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 إهداء
 
 

 )غفر اهللا له ( زين الدين معاوي إلى والدي الحاج 
الذي رباني  و حثني على بذل الجهد لنيل المكرمات واآلمال من أجلنا 

 آم يتعب
 
 
 الحاجة خيرانة وإلى والدتي

ل مبادئ الصدق أّو ةالكريم اي تلقيت على يديهتالذ ىاألول ةالمعلم
 والوفاء

 السمحة الطيبة وسالمة الطوية ونقاء الضمير اسهوعرفت في نف
 آل الذين تعلمت منهم الكثير

 
 

 درمواتي شامو إلى زوجتي المحبوبة 
شريكة حياتي التي شجعتني على اإلجتهاد بسماحة و طيب صدر في آل 

 آن و حين 
 
 

فاضل، ومحمد نورذوالفضلالمحبوبين أحمد  ولدييو إلى   
 ن ني في آل آن و حياأسعد ينالذ

 
 

 و إلى آافة الزمالء و الزميالت في برنامج الدراسات العليا 
 بتخصص تعليم اللغة العربية 

 
 
 
 



 د 
 

 عرفانشكر و
 

 جزيل وأسأله المتوال، فضله على وأشكره حال، آل على هللا الحمد
 الصابرين خير على وأسلم وأصلي والمآل، الحال في والثبات النوال،

 تبعهم ومن والتابعين لميامين،ا الغر وأصحابه آله وعلى الشاآرين،
 :بعد أما الدين، يوم إلى بإحسان

وقد مّن اهللا علي باالنتهاء من إعداد هذا البحث، فله سبحانه ألهج 
بالحمد والثناء، فلك الحمد يا ربي حتى ترضى، على جزيل نعمائك 

أن أتقدم بالشكر  –بعد حمد اهللا تعالى  –وعظيم عطائك ويشرفني 
ج هذا البحث إلى اخرإان إلى الذين آان لهم فضل في والتقدير والعرف

حيز الوجود ولم يبخل أحدهم بشئ طلبت، ولم يكن يحدوهم إال العمل 
 : ومنهم . الجاد المخلص

جامعة موالنا سماحة األستاذ الدآتور الحاج إمام سفرايوغو، مدير 
 .مالك إبراهيم  اإلسالمية الحكومية ماالنج

الدراسات العليا  آلية عميدعمر نمران، سماحة األستاذ الدآتور 
 جامعة موالنا مالك إبراهيم  اإلسالمية الحكومية ماالنج

تعليم  قسم، رئيس تورآيس لوبيس الماجستيرسماحة الدآتور 
جامعة موالنا مالك إبراهيم  اإلسالمية الدراسات العليا  آليةاللغة العربية 
 الحكومية ماالنج

، المشرف األول الذي الماجستير نور المرتضىسماحة الدآتور 
أفاد الباحث علميًا وعمليًا ووجه خطواته فى آل مراحل إعداد هذا 
البحث منذ بداية فكرة البحث حتى اإلنتهاء منه، فله من اهللا خير الجزاء 

 .ومن الباحث عظيم الشكر والتقدير



 ه 
 

، المشرف  فيصل محمود آدم إبراهـــيم الدآتوراألستاذ سماحة 
فحقًا يعجز لسانى عن شكره وتقديره فقد قدم للباحث آل العون الثاني، 

والتشجيع طوال فترة إعداد هذا البحث فلم يبخل بعلمه ولم يضق صدره 
يومًا عن مساعدة الباحث وتوجيهه، وآان لتفضله بمناقشة هذا البحث 
أآبر األثر فى نفس الباحث فله مني خالص الشكر والتقدير ومن اهللا 

 . والجزاءعظيم الثواب 
المعلمين في  ةآما يتقدم الباحث بكل الشكر والتقدير إلى األساتذ 
جامعة موالنا مالك إبراهيم  الدراسات العليا  آليةتعليم اللغة العربية  قسم

فلهم من الباحث آل الشكر والتقدير على ما .  اإلسالمية الحكومية ماالنج
 .  عنى خير الجزاءقدموه من العلوم والمعارف والتشجيع  وجزاهم اهللا

ن ين المحترميالوالدآما يتقدم الباحث بكل الشكر والتقدير إلى 
ن قد ربيانـي ورحمانـي منذ نعومة أظفاري وشّجعا لـي دائما في ياللذ

 .طلب العلوم النافعة
وألشقائي وزمالئي وأصدقائي وآل من ساهم فى إخراج هذا 

جيع، لهم جميعًا خالص العمل المتواضع إلى خير الوجود ولو بكلمة تش
 .الشكر وعظيم التقدير واالمتنان

 الموفق والهادي إلى سبيل الرشادواهللا 
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 تقرير المشرفين 

حيم، الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم حمن الّربسم اهللا الّر 
 . له وصحبه أجمعينآ ىعلى أشرف األنبياء والمرسلين وعل

 : بعد االطالع على البحث العلمي الذي حضره الطالب 
 نصر الّدين:  اإلسم
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 استخدام بطاقات المفاتيح لتنمية مهارة الكالم 

 ئيبحث إجرائي صفي في المدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية ماريا(
 )سورونخ بابوى الغربية

 
:  التسجيل رقمصر الدين                ن:  الطالب إعداد

 S-2 
 بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير قسم تعليم اللغة العربية

قد دافع الطالب عن هذا البحث أمام لجنة المناقشة وتقرر قبوله شرطا 
 ،اإلثنينة، وذلك في يوم لنيل درجة الماجستير في تعليم اللغة العربي

 .م2009يونيو  15  :بتاريخ
 :األساتذة ةوتتكون لجنة المناقشة من السادا

 يسارئ الدآتور تورآيس لوبيس -1
 : ..................التوقيع ومناقشا

 : ..................التوقيع مناقشا الدآتور شهداء صالح نور -2
 نور المرتضىالدآتور -3

 محمودي
مشرفا 
 : ..................التوقيع ومناقشا

دم آفيصل محمود  ورالدآت -4
  إبراهيم

مشرفا 
  .................. :التوقيع ومناقشا
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عتماد علي الا  
الدراسات العليا،عميد آلية   

 
 

 األستاذ الدآتور عمر نمران
 130531862: رقم التوظيف 

 إقرار الطالب
 : أنا الموقع أدناه، وبياناتي آاآلتي

 نصر الدين:  االسم الكامل
 :  التسجيلرقم 

 شارع أونامن آالمالو سورونج بابوا الغربية:          العنوان
 

رط     وفير ش ي حضرتها لت الة الت ذه الرس أن ه ر ب ة أق ل درج لني
ا    آلية الماجستير في تعليم اللغة العربية ا   الدراسات العلي ة موالن جامع

