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 بسم اهللا الّرحمن الّرحيم
 

 

إّنما يخشى اهللا من عباده (
 )العلماء إن اهللا عزيز غفور

 
 سورة فاطر األية 

 
 
 

  رضي اهللا عنه الدرداء أبي عن
 أّن رسول اهللا صّلى اهللا عليه وسّلم

 : قال
 أو مستمعا أو متعلما أو عالما آن

 محبا
 فتهلك اخامس تكن وال 

 
 )في اإلبانة الكبرى إلبن بطة(

 
 إهداء 



 
 
 

 إلى والدي ووالدتي
 المعّلم األّول الذي تلّقيت على يديه أول مبادئ الصدق والوفاء
 وعرفت الّنفس الّسمحة الّطّيبة وسالمة الّطوية ونقاء الّضمير

 تقّدمة إجالل واحترام
 
 
 

 إلى أساتذي 
 م بالكثير تقديرا وإجالالالذين أدين له

 
 
 

 إلى زوجي وبنتي 
 موّدة وتقديرا ورغبة في الّتقّدم العلمي

 
 
 

تعّلم اللغة العربية ويهتّمون  علىإلى اّلذين يحرصون 
 تعليمهاب

 شكر وتقدير
 السعادة منهج وسهل للطالبين، الطريق أوضح الذي هللا الحمد 
 الحق الملك، له له، ريكش ال وحده اهللا إال إله ال أن وأشهد .للمتقين
 .االمين الوعد الصادق ورسوله عبده محمدا سيدنا أن وأشهد .المبين
 .الدين يوم إلى بإحسان لهم والتابعين وأصحابه آله وعلى عليه اهللا صلى
 :أّما بعد



وقد مّن اهللا علّي باالنتهاء من إعداد هذا البحث، فله سبحانه ألهج  
 تعالى أن أتقّدم بالشكر والّتقدير والعرفان بالحمد والّثناء، وبعد حمد اهللا

إلى اّلذين آان لهم فضل في خروج هذا البحث إلى حيز الوجود ولم 
. يبخل أحدهم بشيء طلبت، ولم يكن يحدوهم إّال العمل الجّد المخلص

 :ومنهم
موالنا سماحة األستاذ الّدآتور الحاج إمام سفرايوغو، مدير جامعة  

 .ية الحكومية ماالنجمالك إبراهيم اإلسالم
سماحة األستاذ الّدآتور عمر نمران، عميد آلية الّدراسات العليا 

 .موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنججامعة 
سماحة األستاذ الّدآتور الحاج تورآيس لوبيس، رئيس قسم تعليم 

سالمية موالنا مالك إبراهيم اإلاللغة العربية آلية الّدراسات العليا جامعة 
 .الحكومية ماالنج

سماحة األستاذ الّدآتور الحاج شهداء صالح نورآاتب قسم تعليم 
موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية اللغة العربية آلية الّدراسات العليا جامعة 

 .الحكومية ماالنج
سماحة األستاذ الّدآتور محّمد عفيف الّدين دمياطي، المشرف 

ا وعمليا ووجه خطواته في آّل مراحل األّول الذي أفاد الباحث علمي
إعداد هذا البحث منذ بداية فكرة البحث حّتى االنتهاء منه، فله من اهللا 

 .   خير الجزاء ومن الباحث عظيم الّشكر والّتقدير
سماحة األستاذ الّدآتور بكري محّمد بخيت أحمد، المشرف الّثاني 

ث آّل العون والّتشجيع فحّقا يعجز لساني عن شكره وتقديره فقد قدم للباح
طوال فترة إعداد هذا البحث فلم يبخل بعلمه ولم يضق صدره يوما عن 
مساعدة الباحث وتوجيهه، وآان لتفضله بمناقشة هذا البحث أآبر األثر 
في نفس الباحث فله مّني خالص الشكر والّتقدير ومن اهللا عظيم الّثواب 

 .والجزاء
قدير إلى األساتيذ المعّلمين في آما يتقّدم لباحث بكّل الّشكر والّت

موالنا مالك إبراهيم قسم تعليم اللغة العربية آلية الّدراسات العليا جامعة 
فلهم من الباحث آّل الّشكر والّتقدير على ما . اإلسالمية الحكومية ماالنج

 .قّدموه من العلوم والمعارف والّتشجيع وجزاهم اهللا خير الجزاء
والّتقدير إلى األستاذ مجتهد الماجستير رئيس  آما أتقّدم بكّل الّشكر

المدرسة المتوّسطة اإلسالمية الحكومية جرسيئ آما يطيب لي أن أتوّجه 



بكّل الحب والّشكر لزمالئي األعّزاء في المدرسة المتوّسطة اإلسالمية 
والّشكر موصول ألسرتي وعلى رأسها والدي الكريم . الحكومية جرسيئ

تعالى فضل إتمام هذا البحث بما غرسه في نفسي  الذي آان له بعد اهللا
من حّب للعلم والمعرفة واإلخالص في العمل، ووالدتي الحبيبة التي 

 .يطوق فضلها عنقي وآان دعائها المستمر خير معين لي في حياتي
وألشقائي وزمالئي وأصدقائي وآّل من ساهم في إخراج هذا 

تشجيع، لهم جميعا خالص العمل المتواضع إلى حيز الوجود ولو بكلمة 
 .الّشكر وعظيم الٌتقدير واإلمتنان

 واهللا ولي الّتوفيق
أبريل  ماالنج، 
 .م 

 الباحث       
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 تقرير المشرفين

بسم اهللا الّرحمن الّرحيم الحمد هللا رّب العالمين والّصالة  
 .نبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعينوالّسالم على أشرف األ

 :بعد االطالع على البحث العلمي الذي حضره الّطالب 
 .محّمد زينوري:   إعداد الّطالب
 :   رقم الّتسجيل
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 االعتماد من طرف لجنة المناقشة
 :عنوان البحث

  فاعلّية الّطفالنية في تنمية مهارة الكالم
 .)بحث إجرائي في المدرسة المتوّسطة اإلسالمية الحكومية جرسيئ(

 بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير في تعليم اللغة العربية
 .محّمد زينوري:   إعداد الّطالب

 :   رقم الّتسجيل
قد دافع الّطالب عن هذا البحث أمام لجنة المناقشة وتقرر قبوله شرطا 
لنيل درجة الماجستير في تعليم اللغة العربية، وذلك في يوم األربعاء 

 .م أبريل  : بتاريخ
 : وتتكّون لجنة المناقشة من الّسادات األساتذة

 رئيسا   الّدآتور شهداء صالح نور . 
 : رقم الّتوظيف

 : .............الّتوقيع 
 مناقشا  الّدآتور نور المرتضى محمودي . 

 : رقم الّتوظيف
 : .............الّتوقيع 

 مناقشا  الّدآتور محمد عفيف الدين دمياطي . 
 : رقم الّتوظيف

 : .............الّتوقيع 
 مناقشا  الّدآتور بكري محمد بخيت أحمد . 

 : .............الّتوقيع    -: الّتوظيف رقم
 إعتماد علي 

 عميد آلية الّدراسات العليا،
 

 عمر نمران. د.أ
 : رقم الّتوظيف

 
 
 
 



 
 البإقرار الط
 
 

 :أنا الموّقع أدناه وببياني اآلتي
 محّمد زينوري:   اإلسم الكامل
 :   رقم التسجيل

فانججانج جرسيئ قرية غننجان نجاسين بالونج:  العنوان
 جاوى الّشرقية

 
أقّرر بأّن هذه الّرسالة التي حضرتها لتوفير شرط لنيل درجة الماجستير 
في تعليم اللغة العربية آلية الّدراسات العليا جامعة موالنا مالك إبراهيم 

 : اإلسالمية الحكومية ماالنج تحت عنوان
  في تنمية مهارة الكالم فاعلّية الّطفالنية

 .)ائي في المدرسة المتوّسطة اإلسالمية الحكومية جرسيئبحث إجر(
. حضرتها وآتبتها بنفسي وما زورتها من إبداع غيري أو تأليف اآلخر

وإذا ادعى أحد استقباال أّنها من تأليفه وتبين أنها فعال ليست من بحثي 
فأنا أتحّمل المسئولية على ذلك، ولن تكون المسئولية على المشرف أو 

لّدراسات العليا جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية على آلية ا
 .الحكومية ماالنج

هذا، وحررت هذا اإلقرار بناء على رغبتي الخاّصة وال يجبرني  
 .أحد على ذلك

أبريل  ماالنج، 
 .م 

 توقيع صاحب اإلقرار
 
 

 محّمد زينوري     
: رقم الّتسجيل
 

 



 ص البحثستخلم
فاعلّية الّطفالنية في تنمية مهارة الكالم ، محّمد زينوري، 

بحث إجرائي في المدرسة المتوّسطة اإلسالمية الحكومية (
لدآتور محّمد عفيف الّدين ا) (: تحت إشراف). جرسيئ
 .الدآتور بكري محّمد بخيت أحمد )( دمياطي؛

 
 . لكالما، مهارة الّطفالنية: الكلمات األساسية

 
، )العربية(ا في منهج تعليم اللغة األجنبية سالكالم يعتبر جزءا رئي

و يعتبره القائمون على هذا الميدان من أهّم أهداف تعلم لغة أجنبية 
 .، معنى ذلك أن هناك ضرورات لتعّلم الكالم)عربية(

لكالم، نظرا إلى أهمية تعليم اللغة العربية خصوصا مهارة ا  
وجد أّن هناك مشكالت في ولكن الباحث . هافال بد أن نهتّم بعملية تعليم

مية جرسيئ المدرسة المتوّسطة اإلسالمية الحكوفي تعليمها خصوصا 
بدون الدوافع، و آفاءتهم في مهارة ويتعلمون بالملل   ةبّلالّط وهي أّن

 .الكالم متدّنية 
الّطفالنية في السابقة يريد الباحث إجراء  إضافة إلى المشكالت

رودجر .ريحارد و تيئودور س. جك جآما قال جا. تنمية مهارة الكالم
على استعادة الثقة بالنفس والتلقائية وسرعة دارس تعين ال بأن الّطفالنية

ويتعّلم باسترخاء والّترآيز وتتكّون من  التلقن التي يتميز بها األطفال
 .والتدريبات الرياضية وتمثيل األدوار) تمثيل المواقف(األغانى واللعب 

ء الذي يتكّون من أربعة جرااإل منهجالبحث يستخدم الباحث في هذا 
، و المالحظة، و اإلنعكاس، ويتّم في التخطيط، و التنفيذ: وهيمراحل 
وطريقة جمع البيانات التي استخدمها الباحث هي المالحظة . دورين

 .والمقابلة واالستبانة والوثائق
ذه هي أّن الّطفالنية تنّمى مهارة الكالم، دّلت إلى ه نتائج البحثو

قد تعّلم الّطّلبة مهارة الكالم بالّطفالنية بفرح ) 1: (التنمية الّظواهر األتية
وبدوافع مرتفعة بالنظر إلى طالقة الوجه والّتبّسم والّتحّرك والّصوت 

قد ارتفعت ) 2. (ورفع اليد والترآيز ومنافستهم في التقّدم أمام الّصّف 
بالخطوات األغانى واللعب  آفاءة الّطّلبة في مهارة الكالم بالّطفالنية

في الّدور األّول .  والتدريبات الرياضية وتمثيل األدوار) تمثيل المواقف(



 % 27وأّما في الّدور الثاني  % 12،5الّطّلبة اّلذين ينالون درجة جّيد 
واّلذين ينالون درجة جّيد جّدا في الّدور األّول . % 15 هناك إرتفاع

 . % 32،5، هذه تدّل أّن هناك إرتفاع % 60وفي الّدور الّثاني  % 27،5
ويقترح الباحث أن يتواصل تطّور البحث عن استخدام الطفالنية 
في تنمية مهارة االستماع أو القراءة أو الكتابة، وعن استخدام 

 .مكّونات الطريقة اإليحائية األخرى في تعليم اللغة العربية
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 مستخلص باللغة اإلنجليزية
Zainuri, Mohammad, 2009, Improving speaking skill through Infantilization at 
state Islamic junior high School of Gresik (classroom action research). 
Advisors: (1) Dr. M. Afifuddin Dimyathi;. (2) Dr. Bakriy Muhammad 

Bakhit Ahmad. 
 

Keywords: Infantilization, Speaking skill. 
 

 Speaking Skill is including the most vital skill in foreign language 
teaching (Arabic Language). Therefore, Speaking Teaching is supposed to be 

given a huge interest.  But, The Researcher finds several problems of this 
teaching, spesialy at  State Islamic junior high School of Gresik (MTs Negeri 
Gresik), namely those are “The Student are being saturated in studying speaking 

skill, are in few motivation, and are in a low speaking ability”. 
 Based on the facts, the Researcher applied the infantilization tecnique to 

increase the speaking skill teaching. Jack C Richards and Theodore S Rodgers 
said that The infantilization tecnique helps the students to regaining them selves’s 
confidence, spontaneity, and receptivity, learning relaxively and concentration. 
The infantilization consist of songs, games, gymnastic exercises and role playing. 

 This research used Classroom Action Research that consists of four steps: 
planning, acting, observation and reflection, that was going on two cycles. And by 

using observation, interview, questionnaire and documentation for getting data. 
 The results of the research are that infantilization increases speaking skill 

teaching by seing the facts bellow: (1) The students studyed speaking skill with 
enjoyable and high  motivation. The students studied with a brighting face, 
smilling, moving, alouding, handings-up, concentrating and competiting to 
perform the subyect in front of the class.  (2) The students’s ability of speaking 
skill inceased by the songs, the games, the gymnastic exercises and the role 
playing.  In the first cycle, the students who get a goog value were 12,5 % of 
them, whereas in the second cycle they who get a good value were 27 %, there 
was increament of 15 %. Meanwhile those who get the best value in firs cycle 
were 27,5 %, and in the second cycle were 60 % of them, it mean there is 

increament 32,5 %. 
 At least, The Researcher recommend the next researcher to develo the 

research by using the Infantilization technique at the listening, reading or writing 
skill teaching. or Use the another techbiques of Sugestopedia method. 

 
 
 

 

 

 

 



 مستخلص باللغة اإلندونيسية
Zainuri, Mohammad, 2009, Efektifitas Infantilisasi dalam Meningkatkan 
Keterampilan Berbicara (Penelitian Tindakan Kelas di Madrasah 
Tsanawiyah Negeri Gresik). Pembimbing: (1) Dr. M. Afifuddin 

Dimyathi;  (2) Dr. Bakriy Muhammad Bakhit Ahmad. 
 

Kata Kunci: Infantilisasi, Keterampilan Berbicara. 
 

 Keterampilan berbicara termasuk bagian yang penting dalam kurikulum 
pengajaran Bahasa Asing (Bahasa Arab), oleh sebab itu maka pengajaran 
keterampilan berbicara haruslah diberi perhatian yang lebih. Tetapi Peneliti 
menemukan beberapa problem dalam pengajarannya khususnya di Madrasah 
Tsanawiyah Negeri Gresik yaitu siswa belajar dengan perasaan jenuh dan tanpa 

motivasi serta kemampuan berbicara rendah. 
 Berdasar pada kenyataan di atas maka peneliti menerapkan Infantilisasi 

untuk meningkatkan pengajaran Keterampilan Berbicara. Seperti apa yang telah di 
sampaikan oleh Jack C Richards dan Theodore S Rodgers bahwa Infantilisasi 
membantu siswa untuk percaya diri, meningkatkan spontanitas dan daya 
penerimaan serta belajar dengan santai dan kosentrasi. Infantilisasi terdiri dari 

bernyanyi, bermain (simulasi), gerak badan dan bermain peran. 
 Peneliti menggunakan methode Penelitian Tindakan Kelas (PTK)  yang 

terdiri empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, refleksi serta 
berlangsung dua siklus. Sedangkan tehnik pengumpulan data yang digunakan 

Peneliti adalah observasi, interview, angket dan dokumentasi. 
 Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwa Infantilisasi meningkatkan 

pengajaran keterampilan berbicara dengan melihat kenyataan: (1) Siswa belajar 
keterampilan berbicara dengan senang dan dengan motivasi tinggi, dimana siswa 
belajar dengan wajah yang cerah, tersenyum, bergerak, suara jelas, mengangkat 
tangan, kosentrasi, dan berlomba maju ke depan kelas  (2) Kemampuan siswa 
dalam keterampilan berbicara meningkat melalui langkah bernyanyi, bermain 
simulasi, gerak badan  dan bermain peran. Pada siklus pertama siswa yang 
memperoleh nilai baik 12,5 % sedang pada siklus kedua 27 % ada kenaikan 15 %. 
Dan siswa yang memperoleh nilai baik sekali pada siklus pertama adalah 27,5 % 

sedangkan pada siklus ke dua 60 % berarti ada kenaikan 32,5 %. 
 Untuk selanjutnya Peneliti memberikan rekomendasi agar penelitian ini 

dikembangkan lebih lanjut dengan menggunakan Infantilisasi pada pengajaran 
keterampilan mendengar, membaca atau menulis. Atau menggunakan tehnik 

pengajaran yang lain dari tehnik-tehnik metode Sugestopedia. 
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 .....................................................اإليحائية
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 .......................................................الّنشأة -)ب
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 -)د

 .......................................................العيوب
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 الفصل الّرابع
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اللمحة عن المدرسة المتوّسطة اإلسالمية الحكومية  -أ
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الّدور  -
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 الفصل الخامس
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خطاب عميد آلية الّدراسات العليا إلى رئيس المدرسة المتوّسطة  -
 اإلسالمية الحكومية جرسيئ

يس المدرسة المتوّسطة اإلسالمية الحكومية جرسيئ إلى خطاب رئ -
 عميد آلية الّدراسات العليا

 بطاقة اإلشراف -



 الجداولقائمة 
 

الّصفح لعنوان الجدو لالجدو رقم
 ة

  معيار تقويم مهارة الكالمجدول  
  درجة بدائل االستبانة جدول  
 إلجابة اإلستبانة قائمة التفسير جدول  
تفسير إجابة المفحوصين إلى أسئلة  جدول  

 االستبانة
 تفسير الّنتائج في الّدور األّول جدوال  
 تفسير الّنتائج في الّدور الّثاني جدول  
 النتيجة لكل ناحية التقويم جدول  
  مقارنة نتيجة الّطلبة في مهارة الكالم جدول  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 قائمة رسوم بيانية
 

 الّصفحة الّرسوم النمرة

  رسم تمثيل المواقف 

  رسم مراحل البحث اإلجرائي 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 قائمة المالحق
 

 موضوع رقم
 )18 – 9الجدول ( الجداول 1
 أوراق أدوات البحث 2
 خّطة التدريس 3
 الّصور الفتوغرافية 4
الّدراسات العليا إلى رئيس المدرسة  خطاب عميد آلية 5

 المتوّسطة اإلسالمية الحكومية جرسيء
خطاب رئيس المدرسة المتوّسطة اإلسالمية الحكومية  6

 جرسيء إلى عميد آلية الّدراسات العليا
 بطاقة اإلشراف 7
 الّسيرة الّذاتية للباحث 8

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 الفصل األّول
 اإلطار العام 

عام على مقدمة ومشكالت البحث وأهداف البحث يشتمل اإلطار ال 
وفروض البحث وأهمية البحث وحدود البحث وتحديد المصطلحات 

 .والّدراسات السابقة، والكالم عن هذه النقط سيأتي في البحوث األتية
 
 مقّدمة -أ

اللغة العربية هي المظهر اللغوي لكتاب المسلمين الخالد   
ين اللغة العربية و اإلسالم صالت يعز ولقد أنشأ هذا ب. القرآن الكريم

عليمها م العربية و تعّلتآما جعل هذا من . حصرها ويصعب تعدادها
 1. واجبين ال يسقطان عن مسلم

فالكالم يعتبر جزءا رئيسا في منهج تعليم اللغة األجنبية   
، و يعتبره القائمون على هذا الميدان من أهّم أهداف تعلم )العربية(

 2.م الكالممعنى ذلك أن هناك ضرورات لتعّل، )عربية(لغة أجنبية 
نظرا إلى أهمية تعليم اللغة العربية خصوصا مهارة الكالم،   

 أّن هناك الباحث جدولكن و. الية التعليم بهعمبنهتّم  فال بد أن
المدرسة من A  صف السابعالخصوصا في  افي تعليمه مشكالت

 مع بل الباحثاا قآم ،المتوّسطة اإلسالمية الحكومية جرسيئ
 والتعّلم ميتعلال بأن حال الباحث الحظآما و فيهاذة األسات اإلخوان من

آفاءتهم و، دوافعبدون ال يتعلمون بالملل  ةبالطلف ،الفّعالغير  افيه
 .ة في مهارة الكالم متدّني

 تنميةل الّطفالنية إضافة إلى المشكلة السابقة يريد الباحث إجراء
الطريقة  مكّونة من مكّوناتهي  الّطفالنيةو .تعليم مهارة الكالم

 رودجر.ريحارد و تيئودور س. جاجك جال وهي آما قاإليحائية، 
(Jack C. Richard and Theodore S. Rodgers)  :ة اإليحائية تهدف الطريق

ن دايا وقال 3.سرعة، مقدرة متقدمة في المحادثة، إلى إعطاء الّطّلبة
                                                 

منشورات : إيسيسكو(، تعليم العربية لغير الناطقين بها مناهجه و أساليبهيمة، رشدي أحمد طع. 1
  . 31. ، ص)م 1989/ هـ 1410المنظمة اإلسالمية للتربية و العلوم و الثقافة، 

 125. ، صالمرجع نفسه.  2
3  .Jack C. Richards and Theodore S. Rodgers, Approaches and Methods in Language 

Teaching, (Cambridge: Cambridge University Press: 1986), halaman. 147. 



