باحثاليطلب  -
بيوم لكي يستطيعوا أن يتكلموا باللغة 

 .العربية بطالقة
 الدرس مع الطلبة باحثالخيتصر  -
 .الواجب املنزيل باحثاليعطي  -
  .الدرس بالسالم باحثالخيتتم  -

١٥ 
  ةقدقي

  

  .صورة ، لوحة، متثيل :  الوسائل التعليمية   -ز
املقرر  تعليم اللغة العربية لطـالب الصـف الثـاين الكتاب   :  املصدر التعليمي  -ح

  .درسونو. فه تمن املدارس املتوسطة اإلسالمية ألّ 
  :  التقومي -ط

  االختبار الشفهي  :  تقنية التقومي -١
  .اختبار اإلعادة الشفهية  :  نوع االختبار -٢
  :أعد شفهيا الكلمات اآلتية   :        املثال  -٣

  معاملة -مشاورة 
  ْلمٌ عِ  -قرطاس 
  علماء – حاضر

  

  

  



٤٧ 
 

 
 

  .التنفيذ -٢

  :اللقاء األول  )أ

قام الباحث بالتدريس يف اللقاء األول من الدور األول يوم 
 ٤٠ملدة ثالث حصص، لكل حصة  ٢٠٠٩مارس سنة  ١٧الثالثاء 

  . دقيقة ، وهي يف احلصة الثالثة والرابعة واخلامسة
  :املقدمة  -)أ

وكان عدد الطلبة يف  الفصل مث سّلم على الطلبة باحثالدخل 
الطلبة أن يقرأوا  باحثالطالبا، مث أمر ) أربعة وثالثون( طالبا  ٣٤الفصل 

الدعاء قبل التدريس مجاعة  فقرأوا مجاعة بصوت مرتفع يشرتكون كلهم يف 
عن  باحثالقراءة الدعاء ، وبعد أن انتهوا من قراءة الدعاء ، سأل 

خبري، : " وا مجيعا بقوهلم ، فأجاب" كيف حالكم ؟ :" أحواهلم قائال 
  ". احلمد هللا 

تعارفا موجزا للطلبة ويشجعهم أن  باحثالوبعد ذلك تعارف 
. يتعلموا اللغة العربية جبّد ونشاط،ألّن استيعاب اللغة العربية  أمر ضروري 

وتكّلم الباحث عن التسهيالت اليت جيدها من استوعب لغًة ما السّيما 
جبانب ذلك أّن . قرآن واحلديث والعلوم واملعرفةاللغة العربية ، وهي لغة ال

فلذلك . اللغة العربية لغة عاملية قّررْا هيئة األمم املّتحدة كلغة رمسية فيها
وكان . ن جيتهدوا يف تعّلم اللغة العربية دائما شّجع الباحث الطلبة أ

  .اهتماما كبريا باحثالالطلبة يهتّمون بشرح 
  : عرض املادة  -)ب

ع الطلبة الفصل يف حالة انتباه ، حيث يستمهذا  حثالبا جدو 
ة ويطلب الطلبة أن يقّلدوا ما قرأ جديدمفردات قرأ للباحث وهو ي

ويقّلدون يستمعون بانتباه  طلبةأن الورأى الباحث . الباحث عدة مرّات



٤٨ 
 

 
 

وهذه الظاهرة كمؤشرة خالل التعلم، حىت ال يتكلم أحد ما امر الباحث 
: فيواصل الباحث الدرس سائال  .دريس اللغة العربيةإىل نشأة انتباههم لت

: أجاب الطلبة مجيعا بقوهلم " هل أنتم مستعدون لتدريب املفردات ؟"
استمعوا هذه الكلمات جّيدا، مث  : "مث قال الباحث" حنن مستعدون"

بعد أن . وطلب الباحث من الطلبة أن ال يفتحوا كتام من قبل."  كّرروا
ات اجلديدة مجاعًة، يطلب الباحث الطلبة تكرار قّلد الطلبة املفرد

وكان الباحث يدّرب بعض . املفردات فئويا حسب ترتيب الكراسي
مستشفى ، يعاجل و "األحرف املتشاة و الصعبة يف نطقها مثل كلمة 

يف / ع/ونطق " مستشفى" يف/ ش/، / س/،و يشرح كيفية نطق "طبيب
    ".طبيب"يف / ط/ونطق " يعاجل"

بشرح  باحثالن انتهى الطلبة من تدريب املفردات فيواصل بعد أ
ّمث يقّدم الباحث . معىن املفردات باستخدام الوسائل مثل صورة، متثيل

قرأ الباحث هذا احلوار يف أّول مرّة . املهنة/ احلوار الذي يتعلق  باملوضوع 
ءته الطلبة أن يكّرروا قرا باحثالّمث يطلب . ويستمع الطلبة قراءة املعّلم

  .مجاعيا وبعد ذلك يقرأ الطلبة احلوار فئويّا وإزدواجيا
أربعة طلبة أن يتقّدموا اىل مقّدمة الفصل  باحثالمث يطلب 

دانيس افغيا  وكان باغوس سوبريانتو يف دور األستاذ و. لتطبيق احلوار
 و نور جّنة محد ديدي كورنياوان يف دور صاحلفؤادي يف دور شريف و 

  .يف دور عائشة
  .السالم عليكم : ستاذ  األ

  . وعليكم السالم ورمحة اهللا :   الطللبة 
  ما مهنة والدك ، يا صاحل ؟: األستاذ  
  .هو مدرس يف املدرسة اإلسالمية:   صاحل  
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  ماذا يعّلم والدك ؟: األستاذ  
  .هو يعّلم اللغة العربية وال يعّلم غريها:   صاحل  

  لدك  ؟وأنِت يا عائشة، ماذا يعمل وا: األستاذ  
  .هو يذهب اىل املستشفى ليعاجل املرضى:   عائشة 

  هل هو طبيب ؟: األستاذ  
  .نعم ، هو طبيب: عائشة   
  ما مهنة والدك يا شريف؟:   األستاذ
  .بس  والدي تاجر، هو يذهب اىل السوق ليبيع املال:   شريف 

  آخر؟ هل هو يبيع شيئاً : األستاذ  
  .ال،  ال يبيع شيئاً آخر:   شريف 

  
الطلبة فرصة لتدريب هذا احلوار ويشّجع الطلبة أن  باحثالطي يع

قبل أن يتقدم اىل مقدمة الفصل جمموعة من الطلبة،  . يتدرّبوا جبّد ونشاط
كأّم يستحيون للتقدمي ولكن بعد تقدمي اموعة ويشّجع الباحث أّن 

لتقدمي تعّلم أيّة لغٍة حيتاج اىل املمارسة والتدريب كثريا، فظهرْت شجاعتهم 
  .احلوار 

  :االختتام  -)ج

الطلبة أن يتدرّبوا على احلوار  باحثالالختتام التدريس، أمر 
السابق تعّلمه حبّماسة وشجاعة، وكذلك تدريبات نطق املفردات وحفط 

الطلبة أن جيتهدوا يف دروسهم   باحثالويف اية الدراسة شّجع . معانيها
بية اليت هي لغة القرآن واحلديث عسى أن يكونوا من العاملني باللغة العر 

، "آمني يا رّب العاملني“: والعلوم واملعرفة ولغة اهل اجلنة، وأّمن الطلبة
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إىل اللقاء يف اليوم الثالثاء املقبل إن شاء اهللا، والسالم :"وقال الباحث 
  ".وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته:"،وأجابوا " عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 
  : الثايناللقاء . ٢

قام الباحث بالتدريس يف اللقاء الثاين من الدور األول يوم الثالثاء 
دقيقة ،  ٤٠ملدة ثالث حصص، لكل حصة  ٢٠٠٩من مارس سنة  ٣١

  . وهي يف احلصة الثالثة والرابعة واخلامسة
  :املقدمة  -)أ

الفصل مث سّلم على الطلبة وكان عدد الطلبة يف  باحثالدخل 
الطلبة أن يقرأوا  باحثالطالبا، مث أمر ) ربعة وثالثونأ( طالبا  ٣٤الفصل 

الدعاء قبل التدريس مجاعة  فقرأوا مجاعة بصوت مرتفع يشرتكون كلهم يف 
عن  باحثالقراءة الدعاء ، وبعد أن انتهوا من قراءة الدعاء ، سأل 

  ". خبري، احلمد هللا:"فأجابوا مجيعا " كيف حالكم ؟:"أحواهلم قائال 
الباحث عن الدرس يف اللقاء األّول ويشّجعهم  وبعد ذلك سأل

جبانب ذلك أّكد الباحث أمهّية . أن يتعلموا اللغة العربّية جبّد ونشاط
وكان الطّلبة يهتّمون بشرح . املمارسة والّتدريب يف تعليم الّلغة العربّية

  .املعّلم اهتماما كبريا
  :  عرض املاّدة -)ب

ع الطلبة اه ، حيث يستمالفصل يف حالة انتبهذا  الباحث جدو 
املفردات اليت قد تعّلموها يف اللقاء األّول ويطلب الطلبة قرأ للمعلم وهو ي

أن التالميذ يستمعون ورأى الباحث . عدة مرّات باحثالأن يقّلدوا ما قرأ 
وهذه خالل التعّلم ،حىت ال يتكلم أحد  باحثالويقّلدون ما امر بانتباه 