 : عنوانتحت مالك إبراهيم  اإلسالمية الحكومية ماالنج 
  ام بطاقات المفاتيح لتنمية مهارة الكالم استخد

 ئيبحث إجرائي صفي في المدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية ماريا( 
 )سورونخ بابوى الغربية

 
أليف اآلخر      ري أو ت داع غي . حضرتها وآتبتها بنفسي وما زورتها من إب

ا فعال ليست من بحثي         ين أنه ه وتب  وإذا ادعى أحد استقباال أنها من تأليف
ى المشرف أو    فأنا أتحمل المسؤولية  على ذلك، ولن تكون المسؤولية عل

ى  ةعل ا  آلي ات العلي المية  الدراس راهيم  اإلس ك إب ا مال ة موالن جامع
 . الحكومية ماالنج

هذا، و حررت هذا اإلقرار بناء على رغبتي الخاصة وال يجبرني 
 . أحد على ذلك

 
 م   2009مايو   31 ماالنج،

 قرار توقيع صاحب اإل
 



 ط 
 

 نصرالدين
  07920022:التسجيلرقم 

 
 مستخلص البحث

 استخدام بطاقات المفاتيح لتنمية مهارة الكالم،  2009 ، نصر الدين
بحث إجرائي صفي في المدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية (

برنامج . رسالة الماجستير .)مارياي سورونخ بابوى الغربية
موالنا مالك  غة العربية، جامعةالدراسات العليا ، قسم تعليم الل

الّدآتور نور  ).1: إشراف .اإلسالمية الحكومية ماالنج إبراهيم
 . فيصل محمود آدم إبراهيمآتور الّد).  2المرتضى محمودي، 

 
 .مهارة الكالم،  بطاقات المفاتيح:  الكلمات المفتاحية

هي المهارة التي تجب على الطلبة أن يسيطر  إن مهارة الكالم 
ليها في تعليم اللغة العربية إلى جانب مهارة االستماع والقراءة ع

 .والكتابة
 

 )ب(الثامن  الصف طلبة الباحث الحظ التمهيدية، الدراسة في
 اإلسالمية المتوسطة بالمدرسة العربية غةمدرس الّل مع بالمقابلة وقام

  .2009-2008العام الدراسي  سورونج بابوا الغربية يماريا الحكومية
صف الثامن ال طلبة آفاءة أن فيها الباحث وجد التمهيدية الدراسة من

 التعليمية الوسائل أنواع ةية، هذه بسبب قّلمتدّن الكالم مهارة في )ب(
 بجهد ليشترآوا الطلبة ىلد واسعة فرصة يعط ولمالتعليم،  أثناء الكافية
 اللغة ليمتع اداء تحسين ثحالبا يود فلذالك التعليمية، األنشطة في ونشاط
 .بطاقات المفاتيح وسائل التعليمية وهي استخدام الكالم مهارة في العربية
 

 )Classroom Action Research(ا صفي اإجرائي امنهج الباحثنتهج ا
 والمالحظة والتنفيذ التخطيط :وهي خطوات دور أربع ولكل. ورينبالّد
 وأداوت .بةطلوال اللغة العربية مدرس هي البيانات ومصادر. تقويموال
 ولتحليل .واالختبار تواالستبانا المقابلة و المالحظة هي لبياناتا  جمع

 .التحليل الكيفي والكمي يستخدم البيانات،
 في الةفّع تدل على أن استخدام بطاقات المفاتيح البحث هذ نتيجةو 

 المتوسطة بالمدرسة )ب(لثامن ا الصف طلبةل الكالم مهارة تنمية
 النمو تحقق ذلك .مارياي سورونج بابوا الغربية يةالحكوم اإلسالمية
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 في 5,8 من ارتفع النطق في النتائج لمعّد إن -)1: (وهي بالجوانب
 الثاني؛ ورالّد في 7,2 إلى لاألّو ورالّد في 6,6 إلى الدراسة التمهيدية

 الدراسة في 6,4 من ارتفع في المفردات النتائج لمعّد إن  -)٢(
 إن  -)3( اني؛الّث ورفي الّد 7,9 إلى لاألّو الدور في 7,3 إلى التمهيدية
 6,0 إلى التمهيدية راسةالّد في 5,1 من الطالقة ارتفع في النتائج معدل
 في النتائج معدل إن  -)4( الثاني؛ الدور في 6,5 إلى لاألّو ورالّد في

 في ")مقبول" مستوى( % 56,1 من المئوية ارتفع بالنسبة الكالم مهارة
 ل،األّو ورالّد في ")ى متوسط مستو(" %66,2 إلى التمهيدية، راسةالّد

 نمت شجاعة  -)5( الثاني؛ الدور في ")جيد مستوى("  % 72,1 وإلى
 دور ارتفع  -)6( شديدا؛ تشجيعا عهمشّج المدرس إلن في الكالم التالميذ
 في لديهم أوسع الفرصة أعطى المدرس إلن الكالم أنشطة فيالطلبة 
 .والتعلم مالتعلي عملية

 

ين أن   اعتمادا على نتائج هذا البحث العلمي فينبغي      احثين الالحق للب
يلة في نفس المجال       ذه الوس ارة الكالم    (يطوروا ه ة مه أو في  ) في تنمي

يلة   استخدام  وآذلك يمكن المقارنة بين. المجال اآلخر ذه الوس ة   ه التعليمي
 .الوسائل التعليمية األخرى وبين
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ABSTRACT 
 

 
Nasaruddin, 2009. Using Flash Cards to Improve Speaking Skill at State Islamic 

Yunior High School in Mariyai Sorong- West Papua. Thesis Post-Graduate 
Program of The State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim 
Malang. Advisors : (1) Dr. Nurul Murtadho, M.Pd., (2) Dr. Faisal Mahmud 
Adam Ibrahim. 

 
Keywords:  Flash Cards, Speaking Skill.  

 Speaking skill is one of language skills which the student must be able in, 

besides listening skill, reading and writing skills.  

In the preliminary research, at state Islamic Yunior High School of 

Mariyai Sorong west Papua. The researcher observes the students of the B-class in 

the eight year, and interviews the Arabic teacher of the state Islamic Yunior High 

School of Mariyai Sorong- West Papua. On the based of that observation, it is 

kwown that the speaking ability of the B-class in academi year 2008-2009 is 

weak. And it is caused by the insufficient teacing media, and the student are not 

very activ in studying process. So that the researcher wants to improve and 

develop the student speaking ability throught/by using “Flash Cards” as teaching 

aid. 