بالطريقة (اللغة  أن تعلم (Diane Larsen - Freeman) الرسن و فريمان
بطريقة   يتم  بنسبة أسرع آثيرا عن المعرفة المكتسبة)  اإليحائية
تعين الدارس البالغ على استعادة الثقة  الّطفالنية مبدأو 1.عادية

 2."قائية وسرعة التلقن التي يتميز بها األطفاللبالنفس والت
 

  البحث مشكالت -ب
 طرحلباحث ليمكن   السابقة لمشكالتوا المقّدمة بناء على
 :األتية المشكلة
المدرسة في  في تنمية مهارة الكالم الّطفالنيةاعلّية مامدى ف

 .؟المتوّسطة اإلسالمية الحكومية جرسيئ
 :وتتفّرع من هذه المشكلة هذه األسئلة 

في المدرسة ما مدى فاعلية األغانى  في تنمية مهارة الكالم  -1
 مية الحكومية جرسيئ؟المتوّسطة اإلسال

في ما مدى فاعلية لعب تمثيل المواقف  في تنمية مهارة الكالم . 2
 المدرسة المتوّسطة اإلسالمية الحكومية جرسيئ؟

في ما مدى فاعلية التدريبات الّرياضية  في تنمية مهارة الكالم . 3
 المدرسة المتوّسطة اإلسالمية الحكومية جرسيئ؟

في المدرسة ألدوار  في تنمية مهارة الكالم ما مدى فاعلية تمثيل ا. 4
 المتوّسطة اإلسالمية الحكومية جرسيئ؟

 
 أهداف البحث -ج

مهارة الكالم في المدرسة المتوّسطة اإلسالمية  تعليم لتنمية
 .الّطفالنيةباختيار الحكومية جرسيئ

 
 فروض البحث -د

في  ممهارة الكالتعليم  ينّميس بشكل صحيح الّطفالنيةستخدام اإّن 
 .المدرسة المتوّسطة اإلسالمية الحكومية جرسيئ

                                                 
: الرياض(  عائشة موسى السعيد ، أساليب ومبادئ في تدريس اللغة ،  فريماندايان الرسن و .  1

 85. ، ص)م 1997/هـ 1418جامعة الملك سعود، 
إسماعيل  ، اللغات مذاهب و طرائق في تعليم،   رودجر.ريحارد و تيئودور س. جاجك ج . 2

 .282.ص  )م 1990دار عالم الكتب، : الرياض(صيني وأخرون،  



 
 البحث أهّمية -هـ

التطبقية هّمية النظرية واألعلى  حصولاليرجى من هذا البحث 
 .المؤسسة و مدّرس اللغة العربيةل
 :لمدّرسي اللغة العربية -1

 النظرية عنناحية المن نتيجة هذا البحث من  ستفادةاال -)أ
لزيادة واتساع العلوم و المعارف   نيةالّطفالمهارة الكالم و

 .لهم 
ب التعليم المريحة الخيارات من أساليالخبرات وإلعطائهم  -)ب

 .في  تعليم اللغة العربية هاوقطبأن ي التي بإمكانهم
 
 

 :للمؤسسة -2
المدرسة  المعلومات النظرية النافعة لمؤّسسييعطي  -)أ

ل تعليم في مجا المتوّسطة اإلسالمية الحكومية جرسيئ
 .لزيادة المعارف والعلوم لهم الّطفالنيةو مهارة الكالم

المدرسة  لمؤّسسي أو مبد ائج هذا البحث مرجعأن تكون نتا -)ب
مناهج   في وضع وّسطة اإلسالمية الحكومية جرسيئالمت

 .تطويرهااللغة العربية و
  البحث حدود -و  

يقتصر موضوع هذا البحث على :  الموضوعي  الحّد -1
وهي مكّونة من مكّونات الطريقة  لّطفالنيةا

تمثيل األدوار،  اإليحائية الستة، وتتكّون من
. واأللعاب، واألغاني، والتدريبات الرياضية

تعليم اللغة العربية هي تعليم مهارة على و
  .  الكالم في مجال الحوار

من   Aالسابع البحث في الفصل هذا  أجرى:  المكاني الحّد -2
متوّسطة اإلسالمية الحكومية المدرسة ال

 .جرسيئ



الثاني  يفصل الدراسالفي  هذا البحث أجرى:  مانيالّز الحّد -3
 .م 2009 – 2008 يالدراس العاممن 

 
 تحديد المصطلحات -ز

 ،مكّونات الطريقة اإليحائية مكّونة منهي  : الّطفالنية   -1
دور الطفل فيها ويشترك في بويقوم الّدارس 

، ، واأللعاب، واألغانىمثيل األدوارت
  1.والتدريبات الرياضية

 
مهارة الكالم هي إحدى المهارات اللغوية  : مهارة الكالم -2

وأما تعريف , األربع في تعليم اللغة العربية
 : آما يلي الباحث مهارة الكالم فسيذآر

هي حذاقة تنمو بالتعلم وقد  (Skill)المهارة  -)أ
أو مزيجا ة أو لفظية أو عقلية يتكون حرآ

 2.من أآثر من نوع
الم فى أصل اللغة هو اإلبانة و الك -)ب

اإلفصاح عما يجول في خاطر اإلنسان من 
أفكاره ومشاعره من حيث يفهمه 

  3.اآلخرون
الكالم اصطالحا هو فن نقل المعتقدات  -)ج

مشاعر واألحاسيس والمعلومات الو
والمعارف والخبرات واألفكار واألراء من 

ين نقال يقع من المستمع أو شخص إلى آخر
المستقبل أو المخاطب موقع القبول و الفهم 

  4. و التفاعل واالستجابة

                                                 
 282. ص ،مرجع سابق إسماعيل صيني وأخرون،. 1
 446ص ) م1980 ,دار العلم للماليين: لبنان بيروت(, قاموس التربية, محمد علي الخولي 2
، )م2003دار السروق، : دونأر-عمان(، ةغالطرائق العلمية فى تدريس الل ،على حسين الدليمى 3

 200 ص
, مكتبة وهبة: القاهرة(, هفنياته واستراتيجيا ته وأساليب تعليمي —الحوار, منى إبراهيم اللبودى 4

 10، ص )م2003



  (Speaking skills)أما المهارات الكالمية -)د
فهي من مثل صحة اللفظ وصحة التنغيم 

 1.والتحدث بسرعة مناسبة
 
 
 

 الدراسات السابقة  -ح
حث آثيرة إّن الّدراسات السابقة التي استفدها البا 

 :ولكن يقّدم الباحث خمسة البحوث المفّضلة وهي
الحصول على المعرفة  إلى وتهدف.2أيريك آوسباندونو دراسة -1

لية الطريقة السمعية الشفهية في تدريس مهارة الكالم اععن ف
بالطريقة  ةبول على المعرفة عن مدى نجاح الطلو الحص

سة المتوسطة مدرلبا مهارة الكالمالسمعية الشقهية لترقية 
. ، وهذا البحث هو بحث إجرائيماالنج -المعارف سنجاساري

باستخدام ة الكالم ارتفاع آفاء هذا البحث هيالنتائج من  وأهّم
جيد في مقبول ولطريقة السمعية الشفهية فهو في مستوى ا
الطالب جيد جّدا و مستوىور األول، وفي الدور الثاني في الد

ال يشعرون بالصعوبة عندما ا وجّيدة جّديحصلون على نتائج 
 .عربيةلبا ونيتحّدث

 
تطوير مادة الكالم  إلى وتهدف 3سيف المصطفى دراسة -2

في تعليم اللغة العربية في البرنامج الخاص  واالستراتيجية
لتعليم اللغة العربية بالجامعة اإلسالمية الحكومية بماالنج الذي 

وهذه  .ياق العامالتعّلم على السعتمد على اتجاه  التعليم وي
هي أن النتائج من هذا البحث  الدراسة دراسة حالة وأهّم

استراتيجية اتجاه التعليم و التعّلم على الّسياق العام بطريقة 

                                                 
  456ص  ,،مرجع سابق, محمد علي الخولي 1

حث بفّعالية الطريقة السمعية الشفهية لترقية مهارة الكالم العربية، أير آوسباندونو، .  2
 .م 2007الماجستير، غير المنشور ، الجامعة الحكومية  اإلسالمية ماالنج، 

، استراتيجية تعليم مهارة الكالم  في ضوء اتجاه التعليم والتعّلم على السياق سيف المصطفى.  3
 .م 2006، بحث الماجستير، غير المنشور، الجامعة اإلسالمية الحكومية ماالنج، العام



بة، وهي امنشار المنحنيات في تعليم مهارة الكالم مناسبة وجّذ
على استيعاب  ةبة الطللية في رفع مستوى آفاءاعن أآثر فتكو

اللغة العربية، وتزيد قدرتهم على استيعاب  مهارة الكالم في
 .مهارة الكالم

تنمية مهارة الكالم لدى  إلى ويهدف 1بحث صوف رجال -3
الطلبة في المدرسة العالية اإلسالمية دار المخلصين من خالل 
التعّلم التعاوني بأسلوب تقسيم الطلبة إلى المجموعات، و عن 

ية مهارة الكالم من المدّرس في تنم هاجهاالمعّوقات التي يو
هذا البحث بحث إجرائي  .وني بذلك األسلوباخالل التعّلم التع

لوب التعّلم التعاوني أّن أسوأهّم النتائج من هذا البحث هي 
ة بدون الخوف من الوقوع في آالم اللغة العربي ةبيشّجع الطل
عون الحصول على الكلمة يوالخجل ويستط في الخطأ

 .معينة الصحيحة للتعبير عن فكرة
 
معرفة وجود أو عدم  إلى وتهدف 2أمي محمودة، دراسة  -4

التأثير من استخدام اللعبة اللغوية على التحصيل في اللغة، 
لية وأهّم النتائج هي يوجد التأثير من استخدام اعفالولمعرفة 

اللغة  الدراسي للتالميذ في تعليم اللعبة اللغوية على التحصيل
لية في تعّلم اللغة اعفذات " رتيب الجملت"العربية، وأّن اللعبة 

 اإلدراك أعضاءو ، هذا بوصفها تشترك البصرالعربية
 .  ةالحرآآذالك و ولو قليال األخرى

يستفيد الباحث من الدراسة السابقة األولى والثالثة إستفادة  
نظرية عن تعليم مهارة الكالم في ناحية المفهوم واألهّمية 

ة والتقويم، وعن منهج البحث وهو واألهداف والمواد والطريق
جمع البيانات  وطريقة بحث إجرائي من ناحية المراحل واألدوار

وأّما من الّدراسة السابقة الثانية يستفيد الباحث نظرية . وتحليلها
عن تعليم مهارة الكالم في ناحية المفهوم واألهّمية واألهداف 

                                                 
ية مهارة الكالم من خالل التعلم التعاوني في المدرسة العالية دار تنمصوف رجال، .  1

  2007، بحث الماجستير، غير المنشور، الجامعة اإلسالمية الحكومية  ماالنج، المخلصين أتشيه الوسطى
على التحصيل الدراسي للتالميذ في ) اللعبة العربية(تأثير استخدام الوسائل أمي محمودة، .  2

،  بحث الماجستير، غير المنشور، العربيةبالمدرسة اإلبتدائية الحكومية األولى ماالنج التدريس اللغة
 .م 2003الجامعة اإلسالمية  الحكومية ماالنج، 



ة الرابعة يستفيد وعن الّدراسة السابق .والمواد والطريقة والتقويم
الباحث نظرية عن اللعبة اللغوية من ناحية المفهوم والممّيزات 

 .واإلجراءات واألساليب والوسائل
تعليم مهارة  علىزت آّلها رآ السابقة تلك البحوث األربعة  

 وبمنهج البحث المختلف، بالمدخل و الطريقة المختلفة، الكالم 
ية، والبحث الثاني باتجاه  بالطريقة السمعية الشفهالبحث األّول 

التعليم و التعّلم على السياق العام، و البحث الثالث بمدخل التعّلم 
اسة الحالية وتختلف الدر .لعبة اللغويةبحث الرابع باللوا اونيالتع

مهارة الكالم  رآز على تعليمأنها تالسابقة في  عن الدراسات
 وتمثيل األدوار  نىاللعبة واألغا الموّحدة بين الّطفالنية باستخدام

 .ج اإلجراءبمنه والتدريبات الرياضية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الفصل الثاني
 اإلطار النظري 

حول الطفالنية والطريقة ي على الكالم يشتمل اإلطار النظر 
ويمكن عرض ذلك في شيء من التفصيل آما  .اإليحائية ومهارة الكالم

 يلى
 
 الّطفالنية -أ

 الطريقة اإليحائية الستة، آما قال ّوناتمكّونة من مكهي  الّطفالنية
  رودجر.ريحارد و تيئودور س. جاجك ج

(Jack C.Richard and Theodore S. Rodger): There are six principal theoretical 
components through which desuggestion and suggestion operate and that set 
up access to reserves, There are: Authority, Infantilization, Double-
Planedness, Intonation, Rhythm, and Concert Pseudo-Passiveness.1 

ية يعمل من خاللها نزع اإليحاء نظرية رئيس هناك ستة مكونات
، آما قال اتتياطأو تؤّسس المدخل الموصل إلى االح اإليحاء وتقيمو

التدابير  - اإلنقصاع/لطفالنيةا -السلطة : وهي  )Bancroft( بانكروفت
 .2قي يالحالة شبه السلبية لسامع الموس -اإليقاع  -التنغيم  -المضاعفة 
ريقة الّط الكالم عنن فال بّد م الّطفالنية عنبحث ال آان لذلك إذا
 . اإليحائية

 
 الطريقة اإليحائية -1

 المفهوم-)أ
ية، الّطريقة اإليحائية هي تطبيق دراسة المقترحات التطبيق

ابتكرت لتساعد الطلبة على التخلص من الشعور بأّنهم لن 
 3.على موانع التعّلمينجحوا وهكذا تساعدهم على التغّلب 

وتعتمد هذه الطريقة على اإلدراك الشعوري لإلنسان ويقوم 
وقد . التعليم فيها على االسترخاء واالآتساب غير المباشر للغة
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   1.فسي الذي يعيق التعّلمصممت هذه الطريقة لتنـزيل التوتر الن
آما قّدم الباحث في السابق ان للطريقة اإليحائية ستة مكّونات و

 .2نظرّية رئيسية، سوف نورد هذه المكّونات الستة باختصار
 

 )Authority(  السلطة -)1
إن أفضل ما يتذآره الناس ويتأثرون به هو  

). مسؤول(المعلومات التي ترد إليهم من مصدر موثق به 
ذلك  يملي لوزانوف أنواعا مختلفة من األوامر والنواهي ل

التي تهدف جميعا إلى جعل الطالب يتعاملون مع 
المؤسسة التربوية و المعلم على أنهم جميعا مصادر ذات 

نظام طقوس (ويتحدث لوزانوف عن اختيار . سلطة آبيرة
الذي من األرجح أن ينظر إليه الطالب ) العالج الوهمي
يبدو أن لوزانوف يؤمن أن . ه ذو سلطة عاليةغالبا على أن

والمعلومات التجريبية , اللغة ذات المظهر العلمي
و المعّلمين المؤمنين إيمانا , اإليجابية رفيعة المستوى

عناصر تؤلف نظام طقوس العالج , صادقا بعملهم
ثم أن . الوهمي الذي يجتذب معظم الطالب بشكل سلطوي

واسعا عن نجاح التعلم تمنح الروايات المنتشرة انتشارا 
طريقة التدريس والمؤسسة التعليمية التي تستخدمها 

آما أن اإللتزام بطريقة التدريس و الثقة . السلطة والثقة
والقدرة , وانعدام التقرب الشخصي من الطالب, بالنفس

واإلتجاه شديد اإليحائية يمنح المعلم مظهرا , على العمل
 .سلطويا

 
 ) Infantilization(قصاع  اإلن/الطفالنية -)2

تستخدم السلطة في الطريقة اإليحائية لكي تؤدي إلى   
. عالقة بين المدرس والطالب آالتي بين الوالد والطفل

لذلك نجد الدارس في الطريقة اإليحائية، من خالل دور 
                                                 

 1412دار خضر، : لبنان(محمد خضر عريف وأنور نقشبندي، مقّدمة في علم اللغة التطبيقي، . 1
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الطفل الذي يقوم به، يشترك في تمثيل األدوار، 
تعين "ية ألنها واأللعاب، واألغاني، والتدريبات الرياض

الدارس البالغ على استعادة الثقة بالنفس والتقائية وسرعة 
  ".التلقن التي يتميز بها األطفال

 
 )Double-Planedness( التدابير المضاعفة -)3

ال يتعلم الدارس من التدريس المباشر فقد ولكنه يتعلم   
لذلك نجد أن . أيضا من البيئة التي يجري فيها التدريس

ة اإليحائية تعتر الديكور البهيج لغرفة الدراسة، الطريق
والخلفية الموسيقية، وأشكال الكراسي أشياء مهمة في 

 .التدريس مثل أهمية صيغة المادة التعليمية نفسها
 

 )Intonation( التنغيم -)4
األصوات بالصوت المسّر  ةألقى المدرس المادة بثالث

   1.الجهري  المعّدل  والصوت  ّين  والصوتلدئ الااله
 

 )Rhythm( اإليقاع -)5
ء وقفت بين الكلمات وقفا قليال ألقيت المادة باإليقا

 2. (yoga)يوغا ببالتنفس العميق وهذا ما يسمى  مناسبا
 

-Concert Pseudo( لحالة شبه السلبية لسامع الموسقيا -)6

Passiveness( 
يساعد تنويع نغمة المادة المعروضة في الدرس 

تجنب الملل الذي ينتج عن الترديد  وإيقاعها على
 الترتيب، ويساعد أيضا على ملء المادة اللغوية باإلثارة

لذلك في العرض األول للمادة . وإعطائها معنى والعاطفة
اللغوية بالطريقة اإليحائية تقراء على الطالب ثالث 
عبارة معا بحيث تقراء آل واحدة منها بإيقاع وطبقة 

                                                 
1  .Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2004), 24. ص 
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الثاني تقرأ المادة اللغوية  وفي العرض. صوت مختلفين
بأسلوب مسرحي مناسب يعين الطالب على تصور سياق 

 .لهذه المادة ويساعدهم أيضا على استظهارها
يتّم تنسيق التنظيم واإليقاع مع خلفية موسيقية، حيث 
تساعد هذه الخلفية الموسيقية على إحداث شعور أو إتجاه 

السلبية الحالة شبه "من اإلسترخاء يسميها لوزانوف 
ويعتقد لوزانوف أن هذه الحالة هي ". لسامع الموسيقي

أنسب حالة للتعلم من حيث تحفيف القلق والتوتر وزيادة 
 . القدرة على الترآيز على المادة الجديدة

إن لنوع الموسيقي في الطريقة اإليحائية أهمية 
  جاح التعلم يقول أوستراندر وأخرونقصوى في ن

)Ostrander" (ة التي تقول إن الموسيقي تستطيع إن الفكر
ولكن األمر . ليست فكرة جديدة العقلو الجسدالتأثير على 

الجديد هنا هو الحصول على نوع الموسيقي الصحيح من 
فإذا آانت الموسيقي تفتقر . األثر الصحيح أجل حصول

للنمط المطلوب فإن حالة الشعور المحورة المرغوب فيها 
إنها . تبعا لذلك ضعيفة سوف لن تحدث وتكون النتائج

 .موسيقي معينة، ذات أنماط صوتية لعرض معين
الطريقة اإليحائية  يوصى لوزانوف في معهد

سّتون (باستخدام سلسلة من اإليقاعات الموسيقية البطيئة 
دقات  4/4تعزف في إيقاع صحيح على هيئة ) في الدقيقة

)  Baroque( في مقطوعات آونشارتو عصر الباروك
ا في جلسة موسيقية تستمر حوالي نصف ساعة مجمعة مع

ويشير لوزانوف إلى أنه من خالل هذه الجلسة الموسيقية 
 .يصبح الجسد مسترخيا و الذهن متيقظا

 
 النشأة -)ب

رها الطبيب النفسي ريقة اإليحائية هي طريقة طّوالّط
). Georgi Lozanov( المربي المجري جورجي لوزانوفو

موعة من التوصيات التعليمية تتكون هذه الطريقة من مج



علم ( هالمشتقة من علم اإليحاء الذي وصفه لوزانوف بأن
رية وشععقالنية أو ال م بالدراسة المنظمة للتأثيرات اليهت

تحاول . التي يستجيب لها البشر بشكل مستمر) أو آليهما
الطريقة اإليحائية تسخير هذه التأثيرات وإعادة توجيهها 

إّن أبرز  .ل مستوى من التعلمحقق للطالب أفضلكي ت
سمات هذه الّطريقة هو استخدام الديكور، واألثاث، 

، واستعمال والطريقة الخاصة لترتيب غرفة الدراسة
الموسيقي والسلوك السلطوي الذي يتبعه المعّلم أثناء 

عالوة على ذلك تتصف الطريقة اإليحائية بطابع . الّتدريس
لى أّن هذه الطريقة ال يعود ذلك جزئيا إ. روحاني نوعا ما

ترتبط إال بروابط قليلة بنظريات التعليم والتربية التي 
نشأت في العالم الغربي، ومن ناحية أخرى يرجع ذلك 
جزئيا إلى استخدامها للمصطلحات والمعانى المستحدثة 

بأنها آالم هملجي (الغامضة التي وصفها أحد النقاد بقسوة 
 ).ذو صبغة  علمية زائفة

باإلثارة حيث يقول لوزانوف عم التعلم اإليحائي تتصف مزا
ال يوجد قطاع من قطاعات الحياة العامة إال ولعلم اإليحاء "