 باحثالفيواصل  .باههم لتدريس اللغة العربيةالظاهرة كمؤشرة إىل نشأة انت
أجاب الطلبة " هل أنتم مستعدون لتدريب املفردات ؟:"الدرس سائال 
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استمعوا هذه : "باحثالمث قال " حنن مستعدون: "مجيعا بقوهلم 
وطلب املعلم من الطلبة أن ال يفتحوا كتام ."  الكلمات جّيدا، مث كّرروا

الطلبة تكرار  باحثالاملفردات مجاعًة، يطلب  بعد أن قّلد الطلبة. من قبل
املفردات فئويا حسب ترتيب الكراسي ّمث يواصل تكرار املفردات فرديّا ، 

  . حّىت يكون مجيع الطلبة ينطقوا نطقا جهريا
فيواصل  باحثالبعد أن انتهى الطلبة من تكرار املفردات فيواصل 

بعد تدريب املفردات . يف نطقهابنطق األحرف اهلجائية املتشاة والصعبة 
الطلبة تقدمي احلوار الذي  باحثالونطق األحرف اهلجائية ّمث يطلب 

  .املهنة فئويّا/ يتعلق  باملوضوع 
  :االختتام  -)ج

الختتام التدريس، اخترب الباحث الطلبة باستماع الكلمات 
ويف اية الدراسة شّجع . ويطلب الطلبة أن خيتاروا أيّة كلمة صحيحة

. الباحث  الطلبة أن جيتهدوا يف دروسهم دائما بكثرة املمارسة والتدريب
يُقصد هذا االختبار ليقيس كفاءة الطلبة يف التعرف ومتييز األصوات 

  .العربية املتشاة
بعد  أن اتنتهى الطلبة من االختبار يقدم الباحث ّمث خيتتم 

ع املقبل إن شاء إىل اللقاء يف االسبو "وقال الباحث . الدراسة باحلمدلة
وعليكم السالم ورمحة "،وأجابوا " اهللا، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  ".اهللا وبركاته
  

  . الحظةامل -٣

ويالحظ الباحث البيانات احملصولة من عملية التعليم  يف الفصل 
  :باستخدام املفردات املقرتضة ، وهي كما يلي 

   .البيانات املتحصلة من خالل املالحظة .١
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وقد الحظ الباحث واملتعاونة مالحظة مشاركة ومباشرة 
ومستخدما توجيهات املالحظة عملية تعليم األصوات باستخدام 

الطلبة ويرى الباحث أّن  .املفردات العربية  املقرتضة يف اللغة اإلندونيسية
ط ومحاسة ويتمتعون بالتقدم يشرتكون بنشاحيث أم  يةيتعّلمون بفعال
وهذه ظاهرة  . ألداء احلوار وهم يتقدمون بشجاعة صلإىل مقدمة الف

واجلدول التايل يوّضح اشرتاك  .تهم يف الكالمإىل زيادة شجاع مؤشرة
  .يف عملية التعليم  الطلبة

  ) ٤(اجلدول 
  حصيلة املالحظة عن حالة الفصل 

  الرقم
نوع 
   السلوك

  مؤشر
 دجيّ 

  جدا
  طمتوسّ   دجيّ 

  االهتمام  ١

  م شرح الباحثاهتمااحلماسة يف  .١
التدريب ونطق احلماسة يف .٢

  املفردات

√ 
  

  
√ 
 

  

   √    احلماسة يف القيام بالواجب.٣
مالحطة تطبيق احلماسة يف .٤

  اصدقائه
  √   

  البشاشة  ٢
     √  االستبشار عند التعلم. ١
   √    االستبشارعند القيام بالواجب.٢
  √     االستبشارعند املناقشة. ٣

  االبتكار  ٣
   √    عما اليفهمونهرض السؤال ع .١
  √     شكلةالتعاون يف حل امل. ٢
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  .ختبارالبيانات املتحصلة من اال. ٢
ولقياس كفاءة الطّلبة يف مهارة الكالم الحظهم الباحث واملتعاونة أثناء 

  :، وحصل النتيجة كما يف اجلدول اآليت باختبار الكالم قيامهم
  )٥(اجلدول 

  ليف الدور االوّ  يف اختبار الكالمدرجة املفحوصني ونتيجتهم 

  البيان  النتيجة  أمساء الطلبة  النمرة

  ناجح  ٦٥ عبد اهللا   ١
  ناجح  ٦٢ أديليا مارسيتا   ٢
  ناجح  ٦٠ أنيسا نور فتوى ديوي  ٣
  ناجح  ٦٤ أنيسا عائشية   ٤
  ناجح  ٦٥ باغوس سوبريانتو   ٥
  ناجح  ٦٢ دانيس أفغيا فؤادي  ٦
  ناجح  ٦١ ديسي الرضاء  ٧
  ناجح  ٦٣ يفي جبتا ساريد  ٨
  ناجح  ٦٢ ديدين سوغيان نور  ٩
  ناجح  ٧٥ دينا رحيانا   ١٠
  ناجح  ٦٥ أيكا فريدا يانيت  ١١
  ناجح  ٦٠ أيليس فطرياين  ١٢
  ناجح  ٦٤ فرتانيدا رمحي  ١٣
  ناجح  ٦٠ فطريا ويندي  ١٤
  ناجح  ٦٢ هريي مها رضا  ١٥
  ناجح  ٦٠ هريمانشاح  ١٦
  حناج  ٦٠ هريو إندرا سابوترا  ١٧
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  ناجح  ٦٣ حممد ديدي كورنياوان  ١٨
  ناجح  ٦٤ حممد إّماوان  ١٩
  ناجح  ٦٠ حممد أمني نور الدين  ٢٠
  ناجح  ٦٥ حممد أديتيا  ٢١
  ناجح  ٦٤ نور إيفانشاح  ٢٢
  ناجح  ٦٤ نور جّنة  ٢٣
  ناجح  ٦٥ نورلياين أولياء  ٢٤
  ناجح  ٦٠ نور صاحلة  ٢٥
  ناجح  ٦٢ نوفيا نور أنغريين  ٢٦
  ناجح  ٦٠ رمحاوايت  ٢٧
  ناجح  ٦٢ راين أبرلياين  ٢٨
  ناجح  ٦٠ رحيان نور رحيم  ٢٩
  ناجح  ٦٢ ريا أنغريين  ٣٠
  ناجح  ٦٢  سارتيكا  ٣١
  ناجح  ٦٥  سيلي نور فيتا ساري  ٣٢
  ناجح  ٦٤  سوبيان نور  ٣٣
  ناجح  ٧٠  تفاين أيكا بوتري   ٣٤
  ناجح  ٦٧  أرسيتا أننديا  ٣٥

  ٢٢٠٩  اموع

  ٦٠  األدىن

  ٧٥  األعلى

  ٦٣,١١  طاملتوس
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  .اإلنعكاس -٤

بعد انتهاء تنفيذ عملية التعليم ومالحظتها قام الباحث واملتعاونة بعملية 
االنعكاس على الدور األول من تعليم األصوات باستخدام املفردات العربية 

  . املقرتضة يف اللغة اإلندونيسية من خالل املالحظة واملقابلة واالستبانة
أّن باستخدام املفردات العربية املقرتضة : ليفحصل من هذا االنعكاس ما ي

يف اللغة اإلندونيسية كان الطلبة يشرتكون يف عملية التكرار والتدريب واملمارسة  
ط ومحاسة ويتمتعون يشرتكون بنشاحيث أم كما اكتشف من املالحظة 

ألداء احلوار ،  وهم يتقدمون إىل مقدمة الفصل بشجاعة .بتدريب هذه املفردات
  .ا أيضا بيانات االستبانة وأيده

وبالنظر إىل البيانات املكتسبة من خالل احتبار الكالم كما يف اجلدول 
الثالث عرف الباحث بأن  نتيجة الطلبة كلها أعلى من معيار األدين لنجاح 

وهذه تعين أم ناجحون يف االختبار ، وكذلك إذا أسندت هذه ) ٦٠(الطلبة 
عرف بأن تعليم األصوات باستخدام املفردات النتيجة مبعيار النجاح الصفي 

  .العربية املقرتضة يف اللغة اإلندونيسية ناجح لكوم ناجحني مائة يف مائة
مهما يكن الدور االول قد جنح كما يرام، لكن خطط الباحث الدور 

يف احلقيقة ال حياول إىل عالج املشكالت ) الدور الثاين(وهذا التخطيط . الثاين
قد ّمتت إزالتها كما قد أشارت إليها البيانات السابقة ، وإمنا  ألن املشكالت

  . الرتفاع احملصوالت
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 .ثاينالدور ال. ٢
  التخطيط -)أ

بعد أن قام بالتعليم يف الدور األول ويبدو أّن الطلبة يف هذا الفصل مل 
يرتفعوا من ناحية نطق األصوات العربية ، فيصمم الباحث عملية التعليم اليت 

  .اشرتاك الطلبة يف التعليم كافةً ميكن 
قّسم الباحث الدور الثاين  اىل لقائني ألّن حصة درس اللغة العربية هلا لقاء 

وأن هذا الدور له سّتة . واحد يف كّل اسبوع ، فلذلك ُحيتاج اسبوعان لكّل دور
دقيقة ، واملادة اليت ألقاها هي مادة احلوار  ١٢٠ولكل لقاء ) لقاءان(حصص 
وقد خّطط الباحث خطة التدريس للدور الثاين من ". املهنة" املوضوع  اليت حتت

هذا البحث اإلجرائي باستخدام املفردات العربية املقرتضة يف اللغة اإلندونيسية ،  
اليت ال بد من حصوهلا وكذلك عّني  معيار الكفاءة و الكفاءة األساسيةوفيها 
  .لثاين ور اخطة التدريس للدوبالتايل . معيار جناحهافيها 