In this research, the researcher chooses Classroom-Action Research 

approach with two sessions. Each session consists of four steps: those are action 

plann, action implemention, observation, and reflection. And the data’s sources 

are the arabic teachers, and the students. The researcher collets the data by 

observation, quassionnaire and test. And in analizing the data, the researcher use 

qualitative analysis and quantitative analisis.  

The result of research indicates that speaking ability tearcing by using  

Flash card is effective in developing the speaking ability of the students’ in the B-

class in the eight year at the State Islamic Yunior high School of Mariyai Sorong, 

in West Papua. It is known from: (1). The students’ appropriate value in 

pronouncion increases 5,8 in the preliminary research to 6,6 in the first session, 

and it hits 7,2 in the second session. (2). The students’ appropriate value in 

vocabulry increases 6,4 in the preliminary research to 7,3 in the first session, and 



 ل 
 

it hits 7,9 in the second session. (3). The students’ appropriate value in the fluency 

from 5,1 in the preliminary research to 6,0  in the first session, and it hits 6,5 in 

the second session. (4). The students’ appropriate value in speaking increases 

from 56,1% in preliminary research to 66,2 % in the first session, and it hits 72,1 

% in second session; (5). The students self-convidence in speaking increases, it 

caused that the teacher always gives the students motivation; (6). The students 

more active in the studying process because they are given many apportunities 

and much time to be active in the studying process. 

From the result of this research, it is suggested that the next researchers 

develops the teaching medium (Flash card) which is use by the researcher in this 

research  to other skills, such as, reading skill, writing skiil, and listening skill, or 

they can use other teaching media in teaching language skills. 
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ABSTRAK 
 

Nasaruddin, 2009. Penggunaan”Kartu  Kunci” dalam Meningkatkan Kemahiran 
Berbicara (Penelitian Tindakan Kelas pada Madrasah Tsanawiyah Negeri 
Mariyai Sorong Papua Barat). Thesis. Program Pascasarjana Universitas 
Islam Negeri (UIN)   Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: (1) 
Dr. Nurul Murtadho. Pembimbing:  (2) Dr. Faisal Mahmud Adam Ibrahim 

 
 
Kata kunci:  Kartu Mafatih, Kemahiran berbicara. 

   Kemahiran berbicara merupakan salah satu kemahiran yang harus dikuasai 

oleh siswa dalam pembelajaran bahasa Arab, disamping kemahiran mendengar, 

membaca dan menulis. 

Dalam penelitian pendahuluan di Madrasah Tsanawiyah Negeri Mariyai 

Sorong Papua Barat, peneliti melakukan observasi terhadap siswa kelas VIII (B) 

dan wawancara terhadap guru bahasa Arab Madrasah Tsanawiyah Negeri Mariyai 

Sorong Papua Barat. Dari observasi ini diketahui bahwa kemampuan berbicara 

siswa kelas VIII (B) tahun ajaran 2008-2009 rendah, hal ini disebabkan media 

pengajaran yang minim dan kurang memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

aktif dalam proses pembelajaran, oleh sebab itu peneliti ingin memperbaiki dan 

meningkatkan kemampuan berbicara siswa dengan mengunakan media 

pembelajaran  yaitu “ Kartu Mafatih”. 

Dalam penelitian ini, peneliti memilih metode  penelitian tindakan kelas 

(Class Action Research)  dengan dua siklus yang setiap siklusnya meliputi empat 

langkah, yaitu perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi dan 

refleksi. Sumber data dalam penelitian ini adalah guru bahasa Arab dan para 

siswa. Instrumen penelitian ini adalah interview, observasi, angket dan tes. 

Adapun untuk menganalisis data, peneliti menggunakan analisis kualitatif dan 

analisis kuantitatif. 

Dan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran kemahiran 

berbicara dengan menggunakan media Kartu Mafatih efektif dalam meningkatkan 

kemampuan berbicara siswa kelas VIII (B) Madrasah Tsanawiyah Negeri Negeri 

Mariyai Sorong Papua Barat. Hal ini dibuktikan dengan hal sebagai berikut: 1). 

Meningkatnya nilai rata-rata siswa dalam nuthqu (ujaran) dari 5,8 pada 
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prelemenary research, menjadi 6,6 pada siklus pertama, menjadi 7,2 dalam siklus 

kedua; 2). Meningkatnya nilai rata-rata siswa dalam mufrodat (kosa kata) dari 6,4 

pada prelemenary research, menjadi 7,3 pada siklus pertama, menjadi 7,9 pada 

siklus kedua; 3). Meningkatnya nilai rata-rata siswa dalam tholaqoh (kelancaran) 

dari 5,1 pada prelemenary research menjadi 6,0  pada siklus pertama, menjadi 6,5 

pada siklus kedua; 4). Meningkatnya prosentase nilai rata-rata siswa dalam 

kemahiran berbicara dari 56,1 % dalam prelemenary research, menjadi 66,2 % 

dalam siklus pertama, menjadi 72,1% dalam siklus kedua; 5). Meningkatnya 

keberanian siswa untuk berbicara. Hal ini atas motivasi yang besar dari guru; 6). 

Meningkatnya peran siswa dalam proses pembelajaran. Hal ini dikarenakan siswa 

diberi kesempatan dan waktu yang lebih banyak untuk aktif dalam pembelajaran. 