يبدوا أن الطريقة "ويضيف لوزانوف قائال". فيه نفع وفائدة
اإليحائية تزيد االستظهار خمسا وعشرين مرة أآثر من 

غير أنه يصعب الحصول على وصف ". الطرائق التقليدية
للظروف التي أجريت تحتها تجارب الطريقة  دقيق

ولإلجراءات الناجحة التي تتبع داخل غرفة . اإليحائية
 1. الدراسة أثناء دروس هذه الطريقة

 
 نظرية اللغة -)ج

لم يفصح لوزانوف في وصفه للطريقة اإليحائية عن   
وجود نظرية لغة وال هو أيضا، فيما يبدو، منهم بأي 

ولكن . اللغة وتنظيمهاة لعناصر  افتراضات معينة بالنسب
يتألف الزوج الواحد ( تأآيده على استظهار أزواج الكلمات 
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) من آلمة باللغة الهدف وترجمتها باللغة األصلية للطالب
يوحى بنظرية اللغة تلعب فيها الكلمات دورا مرآزيا، ويؤآد 
فيها على ترجمة الكلمات وليس على معانيها في السياق الذي 

ومع ذلك يشير لوزانوف أحيانا إلى . باللغة الهدفترد فيه 
ويذآر ". سياق شامل ذي معنى"أهّمية تقديم المادة اللغوية في

الطالب إلى "أّن برنامج الطريقة اإليحائية ال يوّجه لوزانوف 
استظهار المفردات واآتساب عادة الكالم ولكن إلى 

 1."تصاليةاممارسات 
 
 نظرية التعّلم -)د

فعند آثير . اء هو صميم الطريقة اإليحائيةإّن اإليح  
من الناس يعنى اإليحاء نظرت التحديق النافذة نحو عين القط 
. المتأرجحة واألوامر التي يرددها المنوم المغناطيسي برتابة

ويعترف لوزانوف بأن هذه األمور قد تكون ذات عالقة 
المفهوم اإلآلينكي الضيق للتنويم "بالطريقة اإليحائية عن 

أو (المغناطيسي نوع من الحالة الساآنة والمحورة للشعور 
باإلضافة إلى ذلك يدعى لوزانوف ". الشبيه بالنوم) الوعي

عن التنويم المغناطيسي أن ما يميز الطريقة اإليحائية 
واألنماط األخرى للتحكم في العقل البشري أن هذه األنماط 

ي خلق وأنها تفشل ف"تفتقر لصفة نزع اإليحاء واإليحاء 
تنظيم مستديم لالحتياطات عن طريق االسترخاءالنفسي 

يشبه  شيء تفسيرنا لالحتياطات هو أنها ّنإ ".الترآيزي
يحاء يشمل تفريغ ويبدوا أّن نزع اإل.بنوك الذاآرة البشرية

غير حتياطات من الذآريات المعّوقة أواالبنوك الذاآرة أو
بنوك  وتنمية يشتمل اإليحاء على تعبئةلذلك  .المرغوب فيها

  2. دة والمرغوب فيهاالذاآرة بالذآريات المفي
 
 المبادئ -)هـ
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أن تعلم اللغة  يتم  بنسبة أسرع آثيرا عن المعرفة 
ويؤآد لوزانوف أن سبب عدم  . المكتسبة بطريقة  عادية

مهارتنا هو وضعنا لعراقيل نفسية للتعلم، إذ نخشى أننا ال 
المقدرة على التعلم،  نستطيع األداء، وأننا سنكون محدودي

ية وأننا سنفشل ، وإحدى النتائج أننا ال نستعمل مقدرتنا العقل
 5خرين أننا نستعمل من وحسب رؤية لو زنوف وآ. الكاملة

يد الفائدة من مخزوننا نـزمن طاقتنا العقلية، ول % 10إلى 
التي نعتقد ) الضغوط(العقلي يجب أن نتخلص من القيود 

ة اإليحائية تطبيق دراسة المقترحات فالطريق. أنها تقيدنا
التطبيقية، ابتكرت لتساعد الطلبة  على التخلص من 

، وهكذا تساعدهم على التغلب على "لن ينجحوا"الشعور 
 1.موانع التعلم

 
  األهداف -)و

اإليحائية إلى إعطاء الطالب  تهدف الطريقة 
 ويتضح لنا أن أسلوب. وبسرعة مفدرة متقدمة في المحادثة

الطريقة يعتمد على إتقان الطالب لقوآئم ضحمة من هذه 
أزواج من المفردات وآذالك على اإليحاء إلى الطالب بأنه 

غير أن . من المناسب أن يتخذوا من ذلك أهدافا لهم
لوزانوف يؤآد على أن ازدياد قواة الذاآرة ليس مهارة 

". إلشارة إيجابية شاملة للشخصية"منفصلة ولكنه نتيجة 
أن الهدف الرئيسي "انوف من غير تحفظ ويذآر لوز

ليس االستظهار ولكنه الفهم للتدريس بالطريقة اإليحائية 
ويذآر لوزانوف ازدياد ". والحلول اإلبداعية للمشكالت

تحقيق الفهم والحلول االبتكارية للمشكالت أهدافا 
ولكن نظرا ألن المدّرسين والطالب يعطون . للدارسين

ة، لذلك ينظر دائما إلى استظهار تذآر المفردات قيمة آبير
  2.أزواج المفردات هدفا مهما للطريقة اإليحائية
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 المزايا -)ز

 .سروربفرح و ةبيتعلم الطل -)أ
 .بالتكرار تعليم المواد الجديدة  -)ب
ألصوات في مجال أنواع ا ةبة الطلترتفع آفاء -)ج

 1.هدفةستاللغة الم القواعد المحتاجة الآتسابو
الرسن وفريمان عن بعض مممّيزات دايان وقال  

عملية التدريس والتعلم بالطريقة اإليحائية بأن برامج 
اإليحاء يجرى في فصل تتوافر فيه آل سبل الراحة 
واالسترخاء، مثل الكراسي المريحة، واإلضاءة الهادئة، 
والموسيقي، والملصقات التي تحمل بعض قواعد اللغة 

م الهامشي، وينبغى أن على الحائط، مما يساعد على التعّل
 2. تغّير هذه الملصقات من آن آلخر

 
 العيوب -)ح

خصوصا في التدابير ( غالية في التكلفة المالية -)أ
  .)قييالمضاعفة والحالة شبه السلبية لسامع الموس

داد الفكرة لمستوى و إعوإقرار أ تعيينليس لها  -)ب
 .هاأعلى  منالثانوية و

تماع محّددة تطبيقها بحّد اإلسة وفي مجال القراء -)ج
 3.آبير

الوسائل عن ات واألساليب ووأما البحث عن اإلجراء
 .فيما يأتيهذه الطريقة سيبحث الباحث تفصيال 

 
 الّطفالنية عناصر -2

 Jack)رودجر.ريحارد و تيئودور س. جاجك جآما قال 

C.Richard and Theodore S. Rodger)  :  نجد الدارس في الطريقة
                                                 

1 .) Henry Guntur Tarigan, Metodologi Pengajaran Bahasa 2, (Bandung: Angkasa,1991 
halaman 157  

 94 .، صمرجع سابقعائشة موسى السعيد، .  2
 160. ، صالمرجع نفسه.  3



في تمثيل الذي يقوم به، يشترك ، من خالل دور الطفل يحائيةاإل
لذلك   1.، واألغاني، والتدريبات الرياضيةاألدوار، واأللعاب

 :هذه العناصر األربعة منفصلة الباحث سيبحث
 
 تمثيل األدوار -)أ

هو محاولة من أساليب الطريقة اإليحائية وهو يطلب من 
لب منه آتابة الدور الطالب تمثيل دور ما وآأّنه حقيقي، وقد يط

 .أمام الّصّف وقد طبقه 2بنفسه،
قمص وقال حسن شحاتة في آتاب تعليم اللغة العربية، بأن ت

لتدريس اللغة، ويمكن أن يتّم بتحويل  األدوار مدخل حيوّي
يتصرف بناء سرح يمارس فيه آّل تلميذ دورا، والفصل إلى م

تماعية على أبعاد هذا الدور، سواء اتخذ التمثيل مواقف اج
لها  يتحرك من خاللها التالميذ، أو مواقف تاريخية لشخصيات
فمن . أبعادها الحضارية أو السياسية أو العسكرية أو الدينية

خالل هذه المواقف المسرحية يمارس التلميذ اللغة في جو 
يمارس اللغة قف الحياة العادية التي يعيشها ويقترب به من موا

ومن خالل هذه .  الفهم و اإلفهاممن خاللها فتؤدى وظائفها في 
جمال حية يمارس أنماطا لغوية وآلمات والمواقف المسر

. وأساليب مما يسمعه أو يتحدث هو أو غيره به داخل المجتمع
ومن خالل هذه المباريات اللغوية تزداد ثروة التلميذ اللغوية 
في شكل آلمات جديدة يستخدمها أو معان جديدة تكتسبها 

 آما أن أفكار. المعانى التي سبق له أن عرفها األلفاظ بجوار
آّل هذه . أحاسيسهم تصقلالتالميذ تنمو وخبراتهم تزداد و

ر للتلميذ أن يمارس اللغة بنجاح في مواقفها يسالجوانب ت
 .الطبيعية العملية داخل المجتمع

األدوار تقمص تقتصر هذه الطريقة على التمثيل ووال 
فاللعب إعداد  .اللعب اللغوي، بل تتعدى ذلك إلى المختلفة

 لم استخدام اللغةفهو يعلم قواعد السلوك، ويع. تملةللحياة المك
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لوين الصوت بأنواع االنفعاالت، تاستخداما حقيقيا فيه التنغيم و
تقليد أنماط لغوية صادرة عن أشخاص لهم أدوارهم و

قد و. د يكون اللعب فرديا أو جمعياوق. المهنيةواإلجتماعية 
ة ألعاب لغوية تتفق  وعمر التلميذ، لها قواعدها صنعت عد
ون وهي تنمى مهارات التلميذ في الفن. أهدافهاوأصولها و

دفع التلميذ إلى ممارسة في جو طبيعي تقريبا ي اللغوية األربعة
 1.ر هذه المناشطاللغة عب
في حوار آالمي عن  أآثريمكن أن نشرك طالبين أوو

نا يأخذ طالب دور ه. ضمن موقف معّينموضوع معين أو
يتحاوران حول موضوع والد مثال وطالب آخر دور اإلبن وال

 2.حياتي ما
 :ت تمثيل األدوار فهي آما يلياإجراء اوأّم

 .تعيين الموضوع -)1
 .دورا معّينا أمام الصّف يطلب من طالبين أو أآثر ليأدوا -)2
 .بينهم تبادل األدوارويمكن  -)3
 .آان آافيا  قف تمثيل األدوار إذاي -)4
دور الطالب حين أداء تمثيل  ويالحظ الطلبة اآلخرين -)5

 .الدور
 3.األستاذ بالخالصة والتبيين يقوم -)6

 
 األلعاب -)ب

هو النشاط الوحيد الذي ال يهدف اإلنسان حين : اللعب
يمارسه إلى غرض محّدد سوى المتعة الناتجة عن اللعب 

رتياح بال هدف، سرور أوا- في رأى آانت -فهو آالفن .ذاته
ولشد ما تفتقد هذه المتعة في . أو متعة خالصة من أي غرض

                                                 
 38. ص) م 1993ار المصرية اللبنانية، الد: القاهرة( حسن شحاتة، تعليم اللغة العربية، .  1
. ، ص)2000دار الفالح للنشر والتوزيع، : األردن(،  ، اإلختبارات اللغويةمحمد علي الخولي . 2
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ممارستنا اللعب في مجتمعاتنا العربية، في آّل األعمار، وفي 
 1.آل المستويات تقريبا
اللعب  عرفنا بأنه من خالل نظرا دقيقا هولكن إذا نظرنا

ح آما قال أدانج إستطاع الطفل أن يتعّلم  بسرور ومر
منها بأّن من الدراسة العلمية يعرف : Adang Ismail إسماعيل

خبرة اللعبة هي ال. تنمية الطفلاللعب ذو منفعة عظيمة  في 
ل المعاملة بين نيل الخبرة في مجامية النافعة للطفل، آالتعّل

 2.إخراج الشعور، وهلّم جراالمفردات، و زيادةاألصدقاء، و
ائدة في من المبائ الس: وقال ناصف مصطفى عبد العزيز

التعّلم ينبغى أن تتّم ات األجنبية، أن عملية التعليم وتعليم اللغ
فسي على وجه يمكن تلبية هذا الحافز النو. هجةبمرح و في

ولدى الدارسين . أآمل، باستخدام األلعاب داخل فصول اللغة
روح عالية في التنافس، بحيث  –وبخاصة الصغار منهم  -

تحول إلى منافسة أو يمكن ألّي نوع من التدريب أن ي
مسابقة، يتعّلم المشترآون من خاللها دون أن يفطنوا إلى ما 
يحدث لهم، وفي ذلك آما ال يخفى تعويد لهم على التلقائية في 

 .استخدام اللغة
تعّلم اللغة عمل شاق، يكّلف المرء جهدا في الفهم وفي 
التدريب اآللي المكثف للّتمّكن من استعمال اللغة الجديدة، 

واأللعاب اللغوية من . مختلفةلتنمية المتواصلة لمهاراتها الول
ل الوسائل التي تساعد آثيرا من الدارسين على مواصلة أفض

دتها، والتخفيف من رتابة الدروس نتلك الجهود ومسا
 3.وجفافها

األلعاب اللغوية وسيلة جديدة استفادت منها برامج تعليم 
بيقاتها نتائج إيجابية اللغات في السنوات األخيرة، وأثبتت تط
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من و 1.في آثير من البالد التي تهتّم بتطوير نظم تعليم لغاتها
  :ما يلى وظائف اللعب

اإلعداد للحياة : الهدف األصلي/ظيفة األساسيةالو -)1
 .النفسيةلمستقبلة من الناحيتين الجسمية وا

اإلنسان من الملل  اللعب ينقذ: لوظيفة الثانية، منهاا -)2
 ما إلى ذلك من الحسيسضيق الصدر ووالضجر و

األليمة التي يسببها في العادة عند بعض الناس خلوهم 
من األعمال الجدية أو عدم استغراق هذه األعمال 

 2.لجميع أوقاتهم
 :هي خصائص اللعبة الجّيدةوأّما 

 .اللعبة اللغوية نشاط تعاوني -)1
راض لألغأّن الهدف هو تشجيع  اإلستخدام اللغوي  -)2
 .التصاليةا

 3.آراء متباينة بين الالعبينتكوين معلومات و -)3
 :آما يلي هي ةمبادئ األلعاب التربويو
 .منتجةن تكون األلعاب أ -)1
 .اتأن تكون األلعاب نشاط -)2
 .أن تكون األلعاب إبتكارية -)3
  4.آافيةلية واعف ذات أن تكون األلعاب -)4
مية منها تمثيل من األلعاب التعليوهناك أنواع آثيرة   

ببساطة عبارة عن عمل المواقف أو المواقف التمثيلية وهو 
أو مثال لموقف من المواقف الواقعية ويسند لكل  "نموذج"

من يساهم فيها دور خاص محدد يواجه فيه ظروفا معينة 
وعليه أن يقوم بتقديم الحلول للمشكالت التي تواجهه في هذه 

  5.الظروف واتخاذ القرارات المناسبة

                                                 
 7. ،  صالمرجع نفسه.  1
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عليم في إندونيسيا تطبيق تمثيل المواقف آطريقة التوآان 
رية اإلندونيسيا في حكومة الجمهوحينما تحاول 

 1 ،"(P4)المبادئ الخمسة والعمل بهالفهم  التوجيهات"تكوين
.(Monopoli) المثال األخر لتمثيل المواقف هو اإلحتكارو

2
وأّما  

 :3آما يلي صورة تمثيل المواقف منها 
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ثّم بعد ذلك يجري على  عشوائيا األول الالعبتعيين  -2
 الترتيب

 .النرد مترّتبا الالعبيرمي  -3
له ويجيب السؤال  ةري السملنرد يجى لالرام الالعب -4

 .شفوّيا في الصندوق
 .الذي يتّم أّوال فهو ناجح -5

 
 
 
 
 

 األغاني  -)ج
، ال يقتصر نافعا جّداو فّعاالون تعّلم اللغة باألغاني سيك 

في أنفسهم  يبعثالتوتر بل إنما ل وعلى تجّنب الطالب المل
 كونسي فا إيجابيا إلى اللغة العربية، وآذلك باألغانيموق

 1.للغة بطريقة طبعّيةإآتساب ا
بطة في اآتساب اللغة ضاطريقة األغاني يعتبر بالتعّلم  

حتى عملية التعّلم من التوتر  به ستبتعّد، وةبلطلاألجنبية  ل
ويرجى . حةيرمطبعية وبطريقة اللغة الثانية  ةبلسب الطيكت

والمعّلم، واإلسترخاء في عملية التعّلم،  ةببه اإلتحاد بين الطل
  2.إآثار المفردات في يساعد و
 :ني هي آما يلياباألغ ت التعليموأّما إجراءا 
عن موضوع  إخبارا قصيرا هراخبإستعداد المدّرس بإ -)1

 .الغناء في أّول اللقاء
يدعو المدرس مالحظة نّص الغناء في السبورة أو  -)2

 .الكتاب
 .يتغّنى المدرس بهذا النص بطيئا -)3
 .يصّححهيتغّنوا و ة أنبيدعو المدرس بعض الطل -)4

                                                 
1  .Nur Anisah Ridlwan, Al hadharah,Jurnal Bahasa, Sastra dan Budaya Arab, 

Tahun V,Nomor1, Januari 2005 (UGM Yogyakarta: IMLAK 2005) hal. 46 
2  H.R. Taufiqurrochman, Perolehan Bahasa Arab melalui Lagu, (El-Ummah, ISSN: 

1978-2160, Volume 2, Nomor 1, Desember 2007), hal. 87. 



 .معاني نص الغناء  ةبالمدرس مع الطل يناقش -)ه
 الكّل معا أو متبادال حتى يستطيع ةبيتغّنى المدرس والطل -)5

 1.أن يتغّنى
ستخدام األغاني في تعليم اللغة العربية إّما التغّنى ا  

الموقف األول هو األغاني . مع التعّلم أو التعّلم مع التغنّى
ة آانت عيلة تعليم اللغة العربية عامة، للمراجمستخدمة لوس

وأما الموقف الثاني األغاني مستخدمة لوسيلة . أو للدوافع
عّلق بالمادة تالتعليم اللغة العربية خاصة، ألن ضمنها م

العربية  األغاني :هما وأما مادة األغاني نوعان 2.التعليمية
ة إلى جمة من األغاني اإلندونيسيرتني المااألغاألصلية، و
الغناء من المادة  ةبومن الممكن أن يتغني الطل 3.اللغة العربية

 .التعليمية
 
 التدريبات الرياضية -)د   

السكينة، ريبات الرياضية تورث االسترخاء والتد 
 تجري التدريبات. للتعّلم فّعاالوهذا الحال  سيكون 

الي ثالثة حو تقريبا الرياضية جانب الكرسي ثالث مّرات
هناك أنواع آثيرة في التدريبات . دقائقلى خمسة دقائق إ

 :الرياضية، منها
فع يقوم الدارس بر،  (Reach and stretch) مّدهاسط اليد وب -)1

ن ن أمن الممكبسطها ثّم يعودها امام الصدر، أو و اليّد 
يحاول أن يلمس أصابع يكون الدارس قائما ثّم راآعا و

 .الرجل
زل اليّد رس مستقيما فينـالّطرف، يقوم الدا إرخاء -)2

 اليد طرف اليسرى حتى تصل ويميل البدن إلى اليسرى
 4.تحت الرآبة، وآذلك للطرف اليمين
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  مهارة الكالم  -ب

 المفهوم -1
إلشباع حاجاته و تنفيذ متطلباته في   الكالم هو وسيلة المرء

المجتمع الذي يحيا فيه، وهي األداة األآثر تكرارا وممارسة 
تعماال في حياة الناس، وأآثر قيمة في اإلتصال اإلجتماعي واس

 1.من الكتابة
 

 هّميةاأل -2
والكالم في اللغة الثانية من المهارات األساسية التي تمثل 

وإن آان هو نفسه وسيلة . غاية من غايات الدراسة اللغوية
ولقد اشتدت الحاجة لهذه المهارة في . لالتصال مع األخرين

لثاني من هذا القرن بعد انتهاء الحرب العالمية بداية النصف ا
الثانية، وتزايد وسائل اإلتصال، والتحرك الواسع من بلد إلى 
بلد، حتى لقد أدى تزايد الحاجة لالتصال الشفهي بين الناس إلى 

 2. إعادة النظر في طرق تعليم اللغة الثانية
تظهر أهمية تعليم الكالم في اللغة األجنبية من أهمية  

لكالم ذاته في اللغة، فالكالم يعتبر جزءا رئيسا في منهج تعليم ا
هذا الميدان من أهّم  علىاللغة األجنبية، ويعتبره القائمون 

أهداف تعّلم لغة أجنبية، ذلك أنه يمثل في الغالب الجزء العملي 
 .و التطبيقي لتعلم اللغة

                                                 
رات ومنش: دمشق(، 2. التدريس اللغة العربية  ط في طرائق ، الموجزمحمود أحمد السيد.  1
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لغة إننا آثيرا ما نجد أن نسبة عالية ممن يقبلون على تعلم ال 
التحّدث بهذه اللغة، هدف أوال إلى التمكن من الكالم والعربية ت