 خطة التدريس للدور الثاين (اللقاء األّول)

  املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية ياالجنكاريا:  اسم املدرسة 
  اللغة العربية  :  الدرس

  الصف الثاين   :  املرحلة/ املستوى
  املهنة  :   املوضوع

  الكالم و مهارة   :  املهارة اللغوية
    دقيقة ٤٠×   ٣:     الزمن املقرتح

التعبـــــري الشـــــفهي عـــــن األفكـــــار واملشـــــاعر واخلـــــربات يف   :  عيار الكفاءةم
  شكل احلوار البسيط عن موضوع املهنة
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    :  الكفاءة األساسية -أ
  .التعبري باحلوار البسيط عن موضوع املهنة  -
  .إلقاء املعلومات الشفهية يف اجلمل البسيطة عن موضوع    املهنة  -

    :  املؤشرات -ب
  لعربية من مادة احلوار عن موضوع املهنةنطق األصوات ا  -
  .أداء األدوار لتطبيق احلوار البسيط عن موضوع املهنة  -
التعبري باملعلومات البسيطة شفهيا عن املهنة برتاكيـب اجلمـل األساسـية الـيت   -

  .أن ، لن ، ل + حتتوى على فعل مضارع 
    :  أهداف التعليم -ج

  . ية من خالل احلواريتمكن الطلبة من نطق األصوات العرب   -
يـــتمكن الطلبـــة مـــن اســـتخدام املفـــردات اجلديـــدة بتبـــادل األســـئلة واألجوبـــة   -

  .بينهم عن موضوع املهنة أمام الفصل
يــتمكن الطلبــة مــن التعبــري الشــفهي عــن أفكــارهم بتبــادل األســئلة واألجوبــة   -

بيــنهم عــن موضــوع املهنــة برتاكيــب اجلمــل األساســية الــيت حتتــوى علــى فعــل 
  .أن ، لن ، ل+ ارع مض

    :  املادة التعليمية -د
 ١٠مفردة جديدة و ١٥نص منوذج احلوار يف الدرس اخلامس باستخدام  -

وتراكيب اجلمل األساسية اليت  املهنةمقرتضة اليت تتعلق مبوضوع  داتمفر 
  ." ، لِ  نْ ، لَ  نْ أَ + فعل مضارع  " حتتوي على

، مباين تاجر، بائع ،، دسمهن، فّالح، ممّرضة، :  املفردات اجلديدة -
 .وغري ذلكيعمل ، يبين ، يعاجل ، يساعد ، صيديل

 . علماءحاضر ،  ، ِعْلمٌ  ، قرطاس إْذن ، ، مشاورة: املفردات املقرتضة  -
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الطريقـــة الســـمعية الشـــفهية، الطريقـــة (الطريقـــة االنتقائيـــة   :  الطرق املستخدمة -ه
  )املباشرة

  :  خطوات التعليم -و
  

  الزمن  طاتالنشا  التنفيذ
افتتــــــــــــــــــــــاح   )  أ

  الدرس
)            دقائق ١٠(

     

 .الدراسة بالسالم الباحثيبدأ  -
الطلبة عن أحواهلم  الباحثيسأل  -

ويشجعهم جلذب ميوهلم واهتمامهم يف 
 .تعلم اللغة العربية

قليال عن الدرس الذي سبق  الباحثيتكلم  -
 .تعلمه للربط بالدرس اجلديد

الدرس اجلديد الذي  عن الباحثيتكلم  -
  .يف التعليمأهدافه يوضح و  ةبسيتعلمه الطل

١٠ 
  دقائق

 ) ب

  إجراءات
  التعليم

  )دقيقة ٩٥(

املفردات اجلديدة ويستمع  الباحثيقرأ  -
 .الطلبة إىل ما قرأه املعلم

  .الباحثيقلد الطلبة ما قرأ  -
يكّرر الطلبة املفردات اجلديدة بقراءة  -

 .صحيحة
 .عاين الكلمات املسموعةم باحثيشرح ال -
مادة احلوار ويقلده الطلبة يف  باحثيقرأ ال -

  .قراءته

٢٠  
  دقيقة

-  الطلبة على املفردات اجلديدة  باحثب اليدر
 انطقوهواملفردات املقرتضة ويكررها حىت ي

  .نطقا صحيحا

٢٠ 
  دقيقة
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الطلبة فرصة للتدريب على  باحثيعطى ال -
 . ممارسة احلوار 

الطلبة على أداء األدوار  احثبيدرب ال -
  .لتطبيق احلوار

٢٠ 
  دقيقة

لباحث اختبار اإلعادة الشفهية من ا تربخي -
األدوار لقياس كفاءام على أن يؤدوا  ةبالطل

 .يف نطق األصوات العربية 
جدها لباحث املشكالت اليت و يالحظ ا -

الطلبة يف تطبيق احلوار وحياول  مساعدم 
  .هايف حلّ 

٣٥ 
  دقيقة

  االختتام) ج
  )دقيقة ١٥( 

يوضح املعلم األخطاء النطقية على بعض  -
 .الطلبة يف احلوار وتصحيحها

يف  لباحث طلبته مراجعة الدروسيطلب ا -
بيوم لكي يستطيعوا أن يتكلموا باللغة 

 .العربية بطالقة
 خيتصر الباحثالدرس مع الطلبة -
 .الواجب املنزيل لباحثيعطي ا -
  .الدرس بالسالم باحثخيتتم ال -

١٥ 
  ةقدقي
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  .صورة ، لوحة، متثيل :  الوسائل التعليمية -ز

الكتاب املقرر  تعليم اللغة العربية لطـالب الصـف الثـاين   :  املصدر التعليمي  -ح
  .درسونو. فه تمن املدارس املتوسطة اإلسالمية ألّ 

  
  : التقومي -ط

  االختبار الشفهي  :  ية التقوميتقن -١
  .اختبار اإلعادة الشفهية  :  نوع االختبار -٢
  :أعد شفهيا الكلمات اآلتية   :        املثال  -٣

  معاملة -مشاورة 
  ِعْلمٌ  -قرطاس 
  علماء –حاضر

 

  

  )اللقاء الثاين(خطة التدريس للدور الثاين 
  

  كومية ياالجنكاريااملدرسة املتوسطة اإلسالمية احل:        اسم املدرسة 
  اللغة العربية  :  الدرس

  الصف الثاين   :  املرحلة/ املستوى
  املهنة  :   املوضوع

  مهارة الكالم   :  املهارة اللغوية
    دقيقة ٤٠×   ٣:     الزمن املقرتح

التعبـــــري الشـــــفهي عـــــن األفكـــــار واملشـــــاعر واخلـــــربات يف   :  معيار الكفاءة
  شكل احلوار البسيط عن موضوع املهنة
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    :  الكفاءة األساسية -أ
  .التعبري باحلوار البسيط عن موضوع املهنة  -
  .إلقاء املعلومات الشفهية يف اجلمل البسيطة عن موضوع    املهنة  -

    :  املؤشرات -ب
  نطق األصوات العربية من مادة احلوار عن موضوع املهنة  -
  .أداء األدوار لتطبيق احلوار البسيط عن موضوع املهنة  -
 باملعلومات البسيطة شفهيا عن املهنة برتاكيـب اجلمـل األساسـية الـيت التعبري  -

  .أن ، لن ، ل + حتتوى على فعل مضارع 
    :  أهداف التعليم -ج

  . يتمكن الطلبة من نطق األصوات العربية من خالل احلوار   -
يـــتمكن الطلبـــة مـــن اســـتخدام املفـــردات اجلديـــدة بتبـــادل األســـئلة واألجوبـــة   -

  .وع املهنة أمام الفصلبينهم عن موض
يــتمكن الطلبــة مــن التعبــري الشــفهي عــن أفكــارهم بتبــادل األســئلة واألجوبــة   -

بيــنهم عــن موضــوع املهنــة برتاكيــب اجلمــل األساســية الــيت حتتــوى علــى فعــل 
  .أن ، لن ، ل+ مضارع 

    :  املادة التعليمية -د
 ١٠و مفردة جديدة ١٥نص منوذج احلوار يف الدرس اخلامس باستخدام  -

وتراكيب اجلمل األساسية اليت  املهنةمقرتضة اليت تتعلق مبوضوع  داتمفر 
  .أن ، لن ، ل+ فعل مضارع حتتوي على 

، طبيب، فّالح، شرطّي، سائق، خّياط،، صحايفّ ، :  املفردات اجلديدة -
 .وغري ذلكحيرث ، يسوق ، يعاجل ، يساعد 

 . علماء،  ز كاة ، ِعْلمٌ  ، قرطاس ، معاملة ، مشاورة: املفردات املقرتضة  -
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الطريقـــة الســـمعية الشـــفهية، الطريقـــة (الطريقـــة االنتقائيـــة   :  الطرق املستخدمة -ه
  )املباشرة

  :  خطوات التعليم -و
  

  )دقيقة  ٤٠×  ٣(  صحصثالث   :  اللقاء األول -١
  

  الزمن  النشاطات  التنفيذ
افتتــــــــــــــــــــــاح   )  أ

  الدرس
)            دقائق ١٠(

     

 .الدراسة بالسالم احثالبيبدأ  -
الطلبة عن أحواهلم  الباحثيسأل  -

ويشجعهم جلذب ميوهلم واهتمامهم يف 
 .تعلم اللغة العربية

قليال عن الدرس الذي سبق  لباحثيتكلم ا -
 .تعلمه للربط بالدرس اجلديد

الدرس اجلديد الذي  عن باحثيتكلم ال -
  .التعليمأهدافه يف ح يوضّ و  ةبسيتعلمه الطل