Berdasarkan dari hasil penelitian ini diharapkan bagi peneliti selanjutnya 

untuk mengembangkan media yang dipakai peneliti dalam ranah pengajaran 

maharah kalam (berbicara) atau keterampilan yang lain seperti maharah qiroah 

(keterampilan membaca), maharah kitabah (menulis), dan maharah istima' 

(mendengar), atau dengan menggunakan media yang lain.  
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 لالفصل األّو
 أساسيات البحث

 

البحث،  سؤالهذا الفصل على مقدمة، ومشكالت البحث، و يشتمل
وأهداف البحث، وفروض البحث، وأهمية البحث، وحدود البحث، 

 .وتحديد المصطلحات
 

 .المقدمة -أ 
تظهر أهمية الكالم في اللغة العربية من أهمية الكالم ذاته في 

يعتبره فالكالم يعتبر جزًءا رئيًسا في منهج تعليم اللغة األجنبية، و. اللغة
القائمون على هذا الميدان من أهم أهداف تعليم اللغة األجنبية، ذلك أنه 

 .1يمثل في الغالب الجزء العملي والتطبيقي لتعلم اللغة
إن مهارة الكالم هي المهارة التي تجب على جميع الطلبة المدرسة 
المتوسطة اإلسالمية أن يسيطروا عليها إلى جانب المهارات األخرى؛ 

وهذه المهارات البد أن يتمكن عليها . ستماع والقراءة والكتابةوهي اال
 .الطلبة بصورة متوازنة

 

وإن من بعض األهداف الرئيسية من تعليم اللغة العربية للناطقين 
لغيرها هي تنمية قدرة التلميذ على النطق الصحيح للغة والتكلم مع 

األداء وتنمية قدرة  الناطقين بالعربية آالًما معبًرا في المعني سليًما في
وأما أهداف تعليم اللغة  2.التلميذ على الكتابة باللغة العربية بدقة وطالقة

العربية في المدرسة المتوسطة اإلسالمية فمنها تطوير آفاءة الطلبة 
االتصالية بهذه اللغة التي تحتوي على المهارات األربع وهي االستماع 

 3.والكالم والقراءة والكتابة
 

                                                 
 

: الرياض(  يس اللغة العربية لغير الناطقين بهاطرائق تدر, محمود آامل الناقة ورشدي أحمد طعيمة .1
 125: ص, ) 2003مطبعة المعارف الجديد،

المنظمة  منشورات : مصر( مناهجه وأسالبهتعليم العربية لغير الناطقين بها, رشدي أحمد طعيمة . 2
 .64-63. ص .)ه1410/م1989,ايسيسكو -اإلسالمية للتربية و العلوم والثقافة 

 

3  . Departemen Agama. 2008. Kurikulum Bahasa Arab MI, MTs, MA. Standar Kompetensi Lulisan 
dan Standar Isi Bahasa Arab di Madrasah. Jakarta: Departemen Agama RI. 
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الحظ الباحث في عملية تعليم اللغة العربية في الصف بعد أن 
من المدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية مارياء سورونج ) ب(الثامن 

بابوا الغربية، وجد الباحث بعض المشكالت يواجهها الطلبة والمدرس 
وهي عدم آفاءة الطلبة لتطبيق مهارة الكالم، ونتائج مهارات الكالم 

ويكون هذا ال يختلص عن العوامل . ات األخرىأضعف من نتائج مهار
) ب(أن في تعليم مهارة الكالم خاصة في الصف الثامن : المؤثرة، منها

بالمدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية مارياي سورنج مازال تحت 
سيطرة المدرس حيث أنه لم يعط فرصة واسعة لدى الطلبة ليشترآوا 

والتدريبات،  وقلة ميول الطلبة في بجهد ونشاط في األنشطة التعليمية 
درس اللغة العربية وآذلك قلة شجاعتهم عن التعبير الشفهى، وال 

 . يستخدم المدرس الوسائل التعليمية المناسبة بمهارة الكالم
 

بالمدرسة ) ب(ومن محاوالت في تنمية آفاءة طلبة الفصل الثامن 
لغربية على المتوسطة اإلسالمية الحكومية مارياي سورنج بابوا ا

اللغة العربية تعليم أنشطة أن يحسن الباحث إآتساب هذه المهارة، 
ومن المعلوم أن .  باستخدام الوسائل التعليمية وهي بطاقات المفاتيح

الوسائل التعليمية تساعد بشكل آبير على استثارة اهتمام التالميذ وإشباع 
جعلهم أآثر حاجاتهم للتعليم، آما تساعد على زيادة خبراتهم، مما ي

  4.استعدادا وأوفق ُمزاحا للتعلم
 

يقوم بالبحث اإلجرائي  أن الباحث حاول ،عتمادا على ذلكا
 )ب(الصف الثامن  طلبةل اللغة العربيةالصفي لتحسين عملية تعليم 
 حكومية مارياي سورنج بابوا الغربية بالمدرسة المتوسطة اإلسالمية

حث أن هذه الدراسة أمر ضروري ويرى البا  .باستخدام بطاقات المفاتيح
 .ليس لمجرد البحث بل لتحقيق أهداف التعليم المقررة

 

 سؤال البحث -ب 

بناء على مقدمة وخلفية البحث التي شرحها الباحث فيما سبق فإنه 
لمن الضروري أن يحدد الباحث المسألة التي تتعلق بهذ الموضوع 

مهارة الكالم  آيف يتم تحسين عملية تعليم والتعلم  في تنمية : وهي
                                                 
 
4 دار المفردات : الرياض () الماهية واألسس والتطبيقات العملية(تكنولوجيا التعليم  عبد الرحمن آدوك،.  

.68-67، ص )م 2000/ هـ 1421زيع، للنشر والتو  
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بالمدرسة ) ب(باستخدام بطاقات المفاتيح للطلبة في الفصل الثامن 
 المتوسطة اإلسالمية الحكومية مارياي سورونج بابوا الغربية؟

 

 أهداف البحث -ج 

 :بالنظر إلى سؤال البحث السابقة فيهدف هذا البحث إلى 
مهارة تحسين عملية التعلم والتعليم باستخدام بطاقة المفاتيح لتنمية 

بالمدرسة المتوسطة اإلسالمية ) ب(الصف الثامن  الكالم للطلبة في
 .الحكومية مارياي سورونج بابواالغربية

 

 فرضية البحث -د 

تعليم مهارة الكالم باستخدام بطاقات : أما فرضية هذا اللبحث فهو
بالمدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية ) ب(المفاتيح في الصف الثامن 

 .فعالية في تنمية مهارة الكالممارياي سورنج 
 

 أهمية البحث -ه 

 :هذا البحث له فوائد آثيرة فهي آما يلي
خبرة جديدة في البحث العلمي عما  لديه أن تكون: للباحث -1

 .تتعلق بتحسين عملية التعليم في الفصل
 األنشطةأن تكون مداخلة ومعلومات تعليمية عن : للمدرسة -2

من لصف الثامن ا طلبةل تعليم اللغة العربيةلتحسين 
الحكومية مارياي سورنج المدرسة المتوسطة اإلسالمية 

 .فافوا الغربية
أن تكون نموذجا لحل المشكالت في تحسين تعليم  :للمدرس -3

 .المدرسة المتوسطة اإلسالمية طلبةلاللغة العربية 
في تنمية آفائتهم  لطلبةأن تكون مساعدة ل: للطلبة -4