يتبادر ) فالن يعرف اللغة اإلنجليزية، مثال(آما أنناحينما نقول 
  1.هاإلى األذهان أنه يتحدث

 
 األهداف   -3

يمكن أن ) الكالم(هناك أهداف عامة لتعليم الحديث 
 :نعرض ألهمها فيما يلي

العربية، وأن يؤدي أنواع اللغة  أن ينطق المتعلم أصوات -1
التنغيم المختلفة وذلك بطريقة مقبولة من أبناء النبر و
 .العربية

 .أن ينطق األصوات المتجاورة و المتشابهة -2
في النطق بين الحرآات القصيرة  أن يدرك الفرق -3

 .الحرآات الطويلةو
 .أن يعبر عن أفكاره مستخدما الصيغ النحوية المناسبة -4
الصحيح لترآيب  اره مستخدما النظامأن يعبر عن أفك -5

 .الكلمة في العربية خاصة في لغة الكالم
التعبير الشفوي مثل أن يستخدم بعض خصائص اللغة في  -6

وتمييز العدد والحال ونظام الفعل نيث التذآير والتأ
 .وأزمنته وغير ذلك مما يلزم المتكلم بالعربية

وى أن يكتسب ثروة لفظية آالمية مناسبة لعمره ومست -7
نضجه وقدراته، وأن يستخدم هذه الثروة في إتمام 

 .عمليات اتصال عصرية
أن يستخدم بعض أشكال الثقافة العربية المقبولة والمناسبة  -8

لعمره ومستواه اإلجتماعي وطبيعة عمله، وأن يكتسب 
بعض المعلومات األساس عن التراث العربي 

 .واإلسالمي
في مواقف نفسه تعبيرا واضحا ومفهوما  أن يعبر عن -9

 .الحديث البسيطة
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أن يتمكن من التفكير باللغة العربية والتحدث بها بشكل  -10
  1. متصل ومترابط لفترات زمنية مقبولة

تعليم اللغة العربية في المدرسة المتوسطة اإلسالمية آما و
 :إلى في مناهج اللغة العربية تهدف

ة اإلتصال باللغة العربية، شفوية آانت أم تنمية آفاء -)أ
وهي اإلستماع  ية المتضمنة على المهارات األربعتحرير

 .والكالم والقراءة والكتابة
أجنبية لوسيلة لغة آ ين الوعي عن أهّمية اللغة العربيةوتك -)ب

 .التعّلم ولمطالعة المراجع اإلسالمية على الوجه الخاص
فكرة تنمية الفهم عن اإلتصال بين اللغة والثقافة وإلتساع ال -)ج

ط تالخإالفكرة الواسعة عن  ةبلذلك يرجى للطل. افةعن الثق
 .عةّوقافة واشتراآهم في الثقافة المتنالث

اسية في تعليم مهارة الكالم ة األسءة المعيارية والكفاءوأّمالكفا
الصّف السابع من المدرسة المتوّسطة اإلسالمية في  ةبلطل
 :الثاني فهي آما يلي يفصل الدراسال
األفكار، والشعور، والخبرات عن تعبير ال: ةة المعياريءالكفا -)أ

، ، واألسرةالحوار البسيط عن البيت  شفوّيا على شكل
 .والعنوان

 
 : ة األساسيةءالكفا -)أ

 .تطبيق الحوار البسيط عن البيت، واألسرة، والعنوان  -)1
توصيل اإلخبار شفوّيا بالجملة البسيطة عن البيت،  -)2

       2. واألسرة، والعنوان
 وادمال -4  
 .الكالم عن القصص -)أ

أو  القصة حكاية نثرية تستمد أحداثها من الخيال أو الواقع  
حكاية القصص من و. ةما معا، وتبنى على قواعد معينمنه
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ألوان الكالم الهامة، فالقصة خبر معين للتدريب على 
مهارة الكالم، فحّب الناس للقصص يجعلها عامال من 

 .عوامل ترقية الكالم
 
 الكالم الحّر -)ب

ة، اآلراء الشخصيكالم الحّر التعبير عن األفكار ويقصد بال
 .مواقف مختلفةوهذا يشمل موضوعات متعّددة، و

 
 الكالم عن الصور -)ج

الكالم الذي يميل  الكالم عن الصور مجال هام من مجاالت
الكبار، والغرض منه انتقال الذهن من إليه الصغار و

الرمزية التي تدّل عبارات واأللفاظ الصور المرئية إلى ال
 .توضح معناهاعليها، و

  
 )الحوار( المحادثة -)د

أن يشترك شخصان أو : المحادثة مصدر حادث و تعني
المحادثة التي تجري : أآثر في الكالم عن شيئ معين،  مثل
ة من أهّم ألوان النشاط في أثناء الزيارات، وتعد المحادث

وة األولى في معرفة اللغة تعد الخطللصغار والكبار، و
 .العربية

 
 

 المناقشة -)ه
الحديث المشترك الذي : المناقشة مصدر ناقش، ويقصد بها

جيب، و األساس يكون فيه مؤيد و معارض، و سائل و م
 . نشاط إلثارة التفكير الناقدفي المناقشة أنها ال

 
 الخطب و الكلمات -)و

منه إلنسان آثير من المواقف التي تتطلب ليعرض 
ة، إلقاء آلمة فهناك مواقف التهنئة، ومواقف التعزي



المحاضرين، و حفالت التكريم، ومواقف تقديم الخطباء و
وهناك التقارير التي تتطلب إلقاء آلمة عن المؤتمرات 

 .السابقة، وماتم إنجازه فيها
ة مظهرا قويا من مظاهر البالغة ويعد فن الخطاب 

ضرورات اإلجتماع  منالخطابة ضرورة وقوة التأثير، و
و من توديع شخص منقول في الحياة العامة، فهي ال تخل

الكثير من أعمال وتكريمه، أو استقبال شخص جديد، و
ل وإقناع تكون الخطابة أداته وعدته الحياة يحتاج إلى جد
الكلمات مجاالن هامان من مجاالت الظاهرة، والخطب و

الموقف إلقاء الكالم، فاإلنسان في مواقف آثيرة يتطلب منه 
 .آلمة

 
 جتماعاتإدارة اال -)ز

ادت زت سمة من سمات المجتمع البشري، واالجتماعا
يكفي أن ننظر إلى الصور أهّميتها في العصر الحديث، و

المختلفة التي يتخذها الناس في مجتمعنا الحديث، لتدرك 
النوادي، : ات ، فهناك اجتماعاتهذه االجتماعمدى أهمّية 

لشرآات، اية ومجالس إدارة المؤسسات ووالمجالس المدرس
ات الحي، آل هذه فرص لالجتماع، اجتماعوالمؤتمرات، و

 1.ال بد أن يعرف آل فرد دوره في هذه االجتماعاتو
وعند رشدي أحمد طعيمة أّن من مواقف الكالم  

المناسبة بالنسبة للمستوى اإلبتدائي هي يمكن أن تدور 
عّلم ويجيب عليها موقف الكالم حول أسئلة يطرحها الم

ومن المواقف أيضا تكليف الطّالب باإلجابة عن . الطّالب
التدريبات الشفهية، وحفظ بعض الحوارات واإلجابة 

  2.مرتبطة بنص قرأوه الشفوية عن أسئلة
 

 التعليم طرائق -5
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من الممكن أن و عديدة في تعليم مهارة الكالمهناك طرائق  
 :نوجز أهّم الطرائق فيما يلي

 طريقة المباشرة ال -)أ
 إن هذه الطريقة تفترض وجود عالقة مباشرة بين 

الفكرة، من غير حاجة إلى أو بين العبارة و الكلمة والشيء
 هاومن إحدى أهدافها إهتمام. وساطة اللغة األم أو تدخلها

وتأخير الجوانب  آثيرا بالجوانب الشفهية من اللغة،
لطريقة المباشرة ترى اوفي ناحية النظرية  .المكتوبة منها

، فهيشأن األصل في اللغة الكالم الأن اللغة سلك طبيعي  
 1.وأن الكتابة مظهر ثانوي طارئ على اللغة

 
 الطريقة السمعية الشفهية -)ب

ها مجموعة ذه الطريقة تنظر إلى اللغة على أنإّن ه 
من الرموز الصوتية، واألنظمة الصرفية والنحوية، التي 

ة شكلية، يتعارف عليها الناطقون تربطها عالقات بنيوي
آما تنظر هذه الطريقة . اللغة، لتحقيق اإلتصال فيما بينهاب

إلى اللغة على أنها مظهر منطوق، وأن الكتابة مظهر 
، وأن لكل لف فيما بينهاثانوي طارئ، وتؤآد أن اللغات تخت

ا وخصوصيتها التي تميزها من غيرها من لغة سماته
آما . وأخرى متحضرة غات بدائيةل ال توجداللغات، وأنه 

تؤمن بأن اللغة هي ما يمارسها أبناؤها ال ما ينبغي أن 
 .يتحّدثوا به

وتنظر هذه الطريقة إلى تعلم اللغة على أنه اآتساب  
، ويعتمد والمحاآاة خالل التقليدلعادات سلوآية، يتم من 

 -فاآتساب اللغة وتعلمها. على المثير واإلستجابة والتعزيز
سلسلة من المثيرات التي تعقبها  -لهذه النظرةوفقا 
ستجابات الصحيحة، وينطفئ أو ينسى ما عدا ذلك من اال

  2.االستجابات الخاطئة
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 Total Physical( ستجابة الجسدية الكاملةطريقة اال -)ج

Response ( 
. اهي تربط النشاط البدني مباشرة باستيعاب اللغة وفهمه

رشادات المدرس، وذلك اع إوتقوم هذه الطريقة على اتب
 :ومن مبادئ هذه الطريقة. ةمشاهدال ةجسديال ةابجتالساب

، حتى يتمكن الطالب ةتأجيل تعليم المحادثة المباشر -)1
 .من فهم اللغة المتحدث بها

يتحقق فهم اللغة بها عن طريق جمل يقولها المدرس  -)2
سيبدون  ةبيمكن التوقع بأن الطل .غة األمريبص

  1.دث بعد أن يحسوا بفهمهم للغةللتح استعدادهم
 
 Community Language(م اللغة الجماعيطريقة تعّل -)د

Learning ( 
عتبار الطالب إنسانا تدعو هذه الطريقة المعلم إلى ا

 المعلمالمبنى على هذا االعتبار يعني أّن  متكامال، والتعليم
مشاعر طلبته وقدراتهم العقلية فحسب، أال ينظر إلى  يجب
أن يفهم أيضا العالقة بين ردود أفعالهم  عليه يجب ولكن

 .الطبيعية، وردود أفعالهم الغريزة، ورغبتهم في التعّلم
ة على عوامل الموقف، أسست  هذه الطريق 

إذا . في محاولة تعّلم اللغة األجنبية وافعالّدوالعاطفة، و
يقة اتصلت بحقيقة اللغة فالفكرة التي اسست عليها طر

رية للغة الجماعي هي نظرية اتصالية، تعني النظالتعليم ا
تصال بين األفراد في اللغة أداة اال أّنالتي تنظر إلى 

    2.المجتمع
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 الطريقة اإليحائية -)ه
وهي تعتمد على اإلدراك الالشعوري لإلنسان ويقوم التعليم 

وقد . للغة غير المباشرآتساب سترخاء واالفيها على اال
نفسي الذي يعيق زيل التوتر الصممت هذه الطريقة لت

ومن ممّيزاتها تقّدم المادة الجديدة على شكل حوار . التعلم
 1.في موضوعات معروفة للطالب وواقعية

 
 تقويم -5 

داء الكالمي، يمكن أن األإذا أردنا قياس قدرة الطالب على  
نشرك طالبين أو أآثر في حوار آالمي عن موضوع معين أو 

يأخذ طالب دور الوالد مثال وطالب  هنا. ضمن موقف معّين
 2.يتحاوران حول موضوع حياتي مادور اإلبن و آخر
 :طرق منهايختبر التعبير الشفهي بعّدة  
. لديه عن موضوع مألوفيطلب من الطالب أن يتحّدث  -)أ

 .الصحةويقيم على أساس الطالقة و
توجه إلى الطالب أسئلة آتابية أو شفهية تتطلب إجابات  -)ب

 .ة قصيرةشفهي
يترك سئلة مسجلة على الشريط ومن الممكن أن تكون األ -)ج

 .بين آل سؤال وآخر وقت آاف لإلجابة
صورة يطلب منه أن يعّلق عليها شفهيا  الطالب تقدم إلى -)د

 .في وقت محدد
شفهية حول موضوع يشترك طالبان أو أآثر في محاورة  -)ه

  3.ادثة حرةحمعين أو في م
الم صعوبة في إجراء اختبارات الك وال شّك أّن هناك

ّنها تتطّلب في العادة وفي تقييم هذه المهارة، حيث إ
آما أّن درجة . غرق وقتا طويالاختبارات فردية مما يست

ختبار الكالمي ستكون قريبة من الذاتية بعيدة عن اال
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الموضوعية في العديد من الحاالت بسبب آثرة العوامل 
  1.ذات العالقة
 لقياس ةبالحظ المحاورة بين الطلمكن أن نوي

 Ngalim( آما قال عالم فورواطا هآفاءتهم في الكالم، ألّن

Purwanto( "وفي . وات التقويماّن المالحظة هي أداة من أدإ
تقنية التقويم تيجة التعّلم تستخدم المالحظة آضوء تقويم ن

    2.لقياس عملية التعّلم في ناحية المهارات
وفيما يلي فنحتاج إلى المعايير، وفي إختبار الكالم 

لقيمة آّل درجة حسب اختيار المعايير وشرح  نموذج لقائمة
اللغة العربية في  إجتماع مدّرسي آما قّررها ة اللغويةالكفاء

 ، فهي آماالمدرسة المتوّسطة اإلسالمية بمنطقة جرسيئ
  1:3في الجدول التالى

 
 

 1جدول 
 معيار تقويم الكالم

 النطق -)أ
الدرجة المعاييررةالنم
 6 في نطق األصوات  الصّحة 1
 4 القليل في نطق األصوات  الخطأ 2
 2 آثرة األخطاء في نطق األصوات  3

 
 

 النحو والصرف -)ب
الدرجة المعاييرالنمرة

يرتكب أخطاء نحوية وصرفية قليلة  1
 جّدا ال تؤّثر في فهم المعنى

6 
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حتى صرفية الو النحوية األخطاءآثرة  2
  ما يقوله فهم يصعب

4 

ال  والصرفية لكثرة األخطاء النحوية 3
 مما يقول هم أي شيءيمكن ف

2 

 
 

 .المفردات اللغوية -)ج
الدرجة المعاييرالنمرة

 6  مناسبة باألسئلة )األجوبة(المفردات  1
ال تناسب  )األجوبة(المفردات  قليل من 2

   األسئلة
4 

 ناسبةغير م )بةاألجو(المفردات آثير من  3
 ألسئلةل

2 

 
 

 .الطّالقة -)د
درجةال المعاييرالنمرة

 6 فترةبال يتحّدث بطالقة  1
 4 ةقصير فترةبيتحّدث   2
 2 ةطويل بفترةيتحّدث  3

 
 التنغيم -)هـ

الدرجة المعاييرالنمرة
 6 التنغيم صّحة 1
 4 قليل األخطاء في التنغيم 2
 2 آثرة األخطاء في التنغيم  3

 
النتيجة عتبر ت وبعد أن يقّدر آّل ممتحن درجته ثّم

      :بالرموز األتية
ن

د
م
=×100  

 النتيجة= ن 



 مجموع الّدرجة لكّل الطلبة= م 
 X 5  =30 6الّدرجة األعلى وهي = د 

 فنحتاج إلى ما يسّمى بالمعيار ةبلولمعرفة نجاح آّل الط
 المدّرس بالنظر إلى وضعه الذي تّم )KKM(لنجاح لاألدنى 

، )Intake( ةبلطللاألساسية  ةكفاءالو )Esensial( مهّمة المادة
تيجة إذا آانت ن 1 .ودرجة الصعوبة للمادة، والوسائل التعليمية

فهم ناجحون وإذا آانت متساوية  أعلى من هذا المعيار ةبالطّل
 . ينبه أو أدنى منه فهم غير ناجح

خمسة  إذا آانتف الصّفي معيارالنجاحوأّما بنسبة 
في  ناجح ناجحين فالتعليم  ةبمن الطّل وأعالها وسبعون مئويا
 2.ذلك الصّف
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 الفصل الثالث
 البحث يةمنهج 

 
  البحث منهج -أ

البحث ، اإجرائيا بحثيستخدم الباحث في هذا البحث  
اإلجرائي أو البحث الموجه للعمل هو نوع من األبحاث التي يقوم 

ي ميدان عمله أو حياته العملية مشكالت معينة ف بها شخص يواجه
لى يضع خطة لحّل هذه المشكالت، فهو أسلوب بحث يعتمد عو

ثّم   1.يجاد حل لهذه المشكالتمشكالت مباشرة تواجه الباحث إل
أنه : تعريف البحث اإلجرائيفي  أخرونقال ذوقان عبيدات و

ل العمل الطرق المستخدمة في مجاالدراسة العلمية للعمليات و
اآتشاف طرق جديدة طرق والحياة اليومية لزيادة فاعلية هذه الو

  2. مةاآثر مالئ
اح عملية التعليم نجالبحث اإلجرائي هو المنهج الذي يرآز  

لواقعية لذي المدرس في تعليمه، بالمشكالت ا في الفصل، يبدأ
وأّما الهدف   3. في آّل دور إنعكاس أو تقويمواجتمع فيه أدوار و

ساسي من هذا البحث هو تحسين عملية التعليم للمدرس في األ
 4.الفصل 
، المدّرس قدراتهرقية بحثا إجرائيا لت للمدّرس أن يقيمالبّد  

 5.في وظيفته نهم نفسه لمقابلة المطلوببمتطّور مدّرس  المحترف
يقيم بحثا إجرائيا بشكل البحث  في الدراسة العليا ةبوآثير من الطل

عن التعليم في  في مجال الخّطة اإلبداعية لدراسةا ألداء العلمي
 6.الصف، وهم آالمالحظين على المدّرسين
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 تبأنه آان):  Suharsimi Arikunto( طاقال سوهارسيمي أريكون 
التخطيط، والتنفيذ، : البحث اإلجرائي وهي أربعة مراحل في

  1: الشكل األتي يوضح تبيينهاو .التقويم/اإلنعكاسوالمالحظة، و
  

 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :ما يليعن الشكل آ والبيان الدقيق
 التخطيط -1

عن ماذا، وآيف، ومتى، الباحث  هذه المرحلة يشرحفي  
 عاونّتبال اإلجراء ، ويصلحآيف تنفيذ اإلجراءوأين، ومن، و

                                                 
1   . Suharsimi Arikunto dkk,  Penelitian Tindakan Kelas, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 

2007), hal. 22 

 التخطيط

 الدور األول

 المالحظات

 التخطيط

 الدور الثاني

 المالحظات

 التقويم التنفيذ

 التقويم النفيذ

?