١٠ 
  قدقائ

 ) ب

  إجراءات
  التعليم

  )دقيقة ٩٥(

املفردات اجلديدة ويستمع  باحثيقرأ ال -
د الطلبة ما يقلّ باحث و الطلبة إىل ما قرأه ال

 .باحثقرأ ال
يكّرر الطلبة املفردات اجلديدة بقراءة  -

 .صحيحة
 .معاين الكلمات املسموعةلباحث يشرح ا -
يقرأ املعلم مادة احلوار ويقلده الطلبة يف  -

  .راءتهق

٢٠  
  دقيقة

الطلبة على بعض األحرف  باحثب اليدرّ  -
 اهلجائية املتشاة والصعبة لنطقها

٢٠ 
  دقيقة
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ب الطلبة على املفردات اجلديدة يدرّ   -
 انطقوهواملفردات املقرتضة ويكررها حىت ي

  .نطقا صحيحا
الطلبة فرصة للتدريب على  لباحثيعطى ا -

 . ممارسة احلوار 
طالبني على أداء األدوار  يدرب املعلم -

  .لتطبيق احلوار

٢٠ 
  دقيقة

اختبار اإلعادة الشفهية من  لباحثا خيترب -
األدوار لقياس كفاءام على أن يؤدوا  بةالطل

 .يف نطق األصوات العربية 
جدها الطلبة يالحظ املعلم املشكالت اليت و  -

يف تطبيق احلوار وحياول  مساعدم يف 
  .حلها

٣٥ 
  دقيقة

  االختتام) ج
  )دقيقة ١٥( 

األخطاء النطقية على بعض  باحثيوضح ال -
 .الطلبة يف احلوار وتصحيحها

س يف الدر طلبته مراجعة  باحثيطلب ال -
بيوم لكي يستطيعوا أن يتكلموا باللغة 

 .العربية بطالقة
 خيتصر الباحث الدرس مع الطلبة -
 .الواجب املنزيل الباحثيعطي  -
  .درس بالسالمال الباحثخيتتم  -

١٥ 
  ةقدقي

  

  .صورة ، لوحة، متثيل :  الوسائل التعليمية   -ز
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الكتاب املقرر  تعليم اللغة العربية لطـالب الصـف الثـاين   :  املصدر التعليمي  -ح
  .درسونو. فه تمن املدارس املتوسطة اإلسالمية ألّ 

  :  التقومي -ط
  االختبار الشفهي  :  تقنية التقومي -١
  .ختبار اإلعادة الشفهيةا  :  نوع االختبار -٢
  :أعد شفهيا الكلمات اآلتية   :        املثال  -٣

  خطيب - ؤذنم
  ِعْلمٌ  - ُخْطبة
  باطل – قّصة

  

  .التنفيذ  - ب

  :اللقاء األول . ١

قام الباحث بالتدريس يف اللقاء األول من الدور الثاين يوم الثالثاء بتاريخ 
دقيقة ، وهي يف  ٤٠صة ملدة ثالث حصص، لكل ح ٢٠٠٩من أبريل سنة  ٧

  . احلصة الثالثة والرابعة واخلامسة
  :املقدمة  -)أ

دخل الباحث الفصل مث سّلم على الطلبة وكان عدد الطلبة يف الفصل 
طالبا ، مث أمر املعلم الطلبة أن يقرأوا الدعاء قبل التدريس ) مخسة وثالثون(  ٣٥

راءة الدعاء ، وبعد أن مجاعًة  فقرأوا مجاعة بصوت مرتفع يشرتكون كلهم يف ق
" كيف حالكم ؟:"انتهوا من قراءة الدعاء ، سأل املدرس عن أحواهلم قائال 

  ". خبري، احلمد هللا:"فأجابوا مجيعا 
وبعد ذلك سأل الباحث عن تدريس اللغة العربية يف االسبوع املاضي 

تيعاب وال ينسى الباحث  أن يشّجعهم فىي تعّلم اللغة العربية جبّد ونشاط،ألّن اس
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وتكّلم الباحث عن التسهيالت اليت . اللغة العربية أمر مهّم جدا  يف هذا العصر
جيدها من استوعب لغًة ما السّيما اللغة العربية ، وهي لغة القرآن واحلديث 

فلذلك . بتعّلم اللغة العربية واستيعاا سريفع اهللا درجة أصحاا. والعلوم واملعرفة
وكان الطلبة . جيتهدوا يف تعّلم اللغة العربية دائما ن شّجع الباحث الطلبة أ

  .يهتمون بشرح املعّلم اهتماما كبريا
  : عرض املادة  -)ب

ع الطلبة للمعلم الفصل يف حالة انتباه ، حيث يستمهذا  الباحث جدو 
. ة ويسأل الطلبة أن يقّلدوا ما قرأ الباحث عدة مرّاتجديدمفردات قرأ وهو ي

حىت ال ويقّلدون ما امر الباحث ميذ يستمعون بانتباه أن التالورأى الباحث 
وهذه الظاهرة كمؤشرة إىل نشأة انتباههم لتدريس خالل التعلم ،يتكلم أحد 
هل أنتم مستعدون لتدريب :"فيواصل الباحث الدرس سائال  .اللغة العربية
مث قال " نعم، حنن مستعدون: "وأجاب الطلبة مجيعا بقوهلم " املفردات ؟

وطلب الباحث من الطلبة ."  استمعوا هذه الكلمات جّيدا، مث كّرروا: "ثالباح
بعد أن قّلد الطلبة املفردات اجلديدة مجاعًة، يطلب . أن ال يفتحوا كتام من قبل

وكان الباحث يدّرب . املعلم الطلبة تكرار املفردات فئويا حسب ترتيب الكراسي
،  ممّرضة"صعبة يف نطقها مثل كلمة الطلبة بعض األحرف املتشاة  واألحرف ال

 ساِعدي "يف / ع/ونطق " ممّرَضة" يف/ ض/،و يشرح كيفية نطق "و طبيب ساعدي
    ".طَبيب"يف / ط/ونطق " 

بعد أن انتهى الطلبة من تدريب املفردات فيواصل الباحث بشرح معىن 
راءة ّمث يقّدم الباحث نّص الق. املفردات باستخدام الوسائل مثل صورة، متثيل

قرأ الباحث هذا النّص يف أّول مرّة ويستمع . املهنة/ الذي يتعلق  باملوضوع 
ّمث يطلب املعلم الطلبة أن يكّرروا قراءته مجاعيا وبعد ذلك . الطلبة قراءة املعّلم

  .يقرأ الطلبة احلوار فئويّا وإزدواجيا



٦٦ 
 

 
 

مث يطلب املعلم بعض الطلبة أن يتقّدموا اىل مقدمة الفصل لقراءة 
  :وهذا هو نّص القراءة كما قرأ الطلبة . فيتقّدم بعض الطلبة ألداء القراءة. نصال
تـََرَك َهلَا َثَالثََة اَْوَالٍد . ِهَي َتِعْيُش َحَياًة َسِعْيَدًة قـَْبَل َوفَاِة َزْوِجَها. زَِكيْة ِاْمرَأٌة َنِشْيطَةٌ "

رٍَة َوِهَي َال َمتِْلُك  ِهيَ . َوابـَْنًة َواِحَدًة َوتـََرَك َهلَا َماًال قَِلْيًال  ْاآلَن َمْسئـُْوَلٌة َعْن َعائَِلٍة َكِبيـْ
  .َشْيًئاِمَن ْاملَاِل لَِتِعْيَش بِهِ 

َكْيَف َتِعْيُش؟ َماَذا تَْأُكُل؟ . قـَْبَل َأْن تـََناَم ِيفْ ِاْحَدى الليايل َفكَرْت زَِكيْة يف َعائَِلِتَها
تُرِْيُد زَِكيْة َأْن َتُكْوَن َهلَا َعَمٌل لَِتْطُلَب ِمْنُه . َوَبَكتْ  َماَذا تـَْلبس؟ َتذَكَرْت زَِكيةْ 

  .َمِعْيَشةً 
ِيف الصَباِح َذَهَبْت زَِكيْة ِاَىل َمْصَنِع اْلَمالَِبِس َوقَابـََلْت ُمِديـَْر اْلَمْصَنِع لُِتْخِربَُه َعْن 

َها ْاملُِديـُْر َأْن َحتُْضَر ِاَىل اْلَمْصَنِع . اطََلَبْت زَِكيْة ِمْنُه َأْن ُيَساِعَدهَ . ُمْشِكَلِتَها طََلَب ِمنـْ
  .َغًدا لَِتْسَتِلَم اَْلَعَملَ 

ِهَي ْاآلَن َتْسَتِطْيُع َأْن ُتَساِعَد . َجاَءْت زَِكيْة ُمَبكرًَة ِاَىل اْلَمْصَنِع َوَبَدَأْت َعَمَلَها
اَْوَالَدَها، َفكَاَن َاَحُدُهْم طَِبْيبًا َوالثاِين ُمَهْنِدًسا اْسَتطَاَعْت زَِكيْة َأْن تـَُعلَم . َعائَِلتَـَها

  ."َعاَشْت زَِكيْة َمَع اَْوَالِدَها َعْيًشا َسِعْيًدا. َوالثاِلُث ُمَدرًسا
  

يعطي الباحث الطلبة فرصة للتدريب على هذا النص ويشّجع الطلبة أن 
لفصل جمموعة من الطلبة، كأّم قبل أن يتقدم اىل مقدمة ا. يتدرّبوا جبّد ونشاط