 .التعبيرهم في شجاعتو
 توفر ثروة مراجع الدراسة لمكتبة الجامعة أن: للجامعة -5
أن تكون مرجعا للباحثين اآلخرين في : للباحثين األخرين -6

 .دراستهم
 

 حدود البحث -و 

 :في هذ البحث يحدد الباحث ثالثة حدود وهي 
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استخدام بطاقات المفاتيح لتنمية مهارة : الحدود الموضوعية -1
ة الطلبة وترتكز مهارة الكالم على مهار. الكالم لدي الطلبة

 . في النطق و المفردات والطالقة
وأما ميدان البحث الذي سيقوم فيه الباحث : الحدود المكانية -2

هوالمدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية مارياي 
سورونج بابوى، واختار الباحث الطلبة في الصف الثامن 

 .من دراسته في هذه المدرسة) ب(
لباحث من شهر فبراير هذالبحث يقوم بها ا: الحدود الزمانية -3

 . 2009 - 2008إلى أبريل، للعام الدراسي 
 

 المصطلحات حديدت -ز 

لتيسير فهم المصطلحات الواردة في هذا البحث سيوضح الباحث 
 :عن بعض المصطلحات التي تتعلق بالموضوع آما يلي

 :تنمية مهارة الكالم -1
تعريف المهارة بأنها الّسرعة والّدقة واإلجادة في عمل من  

والمراد بالكالم هو ما يصدر عن اإلنسان من صوت  5.عمالاأل
يعبر به عن شيئ له داللة في ذهن المتكلم والسامع، أوعلى األقل 

وألن الكالم هو التعبير عن األفكار، فإننا نعلم  6.في ذهن المتكلم
الكالم من أجل أن يستطيع المتعلم االتصال الشفوي المباشر مع 

هذا أن يتساوي المتعلم مع ابن اللغة في أبناء اللغة، وليس معنى 
القدرة على الكالم و في سرعته وفي طريقة نطقه وتنغيمه، ولكن 
يكفينا في ذالك مستوى يمّكن المتعلم من التعبير عن أفكاره ومن 

 7.تبادلها مع سامعه ومحدثه
 

ويقصد الباحث بتنمية مهارة الكالم في هذه الرسالة هي  
النطق واستعاب المفردات واستخدامها  ترقية آفاءة الطلبة في

 .شفويا بالترآيب الصحيح المفهوم والطالقة
 

                                                 
 

: الرياض( ، أسس إعداد الكتب التعليمية لغير الناطقين بالعربيةناصر عبداهللا الغالي و عبدالمجيد عبداهللا.  5
 51:ص )م1991دار الغالي، 

، )1992دار المسلم،: الرياض( المهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تدريسهاأحمد فؤاد محمود عليان، .  6
 87-86ص

 127:ص. ، مرجع سابقمحمود آامل الناقة ورشدي أحمد طعيمة.  7
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 :بطاقات المفاتيح  -2
بطاقة المفاتيح وهي عبارة عن قطعة من الكرتون أو 

سم حسب طول  13x 10الورق المقوى ومساحتها حوالي 
الكلمات فيها، ويكتب عليها الكلمات أو الصور، وهذه البطاقة 

فأخذ آل طلبة إحدى البطاقتين في ) ب(و ) أ(بطاقة ثنائية يعني 
 .أنشطة الحوار

 
 

 الدراسات السابقة -ح 

 :الدراسات السابقة بحث فيها الباحثون منها
 8.سيف المصطفي  -1

استراتيجية تعليم مهارة الكالم في ضوء : عنوان البحث -
دراسة الحالة في ( اتجاه التعليم والتعلم على السياق العام 

صة لتعليم اللغة العربية بالجامعة اإلسالمية البرنامج الخا
 )الحكومية مالنج 

لكشف عن إستراتجية تعليم مهارة الكالم : أهداف البحث  -
في اتجاه التعليم والتعلم على السياق العام في البرنامج 
الخاص لتعليم اللغة العربية،  ولحل المشكالت في تعليم 

لى السياق العام في مهارة الكالم في اتجاه التعليم والتعلم ع
 .البرنامج الخاصة لتعليم اللغة العربية

استخدم الباحث بحثا تجربيا وآانت : منهج البحث  -
مجموعتان وهما مجموعة التجربة تدرس فيها مهارة الكالم 
باستراتجية اتجاه التعليم والتعلم على السياق العام في 

 .البرنامجالخاصة لتعليم اللغة العربية
أن استراتجية تعليم مهارة الكالم في اتجاه  :نتيجة البحث -

التعليم والتعلم على السياق العام التي استخدمها طريقة 
jigsow method وممتعة، وذالك ليكون  وهي ايتراتجية جذابــة

                                                 
 

: ماالنج(العربية , استراتيجية تعليم مهارة الكالم في ضوء اتجاه التعليم والتعلم على السياق العام, سيف المصطفي.  8
حث الماجستير غير ب) 2006شعبة تعليم اللغة العربية الجامعة اإلسالمية ماالنج عام . آلية  الدراسات العليا

 منشور
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الطلبة متحمسين في الدراسة وال يصيبهم الملل، والطلبة 
 .يحصلون على حصيلة جيدة

 9.محمد رضا السقاف  -2
تنمية مهارة الكالم باستخدام البطاقات في :  عنوان البحث -

 آديري" دار المعرفة"المعهد العصري غونتور الثالث 
اآتشاف الكفاءة الدراسة في الكالم وفعالية : أهداف البحث -

 تدريس الكالم باستخدام البطاقات لطالب المعهد
المدخل المستعملة لهذا البحث هو المدخل : منهج البحث  -

ألن الباحث وصف تنمية مهارة الكالم  الوصفي والتجريبي
على صورة وصفية من حيث المعلومات الموجودة في 

ويسمى بالتجريبي ألن أخذ . أثناء أنشطة التعليم والتعلم
 .تأثيرا من المتغير المعين غلى المتغير األخربمراقبة جيدة

أن تعليم العربية باستخدام البطاقات مريحة : نتيجة البحث -
ن الطلبة متحمسون ومتنبهون في الدراسة ذالك أل. وجذابة

وتزيد . وال يصيبهم الملل والمحصوالت الدراسة الجيدة
قدرتهم على استيعاب مهرة الكالم وتساعد على تنويع 

 .المهارات األجرى مثل المحفوظات واإلمالء واإلنشاء
 

 10.هداية الصبيانية  -3
تطور الوسائل البصرية في تعليم اللغة : عنوان البحث -

 .عربية اإلسالمية الحكومية  األولى بماالنخال
لمعرفة حاجاتها إلى الوسائل التعليمية : أهداف البحث -