)Kolaborasi ( بنبغى وبالتالى   1.لضبط المالحظةو ةالذاتّي لتقليل
 :، منهاالتخطيط في المهّمة عناصرالب حث أن يهتّملبال
 .المشكالتيناسب الذي تصميم األسلوب  -)أ
 .تعيين المكّونات المطلوبة-)ب
سلوب اإلجرائي األمناسب بالتصنيف التخطيط  -)ج
 .الجدوالو
ما يحتاجه التنفيذ، مثل الحال، والمادة، آل عداد إ -)د
 2.األدواتو
 

 التنفيذ -2
 ي التخطيط من الخطوات التي ستجرىما ف تطبيق آلهو  

ال بّد للباحث أن يتبع ما خّططه في التخطيط، مع و. في الفصل
التنفيذ  هذا بأّن):  Sutirjo( بينما قال سوتيرجو  3.طبعّياأنه ينّفذه 

، مبتدئةاألحوال البمجال عملية البحث اإلجرائي ويحيط يتعّلق 
صورة التنفيذ  دلك ستوجاألحوال األخيرة، فلذ، وأداء التنفيذو

األحوال األخيرة هي ، وأداء التنفيذ، وفي الدراسة التمهيدية
ل إلى أحسن الحال في التعليم يدّل التنفيذ على التحوي. النتاج
 4.وجد بعد أداء التنفيذت ، وأّما النتاج المرغوب فيهابعده
عين يليكونوا مستط ةبالطل دور لمدّرس أن يعّززال بّد ل 

صّفا تعّلمّيا ليس يشّكل الصف . فسهم في الصّفنألتغيير 
 5.معمال تجريبيا

 
 المالحظة -3

 فيذنالت  6.انالتنفيذ، آالهما متمشي حينما يتّمالمالحظة  تقام
لتعريف تقام و ،المدّرسو الصّفة وببالطل يتعّلقيتضّمن و

                                                 
 17. ، صجع نفسهالمر.  1
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إلى المالحظة إلى الطّالب و الذي يوجهالتغيير لوجود التنفيذ 
   1.المدّرسالصّف و إلى 

تقام المالحظة لمعرفة جميع إجراءات التعليم ولقياس و 
بأّن  :)Nana Sudjana( آما قال نانا سوجانا. آفاءة الطالب

لقياس  اآثيرات االختبار تستخدم داة من أدوأالمالحظة هي 
 2.اعملية التعليم ونتيجته

 
 أو التقويم نعكاساال -4

لتخطيط تعليم ومضى من ال لتقويم مانعكاس اال يحتاج 
ة الناقدو ةملاكال ة الباحثحاولم هو نعكاساال 3.التالي التنفيذ

ة دراس. يم التنفيذ في البحث اإلجرائيلتقو مع المتعاون
 المالحظة المضبوطةمع  التنفيذولة امالشالكاملة والتخطيط 

إذا . التاليل تخطيط التنفيذ متكس هامتقوينات وايل البيتحلو
عة الدقيقة في تحسين المراجراسة د موجدت المشكالت فتقا

 4.المالحظة للدور التاليالتخطيط والتنفيذ و
 الهدف األساسّي في تخطيط الّدور األتي آما قال سهارسمي 

)Suharsimi(  الّنجاح أو لتصليح الخطوات الخاطئة  هي لتحقيق
 5.في الّدور الماضى

 
 مجتمع البحث وعينته  -ب

المدرسة المتوّسطة اإلسالمية  طالبجميع :  مجتمع البحث -1
 -2008س ادرسنة ال الحكومية جرسيئ

2009 . 
 .A صّف السابعالا من ميذتل أربعون:  ثعينة البح -2

 
 واتهوأد جمع البيانات طريقة -ج
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 المالحظة -1
طريقة  الباحث إليها يستخدم ع البيانات المحتاجلجم

هي و مشارآة ويقال أيضا بالمالحظة المباشرةلالمالحظة با
طريقة بحيث يكون الباحث جزءا من النشاطات التعليمية أي 

 مالحظة سلوك معين من خالل اتصالهبأن يقوم الباحث ب
عتبر وت  1.مباشرة باألشخاص أو األشياء التي يدرسها

وات جمع البيانات في البحث المالحظة أداة أساسية من أد
 .اإلجرائي

انات التي استخدم الباحث المالحظة للحصول على البي
لتعيين المشكالت التعليمية  المبتدئة تتعّلق بأحوال الّطّلبة

 البيانات حين أداء التنفيدعلى حصول للو .الصحيحة
جميع خطوات التعليم التي قد خّططها الباحث مع  ةالحظمب

الحظ الباحث وي. الّطفالنيةالمدّرس في التخطيط من إجرائة 
مون بها، هل هم يتعّلمون حينما يتعّل أيضا عن أحوال الّطّلبة

  .وبالدوافع المرتفعة أم ال لبفرح وبدون مل
عن  ةبالّطّل ةالبيانات التي تتعّلق بكفاء على حصوللول

مهارة الكالم يقوم الباحث المالحظة حينما يتّم المتعّلم في 
تمثيل األدوار وهو يتحاور مع صديقه حوارا بسيطا عن 

 هتبار الكالم الذي قرريار اخالموضوع المعّين ويستخدم مع
ويالحظ الباحث المظاهر في أداء التنفيد آلها  . المدّرس

هي آّراسات المالحظة والمالحظة  واتويكتبها ويستخدم أد
  .المذّآرات الميدانيةو
   

 المقابلة -2
تعتبر المقابلة استبيانا شفوّيا يقوم من خالله الباحث بجمع 

والمقابلة أداة هامة . معلومات وبيانات شفوية من المفحوص
للحصول على المعلومات من خالل مصادرها البشرّية، 
تمّكن الباحث من دراسة وفهم التعبيرات النفسّية للمفحوص 

ها، تلّقاواالطالع على مدى انفعاله وتأثره بالمعلومات التي ي
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آما أنها تمّكن الباحث من إقامة عالقات ثّقة ومودة مع 
كشف عن المعلومات المفحوص مما يساعده على ال

المطلوبة، ويستطيع الباحث من خالل المقابلة أيضا ان 
مدى صدق المفحوص ومدى دّقة إجاباته عن طريق يختبر 

توجيه أسئلة أخرى مرتبطة بالمجاالت التي شّك الباحث 
   1.بها
المبتدئة  ي تتعّلق بأحوال الّطّلبةوللحصول على البيانات الت  

ذة في هذه المدرسة خصوصا فيقابل الباحث مع األسات
وفي آخر اإلجراءات يقابل ويناقش  بأساتذة اللغة العربية،

حث مع المعّلم عن اإلجراءات آّلها من الدراسة التمهيدية االب
 قف هل يحتاج الباحث الدور التاليإلى األخيرة لتعيين المو

وفي أداء المقابلة يستخدم الباحث مجموعة األسئلة  .أم ال
 .تي وضعها الباحث من قبلالشفوّية ال

 
 ) Questionnarire( اإلستبيان -3

اإلستبيان أداة للحصول على الحقائق و تجميع البيانات عن 
ويعتمد اإلستببيان على . الظروف واألساليب القائمة بالفعل

إعداد مجموعة من األسئلة ترسل لعدد آبير نسبيا من أفراد 
ينة ممثلة لجميع حيث ترسل هذه األسئلة عادة لع(المجتمع 

 2.)فئات المجتمع المراد فحص آرائها
بعد عملية  الّطّلبة إلى االستبانات ويعطي الباحث
مون بفرح هم يتعّل الّطفالنيةبهل  التعليم لمعرفة إجابتهم

 .ل وعندهم الدوافع المرتفعة أم البدون مل
 

 الوثائق -4
لبحث الكيفية، لها خصائص ق هي مصادر االوثائ  

هي مصادر البيانات . سبة إلى المصادر األخرىعديدة بن
داوات األليس من  ةاألدالطبيعية ونيلها سهل نسبيا، هذه ا

                                                 
 135. ، صمرجع نفسهال. 1
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. وات األخرى حتى ال يمكن أن تخفي شيئاآاألد الّراّدة للفعل
من الوثائق . أشكال عديدة شخصية آانت أو رسمية للوثائق

ة، صورة، واليوميات، والرسالة الشخصيالشخصية مثل ال
وأمّا الوثائق الرسمية مثل نتائج الدروس، . لقصة من الغيروا

ي، والنتائج في تقرير مدرسّي، ونتائج اإلختبار القوم
  1.اإلخباروالرسالة الرسمية، و حصول 

المبتدئة  أحوال الّطّلبة لتعريف استخدم الباحث الوثائق
دة مهارة الكالم في الدرس من بما نتائج الطّلبة إلى ّنظربال

عيين المشكالت التعليمية الصحيحة، هذه المحاولة لتو قبل،
 .بالمحة عن المدرسةولنيل المعلومات التي تتعّلق 

   
 تحليل البياناتأسلوب  -د

هو المحاولة التحليل ، التحليلجمع البيانات فيأتي بعد 
في آان  .نات وتفصيلها وتصنيفها وتنظيمهااالبي من لإلختيار

 :هما ناتمن البيا نوعانبحث إجرائي 
، ويحّللها الباحث وصفيا )ةبنتيجة الطل(البيانات الكمية  -1

 ،المتوسط: اإلحصائي الوصفي مثل التحليلباستخدام 
 :وأما المتوّسط بالرموز التالي .والنسبة المئوية 

م
ن
جم

= 
  يدّل على المتوّسط= م   
 .الدرجة مجموعيدّل على = مج 
 2 .درجاتلمن ا يدّل على العدد الكلي= ن  

 :وأّما معّدلة الرموز للنسبة المئوية هي 
م

ع
xتم =100 

 .يدّل على النسبة المؤوية= م  
 .يدّل على مجموعة التالميذ في معيار خاص= مت 
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 .يدّل على عدد العينات= ع   
 

رية التي تصّور الحقائق يانات اإلخباالبيانات الكيفية وهي الب -2
لطالب  عن المادة، و موقفهم على فهم ا مظاهرعن 

التحّمس، األسلوب التعليمية،  وعملية التعّلم، واإلهتمام، و
تحّلل  هذه البيانات تحليال  و وغيرها التشجيع واإلعتماد، و

 1.آيفيا
 

 مراحل تنفيذ الدراسة هـ
أن يعرضها أدوار ويمكن في البحث اإلجرائي مراحل وآانت 

 :الباحث آما يلي
قابل الباحث مع أستاذة  لتحديد المشكالت تحديد المشكالت؛ -1

 عملية التعليم والتعّلم اللغة العربية في هذه المدرسة والحظ
ونظر إلى نتيجة الطلبة في تعليم مهارة الكالم من قبل،  بنفسه

سنة  نوفمبيرسبوع الرابع من شهر األهذه العملية قد تّمت في 
  .الضابطةالباحث بهذه العملية لتعيين المشكالت  وقام م،2008

؛ قد خّطط الباحث مع )خّطة الّدرس( التخطيط تكوين -2
المدّرس خّطة الّدرس لتعليم مهارة الكالم في الّدرس األّول 

سبوع الثاني من شهر يناير سنة األفي " البيت"بالموضوع 
 .م 2009

ّطة الّدرس والّزرنمة التعليمية استغرق خنظرا إلى تنفيذ ؛ ال -3
 عيأسابثالثة أو  لقاءات ةثالثخصص في هذا التنفيذ أربع 

في األسبوع األخير من شهر ينايير وفي  التنفيذ جرى و
،  .م 2009ر سنة يمن شهر فبراي األسبوع األّول والّثاني 

التنفيذ في الّدور الّثاني استغرق لك وآذ .وهذه للدور األّول
في   وهي  أسابيعثالثة أو  لقاءات ةثالثخصص في  بعأر

 .م 2009األسبوع األّول والّثاني والّثالث من شهر مارث 
م الباحث مع المتعاون تّم أداء التنفيذ فقا أن نعكاس؛ بعداال -4

، ها الباحث والمتعاونب عن اإلجراءات التي قام اإلنعكاسب
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الّدور  وتّم تقويم .م الأ ثانيهل يحتاج الباحث إلى الّدور ال
 وأّما . م 2009األّول في األسبوع الّثالث من شهر فبرايير 

مه الباحث في األسبوع الّرابع من الّثاني قا إنعكاس الّدور
 .م 2009شهر مارث 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الفصل الرابع
 مناقشتهابيانات وال تحليل

عن المدرسة محة عن لال صل علىفيشتمل هذا ال  
وعرض البيانات وتحليلها  سالمية الحكومية جرسيئالمتوّسطة اإل

 . األتية منفصلة وسيأتي الكالم عنها في النقط. ومناقشتها
 
 رسيئالحكومية ج المتوّسطة اإلسالميةمحة عن المدرسة للا -أ

تقع المدرسة المتوّسطة اإلسالمية الحكومية في شارع متاتو  
أسها الّدآتورندوس المدرسة التي ير .بنجينج جرسيئ جاوى الشرقية

جستير هي المدرسة المتوّسطة اإلسالمية الحكومية اهد الممجت
ثالثون من خمسة و يعّلم فيها .في دائرة جرسيئ الموجودة الوحيدة

 ثالثمائةمن المدّرسات ويتعّلم فيها  تسعة وعشرونالمدّرسين و
والمجموع خمسة  طالبةخمسة عشر وخمسمائة و طالبا تسعونو

 .فوفبعة صمستوي سواحد وعشرين صّفا لكّل في  باوتسعمائة طال
تعليمية معّلمة في جميع الّصفوف  هي مادة من مواداللغة العربية  

 .ألسبوعفي اولها خّصتان  الّسابع إلى الصّف الّتاسع من الّصّف
من الّساعة  ةقد درس إضافّي بعد الّدروس المدرسّيلك يعوبجانب ذ

اعة الثالثة إّال الّربع في آّل يوم الواحدة والّنصف نهارا إلى الّس
التعليمية فيها اللغة العربية  ن والّثالثاء واألربعاء، والمواداإلثني

وفي هذه المدرسة  .نآواللغة اإلنجليزية والعلوم الّدينية وقراءة القر
اللغة العربية وهم األستاذة عفيفة واألستاذ محّمد لمادة ذة أسات ةأربع

 .ي ألفة واألستاذ محّمد جوهريزينورى واألستاذة مار
 
 
 عرض البيانات -ب

 .الّدور األّول -1
 .التخطيط -)أ

 x  40 1، األغانى التعليم باستراتيجية(األّول  التخطيط -)1
 ).دقيقة



األفكار والشعور عن تعبير ال: ةمعيار الكفاء -)أ(
والخبرات شفوّيا في شكل حوار بسيط بالموضوع 

 ".البيت"
 : ساسيةاأل الكفاءة -)ب(

 تطبيق الحوار البسيط عن الموضوع -)1(
 ."البيت"
الجملة البسيطة عن ا بتوصيل اإلخبار شفوّي -)2(

 ."البيت" الموضوع
 

 :المؤّشرات -)ج(
عن  االتصاليةقراءة المفردات والعبارات  -)1(

 .قراءة جّيدة وصحيحة "البيت"
 ."البيت"قراءة نّص الحوار البسيط عن  -)2(
 

 :التعليم أهداف -)د(
 :بعد االشتراك في هذا التعليم يستطيع الطلبة

عن  االتصاليةذآر المفردات والعبارات  -)1(
 ."البيت"
 ."البيت"قراءة نّص الحوار البسيط عن  -)2(

 
 
 

 : المادة -)هـ(
غرفة  -المفردات الجديدة، مثل البيت  -)1(

 –غرفة المذاآرة  - غرفة النوم - الجلوس
 -رّف  –رية زه –منضدة  –المطبح 
 .يذاآرون

 .عن البيت االتصاليةالعبارات  -)2(
 .نّص الحوار البسيط عن البيت -)3(

 
 .الّطريقة واألسلوب -)و(



 .اإليحائية:       الّطريقة -)1(
 األغنية( الّطفالنية:  األسلوب -)2(

 )التدريبات الّرياضّيةو
 .استراتيجية التعليم -)ز(

 .إلدراك بالّترابطالّتعارف وا: التمهيد -)1(
 :اإلجراءات -)2(

قراءة المفردات الجديدة المالئمة   »
 ."البيت"بالموضوع 

 .قراءة نّص الحوار قراءة جهرّية »
لفهم  مطالعة  الحوار مطالعة موجزة »

 .الّنص
شاط ّن، بال"البيت"بالموضوع  األغانى» 
 :التالي
 .األغانىمادة إلقاء  ∗
 .غّنى المدّرس بطيئاتي ∗
 .تغنّى آّلهم معاي ∗

 
 خالل التعليم إذا آان التدريبات الّرياضّيةتتّم  -)3(

 .عاسالّن مالطلبة في حال الملل وغلبه
 

 .المالتعزيز والّس: الخاتمة -)4(
 

التعليم باستراتجية لعب تمثيل (الثاني  التخطيط -)2
 ).دقيقة x  40 2المواقف، 

شعور وال التعبير عن األفكار: الكفاءةمعيار  -)أ(
والخبرات شفوّيا في شكل حوار بسيط بالموضوع 

 ".البيت"
 

 : األساسية الكفاءة -)ب(



 الحوار البسيط عن الموضوع تطبيق -)1(
 ."البيت"
الجملة البسيطة عن ا بتوصيل اإلخبار شفوّي -)2(

 ."البيت" الموضوع
 

 :المؤّشرات -)ج(
 ."البيت"قراءة نّص الحوار البسيط عن  -)1(
 .شفوّيا "البيت"األسئلة عن  إجابة -)2(

 
 :أهداف التعليم -)د(

 :بعد االشتراك في هذا التعليم يستطيع الطلبة
 .قراءة نّص الحوار البسيط عن البيت -)1( 
 .شفوّيا "البيت"إجابة األسئلة عن  -)2(

 : المادة -)هـ(
 ".البيت"األسئلة عن الموضوع  -)1(
 ."البيت"نّص الحوار البسيط عن  -)2(
 

 .الّطريقة واألسلوب -)و(
 .اإليحائية:  الّطريقة -)1(
 تمثيل المواقفلعب ( الّطفالنية:  ألسلوبا -)2(

 )التدريبات الّرياضّيةو
 

 .استراتيجية التعليم -)ز(
 .وإعطاء الحوافز اإلدراك بالّترابط: التمهيد -)1(
 :اإلجراءات -)2(

 :شاط التاليّنلعب تمثيل المواقف، بال
ح الموجز عن إجراءات الشر إعطاء  »

 .اللعب
المجموعات لكّل مجموعة تقسيم الطلبة إلى  »

 .بةّلّطة أربع
 :لعب تمثيل المواقف ويجري آما يلي »



ثّم بعد ذلك العب األّول عشوائّيا لتعيين ا ∗
 .يجري على الترتيب

 .رد مترّتباالعب الّنليرمي ا  ∗
ه ويجيب رد يجري سمتلّنالعب الرامى الا ∗

 .)المهّيأ( فوّيا في الصندوقالسؤال ش
العب ال يستطيع إجابة السؤال لإذا آان ا ∗

 .األّولالمكان  إلى د السمةأن تعوفالبّد 
 .الذي يتّم أّوال فهو ناجح ∗

 
ف مّرتين، المّرة األولى يجري تمثيل المواق »

نظر  يب الطلبة األسئلة يجوز لهمجحينما ي
 همز لفي المّرة الثانية ال يجو الّنص، وأّما
 .نظر الّنص

 
 الطلبة خالل التعليم إذا آان التدريبات الّرياضّيةتتّم  -)3(

الملل ب ونشعرون تمثيل المواقف وإذا آانوا يلعبي
 .عاسالّن موغلبه

 
 .التعزيز والسالم: الخاتمة -)4(

 
  x 1التعليم باستراتجية تمثيل األدوار، (الثالث  التخطيط -)3

 ).دقيقة 40
والشعور  التعبير عن األفكار: فاءةالكمعيار  -)أ(

والخبرات شفوّيا في شكل حوار بسيط بالموضوع 
 ".البيت"

 
 : األساسية الكفاءة -)ب(

 تطبيق الحوار البسيط عن الموضوع -)1(
 ."البيت"



طة عن الجملة البسيتوصيل اإلخبار شفوّيا ب -)2(
 ."البيت" الموضوع

 
 :ّشراتؤالم -)ج(

 ."البيت"عن  تصاليةاالتوصيل العبارات  -)1(
 ."البيت"تطبيق الحوار البسيط بالموضوع  -)2(

 
 :أهداف التعليم -)د(

 :بعد االشتراك في هذا التعليم يستطيع الطلبة
 . "البيت"عن  االتصاليةتوصيل العبارات  -)1( 
 ."البيت"تطبيق الحوار البسيط بالموضوع  -)2(

 
 : المادة -)هـ(

 ."البيت"عن  االتصاليةالعبارات  -)1(
 ."البيت"نّص الحوار البسيط عن  -)2(

 
 .الّطريقة واألسلوب -)و(

 .اإليحائية:  الّطريقة -)1(
تمثيل األدوار ( الّطفالنية:  األسلوب -)2(

 )التدريبات الّرياضّيةو
 

 .استراتيجية التعليم -)ز(
 .اإلدراك بالّترابط وإعطاء الحوافز: التمهيد -)1(
 :اإلجراءات -)2(

 :شاط التالين، بالاألدوارتمثيل 
األدوار بتطبيق الحوار البسيط الطلبة  يمّثل »

 . متزاوجا أمام الصّف"البيت"بالموضوع 
وج من الطلبة دقيقة واحدة لتمثيل لكّل الز »

 .األدوار
آّل تمثيل  ظ المدّرس والّطلبة اآلخرينيالح »

 .األدوار



لقياس لتقويم الطلبة ويالحظه المدّرس  »
 .استخدام معيار التقويم المهّيأبآفائتهم 

 
 .التقويم) 3(
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 خالل التعليم إذا آان التدريبات الّرياضّيةتتّم  -)4( 

 النعاس مالطلبة في حال الملل وغلبه
 

 .التعزيز والسالم: الخاتمة -)5(
 
 
 

 .والمالحظة التنفيذ -)ب
يتّم التنفيذ على ما يرام ويناسب بما حّططه الباحث  

ل  دخل المدّرس الصّف ويسّلم لقاء األّولفي ا. والمتعاون
ل عن حالهم بقول آيف حالكم ه ويسأويجيبون على الّطلبة
بة ويجبون بخير والحمد اهللا، ثّم تعارف مع الّطل أّيها الّطلبة

في تعّلم اللغة العربية  تعارفا موجزا وبعد ذلك يشجعهم
ألنها درس أو لغة مهّمة في حياتهم دنياهم وأخرهم، 

المفردات الجديدة التي تتعّلق بالموضوع وبالّتالي يعطيهم 



من تلك ويقرئها المدّرس واحدا بعد واحد " البيت"
المفردات ويكّررها الّطلبة ثّم يعرض إليهم الّصورة التي 

 .تالئم بتلك المفردات وفي وراءها آتابتها
وبعد ذلك يعرض المدّرس نّص األغنية بالموضوع  

ّم يغّنيها المدّرس ويشرح مضمونها شرحا موجزا ث" البيت"
وبتحّرك  بطيئا ويكّررها الّطلبة وبالّتالى هم يغّنون معا

وفي آخر اللقاء . )التدريبات الّرياضّية(محّددا تحّرآا  البدن
 .الّسالمويختتم الّدرس بقراءة الحمدلة و يعّززهم المدّرس

اإلدراك بالّترابط ووفي اللقاء الّثاني بعد إلقاء الّسالم 
التدريبات ب قومونقبل الّدرس هم يو فزوإعطاء الحوا

أنهم سيتعّلمون اللغة ب المدّرس يخبرهموبعد ذلك  الّرياضّية
آيفية اللعب شرحا  يشرحو، العربية  بلعب تمثيل المواقف

مجموعة مجموعات لكّل لّطلبة إلى عشر يقّسم ا موجزا ثّم
 ويعّينون أربعة أشخاص وهم يلعبون تمثيل المواقف

يرمي  الذي الالعب. عشوائيا وبعده مترّتبا الالعب األّول
النرد ويجري سمته ويجيب الّسؤال المهّيأ في الّصندوق 

نرده  يستطيع أن يجيبه فيعود ال والذي المالئم بنمرة الّنرد
منهم يصل في  دقيقة أحد نوفي العشري .إلى المكان األّول
 وفي نصف الّساعة تقريبا هم يختتمون الّنهاية وهو الّناجح