يستحيون للتقدمي ولكن بعد تقدمي اموعة ويشّجع الباحث أّن تعّلم أية لغٍة 
  .حيتاج اىل املمارسة والتدريب كثريا، فظهرْت شجاعتهم لتقدمي قراءة النص 

  
  :االختتام  -)ج

الختتام التدريس، أمر الباحث الطلبة أن يتدرّبوا على قراءة النص 
ويف اية . اسة وشجاعة، وكذلك تدريبات نطق املفردات وحفط معانيهاحبمّ 
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الدراسة شّجع الباحث  الطلبة أن جيتهدوا يف دروسهم عسى أن يكونوا من 
، وقال الباحث "آمني يا رّب العاملني: "وأّمن الطلبة بقوهلم. العاملني باللغة العربية 

" والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته إىل اللقاء يف االسبوع املقبل إن شاء اهللا،:"
  ".وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته:"،وأجابوا 

 
  : اللقاء الثاين. ٢

قام الباحث بالتدريس يف اللقاء الثاين من الدور الثاين يوم الثالثاء بتاريخ 
دقيقة ، وهي  ٤٠ملدة ثالث حصص، لكل حصة  ٢٠٠٩من أبريل سنة  ١٤

  . عة واخلامسةيف احلصة الثالثة والراب
  :املقدمة  -)أ

دخل الباحث الفصل مث سّلم على الطلبة وكان عدد الطلبة يف الفصل 
طالبا، مث أمر الباحث الطلبة أن يقرأوا الدعاء قبل ) مخسة وثالثون( طالبا  ٣٥

التدريس مجاعة  فقرأوا مجاعة بصوت مرتفع يشرتكون كلهم يف قراءة الدعاء ، 
الدعاء ، سأل الباحث عن أحواهلم قائال كيف حالكم  وبعد أن انتهوا من قراءة

  . ؟ فأجابوا مجيعا بقول خبري، احلمد هللا
وبعد ذلك سأل الباحث عن الدرس يف اللقاء األّول ويشّجعهم أن 

جبانب ذلك أّكد الباحث أمهّية املمارسة . يتعلموا اللغة العربّية جبّد ونشاط
  .ان الطّلبة يهتّمون بشرح املعّلم اهتماما كبرياوك. والّتدريب يف تعليم الّلغة العربّية

  : عرض املاّدة  -)ب
ع الطلبة للمعلم الفصل يف حالة انتباه ، حيث يستمهذا  الباحث جدو 

املفردات اليت قد تعلموا يف اللقاء األّول ويسأل الطلبة أن يقّلدوا ما قرأ قرأ وهو ي
ويقّلدون ما امر ون بانتباه أن التالميذ يستمعورأى الباحث . الباحث عدة مرّات

وهذه الظاهرة كمؤشرة إىل نشأة خالل التعّلم ،حىت ال يتكلم أحد الباحث 
هل أنتم :"فيواصل الباحث الدرس سائال  .انتباههم لتدريس اللغة العربية



٦٨ 
 

 
 

مث ) حنن مستعدون: (أجاب الطلبة مجيعا بقوهلم " مستعدون لتدريب املفردات ؟
وكان املعلم يطلب من ."  الكلمات جّيدا، مث كّرروا استمعوا هذه: "قال املعلم

بعد أن قّلد الطلبة املفردات مجاعًة، يطلب . التالميذ أن ال يفتحوا كتام من قبل
الباحث الطلبة تكرار املفردات فئويا حسب ترتيب الكراسي ّمث يواصل تكرار 

  . ااملفردات فرديّا ، حّىت يكون مجيع الطلبة ينطقوا نطقا جهري
بعد أن إنتهى الطلبة من تكرار املفردات فيواصل الباحث بنطق 

بعد تدريب املفردات ونطق . األحرف اهلجائية املتشاة والصعبة يف نطقها
/ األحرف اهلجائية ّمث يطلب الباحث الطلبة قراءة النص اليت تتعلق  باملوضوع 

  .املهنة فئويّا
  :االختتام  -)ج

لباحث الطلبة بإعادة الكلمات شفهيا بطريقة الختتام التدريس، اخترب ا
ليقيس كفاءة  وقدم كّل طالبني اىل مقدمة الفصل وخيتربهم الباحث. صحيحة

ويف اية الدراسة شّجع الباحث  . الطلبة يف نطق األصوات العربية وطالقته
  . الطلبة أن جيتهدوا يف دروسهم دائما بكثرة املمارسة والتدريب

بة من االختبار ، يعطي الباحث االستبانة لدى بعد  أن انتهى الطل
الطلبة ملعرفة موقفهم عن إجراءات التعليم باستخدام املفردات العربية املقرتضة يف 

أشكركم حبسن :"وقال الباحث . ّمث خيتتم الدراسة باحلمدلة. اللغة اإلندونيسية
الفرصة األخرى اهتمامكم وجهدكم يف عملية تعليم اللغة العربية ، وإىل اللقاء يف 

وعليكم السالم ورمحة :"،وأجابوا " إن شاء اهللا، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
  ".اهللا وبركاته

  

  . نعكاساإل -ج

عملية التدريس وهي  /ويالحظ الباحث البيانات احملصولة من عملية التنفيذ
  :كما يلي 
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 .  البيانات املتحصلة من خالل املالحظة .١
واملتعاونة مالحظة مشاركة ومباشرة ومستخدما وقد الحظ الباحث 

توجيهات املالحظة عملية تعليم األصوات باستخدام املفردات العربية  
 يةالطلبة يتعّلمون بفعالويرى الباحث أّن  .املقرتضة يف اللغة اإلندونيسية

 ط ومحاسة ويتمتعون بالتقدم إىل مقدمة الفصليشرتكون بنشاحيث أم 
إىل زيادة  وهذه ظاهرة  مؤشرة. يتقدمون بشجاعة ألداء احلوار وهم

  .تهم يف الكالمشجاع
وكذلك من ناحية اهتمامهم بعملية التعليم، أّم يهتّمون بالدراسة ولو  

  . كان بعض الطلبة ميّلون يف تدريب األحرف اهلجائّية املتشاة
 .البيانات املتحصلة من االستبانة .٢

م والتعلم يف الدور الثاين، قام الباحث وبعد أن انتهت عملية التعلي     
وميوهلم بعد ) ب(بنشر االستبانات ملعرفة موقف الطلبة يف الصف الثاين 

أن اشرتكوا يف عملية التعليم والتعّلم باستخدام املفردات العربية  املقرتضة 
وكذلك قام الباحث باملقابلة مع مدرسة املشاركة . يف اللغة اإلندونيسية 

  .ن رأيها حول تعليم اللغة العربية باستخدام هذه  الوسيلةمع الباحث ع
عه الباحث وفيما يلى نتائج البيانات من أجوبة االستبيان الذي وزّ 

م بعد أن اشرتكوا بعملية يوهلوم )ب(ين الصف الثايف  وقفهملطلبة ملعرفة مل
غة املفردات العربية  املقرتضة يف اللتعليم وتعّلم اللغة العربية باستخدام 

هذه والبيان التايل يوّضح موقفهم  فيما يتعلق باستخدام , اإلندونيسية
  :وبيان األجوبة من االستبيان ما يلي . املفردات
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  )٦( رقم اجلدول
   املقرتضة املفردات باستخدام األصوات  تعليم عن الطلبة جاباتا

 جابةاال العبارة الرقم
 مؤوية ونسبة الطلبة عدد

 عـــــــــــــــــــــدد
 الطلبة

 مؤوية ةنسب

 األصــوات متعلــي حــبّ أُ  ١
ـــــــــــــــة  باســـــــــــــــتخدام العربي
 املقرتضة املفردات

  كبري حد إىل أوافق
  أوافق

  متأكد غري
 أوافق ال

١٤  
١٨  
٣  
- 

٤٠ %  
٥١,٤٢ %  
٨,٥٧ %  
- 

 العربيــة األصــوات متعلــي ٢
 املفــــــــــردات باســــــــــتخدام
 يشــــــــــــــّجعين املقرتضــــــــــــــة

 العربّية الّلغة لتعليم

  كبري حد إىل أوافق
  أوافق

  دمتأك غري
 أوافق ال

٩  
٢٤  
٢  
- 
 

٢٥,٧١ %  
٦٨,٥٧ %  
٥,٧١ %  
- 

 املفــــــــــردات باســــــــــتخدام ٣
 ميتعلــــ أصــــبح املقرتضــــة

ــــــة اللغــــــة ــــــة  العربي  جّذاب
 مملة وغري

  كبري حد إىل أوافق
  أوافق

  متأكد غري
 أوافق ال

١٣  
٢٠  
٢  
- 

٣٧,١٤ %  
٥٧,١٤ %  
٥,٧١ %  
- 

 العربيــة األصــوات متعلــي ٤
 املفــــــــــردات باســــــــــتخدام

 يف ســــــاعديني املقرتضــــــة
 معانيها وفهم نطقها

  كبري حد إىل أوافق
  أوافق

  متأكد غري
  أوافق ال

 

١١  
١٩  
٥  
-  
 

٣١,٤٣ %  
٥٤,٢٨ %  
١٤,٢٨ %  
-  
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 األصـــــــــــــــــــوات تعلـــــــــــــــــــيم ٥
 املفــــــــــردات باســــــــــتخدام
ــــــــــد املقرتضــــــــــة  ثقــــــــــة يزي
 اللغـــــــــة لنطـــــــــق نفســـــــــي
 العربية