آما أنها ارادت أن تقترح وسيلة مفضلة من , المتطورة
الوسائل اتعليمية البصرية فيالمدرسة المذآورة وهي 

 .المجموعات من الصور
صفي المنهج المستعمل في هذا البحث هو الو: منهج البحث -

 الكيفي مع استخدام النسبة لمئوية تأآيدا لها
                                                 
 

" دار المعرفة" محمد رضي السقاف، تنمية مهارة الكالم بالستخدام البطاقات في المعهد العصري غنتور الثالث.  9
 2007, بحث الماجستر،غير منشورة، الجامعة اإلسالمية الحكومية ماالنج. آيديري

. العربية اإلسالمية الحكومية األولى بماالنختطور الوسائل البصرية في تعليم اللغة , هداية الصبيانية.  10
  2003, الجامعة اإلسالمية الحكومية ماالنج, غير منشور, بحث الماجستير
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حصل البحث النتيجتان هما أن واقع الطلبة : نتيجة الحث -
يحتاجون إلى الوسائل التعليمية المتنوعة الجذابة مثل 

وآذالك األساتذ العربية يفضلون استجدام الصور . الصور
وبعد تطبيق . وسيلة مختارة ومفضلة لتعليم اللغة العربية

عليم باستخدام خمسة مجموعات من الصور التي اعدادها الت
 .الباحث حصل النتيجة على درجة عالية

 
 11.صوف رجال  -4

تنمية مهارة الكالم من خالل التعلم التعاوني : عنوان البحث -
 .في المدرسة العالية دار المخلصين آتشيه الوسطى

لكشف عن مهارة الكالم لدي الطلبة في : أهداف البحث -
لعالية دار المخلصين من خالل التعليم التعاوني المدرسة ا

بأسلوب تقسيم الطلبة إلى المجموعات، لكشف عن 
المغوقات التي تواخه عملية التعليم في تنمية مهارة الكالم 
من خالل التعلم التعاوني بأسلوب تقسيم الطلبة إلى 
المجموعات، ولكشف عن مدى فعالية التعلم التعاوني 

بة إلى المجموعات في تنمية مهارة بأسلوب تقسيم الطل
 .الكالم لدي الطلبة المرحلة العالية

استخدم الباحث هذا لبحث المدخل الكيفي : منهج البحث -
بشكل الباحث العملي الصفي علي مخطط آيميس وتيغارت 
وهو من أربع خطوات وهي تصميم الخط والعمل 

هذا البحث يتكون من ثالثة دورات . والمالحظة والتأمل
 .ل الدور يكون من عدة خطوات آما سبق ذآرهوآ

استخدام التعلم التعاوني بأسلوب تقسيم الطلبة : نتائج البحث -
. إلى المجموعات فعال في تنمية مهارة الكالم وتحسينها

وهناك ستة عوامل يجعل اتعلم التعاوني بأسلوب تقسيم 

                                                 
 

تنمية مهارة الكالم من خالل التعلم التعاوني فى المدرسسة العالية دار المخلصين آتشيه صوف رجال، .  11
ج، برنامج الدراسات العليا،تخصص تعليم اللغة الجامعة اإلسالمية الحكومية ماالن: ماالنج. ( الوسطى

 2006العربية، بحث الماجستير غير منشور، 
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: الطلبة إلى المجموعات ترتفع مهارة الكالم الطلبة وهي 
قف التعلم من خالل التعلم التعاوني بأسلوب تقسيم مو) 1(

) 3(ممارسة التكلم، و) 2(الطلبة إلى المجموعات مريح، و
يصمم أنشطة ) 4(يتيح الفرصة على الطلبة في التكلم، و
وجود التعاون ) 5(التكلم المتنوعة بحسب الحاجة، و

لمعالجة المشكالت، نتيجة العمل الجمعي أفضل من العمل 
 .الفردي

 12.أحمد توحيد  -5
تنمية مهارة الكالم بااستراتيجية األسئلة : عنوان البحث -

بحث أجرائي صفي في الصف األول بالمدرسة (واألجوبة 
المتوسطة اإلسالمية الحكومية النموذجية ببورواآارطا 

 )جاوا الوسطى
لتحسين عملية التعليم بااستخدام األسئلة : أهداف البحث -

م للطلبة في الصف األول واألجوبة لتنمية مهارن الكال
بالمدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية النموذجية 

 .ببورواآارطا جاوا الوسطى
استخدم الباحث بحثا إجرائيا صفيا على : منهج البحث -

, التنفيذ, وآل الدور أربع خطوات وهي التخطيط, الورين
 .واإلنعكاس, المالحظة

ة واألجوبة أن استخدام استراتيجية األسئل: نتيجة البحث -
فعالية لتنمية مهارة الكالم للطالب في الفصل األول 
بالمدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية النموذجية 

يحقق ذالك النمو بالجوانب . ببورواآارطا جاوا الوسطى
أن معدل النتائج في النطق ارتفع،  ومعدل النتائج :  اآلتية

قة هما في المفردات ارتفع، وآذالك في الترآيب والطال
واقد تمت شجاعة الطلبة في الكالم ودور الطلبة في . ارتفعا

 .    أنشطة الكالم
                                                 
 

بحث أجرائي صفي في الصف األول ( ،تنمية مهارة الكالم بااستراتيجية األسئلة واألجوبة, أحمد توحيد.  12
غير , لماجستيربحث ا, )بالمدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية النموذجية ببورواآارطا جاوا الوسطى

  2008, الجامعة اإلسالمية الحكومية ماالنج, منشور
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 بعد أن الحظ أنواع الدراسات السابقة فوجد الباحث في  

ق ائتعليم مهارة الكالم بالطرتنمية البحوث السابقة آلها رآزت إلى 
ما وجد و وآذالك الوسائل المتنوعة، المختلفةواالستراتيجيات واألساليب 

اللغة في تعليم  باستخدام بطاقات المفاتيحالباحث من البحوث السابقة 
وعلى ضوء هذا التعليق . العربية خصوصا في تنمية  مهارة الكالم

. يتضح لنا أن الدراسة التي يقوم بها الباحث تختلف عن الدراسة السابقة
خصوصا ألن الباحث يقوم بدراسة في تحسين عملية تعليم اللغة العربية 

من المدرسة  )ب(الصف الثامن  لطلبة العربيةتنمية مهارة الكالم 
الحكومية مارياي سورنج بابوا الغربية باستخدام المتوسطة اإلسالمية 