من اللعب وهو اللعب األّول وفيه يجوز لالعب نظر 
 .الكتاب في إجابة الّسؤال

وفي لعب تمثيل المواقف الثاني ال يجوز له نظر 
ويجري اللعب آما في اللعب . الكتاب في إجابة الّسؤال

األّول يرمي آّل الالعب النرد ويجري سمته ويجيب 
وفي  ولويستغرق الوقت أطول من وقت اللعب األ. الّسؤال

منهم يصل في الّنهاية وهو  أحد با ينصف الّساعة تقر
. الّناجح وفي خمسة وثالثين  دقيقة هم يختتمون من اللعب

ويخبرهم بأّنهم سيمّثلون  وفي آخر اللقاء يعّززهم المدّرس
في األسبوع األتي وال بّد " البيت"األدوار بالموضوع 

س بقراءة يختتم الّدرثم  عليهم أن يستعّدوا في البيت 
 .الحمدلة والّسالم



ويلقي الّسالم  دخل المدّرس الّصّف وفي اللقاء الثالث
ويسئل عن حالهم ويقول بأّنه قد خبر في األسبوع الماضى 

. في هذا اليوم" البيت"بالموضوع  سيمّثلون األدوار  بأّنهم
أمام الّصّف ألداءها  للّتقّدمفيفّضل المدّرس إلي الّطّلبة 

يتقّدمون أمام الّصّف شخصين بعد شخصين وهم . متزاوجا
إحداهما يمّثل األب أو " البيت"لتمثيل األدوار بالموضوع 

، ويالحظهم المدّرس األّم واآلخر يمّثل اإلبن أو البنت
 .والباحث لقياس آفاءتهم بالمعيار المهّيأ

 آّلها لمتعاون عملية التعليمومع ذلك الحظ الباحث وا
ويقابل الباحث مع المتعاون عن تلك ونتيجتها أثناء التنفيذ 

، هذه بعد تمام التنفيذإلى الطلبة  االستبانةو إعطاء  العملية
ويعرض الباحث البيانات  .المحاولة لنيل البيانات الصحيحة

 :آما يلي  نالها الباحثالتي 
 
 

 .األغانى -)1
 الكالم تعليميالحظ الباحث والمتعاون عملية  
 نامومستخد باشرةمالحظة مشارآة وم األغانىب

الطلبة يتعّلمون ويتغّنون بفرح  .توجيهات المالحظة
هم  األغانىدّلت على ذلك حالتهم في . دوافع مرتفعةو

مع  بطالقة الوجه وبصوت جهرّي جميعا يتغّنون
ويرفعون أيديهم  محّدداتحّرك البدن تحّرآا 

وبجانب ذلك هم . مرتفعة دوافععندهم و ويحّرآونها
األغنية ألّن المضمون يتعّلق بمادة يرآزون مضمون 

 .التعليم
المتعاون عن عملية تعليم الكالم مقابلة الباحث مع و 

يتعّلم الطلبة  ألغانىبان وهما هل بسؤالي األغانىمع 
وهل  أم ال وبدوافع مرتفعةبفرح مهارة الكالم 

أجاب . أم ال رتفع آفاءتهم في مهارة الكالمت األغانىب
بة يفرحون ولهم دوافع  مرتعة في المتعاون بأّن الّطل
أداء  ظهر هذا الحال حينما األغانىتعّلم الكالم مع 



الوجه وصوت  طالقةب جميعا يتغّنون ، هماألغانى
ويرفعون أيديهم  وتحّرك البدن تحّرآا محّددا هرّيج

واعتقد المتعاون بهذا . مرتفعة وبدوافع ويحّرآونها
م ألّن مضمون سترتفع آفاءة الطلبة في الكال األغانى

وهم  "البيت"األغنية مادة تعليم الكالم بالموضوع 
 .يتغّنون بالّترآيز إلى مضمون األغنية

إلى الطلبة بعد تمام تنفيذ  االستبانةوأعطى الباحث  
. إجراءات التعليم عملية التعليم لتعريف موقفهم عن

أسئلة ألربعين طلبا، السؤال األّول  وهناك ثمان
آاالستراتيجية في  األغانىن تطبيق والثاني سؤاالن ع

وبها  الأم  هم يتعّلمون بفرح األغانىليم الكالم هل بتع
ولكّل . رتفعة أم بدون الّدوافعيتعّلمون بالّدوافع الم

بدائل ولكّل البدائل درجة آما عرض سؤال أربعة 
 :الّتالى 2 جدولفي  الباحث

 2جدول 
 درجة البدائل

 الدرجة البدائل رقم
 4 أ 1
 3 ب 2
 2 ج 3
 1 د 4

استخدم  اط الثماننقطة من النقولتقدير النتيجة لكّل 
 : الباحث الّرموز آما يلي

ن
د
م
=×100 

 النتيجة= ن 
 مجموع الّدرجة لكّل النقطة= م  
 .الّدرجة األعلى= د 



الّدرجة تضعيف وأما تقدير الّدرجة األعلى   
=  X 40 4المفحوصين وهي  نقطة بعدداألعلى لكّل 

160 
النمرة  االستباناتأجوبة المفحوصين عن سؤال و

وتقدير  .9في جدول  آما  األولى والنمرة الثانية
 :درجات األجوبة آما يلى

 146: مرة األولىمجموع الدرجة للسؤال الن -)أ(
 139: ىمرة الثانمجموع الدرجة للسؤال الن -)ب(
 91،3: النتيجة للسؤال النمرة األولى -)ج(
أنظر إلى (  86،9: النتيجة للسؤال النمرة الثانى -)د(

  ).10جدول 
 
 .لعب تمثيل المواقف -)2

بلعب " تالبي"وفي عملية تعليم الكالم بالموضوع 
أّن  الباحث والمتعاون وعرفا هاالحظتمثيل المواقف 

. لهم دوافع مرتفعةالطلبة يتعّلمون ويلعبون بفرح و
تبّسمهم ههم وووج طالقةظهر هذا الحال من 

 حين أداء تمثيل المواقف كهم في وقت معّينوضح
ويناقشون األسئلة في هذا يرآزون وهم . ك محّددبضح

 .اللعب مناقشة جّيدة
تمثيل بسؤالين هما هل وقابل الباحث مع المتعاون ب 

هم دوافع ولبفرح  مهارة الكالم المواقف تعّلم الطلبة
ت آفاءتهم في مهارة الكالم عمرتفعة أم ال، وهل إرتف

أجاب المتعاون بأّنه تعّلم الطلبة مهارة الكالم .  به أم ال
ههم وتبّسمهم، وتعّلموا ووج طالقةبفرح بنظر إلى 

في بدوافع مرتفعة بنظر إلى ترآيزهم ومناقشتهم 
ن أل ارة الكالمهمفي  وارتفعت آفاءتهم. إجابة األسئلة

 .مادة التعليماألسئلة في هذا اللعب تتعّلق ب
 االستبانةوبعد تمام تنفيذ عملية التعليم أعطى الباحث  

إلى الطلبة، هناك سؤاالن يتعّلقان بلعب تمثيل المواقف 
وهما السؤال الّثالث والّرابع يسئالن عن تطبيق لعب 



تمثيل المواقف آاالستراتيجية في تعليم الكالم هل بهذه 
ال وبها يتعّلمون اتيجية هم يتعّلمون بفرح أم االستير

 .11 جدولوإجابتهم آما في  .لّدوافع المرتفعة  أم البا
 :وتقدير درجات األجوبة آما يلى

 151: مجموع الدرجة للسؤال النمرة الثالث -)أ(
 144: مجموع الدرجة للسؤال النمرة الرابع -)ب(
 94،4: النتيجة للسؤال النمرة الثالث -)ج(
أنظر إلى (  90،0: النتيجة للسؤال النمرة الرابع -)د(

 ). 12جدول 
 
 .التدريبات الّرياضّية -)3

بأّن  آما قّدم الباحث في الصفحة الّسابقة  
في تعليم مهارة الكالم إذا   التدريبات الّرياضّيةتطبيق 
خالل التعّلم، في حالة الملل وغلبهم النعاس  الطّلبة آان

 التدريبات الّرياضّيةفي استخدام لذلك األثر األساسي 
في شكل التعليم المفّرح  ليتها اعف هيفي تعليم الكالم 

والحظ الباحث والمتعاون عن هذه  .هائاألثر بعد أداو
دوافع ولهم  حفرب جميعا الطلبة ه أّداهاة وعرفا أّنالحال
وجوههم  طالقة، ظهرت هذه الحالة من عةمرتف

وهم  تاوحرآتهم وصوتهم في حساب الحرآ
ظهر  التدريبات الّرياضّيةوبعد أداء . يتحّرآون جميعا

ودوافعهم المرتفعة في التعّلم استعداد الطّلبة في التعّلم 
 .زال بها الّنعاسو
التدريبات ومقابلة الباحث مع المتعاون عن   

وأثرها في تعليم الكالم هناك سؤاالن آما  الّرياضّية
 ريبات الّرياضّيةالتدفي توجيهات المقابلة وهما هل ب
وافع المرتفعة أم ّدبالو  يتعّلم الطلبة مهارة الكالم بفرح

سترتفع آفاءتهم في  التدريبات الّرياضّيةوهل ب. ال
وأجاب المتعاون بأّن هناك أثران . أم ال مهارة الكالم

  مباشرالثر األو. هما أثر مباشر وأثر غير مباشر
أّداها الّطلبة ، قد التدريبات الّرياضّيةحين أداء  عرف



وجوههم  طالقةبفرح وبدوافع مرتفعة، ظهر هذا من 
ثر وأّما األ. رآاتالحوحرآتهم وصوتهم في حساب 

، قد التدريبات الّرياضّيةغير المباشر عرف بعد أداء 
النعاس  افعهم وترآيزهم في الّتعّلم وقد زالعادت دو

 مع وإذا استعّد الطلبة للتعّلم. للتعّلم واعنهم واستعّد
 .الّتعّلمتفعة والترآيز فترفع آفاءتهم في الدوافع المر

النمرة  االستباناتوأجاب الطّلبة أسئلة   
 التدريبات الّرياضّيةالخامسة والسادسة عن استخدام 

دوافع مرتفعة ولهم خالل تعليم الكالم هل هم يفرحون 
التدريبات أم ال حين يتعّلمون مهارة الكالم مع 

 . 13جدول وإجابتهم آما في . افي خالله الّرياضّية
 :وتقدير درجات األجوبة آما يلى

 128: مجموع الدرجة للسؤال النمرة الخامسة -)أ(
 125: مرة السادسةمجموع الدرجة للسؤال الن -)ب(
 80،0: مرة الخامسةالنتيجة للسؤال الن -)ج(
أنظر (  78،1: سادسةالنتيجة للسؤال النمرة ال -)د(

 ). 14إلى جدول 
  

 .تمثيل األدوار -)4 
وفي تمثيل األدوار بتطبيق الحوار البسيط في عملية 

الحظ الباحث " البيت"تعليم الكالم بالموضوع 
األدوار بفرح  يمّثلونأّن الطلبة  والمتعاون وعرفا

 طالقةظهر هذا الحال من . ولهم دوافع مرتفعة
تمثيل في شتراك ههم وتبّسمهم واستعدادهم لالووج

أمام وّجه ّتال رعةسو في الّتقّدمفستهم مناو األدوار
 . بالّصوت الجهرّي االّصّف ألدائه

وقابل الباحث مع المتعاون عن سؤالين هما هل  
بتمثيل األدوار تعّلم الطلبة مهارة الكالم بفرح ولهم 

ت آفاءتهم في مهارة عرتفدوافع مرتفعة أم ال، وهل ا
الطلبة مهارة  أجاب المتعاون بأّنه تعّلم.  الكالم به أم ال

 طالقةنظر إلى الفرح بببتمثيل األدوار  الكالم



نظر إلى الدوافع مرتفعة ببههم وتبّسمهم، وتعّلموا ووج
ومنافستهم في  تمثيل األدوارفي شترك لالاستعدادهم 

 . الّتقّدم
وبعد تمام تنفيذ عملية التعليم أعطى الباحث  
مثيل تطلبة، هناك سؤاالن يتعّلقان بإلى ال االستبانة
وهما السؤال الّسابع والّثامن يسئالن عن  األدوار

آاالستراتيجية في تعليم الكالم  تطبيق تمثيل األدوار
وبها  الأم االستيراتيجية هم يتعّلمون بفرح هل بهذه 
وإجابتهم آما في . الّدوافع المرتفعة  أم البيتعّلمون 

 :وتقدير درجات األجوبة آما يلى. 15 جدول 
 131: لدرجة للسؤال النمرة السابعةمجموع ا -)أ(
 132: مجموع الدرجة للسؤال النمرة الثامنة -)ب(
 81،9: النتيجة للسؤال النمرة السابعة -)ج(
أنظر إلى (  82،5: النتيجة للسؤال النمرة الثامنة -)د(

 ). 16جدول 
ولقياس آفاءة الّطلبة في مهارة الكالم الحظهم   

بالمعيار  ثيل األدوارالباحث والمتعاون حين أداء تم
  :التالى

 6 – 2= النطق، الّدرجة =  1المعيار » 
 6 – 2= النحو والصرف، والّدرجة =  2المعيار » 
 6 – 2= المفردات، والّدرجة =  3المعيار » 
 6 – 2= الّطالقة، والّدرجة =  4المعيار » 
 6 – 2= التنغيم، والّدرجة =  5المعيار » 
 : الرموز األتيةدم الباحث استخ النتيجة ولتقدير» 
ن

د
م
=×100  
 النتيجة= ن 
 . أو لكّل الّناحية مجموع الّدرجة لكّل الطلبة= م 
 :وهي الّدرجة األعلى= د 

 X 5  =30 6 :الّدرجة األعلى لكّل الطلبة
 X 40  =240 6: الّدرجة األعلى لكّل الناحية



 67=  (KKM)لنجاح لالمعيار األدنى » 
 :آما يلى رجاتوالد

 202: مجموع درجات النطق -)أ(
 196: مجموع درجات النحو والصرف) ب(
 195: مجموع درجات المفردات -)ج(
 196: مجموع درجات الّطالقة -)د(
 164: مجموع درجات التنغيم -)هـ(
 :لكل الّناحية هي آما يلىوأّما النتيجة   
 84،2: نتيجة النطق -)أ(
 81،7 :نتيجة النحو والصرف) ب(
 81،3: نتيجة المفردات -)ج(
 81،7: نتيجة الّطالقة -)د(
 ).17جدول أنظر (  68،3: نتيجة التنغيم -)هـ(

 
 .اإلنعكاس -)ج

الباحث  قّومعملية التعليم ومالحظتها  بعد تطبيق 
ى نظر إلالب هاقد تّم تنفيذ تيال والمتعاون عملية التعليم

حظة والمقابلة المال البيانات التي نالها الباحث بطريقة
ووافق الباحث والمتعاون على أّن عملية التعليم . االستبانةو
وآذلك  التخطيطقد جرت على ما يرام آما في  الّطفالنيةب

وتدفع الطلبة  ةحفّرمأثرها في شكل التعليم والتعّلم عملّية 
آّلهم  )17آما في جدول ( الّطلبةنتيجة  تآانو ،لتعّلمفي ا

الطلبة  أّن دّلوت  (KKM)لنجاح  لنى معيار األدالمن  علىأ
معيار النجاح الصفّي وهو  أعلى منوهذه  % 100ناجحون 

فعرفنا أن  صّفيإذا نظرنا متوّسط النتيجة ال و. % 75
لنجاح  لمعيار األدنى الهذه أعلى من و 79،4 المتوّسط

(KKM)  . 
بأنه يحتاج إلى الّدور إتفق المتعان والباحث قد  ولكن

هناك مشكلة   ولتصليح الخطوات ألّن الّنجاح يدتأآالثاني ل
إذا نظرنا . قليلة في اإلجراء التي تحتاج إلى إصالحها

فعرفنا أن الّدرجة المتدّنية  17آما في جدول  نتيجة الطلبة



والنتيجة في تلك  164مجموعته و هي في ناحية التنغيم
ووافق الباحث والمتعاون بأّن الذي  68،3الناحية هي 

تغيير مادة األغنية إلى مادة تمثيل  ةبوصع هو يسّببها
قبل التدريبات جيهات ووالتالّطلبة  األدوار لذلك يحتاج
 األدوار تمثيال آامال تمثللكي  تطبيق تمثيل األدوار

  .التنغيمصّحة وب
 
 الّدور الّثاني .  2

 .التخطيط -)أ
  x 1، األغانىالتعليم باستراتيجية (األّول  التخطيط -)1

 ).يقةدق 40
والشعور  التعبير عن األفكار: الكفاءةمعيار  -)أ(

والخبرات شفوّيا في شكل حوار بسيط 
 ".األسرة"بالموضوع 

 
 : األساسية الكفاءة -)ب(

تطبيق الحوار البسيط عن الموضوع  -)أ(
 ".األسرة"

لجملة البسيطة إلخبار شفوّيا باتوصيل ا -)ب(
 ".األسرة"عن الموضوع 

 
 :المؤّشرات -)ج(

عن  االتصاليةقراءة المفردات والعبارات  -)1(
 ".األسرة"
 ".األسرة"قراءة نّص الحوار البسيط عن  -)2(

 
 :أهداف التعليم -)د(

 :بعد االشتراك في هذا التعليم يستطيع الطلبة
عن  االتصاليةذآر المفردات والعبارات  -)1(
 ".األسرة"
 ".األسرة"قراءة نّص الحوار البسيط عن  -)2(



 : المادة -)هـ(
 –صورة األسرة  :المفردات الجديدة، مثل -)1(

 –البنت  –الجّدة  –الجّد  –األّم  –األب 
 .موّظف –األخ الكبير  –األخ الّصغير 

 ".األسرة"عن  االتصاليةالعبارات  -)2(
 ".األسرة"نّص الحوار البسيط عن  -)3(

 
 .الّطريقة واألسلوب -)و(

 .اإليحائية:  الّطريقة -)1(
التدريبات و األغانى( الّطفالنية:  األسلوب -)2(

 )الّرياضّية
 

 .استراتيجية التعليم -)ز(
 .وإعطاء الّدوافع اإلدراك بالّترابط: التمهيد -)1(
 :اإلجراءات -)2(

قراءة المفردات الجديدة المالئمة  »
 ".األسرة"بالموضوع 

 .قراءة نّص الحوار قراءة جهرّية »
لفهم  ةالعة موجزمطالعة  الحوار مط »

 .الّنص
، بالّنشاط ".األسرة"بالموضوع  األغانى»

 :التالي
 .األغانىإلقاء مادة  ∗
 .يتغّنى المدّرس بطيئا ∗
 .يتغنّى آّلهم معا ∗
الّطلبة متزاوجا أمام  عدد من يتغّنى ∗

 .الّصّف
خالل التعليم إذا  التدريبات الّرياضّيةتتّم  -)3(

الملل ب ونحين يشعرغّنين وتي الطلبة آان
 .وغلبهم الّنعاس



 .التعزيز والسالم: الخاتمة -)4(
 

التعليم باستراتجية لعب تمثيل (الثاني  التخطيط -)2
 ).دقيقة x  40 2 :وتمثيل األدوار  المواقف

والشعور  التعبير عن األفكار: الكفاءةمعيار  -)أ(
والخبرات شفوّيا في شكل حوار بسيط 

 ".األسرة"بالموضوع 
 : األساسية اءةالكف -)ب(

تطبيق الحوار البسيط عن الموضوع  -)1(
 ".األسرة"

توصيل اإلخبار شفوّيا في الجملة البسيطة  -)2(
 ".األسرة"عن الموضوع 

 
 :المؤّشرات -)ج(

 .شفوّيا "األسرة"إجابة األسئلة عن  -)1(
 ".األسرة"عن  االتصاليةتوصيل العبارات  -)2(

 
 :أهداف التعليم -)د(

 :اك في هذا التعليم يستطيع الطلبةبعد االشتر
 .شفوّيا" األسرة"إجابة األسئلة عن  -)1( 
 ".األسرة"عن  االتصاليةتوصيل العبارات  -)2( 

 
 : المادة -)هـ(

 ".األسرة"األسئلة عن الموضوع  -)1(
 ".األسرة"نّص الحوار البسيط عن  -)2(

 .الّطريقة واألسلوب -)و(
 .اإليحائية:  الّطريقة -)1(
لعب تمثيل المواقف ( الّطفالنية:  األسلوب -)2(

 )التدريبات الّرياضّيةو مثيل األدوار تو
 

 .استراتيجية التعليم -)ز(



 .اإلدراك بالّترابط وإعطاء الحوافز: التمهيد -)1(
 :1 اإلجراءات -)2(

 :لعب تمثيل المواقف، بالّنشاط التالي
إعطاء الشرح الموجز عن إجراءات  »

 .اللعب
الطلبة إلى المجموعات لكّل مجموعة  تقسيم »

 . فئتان ولكّل فئة طالبان
 :لعب تمثيل المواقف ويجري آما يلي »
ثّم بعد ذلك األّول عشوائّيا  الالعبتعيين  ∗

 .يجري على الترتيب
 .النرد مترّتبا الالعبيرمي   ∗
ه ويجيب رد يجري سمتلّنالرامى ا الالعب ∗

ل والّسؤا السؤال شفوّيا في الصندوق
 .محاورة بين الّشخصين

ستطيع إجابة السؤال عب ال يالإذا آان ال ∗
 .األّولد السمة المكان فالبّد أن تعو

 .الذي يتّم أّوال فهو ناجح ∗
 : 2اإلجراءات  -)3(

 :، بالنشاط التالي1تمثيل األدوار 
 يأخذ المدّرس نمودج تمثيل األدوار »