  كبري حد إىل أوافق
  أوافق

  متأكد غري
  أوافق ال

 

١٠  
٢١  
٤  
-  
 

٢٨,٥٧ %  
٦٠ %  

١١,٤٣ %  
-  
 

  
املفردات  باستخدام األصوات ميتعل أن يتضح اجلدول هذا ومن

 متعلّ  ونحيبّ  هم. جدا جيد العربية  املقرتضة يف اللغة اإلندونيسية
  .وممتعة جذابة الوسيلة هذه أن جابواوا ،األصوات

  البيانات املتحصلة من االختبار. ٣

واملتعاونة ولقياس كفاءة الطّلبة يف مهارة الكالم الحظهم الباحث 
  :، وحصل النتيجة كما يف اجلدول التايل باختبار الكالم قيامهم

  )٧(اجلدول 

  للدور الثاين يف اختبار الكالمدرجة املفحوصني ونتيجتهم 
  البيان  النتيجة  أمساء الطلبة  النمرة

  ناجح  ٦٦ عبد اهللا   ١
  ناجح  ٦٤ أديليا مارسيتا   ٢
  ناجح  ٦٢ أنيسا نور فتوى ديوي  ٣
  ناجح  ٦٥ ا عائشية أنيس  ٤
  ناجح  ٦٦ باغوس سوبريانتو   ٥
  ناجح  ٦٢ دانيس أفغيا فؤادي  ٦
  ناجح  ٦٢ ديسي الرضاء  ٧
  ناجح  ٦٤ ديفي جبتا ساري  ٨
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  ناجح  ٦٥ ديدين سوغيان نور  ٩
  ناجح  ٨٠ دينا رحيانا   ١٠
  ناجح  ٧٠ أيكا فريدا يانيت  ١١
  ناجح  ٦٤ أيليس فطرياين  ١٢
  حناج  ٦٥ فرتانيدا رمحي  ١٣
  ناجح  ٦٤ فطريا ويندي  ١٤
  ناجح  ٦٥ هريي مها رضا  ١٥
  ناجح  ٦٥ هريمانشاح  ١٦
 ناجح  ٦٤ هريو إندرا سابوترا  ١٧
  ناجح  ٦٤ حممد ديدي كورنياوان  ١٨
  ناجح  ٦٥ حممد إّماوان  ١٩
  ناجح  ٦٥ حممد أمني نور الدين  ٢٠
  ناجح  ٧٠ حممد أديتيا  ٢١
  ناجح  ٧٠ نور إيفانشاح  ٢٢
  ناجح  ٦٨ نور جّنة  ٢٣
  ناجح  ٧٠ نورلياين أولياء  ٢٤
  ناجح  ٦٥ نور صاحلة  ٢٥
  ناجح  ٧٠ نوفيا نور أنغريين  ٢٦
  ناجح  ٦٦ رمحاوايت  ٢٧
  ناجح  ٦٥ راين أبرلياين  ٢٨
  ناجح  ٦٤ رحيان نور رحيم  ٢٩
  ناجح  ٦٥ ريا أنغريين  ٣٠
  ناجح  ٦٧  سارتيكا  ٣١
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  ناجح  ٧٠  سيلي نور فيتا ساري  ٣٢
  اجحن  ٧٠  سوبيان نور  ٣٣
  ناجح  ٧٥  تفاين أيكا بوتري   ٣٤
 ناجح  ٧٢  أرسيتا أننديا  ٣٥

  ٢٣٣٤  اموع

  ٦٢  األدىن

  ٨٠  األعلى

  ٦٦،٦٩  املتوسط

  

  .هاحتليل البيانات ومناقشت -د

وبعد أن عرض الباحث البيانات، فيأيت بعد ذلك حتليلها وتفسريها، 
السابقة فيحّللها  وباالعتماد على البيانات اليت قّدمها الباحث يف الصفحات

وهو أنه بالنظر إىل بيانات املالحظة واالستبانة وحصيلة : الباحث كما يلي 
كما -  استخدام املفردات العربية املقرتضة يف اللغة اإلندونيسيةختبار تشعر بأن اال

صحيح  -نطق األصوات العربيةنمي ا تقد افرتضه الباحث يف حبثه من حيث أ
هارة الطلبة يف الكالم بل إا أيضا تزيد شجاعة الطلبة وبشكل مثبت أا تنمى م

  .يف أداء الكالم وارتفاع محاستهم فيه
حيث  يةو الدليل عليه هو بيانات املالحظة حيث كان الطلبة يتعّلمون بفعال
لتدريبات أم يشرتكون بنشاط ومحاسة ويتمتعون بالتقدم إىل مقدمة الفصل ألداء ا

  .الكالمزيادة شجاعتهم يف  ه ظاهرة  مؤشرة إىلوهذ. يتقدمون بشجاعةوهم 
: مخسة عباراتحيث أن االستبانة حتتوي على  بيانات االستبانة ومن 

املفردات باستخدام  عليمسأل عن حتّمسهم واشتياقهم يف التاألوىل ت عبارةال
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العبارة األوىل ،فعرفنا من اجابة املفحوصني ونتيجتهم كما  وإذا الحظنا املقرتضة،
  : الّتايل اجلدوليف 

  )٨(اجلدول

  العبارة األوىللى عإجابة املفحوصني 
النسبة   النتيجة  االجابة  ١ العبارة

  املئوية

 العربية األصوات متعلي حبّ أُ 
  املقرتضة املفردات باستخدام

  كبري حد إىل أوافق
  أوافق

  متأكد غري
  أوافق ال

١٤  
١٨  
٣  
- 

٤٠ %  
٥١,٤٢ %  
٨,٥٧ %  
- 

ن فعرفنا أن العبارة االوىل أجاا املفحوصون إجابة نظرا إىل اجلدول الثام
من  املفحوصني يوافقون اىل ) طالبا ١٤% ( ٤٠حيث نتيجتها هي 

كبري املفردات ،  ستخدام هذههذا يعين  أّم حيّبون تعليم األصوات العربية با.حد ّ
من املفحوصني يوافقون باستخدام املفردات املقرتضة ) طالبا ١٨% ( ٥١,٤٢و 
  .التعليم يف

املفردات املقرتضة سأل عن تأثري استخدام ة اليت تالثاني عبارةال مث إذا الحظنا
ة الثاني عبارةالشجاعتهم لتعليم اللغة العربية ، فأجاب املفحوصون  يف رفع

  : الّتايل ونتيجتهم كما يف اجلدول
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  )٩(اجلدول 

  العبارة الثانية لى إجابة املفحوصني ع
  النسبة املئوية  النتيجة  االجابة  ٢ العبارة

ــــــي  العربيــــــة األصــــــوات متعل
 املفــــــــــــــــردات باســــــــــــــــتخدام

 لتعلــــيم يشــــّجعين املقرتضـــة
  العربّية الّلغة

  كبري حد إىل أوافق
  أوافق

  متأكد غري
 أوافق ال

٩  
٢٤  
٢  
- 

٢٥,٧١  %  
٦٨,٥٧ %  
٥,٧١ %  
- 

  

 ة أجاا املفحوصون إجابةالثانيالتاسع فعرفنا أن العبارة اجلدول نظرا إىل   
%  ٦٨,٥٧موافقون اىل حد كبري و ) طلبة ٩% ( ٢٥,٧١حيث نتيجتها هي 

، العربّية الّلغة لتعليمموافقون أّن استخدام املفردات املقرتضة يشّجعهم ) طالبا ٢٤(
  .شجاعتهم لتعلم اللغة العربية يف رفع تؤثر جّدا املفردات هذهوهذه تعىن بأن 

هذه جاذبية استخدام عن  سألة اليت تالثالث عبارةال مث إذا الحظنا
عبارة ونتيجتهم كما يف الفردات املقرتضة يف التعليم ، فأجاب املفحوصون امل

  : الّتايل اجلدول
  )١٠(اجلدول 

  عبارة الثالثةإجابة املفحوصني إىل ال
  النسبة املئوية  النتيجة  االجابة  ٣ العبارة

 املفــــــــــــــــردات باســــــــــــــــتخدام
 ميتعلـــــــــ أصــــــــبح املقرتضــــــــة

 وغــري ابــةجذّ   العربيــة اللغــة
  مملة

  كبري حد إىل أوافق
  أوافق

  متأكد غري
  أوافق ال

 

١٣  
٢٠  
٢  
-  
 

٣٧,١٤ %  
٥٧,١٤ %  
٥,٧١ %  
-  
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العاشر فعرفنا أن العبارة الثالثة أجاا املفحوصون إجابة اجلدول نظرا إىل 
 ٥٧،١٤موافقون اىل حد كبري و ) طالبا ١٣%  ( ٣٧،١٤حيث نتيجتها هي 

 الّلغة تعّلم علىاستخدام املفردات املقرتضة يشجعهم  موافقون أنّ ) طالبا ٢٤% (
ينّمي جّذابية الطلبة لتعّلم اللغة  املفردات هذه، وهذه تعىن بأن استخدام العربّية
  .العربية

هذه مساعدة استخدام سأل عن الرابعة اليت ت عبارةال مث إذا الحظنا
ونتيجتهم كما يف عبارة الفردات املقرتضة يف التعليم ، فأجاب املفحوصون امل

  : الّتايل اجلدول
  )١١(اجلدول 

  عبارة الرابعةلى الإجابة املفحوصني ع
  النسبة املئوية  النتيجة  اإلجابة  ٤ العبارة