 .المفاتيح بطاقات
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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري

 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثاني
 اإلطار النظري

 

ويتكون هذا  ،ل عن مهارة الكالميتحدث الباحث في هذ الفص
يتحدث أولها عن مهارة الكالم، مفهوم مهارة  ،الفصل من أربعة مباحث

الكالم، أهمية مهارة الكالم، أهداف مهارة الكالم، توجيهات عامة 
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أساليب وآيفية استخدام   تنمية مهارة الكالم، لتدريس مهارة الكالم،
وثانيها عن الوسائل التعليمية، . ختبار في مهارة الكالممهارة الكالم، اال

وثالثها عن البطاقة التعليمية، مفهومها، . مفهومها، أهميتها، وأنواعها
مفاتيح، مفهوم بطاقات الورابعها عن بطاقات . أنواعها، مزاياها

 .المفاتيح، أشكال بطاقات المفاتيح، استجدامها في الفصل
 

 مهارة الكالم تعليم :المبحث األول
 ممفهوم الكال -1

الكالم في أصل اللغة هو اإلبانة واإلفصاح عما يجول في حاطر 
والكالم  13.اإلنسان من أفكار ومشاعره من حيث يفهمه اآلخرون

اصطالحا هو ما يصدر عن اإلنسان من صوت يعبر به عن شيئ له 
او على األقل في ذهن المتكلم وبناء على  ،داللة في ذهن المتكلم والسامع

لذي ليس له داللة في ذهن المتكلم أوالسامع ال يعد فإن الكالم ا ،هذا
 14.بل هي أصوات ال معنى لها ،آالما

أن الكالم مهارة انتاجية تتطلب من المتعلم القدرة  ،أو معنى أخر
على استجدام األصوات بدقة والتمكن من الصيغ النحوية ونظام ترتيب 

مواقف  الكلمات التي تساعده على التعبير عما يريد أن يقوله في
ثم  ،دراآية تتضمن دافًعا للمتكلمإأي أن الكالم عبارة عن عملية  ،الحديث
ه يترجم الدافع والمضمون في تبوساط لغويًا ثم نظامًا ،للحديث مضمونًا
وآل هذه العمليات ال يمكن مالحظتها فهي عمليات داخلية  ،آالم شكل

 15.فيما عدا الرسالة الشفوية المتكلمة
والحقيقة أنه ليس هناك اتصال  ،نقل المعنى فالغرض من الكالم

وال معنى حقيقي دون أن تتوفر في الرسالة ناحية  ،حقيقي دون معنى
وهما ناحيتان تعطيان للرسالة أهميتها  ،عقلية وناحية انفعالية اجتماعية

 16.ولعله يمكننا في ضوء هذا فهم عملية الكالم التي سنعلمها ،ومعناها
 

 .أهمية مهارة الكالم -2

                                                 
 

ص ). 2003,دار السروق: أردون  -عمان(, الطمية في تدريس اللغة الطرائق ،على حسين الدليمى.  13
200 

 87-86: ص,1992المرجع السابق،، احمد فؤاد عليان.  14
 127-126: المرجع السابق, محمود آامل الناقة ورشدي أحمد طعيمة.  15
 127: ص. ، المرجع نفسهمحمود آامل الناقة ورشدي أحمد طعيمة.  16

-14- 
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يعد الكالم من أهم فنون اللغة وأآثرها شيوعا في استجدام في 
حتى أن بعض الكتاب تعتبر اللغة هي الكالم  ،مواقف الحيات اليومية

في  الرموز في اإلشارات يستخدمحيث تعرف اللغة بأنه نظام من 
التواصل الكالمى بين جماعة من األشخاص يشترك في لغة واحدة 

 :وأما أهميات الكالم فمنها ،لتبادل المعانى والخبرات
 ،من المؤآد أن الكالم آوسيلة إفهام سبق الكتابة في الوجود -أ 

 .ولذالك فإن الكالم خادم للكتابة ،فاإلنسان تكلم قبل أن يكتب
التدريب على الكالم يعود اإلنسان الطالقة في التعبير عن  -ب 

 .والقدرة على المبادءة ومواجه الجماهير ،أفكار
في حاجة ماسة  ،بما فيها من حرية وثقافة الحيات المعاصرة -ج 

وال سبيل إلى ذالك إال  ،إلى المناقشة وإبدء الرأي  واإلقناع
الذي يؤدي إلى التعبير  ،بالتدريب الواسع على التحدث

 .الوضح عما في النفس
الكالم وسيلة اإلقناع، والفهم واإلفهام بين المتكلم  -د 

ايا المطروحة والمخاطب، ويبدو ذالك واضحا من تعدد القض
للمناقشة بين المتكلمين، أو المشكالت الخاصة والعامة التي 

 .تكون محال للخالف
الكالم وسيلة لتنفيس الفرد عما يعانيه، ألن تعبير الفرد عن  -ه 

عالج نفسي يخفف من حدة -ولو آان يحدث نفسه -نفسه
 .األزمنة التي يعانيها، أو المواقف التي يتعرض لها

ي يقوم به الصغير والكبير والمتعلم الكالم نشاط إنسان -و 
والجاهل والذآر واألنثى حيث يتيح للفرد فرصة أآثر في 

 .العامل مع الحية والتعبير عن المطالبة الضرورية
هو وسيلة رئيسية في عملية التعليم في مختلف مراحلها، ال  -ز 

يمكن أن يستغني عنه معلم في أية مادة من المواد لشرح 
 17.والتوضيح

 
 عليم الكالمأهداف ت -3

                                                 
 

 88-87: أحمد فؤاد محمود عليان، مرجع سابق، ص.  17
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تعبير التحرير للما آان التعبير الشفهي أو الكالم يتميز أداء عن ا
 :فإن له أهداف خاصة يمكن تحديدها فيما يلي ،أو الكتابة
تشجيع الطالب على مواجهة اآلخرين ومحاورتهم بلغة  -أ 

 .عربية سليمة
التغلب على عامل الحياء الزائد عند بعض الطالب الذي  -ب 

فكار  والمعاني التى تجول في يحول دون توضيح اال
 .خواطرهم

. لما لها من مواقف حياتية تستدعيها، تنمية القدرة الخطابية -ج 
 .لتساهم في توالد األفكار والخواطر

تنمية القدرة على االرتجال الكالمى وشحذ البديهة عند  -د 
 .أصحابها لتساهم في توالد األفكار والخواطر