بالعبارات المأخوذة من مادة األغنية 
 . صّحة التنغيمالمواقف بوتمثيل 

 زوجيا الّطلبة األدواربعض  يمّثل »
بالمادة المأخوذة من مادة  ومتزودين

  .األغنية وتمثيل المواقف
آّل تمثيل  يالحظ المدّرس والّطلبة األخرين »

وا ههم حّتى يتحاروّجويصّححها وياألدوار 
 .ةبالّطالقة والّصّح يمّثلوا األدوارو



 خالل التعليم إذا آان الّرياضّيةالتدريبات تتّم  -)4(
 ن تمثيل المواقف وإذا آانوايلعبيالطلبة 

 .النعاس مبالملل وغلبه نيشعري
 

 .التعزيز والسالم: الخاتمة -)5(
 

 1،  التعليم باستراتجية تمثيل األدوار( الثالث التخطيط -)3
x  40 دقيقة.( 
والشعور  التعبير عن األفكار: الكفاءةمعيار  -)أ(

رات شفوّيا في شكل حوار بسيط والخب
 ".األسرة"بالموضوع 

 : األساسية الكفاءة -)ب(
تطبيق الحوار البسيط عن الموضوع  -)1(

 ."األسرة"
الجملة البسيطة توصيل اإلخبار شفوّيا ب -)2(

 ."األسرة"عن الموضوع 
 

 :المؤّشرات -)ج(
 ."األسرة"عن  االتصاليةتوصيل العبارات  -)1(
ر البسيط بالموضوع تطبيق الحوا -)2(
 ."األسرة"

 
 :أهداف التعليم -)د(

 :بعد االشتراك في هذا التعليم يستطيع الطلبة
عن  االتصاليةتوصيل العبارات  -)1( 
 . "األسرة"
تطبيق الحوار البسيط بالموضوع  -)2(
 ."األسرة"

 
 : المادة -)هـ(

 ."األسرة"عن  االتصاليةالعبارات  -)1(



 ."األسرة"عن  نّص الحوار البسيط -)2(
 

 .الّطريقة واألسلوب -)و(
 .اإليحائية:  الّطريقة -)1(
 )تمثيل األدوار( الّطفالنية:  األسلوب -)2(

 .استراتيجية التعليم -)ز(
 .اإلدراك بالّترابط وإعطاء الحوافز: التمهيد -)1(
 :اإلجراءات -)2(

 :، بالنشاط التالي2 تمثيل األدوار
 ا أمام الصّفيوجزيمّثل الطلبة األدوار  »

 . بالموضوع األسرة
وج من الطلبة دقيقة واحدة لتمثيل لكّل ز »

 .األدوار
 .آّل تمثيل األدواريالحظ المدّرس  »

يالحظه المدّرس لتقويم الطلبة ولقياس و» 
 .آفائتهم باستخدام معيار التقويم المهّيأ

 
 .التقويم) 3(
الّدرجالناحية السؤال الشكلالتقنيةالجنس

 ة
تباخإلا

ر 
الشفو
 ي

تباخاإل
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 الفئوي

المحاور
 ة
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 .التعزيز والسالم: الخاتمة -)4( 
 

 
 .التنفيذ والمالحظة -)ب

 آما في الّدور الثاني الّطفالنيةيذ عملية التعليم بيتّم تنف 
ها فرق وهذه اإلجراءات ليس ل ّططه الباحث والمتعاونخ

لقاء األّول  لفي ا. بعيد عن عملية التعليم في الّدور األّول
دخل المدّرس الصّف ويسّلم على الّطلبة ويسئل عن حالهم 

المفردات  ، وبالّتالي يعطيهمتعّلم اللغة العربيةيدفعهم لو
ها أويقر" ألسرةا"الجديدة التي تتعّلق بالموضوع 

المدّرس واحدا بعد واحد من تلك المفردات ويكّررها 
الّطلبة ثّم يعرض إليهم الّصورة التي تالئم بتلك المفردات 

 .وفي وراءها آتابتها
وبعد ذلك يعرض المدّرس نّص األغنية بالموضوع  

ا ثّم يغّنيها ويشرح مضمونها شرحا موجز "األسرة"
بتحّرك البدن  ويغّنون معا المدّرس بطيئا ويكّررها الّطلبة

وبالّتالى هم يغّنون  )التدريبات الّرياضّية(ا تحّرآا محّدد
 وفي آخر اللقاء يعّززهم المدّرس. متزاوجا أمام الّصف

 .الّسالمويختتم الّدرس بقراءة الحمدلة و
إلدراك بالّترابط وفي اللقاء الّثاني بعد إلقاء الّسالم وا

نهم سيتعّلمون اللغة العربية  وإعطاء الحوافز يخبرهم بأ
يشرح عن آيفية عب تمثيل المواقف وهم مسرورون وبل

لّطلبة إلى عشر اللعب شرحا موجزا ثّم يقّسم المدّرس ا
ويلعبها  فئتان ولكّل فئة طالبانمجموعة مجموعات لكّل 

 .فيها محاورة الطّلبة فئوّيا ليس فردّيا ألّن األسئلة
الالعب . ويعّينون الالعب األّول عشوائيا وبعده مترّتبا

يرمي النرد ويجري سمته ويجيب الّسؤال المهّيأ في 
ّنرد والذي ال يستطيع أن يجيبه الّصندوق المالئم بنمرة ال

 دقيقة إحدى وفي العشرين .إلى المكان األّول فتعود الّسمة
وفي نصف  ةالّناجح صل في الّنهاية وهيت فئة من فئات

  .الّساعة تقريبا هم يختتمون اللعب



الموضوع ب 1مثيل األدوار التعّلم بت ويّتصل الطّلبة
ة والمادة األساسية مأخوذة من مادة األغني" األسرة"

واألسئلة في لعب تمثيل المواقف، ومن قبل هم يقومون 
المدّرس الّطّلبة أن يغّنوا  يدعوا ثّم التدريبات الّرياضّية

ثّم . بتلك األغنية ويجيبوا األسئلة في تمثيل المواقف معا
يعطيهم الّتوجيهات القصيرة عن آيفية ترآيب تمثيل 

. يتحاورون بصّحة التنغيم األدوار من تلك المادة وآيف
الفرصة إلى بعض الطّلبة لتمثيل األدوار  وبالتالى يعطى

 خرينيالحظها المدّرس والّطّلبة اآلأمام الّصّف و
وفي آخر اللقاء يختصر المدّرس . حه ويوّجههمويصّح

   . الّدرس ويختتمه بقراءة الحمدلة وبالّسالم
وفي اللقاء الثالث دخل المدّرس الفصل ويلقي الّسالم 

 م ويقول بأّنهم  سيمّثلون األدوارالهعن ح ويسئل
تقّدم لفيفّضل المدّرس إلي الّطّلبة . "األسرة"بالموضوع 

وهم يتقّدمون أمام الّصّف . متزاوجا أمام الّصّف ألداءها
األدوار بالموضوع شخصين بعد شخصين لتمثيل 

، صالحواآلخر يمّثل  أحمدإحداهما يمّثل " األسرة"
المدّرس والباحث لقياس آفاءتهم بالمعيار  ويالحظهم

 .المهّيأ
ومع ذلك الحظ الباحث والمتعاون عملية التعليم 

احث مع المتعاون عن تلك ونتيجتها أثناء التنفيذ ويقابل الب
إلى الطلبة بعد تمام التنفيذ، هذه  االستبانةالعملية و إعطاء 

واّتفقا بأّن عملّية التعليم . المحاولة لنيل البيانات الصحيحة
في الّدور الثاني يجري آما في الّدور األّول  الّطفالنيةب

الّدرجات وأّما  .وهو يتعّلم الّطّلبة بفرح ودوافع مرتفعة
 : يلى آما هي جة الطّلبة في الّدور الثانينتيو

 :والدرجات آما يلى
 220: مجموع درجات النطق -)أ(
 219: مجموع درجات النحو والصرف) ب(
 212: مجموع درجات المفردات -)ج(
 210: مجموع درجات الّطالقة -)د(



 214: مجموع درجات التنغيم -)هـ(
 :وأّما النتيجة لكل الّناحية هي آما يلى  

 91،7: نتيجة النطق -)أ(
 91،3: نتيجة النحو والصرف) ب(
 88،3: نتيجة المفردات -)ج(
 87،5: نتيجة الّطالقة -)د(
 ).18أنظر جدول (  89،2: نتيجة التنغيم -)هـ(

   
 .اإلنعكاس -)ج

آما في ( نتيجة الطلبة في الدور الثانى إذا نظرنا إلى 
معيار اللى من عرفنا أّن نتيجة الطّلبة آّلها أع )18جدول 
هذه تدّل أّن الّطّلبة آّلهم ناجحون  (KKM)لنجاح  لاألدنى 
وآذالك إذا عّلقت هذه النتيجة . قويم مهارة الكالمفي ت

بمعيار النجاح الصّفي عرف أّن ّتعليم مهارة الكالم ناجح 
وفي ناحية  .ألّن جميع الّطلبة أو مائة من المائة  ناجحون

ّدرجة، آما قّدم الباحث في التنغيم آان فيه ارتفاع ال
م في الّدور األّول الّصفحة الّسابقة أّن مجموع درجة التنغي

 وفي الّدور الثاني 68،3 ونتيجة في تلك الناحية هي 164
هناك  89،2 :ونتيجة في تلك الناحية هي 214مجموعها 

    .في النتيجة 20،8وفي المجموع  50ارتفاع 
اّتفق الباحث والمتعاون الّسابقة ف ى البياناتنظر إلالب 
   .جان إلى الّدور الّثالثا يحتال مابأنه

 
 .تحليل البيانات وتفسيرها  -ج

يحّلل الباحث هذه البيانات بعد عرض البيانات فيأتي تحليلها، و 
 : آما يلي

 األغانىالتي تتكّون من  الّطفالنيةأّن تعليم مهارة الكالم ب -1
 التدريبات الّرياضّيةتمثيل المواقف وتمثيل األدوار ولعب و

 رتفع آفاءتهموت بدوافع مرتفعة بها الّطّلبة  ويتعّلم تعليم مفّرح
هذه الحالة قّدمها . في الّدور األول آانت أو في الّدور الثاني



الباحث بالّنظر إلى البيانات التي نالها الباحث بطريقة 
بفرح  ونيتعّلمالّطلبة بأّن ، االستبانةالمالحظة والمقابلة و

الوجه والّتبّسم والّتحّرك  طالقةنظر إلى الدوافع مرتفعة بو
ومنافستهم في التقّدم أمام والّصوت ورفع اليد والترآيز 

طريقة وفي تحليل البيانات التي نالها الباحث ب. الّصّف
  :التالى 3فيحتاج قائمة الّتفسير آما في جدول  االستبانات

 3جدول 
 االستباناتإلى أسئلة جابة المفحوصين إلفسير ّتقائمة ال
 البيان النتيجة النمرة

 غير مؤثر 25 – 1 1
 بين –بين  50 – 26 2
 مؤّثرة 75- 51 3
 جّداتؤّثر  100 – 76 4

التي  االستبانةأجوبة المفحوصين عن أسئلة  وإذا الحظنا 
تمثيل المواقف وتمثيل لعب و األغانىعملية الّتعليم بتسئل عن 
تلك درجة ( األسئلة بثمان ّرياضّيةالتدريبات الاألدوار و

التالى  4ففي جدول  )16و 14و 12و 10األجوبة في جدول 
  : تفسيرها هو

 4جدول 
 االستباناتإلى أسئلة تفسير إجابة المفحوصين 

نمرة 
 الّسؤال

مكّونات 
 البيان النتيجة الّطفالنية

 تؤّثر جّدا 91،3 األغانى 1
 تؤّثر جّدا 86،9 2
 تؤّثر جّدا 94،4 فتمثيل المواق 3
 تؤّثر جّدا 90،0 4
التدريبات  5

 الّرياضّية
 تؤّثر جّدا 80،0

 تؤّثر جّدا 78،1 6
 تؤّثر جّدا 81،9 تمثيل األدوار 7
 تؤّثر جّدا 82،5 8



  685،1 المجموع
 تؤّثر جّدا 85،6 المتوّسط

 
تمثيل المواقف لعب و األغانىأن  نعرف 4جدول إلى نظرا 
، هذه تدّل تؤّثر جّداآّلها  التدريبات الّرياضّيةودوار وتمثيل األ

التي تتكّون من األغانى  الّطفالنيةأن تعليم مهارة الكالم ب
 التدريبات الّرياضّيةولعب تمثيل المواقف وتمثيل األدوار و

ل عملية التعليم عملية مفّرحة وتدفع الّطّلبة يشكتفي  تؤّثر جّدا
نا متوّسط الّنتيجة فعرفنا أّن إذا نظر آذالكو. في الّتعّلم
لعب و األغانىتدّل أن هذه و ،تؤّثر جّداهذه  85،6المتوّسط 

 تؤّثر جّدا التدريبات الّرياضّيةتمثيل المواقف وتمثيل األدوار و
 . ل  عملية التعليم عملية مفّرحة وتدفع الّطّلبة في الّتعّلميشكتفي 

ترتقي في الّدور  النيةالّطففي مهارة الكالم بوأّما آفاءة الطّلبة  -1
جميع الطّلبة ناجحون وفي الّدور األّول  .األّول والّدور الثاني
 هذه أعلى من معيار الّنجاح الّصّفي 79،4ومتوّسط النتيجة هو 

وهي ثمانية طّالب  الّطفالنيةمعّدلة بنتائج الطّلبة قبل تطبيق (
 وإذا  .)68،4أو عشرون من المائة ال ينجحون والمتوّسط 

 بقائمة تفسير النتائج  )17في جدول (ا نتيجة الّطّلبة نصلأو
 :التالى 5جدول فرأينا آما في 

 5جدول 
 في الّدور األّول تفسير الّنتائج

 المائويةعدد الّطّلبة البيان النتيجةنمرة

 % 0 0 مردود 67 – 0 1
 % 60 24 مقبول 78 – 68 2
 % 12،5 5 جّيد 89 – 79 3
 %  27،5 11 اجّيد جّد 100 - 90 4

 % 100 40 المجموع
  



بأّنه لم توجد نتيجة مردودة   قّدم الباحث 5جدوال إضافة 
مقبول  نتيجتهم أوسّتون من المائة وأربعة وعشرون طالبا

من المائة نتيجتهم جّيد  والّنصف إثنا عشرأو  ة طالبوخمس
من المائة  والّنصف وعشرون سبعةأو  وأحد عشر طالبا

  . وهو جّيد  79،4وأّما متوّسط الّنتيجة . جّدانتيجتهم جّيد 
وفي الّدور الثاني قد نجح جميع الطّلبة ومتوّسط النتيجة هو   

ا وإذا أوصلن. عيار الّنجاح الّصّفيهذه أعلى من م 89،6
بقائمة تفسير النتائج  فرأينا آما في  )18في جدول (نتيجتهم 

 :التالى 6جدول 
 6جدول 
 ّدور الثانيتفسير الّنتائج في ال

 المائويةعدد الّطّلبة البيان النتيجةنمرة

 % 0 0 مردود 67 – 0 1
 % 12،5  5 مقبول 78 – 68 2
 % 27،5 11 جّيد 89 – 79 3
 % 60 24 جّيد جّدا 100 - 90 4

 % 100 40 المجموع
قّدم الباحث  بأّنه لم توجد نتيجة مردودة  6جدول إضافة ب 
من المائة نتيجتهم مقبول  والّنصف عشر ثناإأو ّالبط خمسةو
من المائة  والنصف وعشرون سبعةأو  أحد عشر طالباو

من المائة  ستونأو  طالبا أربعة وعشروننتيجتهم جّيد و
 .  جّدا وهو جّيد  89،6وأّما متوّسط الّنتيجة . نتيجتهم جّيد جّدا

نظر إلى نتائج الّطّلبة في الّدور األّول والّدور الّثاني الب 
ة الّطّلبة في آفاء تنّمى الّطفالنيةبأّن  تطيع الباحث أن يقّدميس

آفائتهم معادلة  وفي الّدور الثاني قد ارتفعت. مهارة الكالم
في الّدور األّول الّطّلبة اّلذين ينالون درجة جّيد   .بالّدور األّول

أو إثنا عشر والّنصف من المائة وأّما في الّدور  ة طالبخمس
سبعة أو  أحد عشر طالبا اّلذين ينالون درجة جّيد الّطّلبة الثاني

عشر من  خمسة هناك إرتفاعمن المائة  وانصف وعشرون



األّول أحد عشر واّلذين ينالون درجة جّيد جّدا في الّدور . المائة
 ن والّنصف من المائة وفي الّدور الّثانيطالبا أو سبعة وعشرو

ن طالبا أو ستون وأربعة وعشرو اّلذين ينالون درجة جّيد جّدا
 إثنان وثالثون والّنصفإرتفاع ، هذه تدّل أّن هناك  من المائة

أربعة وعشرين ّلت من وأّما في درجة المقبول قد ق. مائةمن ال
 عشر أو من سّتون من المائة إلى إثنين خمسة طالبطالبا إلى 

دّل  .من المائة وأربعونسبعة  تقليلوالّنصف من المائة هناك 
 في الّدور الّثاني تأّآد الّطفالنيةع بأّن عملية التعليم بهذا اإلرتفا

 خطوات في نجاح الّتعليم في الّدور األّول وبوجود اإلصالح
 .التعليم في ناحية تمثيل األدوار

 7وأذا حّللنا النتيجة لكّل ناحية التقويم فعرفنا آما في جدول  
 :التالى

 7جدول 
 النتيجة لكّل ناحية التقويم

 ارتفاعالّدور الثانىلدور األولا الناحية
 7،5 91،7 84،2 النطق
النحو 

 والصرف
81،7 91،3 9،6 

 7،0 88،3 81،3 المفردات
 5،8 87،5 81،8 الطالقة
 21،4 89،2 68،3 التنغيم

 
والدور األول والدور وأّما مقارنة النتيجة بين قبل اإلجراء  

 :التالى 8وجدول  الثانى آما
 
 
 

 8جدول 
 في مهارة الكالم نتيجة الّطّلبةمقارنة 

 2الّدور  1الّدور قبل إجراء  الّناحيةالّنمرة



 الّطفالنية
 89،6 79،4 68،4المتوّسط 1
%40100%40100%3280 الّناجح 2

 - - - -%20 8 الفاشل 3
 - - - -%20 8 مردود 4
 12،5 5% 2460%3280 مقبول 5

% 
 12،5 5 - - جّيد 6

% 1127،5 
% 

 1127،5 - - جّيد جّدا 7
% 2460 %

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 مسالفصل الخا
 والّتوصيات والمقترحاتنتائج البحث 

 
 نتائج البحث -أ

عتمادا على الّنتائج التي حصلها الباحث في الّدور األّول والّدور ا 
تعليم  النية تنّمىبأّن الّطف: ن يتلّخصالّثاني يمكن له في هذا البحث أ

 :نظر إلى الّظواهر األتيةالب مهارة الكالم
، وبدوافع مرتفعة النية بفرحّلبة مهارة الكالم بالّطفقد تعّلم الّط -1

دّلت على هذه الحالة طالقة الوجه والّتبّسم والّتحّرك والّصوت 
  .ورفع اليد والترآيز ومنافستهم في التقّدم أمام الّصّف

 النية بأسلوبالطفة في مهارة الكالم بة الّطّلبءقد ارتفعت آفاو -2
وتمثيل  التدريبات الّرياضّيةتمثيل المواقف ولعب و األغانى
 % 12،5في الّدور األّول الّطّلبة اّلذين ينالون درجة جّيد  .األدوار

واّلذين ينالون . % 15 هناك إرتفاع % 27وأّما في الّدور الثاني 
، % 60ي وفي الّدور الّثان % 27،5درجة جّيد جّدا في الّدور األّول 

 .% 32،5هذه تدّل أّن هناك إرتفاع 
 
 الّتوصيات -ب

 :الّتوصيات الّتاليةالكالم  مهارة الباحث لتنمية تعليم قّدم 
آّل تعليم مهارة الكالم ألنها مهارة أساسية في بأن يهتّم المدّرس  -1
 .ةلغا
 هابعملية مفّرحة ومسترخئة ألّن مهارة الكالم أن يعّلم المدّرس -2

  .في تعّلم اللغة إلى الترآيز لّطلبةدفع اتس
ولو آانت الّطريقة  ،المدّرس في تطبيق طريقة الّتعليم قأن يدّق -3

 .  ممتازة سيفشل الّتعليم إذا طّبقها بالتفريط
 المقترحات -ج

النية يرآز على محاولة وتطبيق  الّطف الذي نظرا لهذا البحث 
لحديثة ومكّونة من ا م اللغة األجنبيةوهي أسلوب من أساليب تعلي

 :ّطريقة اإليحائّية السّتة، فقّدم الباحث المقترحات الّتاليةمكّونات ال



مهارة  تنميةفي  عن استخدام الطفالنية يتواصل تطّور البحثأن  .1
األخرى في تعليم اللغة العربية مهارة االستماع أو القراءة أو 

 .الكتابة
طريقة أن يتواصل تطّور البحث عن استخدام مكّونات ال .2

اإلستماع أو الكالم أو القراءة اإليحائية األخرى في تنمية مهارة 
 .أو الكتابة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  المراجعو المصادر
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  9جدول 
 إجابة المفحوصين عن تطبيق األغانى في تعليم مهارة الكالم 

رقم ورقة 
 اإلستبانة

 األسئلة والّدرجة رقم
1 2 

 ب ب 1
 ب أ 2
 أ أ 3
 ب أ 4
 أ أ 5
 ب أ 6
 أ أ 7
 أ أ 8
 أ أ 9

 ب ب 10
 أ أ 11
 ب أ 12
 ب أ 13
 أ أ 14
 ب أ 15
 ب ج 16
 ب ب 17
 أ أ 18
 أ أ 19
 أ أ 20
 ب أ 21
 أ أ 22
 أ أ 23
 أ أ 24
 ب ب 25
 ب ب 26