ــــــي  العربيــــــة األصــــــوات متعل
 املفــــــــــــــــردات باســــــــــــــــتخدام

 يف ســــــــــــاعديني املقرتضــــــــــــة
 معانيها وفهم نطقها

  كبري حد إىل أوافق
  أوافق

  متأكد غري
  أوافق ال

 

١١  
١٩  
٥  
-  
 

٣١,٤٢ %  
٥٤,٢٨ %  
١٤,٢٨ %  
-  
 

  

احلادي عشر فعرفنا أن العبارة الرابعة أجاا املفحوصون اجلدول نظرا إىل 
موافقون اىل حد كبري و ) طالبا ١١%  ( ٣١،٤٢إجابة حيث نتيجتها هي 

موافقون أّن استخدام املفردات املقرتضة يساعدهم يف ) طالبا ٢٤% ( ٥٤،٢٨
 املفردات هذهوهذه تعىن بأن استخدام . معانيهانطق األصوات العربية وفهم 

  .نطق األصوات العربية و فهم معانيها يف يساعد الطلبة 
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ارتفاع الثقة بالنفس عند سأل عن اخلامسة اليت ت عبارةال مث إذا الحظنا
فردات املقرتضة، فأجاب املفحوصون املالطلبة بعد ان اشرتكوا يف التعليم باستخدام 

  : الّتايل م كما يف اجلدولعبارة ونتيجتهال
  )١٢(اجلدول 

  عبارة اخلامسةلى الإجابة املفحوصني ع
  النسبة املئوية  النتيجة  االجابة  ٥ العبارة

 األصـــــــــــــــــــــــــوات تعلـــــــــــــــــــــــــيم
 املفــــــــــــــــردات باســــــــــــــــتخدام

 نفســـي ثقـــة يزيـــد املقرتضـــة
 العربية اللغة لنطق

  كبري حد إىل أوافق
  أوافق

  متأكد غري
  أوافق ال

 

١٠  
٢١  
٤  
-  
 

٢٨,٥٧ %  
٦٠ %  

١١,٤٢ %  
-  
 

  
فعرفنا أن العبارة اخلامسة أجاا  عشر ثاينالاجلدول بالنظر إىل   

موافقون اىل ) طلبة ١٠% ( ٢٨،٥٧املفحوصون إجابة حيث نتيجتها هي 
كبري و   املفردات باستخدام األصوات تعليم أنّ  موافقون) طالبا ٢١% ( ٦٠حد ّ

  . العربية اللغة لنطق انفسهم ةثق يزيد اإلندونيسية اللغة يف املقرتضة العربية
ختبار عرفنا أّن نتيجة النظرنا إىل البيانات املكتسبة من خالل امث إذا 

هذه تدّل أّن الطّّلبة   (SKM)الطّلبة كّلها أعلى من معيار األدىن لنجاح الطلبة  
وكذلك . الشفهية اختبار اإلعادةكّلهم ناجحون يف تقومي مهارة الكالم باستخدام 

 األصواتعليم ار النجاح الصّفي عرف كذلك بأّن تقت هذه النتيجة مبعيإذا علّ 
  .لتحقيق اهداف التعليم ناجحاملفردات املقرتضة باستخدام 
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  الفصل اخلامس

  نتائج البحث والتوصيات واملقرتحات
 ملخص نتائج البحث  )أ 
 .توصيات البحث  )ب 
 .مقرتحات البحث  )ج 
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  ملقرتحاتوا والتوصيات البحث نتائج
  

 .البحث نتائج ملخص  - أ

استخدام املفردات العربية  ل  بعد أن قام الباحث بالبحث اإلجرائي حو
 ،وتفسريها وحتليلها البيانات بعرض كذلك قام مثاملقرتضة يف اللغة اإلندونيسية 

يف الدور واالختبار  الدور االّولوإعتمادا علي النتائج اليت حصل عليها الطلبة يف 
  :ميكن للباحث أن يتلخص فيما يأيت, الثاين
 إىل وناجح فعال هو اإلندونيسية اللغة يف املقرتضة العربية املفردات استخدام أنّ  -١

) ب( الثاين الصف يف الطلبة لدى العربية األصوات نطق لتحسني كبري حد
ترفع نتيجة  حيث باالجنكاريا، الثانية احلكومية اإلسىالمية املتوسطة باملدرسة

 .  لبة وتقديرهم يف اختبار الكالم بطريقة اإلعادة الشفهيةالط
تؤثر كثريا لتشجيع الطلبة يف  اإلندونيسية اللغة يف املقرتضة العربية املفرداتأّن  -٢

 باالجنكاريا الثانية احلكومية اإلسىالمية املتوسطة باملدرسة)  ب(الصف الثاين 
 . على تعلم اللغة العربية والكالم ا

تزيد ثقة نفس الطلبة  اإلندونيسية اللغة يف املقرتضة العربية املفردات ستخداما أنّ  -٣
 .يف نطق األصوات العربية والتكلم ا

ناجح  اإلندونيسية اللغة يف املقرتضة العربية املفردات تعليم األصوات باستخدام -٤
 .  مائةكوم  ناجحني مائة يف لتنمية كفاءة الطلبة يف نطق األصوات العربية ب

   .البحث توصيات  - ب

تعليم األصوات باستخدام املفردات العربية بناء على أن استخدام   
 )ب(الثاين  مستوى طلبة الصفاملقرتضة يف اللغة اإلدونيسية ينّمي كفاءة الطلبة 

رغبتهم وجيذب  زيدوي باالجنكاريا  ثانيةاإلسالمية احلكومية ال توسطة باملدرسة امل
  :، يوصي الباحث مبا يلياللغة العربية رسدإىل انتباههم 
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يف عملية تعليم  شّجع الطلبة أن ي  درس اللغة العربية يف هذه املدرسةملينبغي   -  أ
  .اللغة العربية ويكثر التدريبات

 قواعد األصوات العربيةدرس اللغة العربية يف هذه املدرسة أن يراعي ملينبغي   - ب
 .الطلبةم   علّ عندما ي

أن يكون قائدا لدى الطلبة يف كالمه درس اللغة العربية يف هذه املدرسة مل ينبغي   -  ج
 .باللغة العربية

التعليمية  اجلذابة يف  اإلسرتاتيجيات رتبويني أن يبذلوا جهدهم يف توفري للينبغي   -  ه
  .املدرسة

 

 .البحث مقرتحات  -  ج

املفردات باستخدام  كفاءة الطلبة يركز علي تنمية  الذي  نظرا هلذا البحث
روا هذا فينبغي للباحثني اآلخرين أن يطوّ , العربية املقرتضة يف اللغة اإلندونيسية

يف   هذه املفردات لتنمية املهارات اللغوية األخرىاستخدام يف البحث بالبحث 
  . اإلسالمية املدارس
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  املصادر واملراجعقائمة 
  املصادر  -أ
 القرآن الكرمي .١

  املراجع العربية -ب
  : بكت

، بريوت، دار احياء  ٢، الد  املعجم الوسيطإبراهيم أنيس وآخرون،  .١
  . الرتاث العريب، دون سنة

، الرياض، ،  البحث العلمي مفهومه أدواته أساليبهذوقان عبيدات وآخرون .٢
  .م١٩٩٧دار أسامة للنشر والتوزيع، 

، هجه وأساليبهتعليم العربية لغري الناطقني ا، منارشدي أمحد طعيمة،   .٣
إيسيسكو،  –مصر، منشورات املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة 

  .م١٩٨٩/ه١٤١٠
، مكة املرجع يف تعليم اللغة العربية لغري الناطقني ا، __________ .٤

 ١٩٨٦، جامعة أم القرى، 

عريب، بريوت،  - ؛إجنليزي معجم املصطلحات اللغويّةرمزي منري بعلبكي،  .٥
األصوات ا لعربية وتدريسها ، سعد عبد اهللا الغرييب ١٩٩٧بة لبنان، مكت

  م ١٩٨٦، مكتبة الطالب اجلامعي،لغري الناطقني ا من الراشدين

، بريوت، دار الكالم املعرب يف قواميس العربمسيخ أبو مغلى،  .٦
 م ١٩٩٨الفكر،
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املكتبات ، الرياض ، عمادة شؤون اختبارات اللغةحممد عبد اخلالق حممد،  .٧
  ،)م ١٩٩٦/ ه  ١٤١٧جامعة امللك السعود،  -

، إعدادها وإجراؤها وحتليلها، االختبارات التحصيليةحممد علي اخلويل ،   .٨
  .م١٩٩٨عمان، دار الفالح، 

 م ٢٠٠٨، جتماعيحماضرة يف علم اللغة االمد عفيف الدين دمياطي، حم .٩

لعربية والرتبية الدينية طرق تدريس اللغة احممود رشدي خاطر وآخرون،  .١٠

 .م١٩٨٣، القاهرة، دار املعرفة، يف ضوء االجتاهات الرتبية احلديثة
   :حبوث

دراسة عن مهارة الكالم يف (،  اسرتاتيجية تعليم اللغة العربية أمحد خملص .١١

، غري منشورة املعهد العايل اإلسالمي احلكومي بامكاسن النموذجي
إلندونيسية السودانية مباالنج، برنامج اجلامعة اإلسالمية ا: ماالنج (

 ).م٢٠٠٤الدراسات العليا، قسم تعليم اللغة العربية، 
تنمية مهارة الكالم باستخدام النصوص اليت تستوعب خليل الرمحن،  .١٢