 ب أ 27
 ب أ 28
 أ أ 29
 أ أ 30
 ب ب 31
 أ أ 32
 أ ب 33
 ب أ 34
 أ ب 35
 أ أ 36
 أ أ 37
 أ أ 38
 ج ج 39
 ج ج 40

 
 

 10جدوال 
 مدرجة إجابة المفحوصين عن تطبيق األغانى في تعليم الكال

رقم ورقة 
اإلستبانات

 نقطة األسئلة والّدرجة
 2 1 المجموع

1 3 3 6 
2 4 3 7 
3 4 4 8 
4 4 3 7 
5 4 4 8 
6 4 3 7 
7 4 4 8 
8 4 4 8 
9 4 4 8 



10 3 3 6 
11 4 4 8 
12 4 3 7 
13 4 3 7 
14 4 4 8 
15 4 3 7 
16 2 3 5 
17 3 3 6 
18 4 4 8 
19 4 4 8 
20 4 4 8 
21 4 3 7 
22 4 4 8 
23 4 4 8 
24 4 4 8 
25 3 3 6 
26 3 3 6 
27 4 3 7 
28 4 3 7 
29 4 4 8 
30 4 4 8 
31 3 3 6 
32 4 4 8 
33 3 4 7 
34 4 3 7 
35 3 4 7 
36 4 4 8 
37 4 4 8 
38 4 4 4 
39 2 2 4 



40 2 2 4 
 285 139 146 المجموع
 178،2 86.9 91.3 النتيجة

 11جدول 
 المفحوصين عن تطبيق لعب تمثيل المواقفإجابة 

رقم ورقة 
 اإلستبانة

 رقم األسئلة واألجوبة
3 4 

 أ أ 1
 ب أ 2
 أ أ 3
 أ أ 4
 أ أ 5
 أ أ 6
 أ أ 7
 ب ب 8
 ب أ 9

 أ أ 10
 ب أ 11
 أ أ 12
 أ أ 13
 أ أ 14
 أ أ 15
 ب ج 16
 ب ب 17
 أ ب 18
 ب ب 19
 أ أ 20
 أ أ 21
 ب ب 22
 أ أ 23



 أ أ 24
 ب أ 25
 أ أ 26
 أ أ 27
 أ أ 28
 أ ب 29
 أ أ 30
 ب أ 31
 ب أ 32
 أ أ 33
 أ أ 34
 ب أ 35
 أ أ 36
 أ أ 37
 أ أ 38
 ج ب 39
 ج أ 40

 
 

 12جدول 
 درجة أجوبة المفحوصين عن تطبيق لعب تمثيل المواقف 

رقم ورقة 
 اإلستبانات

 4 3 المجموع نقطة األسئلة والّدرجة
1 4 4 8 
2 4 3 7 
3 4 4 8 
4 4 4 8 
5 4 4 8 
6 4 4 8 
7 4 4 8 



8 3 3 6 
9 4 3 7 

10 4 4 8 
11 4 3 7 
12 4 4 8 
13 4 4 8 
14 4 4 8 
15 4 4 8 
16 2 3 5 
17 3 3 6 
18 3 4 7 
19 3 3 6 
20 4 4 8 
21 4 4 8 
22 3 3 6 
23 4 4 8 
24 4 4 8 
25 4 3 7 
26 4 4 8 
27 4 4 8 
28 4 4 8 
29 3 4 7 
30 4 4 8 
31 4 3 7 
32 4 3 7 
33 4 4 8 
34 4 4 8 
35 4 3 7 
36 4 4 8 
37 4 4 8 



38 4 4 8 
39 3 2 5 
40 4 2 6 

 295 144 151 المجموع
 184،4 90.0 94.4 النتيجة

 13جدول 
أجوبة المفحوصين عن تطبيق التدريبات الّرياضّية في تعليم مهارة 

 الكالم
رقم ورقة 
 اإلستبانة

 رقم األسئلة واألجوبة
5 6 

 أ ب 1
 ج ج 2
 ب ب 3
 ب ب 4
 أ أ 5
 ب ب 6
 ب ب 7
 ب ب 8
 أ ب 9

 ب ب 10
 ب أ 11
 ب ب 12
 أ أ 13
 أ أ 14
 ج ج 15
 أ ج 16
 ج ج 17
 أ أ 18
 أ أ 19
 ب ب 20



 ب أ 21
 ب ب 22
 ب ب 23
 ج ب 24
 ج أ 25
 ب ب 26
 ب أ 27
 ب ب 28
 ب ب 29
 أ أ 30
 ب ب 31
 ب ب 32
 ب ب 33
 ب ب 34
 ب ب 35
 أ أ 36
 أ ب 37
 أ أ 38
 ج ب 39
 ج ب 40

 
 

 14جدول 
درجة أجوبة المفحوصين عن تطبيق التدريبات الّرياضّية في تعليم 

 مهارة الكالم
رقم ورقة 
 اإلستبانات

 6 5 المجموع نقطة األسئلة والّدرجة
1 3 4 7 
2 2 2 4 
3 3 3 6 



4 3 3 6 
5 4 4 8 
6 3 3 6 
7 3 3 6 
8 3 3 6 
9 3 4 7 

10 3 3 6 
11 4 3 7 
12 3 3 6 
13 4 4 8 
14 4 4 8 
15 2 2 4 
16 2 4 6 
17 2 2 4 
18 4 4 8 
19 4 4 8 
20 3 3 6 
21 4 3 7 
22 3 3 6 
23 3 3 6 
24 3 2 5 
25 4 2 6 
26 3 3 6 
27 4 3 7 
28 3 3 6 
29 3 3 6 
30 4 4 8 
31 3 3 6 
32 3 3 6 
33 3 3 6 



34 3 3 6 
35 3 3 6 
36 4 4 8 
37 3 4 7 
38 4 4 8 
39 3 2 5 
40 3 2 5 

 253 125 128 المجموع
 158،1 78.1 80.0 النتيجة

 15جدول 
 أجوبة المفحوصين عن تطبيق تمثيل األدوار في تعليم مهارة الكالم

رقم ورقة 
 اإلستبانة

 رقم األسئلة واألجوبة
7 8 

 أ ب 1
 أ ب 2
 ب ب 3
 د أ 4
 ب ب 5
 ب أ 6
 ب ب 7
 ب أ 8
 ب أ 9

 ب ب 10
 ب أ 11
 أ أ 12
 أ أ 13
 أ أ 14
 ج ج 15
 أ د 16
 ج ج 17



 أ أ 18
 أ أ 19
 ب ب 20
 ب ب 21
 أ أ 22
 ب ب 23
 ب أ 24
 أ ب 25
 ب ب 26
 ب ب 27
 أ أ 28
 أ أ 29
 أ أ 30
 ب أ 31
 ب ب 32
 ب ب 33
 ب ج 34
 ب ب 35
 أ أ 36
 أ ب 37
 أ أ 38
 ب ج 39
 ب ج 40

 
 

 16جدول 
درجة أجوبة المفحوصين عن تطبيق تمثيل األدوار في تعليم مهارة 

 الكالم
رقم ورقة 
 اإلستبانات

 8 7 المجموع نقطة األسئلة والّدرجة



1 3 4 7 
2 3 4 7 
3 3 3 6 
4 4 1 5 
5 3 3 6 
6 4 3 7 
7 3 3 6 
8 4 3 7 
9 4 3 7 

10 3 3 6 
11 4 3 7 
12 4 4 8 
13 4 4 8 
14 4 4 8 
15 2 2 4 
16 1 4 5 
17 2 2 4 
18 4 4 8 
19 4 4 8 
20 3 3 6 
21 3 3 6 
22 4 4 8 
23 3 3 6 
24 4 3 7 
25 3 4 7 
26 3 3 6 
27 3 3 6 
28 4 4 8 
29 4 4 8 
30 4 4 8 



31 4 3 7 
32 3 3 6 
33 3 3 6 
34 2 3 5 
35 3 3 6 
36 4 4 8 
37 3 4 7 
38 4 4 8 
39 2 3 5 
40 2 3 5 

 263 132 131 المجموع
 164،4 82.5 81.9 النتيجة

 17جدول 
 درجة المفحوصين ونتيجتهم حين أداء تمثيل األدوار في الدور األول

 األسمرقمال
المعايير 
المجم والّدرجات

البيايجةالنت وع
12345 ن

1 
أحمد شهاب الّدين 

        24 55554 محّمد
73.3  

ناج
 ح

2 
        21 54444 أندري ستياوان

93.3  

ناج
 ح

3 
        21 45444 بيما تغوه فراتاما

70.0  

ناج
 ح

4 
        21 54444 إيئارلي هدايات

83.3  

ناج
 ح

5 
و جواد الّرحمن أول

        22 54544 األلباب
80.0  

ناج
 ح

6 
        21 44454 محّمد فكر اهللا فّقه

66.7  

ناج
 ح

        21 44454محّمد معصوم  7
83.3  

ناج



 ح .الصادق ن

8 
        24 55554 محّمد أندريك

83.3  

ناج
 ح

9 
        23 55544 محّمد فريد عزيز

83.3  

ناج
 ح

10
        21 44454 محّمد محفوظ

93.3  

ناج
 ح

11
        21 44454 محّمد سيف الّدين  

93.3  

ناج
 ح

12
        21 54444 محّمد عبيد اهللا فّقه

93.3  

ناج
 ح

13
        21 44454 محّمد فخر الّدين

93.3  

ناج
 ح

14
        21 44454 محّمد نوفيانطا

70.0  

ناج
 ح

15
        21 45444 محّمد معروف

73.3  

ناج
 ح

 
 

16
        21 44454 نصر الّدين

83.3  

ناج
 ح

17
        21 44454 رافي سونجايا

83.3  

ناج
 ح

18
        22 55444 رامادي

90.0  

ناج
 ح

19
        21 44454 صاني هيرماوان

93.3  

ناج
 ح

20
        23 55544 ا سفطريأن

86.7  

ناج
 ح

21
        26 65654 أنغيت لوسيانا

83.3  

ناج
 ح



22
      28 66664 أسماء الحسني

100.0  

ناج
 ح

23
        21 44454 بداية الّرحمة

96.7  

ناج
 ح

24
        28 66655 دياه أيو نوفيتاساري

93.3  

ناج
 ح

25
      28 66664 نعمة إيكا زلفة

100.0  

ناج
 ح

26
      28 65665 أتي آورنئاواتي 

100.0  

ناج
 ح

27
        27 66654 فائزة السبتياني

96.7  

ناج
 ح

28
        26 65654 هني سوغيئارتي

96.7  

ناج
 ح

29
      28 66565 إينداه ويديئاواتي

100.0  

ناج
 ح

30
      27 66564 خير النساء

100.0  

ناج
 ح

31
      23 55544 مؤاسيه

100.0  

ناج
 ح

32
      28 56665 نور هداية

100.0  

ناج
 ح

33
        28 66664 نور العناية الكريمة

96.7  

ناج
 ح

34
      23 55544 رني ألفية أنغريني

100.0  

ناج
 ح

35
        23 55544 سيتي حميدة

83.3  

ناج
 ح

 
 
 



 
 

36
        23 55544 سيتي نور خالصة

83.3  

ناج
 ح

37
        25 65554 سيتي رحمة المرشدة

93.3  

ناج
 ح

38
        28 66664 سيتي زوليانا

93.3  

ناج
 ح

39
        25 65554 سري واهيوني

93.3  

ناج
 ح

40
      28 66664 ألما تاسيت

100.0  

ناج
 ح

 المجموع
2
0
2

1
9
6

1
9
5

1
9
6

1
6
4

9533177 

 النتيجة
8
4
،
2

8
1
،
7

8
1
،
3

8
1
،
7

6
8
،
3 

 
المتو
سط 
79،4

 

 
 18جدول   

 درجة المفحوصين ونتيجتهم حين أداء تمثيل األدوار في الّدور الثانى

 األسمرقمال
المعايير 
المجم والّدرجات

البياالنتيجة وع
12345 ن

1 
أحمد شهاب الّدين 

 22 55444 محّمد
       

73.3  

ناج
 ح

2 
 أندري ستياوان

66655 28 
       

93.3  

ناج
 ح

3 
 بيما تغوه فراتاما

54444 21 
       

70.0  

ناج
 ح

ناج        25 55555 إيئارلي هدايات 4



 ح  83.3

5 
جواد الّرحمن أولو 

 24 55554 األلباب
       

80.0  

ناج
 ح

6 
 محّمد فكر اهللا فّقه

44445 21 
       

70.0 

ناج
 ح

7 
محّمد معصوم 

 25 55555 .الصادق ن
       

83.3  

ناج
 ح

8 
 محّمد أندريك

55555 25 
       

83.3  

ناج
 ح

9 
 محّمد فريد عزيز

55555 25 
       

83.3  

ناج
 ح

10
 محّمد محفوظ

66556 28 
       

93.3  

ناج
 ح

11
 محّمد سيف الّدين  

66556 28 
       

93.3  

ناج
 ح

12
 محّمد عبيد اهللا فّقه

66556 28 
       

93.3  

ناج
 ح

13
 محّمد فخر الّدين

66556 28 
       

93.3  

ناج
 ح

14
 محّمد نوفيانطا

54444 21 
       

70.0  

ناج
 ح

15
 محّمد معروف

55444 22 
       

73.3  

ناج
 ح

 
 
 
 
 
 
 

16
 نصر الّدين

55555 25 
       

83.3  

ناج
 ح



17
 رافي سونجايا

55555 25 
       

83.3  

ناج
 ح

18
 رامادي

66555 27 
       

90.0  

ناج
 ح

19
 صاني هيرماوان

55666 28 
       

93.3  

ناج
 ح

20
 أنا سفطري

55556 26 
       

86.7  

ناج
 ح

21
 أنغيت لوسيانا

55555 25 
       

83.3  

ناج
 ح

22
 أسماء الحسني

66666 30 
     

100.0  

ناج
 ح

23
 بداية الّرحمة

66665 29 
       

96.7  

ناج
 ح

24
 دياه أيو نوفيتاساري

55666 28 
       

93.3  

ناج
 ح

25
 إيكا زلفة نعمة

66666 30 
     

100.0  

ناج
 ح

26
 أتي آورنئاواتي 

66666 30 
     

100.0  

ناج
 ح

27
 فائزة السبتياني

66665 29 
       

96.7  

ناج
 ح

28
 هني سوغيئارتي

66665 29 
       

96.7  

ناج
 ح

29
 إينداه ويديئاواتي

66666 30 
     

100.0  

ناج
 ح

30
 خير النساء

66666 30 
     

100.0  

ناج
 ح

31
 مؤاسيه

66666 30 
     

100.0  

ناج
 ح



32
 نور هداية

66666 30 
     

100.0  

ناج
 ح

33
 نور العناية الكريمة

66665 29 
       

96.7  

ناج
 ح

34
 رني ألفية أنغريني

66666 30 
     

100.0  

ناج
 ح

35
 سيتي حميدة

55555 25 
       

83.3  

ناج
 ح

 
 
 
 
 

36
 خالصةسيتي نور 

55555 25 
       

83.3  

ناج
 ح

37
 سيتي رحمة المرشدة

66556 28 
       

93.3  

ناج
 ح

38
 سيتي زوليانا

66556 28 
       

93.3  

ناج
 ح

39
 سري واهيوني

56656 28 
       

93.3  

ناج
 ح

40
 ألما تاسيت

66666 30 
     

100.0  

ناج
 ح

 المجموع
2
2
0

2
1
9

2
1
2

2
1
0

2
1
4

107
5 3583 

 النتيجة
9
1
،
7

9
1
،
3

8
8
،
3

8
7
،
5

8
9
،
2

 
المتو
 ّسط

89،6
 

 
 

 



ANGKET 
 

Pilihlah jawaban yang kamu anggap benar/sesuai! 

1. Bagaimanakah perasaan kamu ketika belajar percakapan bahasa arab   melalui 

nyanyian/lagu? 

a. Sangat senang   b. Senang    c. Biasa-biasa d. Tidak senang 

2. Bagaimanakah perasaan kamu ketika belajar percakapan bahasa arab melalui 

nyanyian/lagu? 

a. Sangat semangat   b. Semangat    c. Biasa-biasa d. Tidak semangat 

3. Bagaimanakah perasaan kamu ketika belajar percakapan bahasa arab melalui 

bermain simulasi (monompoli)? 

a. Sangat senang   b. Senang    c. Biasa-biasa d. Tidak senang 

4. Bagaimanakah perasaan kamu ketika belajar percakapan bahasa arab melalui 

bermain simulasi (monopoli)? 

a. Sangat semangat   b. Semangat    c. Biasa-biasa d. Tidak semangat 

5. Bagaimanakah perasaan kamu ketika belajar percakapan bahasa arab dengan 

diselingi gerakan-gerakan badan? 

 a. Sangat senang   b. Senang    c. Biasa-biasa d. Tidak senang 

6. Bagaimanakah perasaan kamu ketika belajar percakapan bahasa arab dengan 

diselingi gerakan-gerakan badan? 

a. Sangat semangat   b. Semangat    c. Biasa-biasa d. Tidak semangat 

7. Bagaimanakah perasaan kamu ketika belajar percakapan bahasa arab melalui 

bermain peran? 

a. Sangat senang   b. Senang    c. Biasa-biasa d. Tidak senang 

8. Bagaimanakah perasaan kamu ketika belajar percakapan bahasa arab melalui 

bermain peran? 

a. Sangat semangat   b. Semangat    c. Biasa-biasa d. Tidak semangat 

 
  

 
 
 
 



PANDUAN OBSERVASI 
 

1. Ketika Bernyanyi 
NO INDIKATOR DISKRIPSI 
1 Gembira/Sedih  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Semangat/Malas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Ketika Bermain Simulasi 

1 Gembira/Sedih  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Semangat/Malas  
 
 
 
 
 
 



 
 

3. Ketika & Sesudah Gerak Badan 
1 Gembira/Sedih  

 
 
 
 
 
 
 
 

2 Semangat/Malas  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. Ketika Bermain Peran 

1 Gembira/Sedih  
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Semangat/Malas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gresik, ................................ 

 Pengamat, 
 



 
 
 

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



PANDUAN WAWANCARA 
 

Responden : Guru Bahasa Arab MTs. Negeri Gresik (Kolaborator). 
 
.A. Sebelum Penelitian 

1. Dari beberapa kelas yang Ibu ajar, kelas berapa yang Ibu anggap kelas yang  

ada masalah? 

2. Mengapa Ibu menganggap kelas tersebut bermasalah? 

3. Tolong sebutkan permasalahan kelas tersebut secara lebih rinci? 

4. Apakah mungkin dilakukan tindakan untuk memperbaiki atau memecahkan 

masalah pembelajaran di kelas tersebut? 

5. Apakah Ibu bersedia berkolaborasi untuk melakukan tindakan perbaikan 

pembelajaran di kelas tersebut? 

 

B. Sesudah Penelitian. 

1. Bagaimana Pendapat Ibu secara umum tentang tindakan/proses pembelajaran 

yang telah kita lakuakan dengan menggunakan Thufulaniyah? 

2. Apakah dengan belajar sambil bernyanyi bisa membuat siswa gembira dan 

meningkatakan semangat belajar mereka? Mengapa? 

3. Apakah dengan belajar sambil bernyanyi bisa meningkatkan kemampuan kalam 

siswa? Mengapa? 

4. Apakah dengan belajar sambil bermain simulasi bisa membuat siswa gembira 

dan meningkatakan semangat belajar mereka.? Mengapa? 

5. Apakah dengan belajar sambil bermain simulasi bisa meningkatkan 

kemampuan kalam siswa? Mengapa? 

6. Apakah dengan belajar sambil bermain peran bisa membuat siswa gembira dan 

meningkatakan semangat belajar mereka? Mengapa? 

7. Apakah dengan belajar sambil bermain peran bisa meningkatkan kemampuan 

kalam siswa? Mengapa? 

8. Apakah dengan belajar sambil diselingi gerak badan bisa membuat siswa 

gembira dan meningkatakan semangat belajar mereka? Mengapa? 

9.  Apakah dengan belajar sambil diselingi gerak bisa meningkatkan kemampuan 

kalam siswa? Mengapa? 



 الباحث بين السطور 
 

 محّمد زينوري:   االسم
 هادىعبد ال:  اسم األب
 صوفية:  اسم األّم

 أغوسطس  جرسيء، :  تاريخ الوالدة
حصل على شهادة الّتعليم االبتدائي في المدرسة االبتدائية الخيرية  •

 .م عاسين عام 
حصل على شهادة الّتعليم االعدادي في المدرسة المتوّسطة  •

 .م اإلسالمية الحكومية جرسيء عام 
لثانوي في المدرسة الثانوية السعادة حصل على شهادة الّتعليم ا •

 .م بوعاه جرسيء عام 
سافر إلى سورابايا لدراسة اللغة العربية في آلية التربية جامعة  •

م،  سونان أمبيل اإلسالمية الحكومية سورابايا عام 
 .م وتخرج بدرجة الليسانيس في اللغة العربية  عام 

جمبول عام " معارف"العامة  عّين مدّرسا في المدرسة المتوّسطة •
 .م، لمادة اللغة العربية 

" نهضة العلماء "عّين مدّرسا في المدرسة الثانوية العامة  •
 م، لمادة اللغة العربية جرسيئ عام 

عّين مدّرسا في المدرسة المتوّسطة اإلسالمية الحكومية جرسيء  •
 م، لمادة اللغة العربية عام 
 

 