اجلامعة اإلسالمية  احلكومية : ماالنج (، غري منشورة  املواقف اليومية
 ).م٢٠٠٧ليم اللغة العربية،ماالنج،برنامج الدراسات العليا، ختصص تع

تدريس مهارة الكالم على أساس املفردات لطلبة املدرسة  ، شريف الدين .١٣

 منشورة غري، رسالة املاجستري، الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل ماالنج
اجلامعة اإلسالمية  احلكومية ماالنج،برنامج الدراسات العليا، : ماالنج (

 . )م٢٠٠٧ية، ختصص تعليم اللغة العرب
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  )  ١ (ملحق 
LEMBAR OBSERVASI  PERILAKU SISWA  

 

Hari/ Tanggal              :  ………………………..  2009 
Tempat                        :   Kelas VIII B MTsN 2 Palangka Raya 
Materi Pembelajaran   :  ……………………  
 

Kualifikasi 
Indikator 

Jenis 
Perilaku 

 
No. K C B 

B
S 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

   
 

 

 
-Tampak bersemangat dalam 
menyimak penjelasan guru  
-Tampak bersemangat dalam berlatih 
melafalkan  materi mufradat dari guru 
- Tampak bersemangat dalam 
memperaktikkan tugas guru 
-Tampak bersemangat  dalam 
mengamati praktik dari siswa yang 
lain 

 
Antusias 

 
 

 
1 
 
 
 
 
 
 

    
 

 

- Tampak gembira dan senang selama 
mengikuti pembelajaran 
- Roman muka tampak berseri-seri 
dalam mengerjakan perintah-perintah 

Keceriaan 2 

    - Mengajukan pertanyaan kepada guru, 
jika belum jelas 

Kreatifitas  3 

 
3.   Hambatan / kesulitan siswa :   
 ......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

........ 
4.   Hambatan / kesulitan guru : 
 ......................................................................................................................

......................................................................................................................

...................................................................................................................... 
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  ) ٢ (ملحق 
ANGKET RESPON SISWA TERHADAP PEMBELAJARAN  

BUNYI MENGGUNAKAN KATA SERAPAN  
 

I.  Petunjuk 

1.  Identitas Siswa 

 a.  Nama Siswa : ………… 

 b.  Kelas  : …………   

2.  Anda diminta untuk memberikan  jawaban yang  jujur sesuai dengan apa yang 
anda  rasakan, lihat dan menurut pendapat anda sendiri. 

3.  Angket ini terdiri dari kolom pernyataan dan kolom jawaban. Anda diminta 
untuk memberikan tanggapan atau jawaban dengan cara memberi tanda silang 
pada kolom yang disediakan sesuai dengan jawaban anda. 

4.  Ada lima pilihan yang dapat anda berikan tanda silang masing-masing sebagai 
berikut: 

 SS        :  Jawaban "sangat setuju" terhadap setiap item pernyataan 
     S         :  Jawaban "setuju" terhadap setiap item pernyataan 
     RR      :  Jawaban "ragu-ragu" terhadap setiap item pernyataan 
    TS      :  Jawaban "tidak setuju" terhadap setiap item 
   STS     :  Jawaban "sangat tidak setuju" terhadap setiap item pernyataan. 
 

II. Pernyataan Angket 

No. PERNYATAAN 
PILIHAN JAWABAN 

SS S RR TS 
1. Saya merasa senang belajar bahasa Arab 

dengan  menggunakan kata serapan 
    

2. Pembelajaran bunyi  bahasa Arab dengan 
menggunakan kata serapan membuat saya 
termotivasi (tertarik) untuk belajar Bahasa 
Arab. 

    

3. Pembelajaran bunyi  bahasa Arab dengan 
menggunakan kata serapan membuat  
pelajaran bahasa Arab  menjadi lebih 
menarik dan tidak membosankan. 

    

4. Pembelajaran bunyi  bahasa Arab dengan 
menggunakan kata serapan membuat  
saya lebih mudah  mengucapkan dan 
mengingat kalimat bahasa Arab. 

    

5. Dengan menggunakan kata serapan saya 
menjadi lebih berani berbicara bahasa 
Arab. 
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  )  ٣ (ملحق 
Tanggapan siswa terhadap pembelajaran bunyi  

dengan menggunakan kata serapan (المفردات المقترضة) 
 

No. Pernyataan Tanggapan 
Jumlah dan Prosentase 

Jumlah % 

1 Saya merasa senang 
belajar bunyi bahasa 
Arab dengan  
menggunakan kata 

serapan. 

Sangat setuju 
Setuju 
Ragu-ragu 
Tidak setuju 

 

… 
… 
… 
… 
 

… 
… 
… 
… 
 

2 Pembelajaran bunyi  
bahasa Arab dengan 
menggunakan kata 

serapan membuat saya 
termotivasi (tertarik) 
untuk belajar Bahasa 
Arab. 

Sangat setuju 
Setuju 
Ragu-ragu 
Tidak setuju 

 

… 
… 
… 
… 
 

… 
… 
… 
… 
 

3 Pembelajaran bunyi  
bahasa Arab dengan 
menggunakan kata 

serapan membuat  
pelajaran bahasa Arab  
menjadi lebih menarik 
dan tidak membosankan. 

Sangat setuju 
Setuju 
Ragu-ragu 
Tidak setuju 

 

… 
… 
… 
… 
 

… 
… 
… 
… 
 

4 Pembelajaran bunyi  
bahasa Arab dengan 
menggunakan kata 

serapan membuat  saya 
lebih mudah  
mengucapkan dan 
mengingat kalimat 
bahasa Arab. 

Sangat setuju 
Setuju 
Ragu-ragu 
Tidak setuju 

 

… 
… 
… 
… 
 

… 
… 
… 
… 
 

5 Dengan menggunakan 
kata serapan saya 
menjadi lebih berani 
mengucapkan bahasa 
Arab. 

Sangat setuju 
Setuju 
Ragu-ragu 
Tidak setuju 

 

… 
… 
… 
… 
 

… 
… 
… 
… 
 

  
   



iv 
 

 
 

 ) ٤ (ملحق 
PEDOMAN WAWANCARA DENGAN GURU PASCA TINDAKAN 

 
 

Nama Pewawancara   :  Miftah Safingi 

Subjek wawancara      :  …………………………………………. 

Guru mata pelajaran  :   Bahasa Arab MTsN 2 Palangka Raya 

Hari/tanggal                : ……………..., ………………………… 

 
1.  Apa pendapat anda tentang pembelajaran bunyi bahasa Arab dengan 
menggunakan kata serapan? 

2.  Apakah menurut anda penggunaan kata serapan ini dapat 
mengembangkan kemampuan bunyi siswa? 

3.  Apakah menurut anda siswa merasa senang belajar bunyi bahasa Arab 
dengan menggunakan kata serapan? 

4.  Apakah siswa terlihat bersemangat dalam pembelajaran bunyi bahasa 
Arab dengan menggunakan kata serapan ini? 

5.  Apakah  penggunaan kata serapan ini cocok digunakan untuk siswa/ i 
kelas VIII MTs ? 

6.  Apakah  pengunaan kata serapan ini sesuai dengan tujuan pembelajaran 
bunyi yang terdapat dalam kurikulum? 

7.  Apakah anda dapat melaksanakan pembelajaran bunyi bahasa Arab 
dengan  menggunakan kata serapan untuk selanjutnya? 

8.  Menurut anda apa kelebihan dan kekurangan  dari penggunaan kata 
serapan  tersebut dalam pembelajaran bunyi bahasa Arab ? 
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 صور عملية التعليم:  ٥ملحق 

  

  الباحث والطلبة يف بداية التعليم
  

  

  يشجع الباحث الطلبة على تعلم اللغة العربية
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   الذاتية السرية

  : ميةالعل اتاخلرب 

املدرسة اإلبتدائية احلكومية العاّمة   حصل على شهادة التعليم االبتدائي يف •
 م ١٩٨٤عام كايل جاران  

املتوسطة اإلسالمية حصل على شهادة التعليم اإلعدادي يف املدرسة  •
 م١٩٨٧عام احلكومية كارنج أنيار 

 دينية احلكوميةتربية املعلمني الحصل على شهادة التعليم الثانوي يف  •
 م١٩٩٠عام باجنار نغارا 

سافر إىل يوغيا كرتا لدراسة اللغة العربية يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية  •
، وخترج بدرجة الليسانيس يف اللغة العربية  ١٩٩٠سونان كايل جاغا عام 

  .م ١٩٩٨عام 
  الدورات التدريبية 

سالمية منطقة كاليمانتان تدريب معلمي اللغة العربية للمدرسة املتوسطة اإل •
 .م ٢٠٠٤اجلنوبية والوسطى والشرقية، باجنار بارو، كاليمانتان اجلنوبية، 

 : ليةماخلربات الع

 باالجنكارياالثانية عني مدرسا يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية  •
  .م ملادة اللغة العربية٢٠٠٣ عام

  مفتاح شافعي:         االسم
  م١٩٧٢، مايو،  ٢٥بوربالنجغا، :  يالدتاريخ املمكان 

، بوكــت توجنغــال، جيكــان ريــا،  ٨اخلــامس رقــم ) Bandeng(شــارع بانــدنج :              عنــوانال
  ٧٣١١٢باالجنكاريا، كاليمانتان الوسطى 

  ٠٨١٣٤٩٠٤٥٩١٠: اهلاتف            
 مدرس اللغة العربية يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية الثانية باالجنكاريا:املهنة              
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