اء واحترام أقوال عويد الطالب على قواعد الحديث واإلصغ -ه 
 18.وإن خالفوه في الرأي وإلجتهاد ،الناس الذين يتحدثون أليه

 19.هات عامة لتدريس مهارة الكالميتوج -4
يقصد بذلك أن يتعرض : تدريس الكالم يعني ممارسة الكالم -أ 

الطالب بالفعل إلى مواقف يتكلم فيها بنفسه ال أن يتكلم غيره 
ب إن تكلم معلم و ظل إن الكالم مهارة ال يتعلمها الطال. عنه

 .هو مستمعا
يقصد بذلك  أال يكلف الطالب : ن يعبر الطالب عن خبرةأ -ب 

ينبغي أن يتعلم الطالب . ليس لديهم علم به  بالكالم عن شيء 
ومن العبث أن يكلف  .أن يكون لديه شيء يتحدث عنه

الطالب بالكالم في موضوع غير مألوف إذ أن هذا يعطل 
 . ده اللغوي ما يسعفهوقد اليجد في رصي. فهمه

ليس الكالم نشاطا آليا يردد فيه : التدريب على توجيه االنتباه -ج 
إن الكالم نشاط .يراد منه الكالم الطالب عبارات معينة و قتما

إنه يستلزم القدرة على تمييز األصوات عند   .عقلي مرآب

                                                 
 

 196.و ص)1985, دار النفس: بيروت (, خصائص العربية وطرق تدريسها, نايف محسور معروف. 18
المنظمة  منشورات : مصر( ه وأسالبهمناهجتعليم العربية لغير الناطقين بها, رشدي أحمد طعيمة   19

 .162 -160. ص .)ه1410/م1989,ايسيسكو -اإلسالمية للتربية و العلوم والثقافة 
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و القدرة على تعرف التراآب و آيف . سماعها و عند نطقها
 .دى إلى إختالف المعنىأن اختالفها يؤ

من أآثر األشياء حرجا : عدم المقاطعة و آثرة التصحيح -د 
و اذا آان هذا . للمتحدثين و احباطا له أن يقاطعه األخرون

يصدق على المتحدثين في لغاتهم األولى فهو أآثر صدقا 
 .بالنسبة للمتحدثين في لغات ثانية

ا سبق من المعلمين من تزيد توقعاته آم: مستوى التوقعات -ه 
 ،فيظل يراجع الطالب ،القول عن اإلمكانات الحقيقية للطالب

و يستحثه على استيفاء القول ثم يلومه إن لم يكن عند مستوى 
 .التوقعات

إن الكالم عملية . ينطبق مبتدأ التدرج هنا أيضا: التدرج -و 
تستغرق وقتا و تطلب من الصبر و الجهد و الحكمة ما ينبغي 

ه أن يهيء من مواقف الكالم ما و علي. أن يملكه المعلم
 :يتناسب مع آل مستوى من مستويات الدارسين آالتالي

يمكن أن تدور مواقف : بالنسبة للمستوى االبتدائي -)1
الكالم حول أسئلة يطرحها المعلم و يجيب عليها 

و من خالل هذه اإلجابة يتعلم الطالب آيفية . الطالب
 .ارانتقاء الكلمات و بناء الجملة و عرض األفك

يرتفع مستوى المواقف التي يتعلم : المستوى المتوسط -)2
من هذه المواقف لعب . الطالب من خاللها مهارة الكالم

 .وإدارة الالجتماعات )role playing(الدور 
و هنا قد يحكي الطالب قصة : المستوى المتقدم -)3

 .مظهرا من مظاهر البيعية أو يصفون , أعجبتهم
 

لم آلما آان ما عالطالب للتتزداد دافعية : قيمة الموضوع -ز 
وينبغي أن . وذا قيمة في حياتهم, يتعلمونه ذا معنى عندهم

يحسن المعلم اختيار الموضوعات التي يتحدث الطالب فيها 
حيث الفرصة متاحه للتعبير , خاصة في المستوى المتقدم

 .الحر
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ولكي نعلم النطق الجيد للناطقين بغير اللغة العربية ينبغي مراعاة 
 20: اآلتي

لغة الدارس األولى (أن نبدأ باألصوات التشابهة بين اللغتين  )1
 ).واللغة الغربية

أن يراعي المؤلف والمعلم مبدأ الدرج، آأن يبدأ باأللفاظ  )2
السهلة المكونة من آلمتين فثالث فأآثر، وأن تمثل هذه 
 .المفردات حاجة لمعرفتها لدي الدارس حتى يقبل على التعلم

 .الشائعةأن يبدأ بالمفردات  )3
الحرآات (أن يتجنب الكلمات التي تحوى حروف المد  )4

 في بداية األمر) الطوال
أن يرآز على المهارات الفرعية لمهارة النطق الرئيسية التي  )5

 :من أهمها
 .آيفية إخراج األصوات من مخارجها الصحيحة -
 .التمييز عند النطق بين الحرآة القصيرة والحرآة الطويلة -
 .غيم في الكالم والنطقمراعاة النبر والتن -
التعبير عن فكرة بطريقة مقبولة لغويا، أي يراعى التراآيب  -

 .الصحيحة نطقا
 .استخدام اإلشارات واإليحاءات غير اللفظية -
 .مراعاة الطالقة اللغوية بالقدر المناسب لقدرات الدارسين -
 .مراعاة التوقف المناسب أثناء النطق -
 .استخدام الصوت المعبر عن المنطوق -
دريس الدارس آيف يبدأ حديثه وآيف ينهيه بصورة ت -

 .طبيعية
أن يلم المؤلف والمعلم بالمواقف االتصالية التي يحتاج إليها  )6

في المطار، في : الدارس، بحيث يدور الحديث فيها وعنها مثل
السفارة، في السوق، في عيادة الطبيب، الترحيب بالضيوف، 

 .إلخ. . وداع الصديق 
                                                 
 

 56-54ناصر عبد اهللا الغالي و عبد المجيد عبد اهللا، مرجع سابق، ص .  20



- 17 - 
 

متنوعة المتعددة األغراض، آتدريبات في آثرة التدريبات ال )7
تمييز نطق األصوات وتدريبات في آيفية التعبير عن فكرة 

 .في اتقان مهارة التعبير الشفهي
 

 الكالم مهارة تنمية -5
 تنمية ينبغي الكالم، مهارة تنمية عن طعيمة أحمد رشدي قال

 : عند الكالم في المهارات اآلتية
  :اإلبتدائي المستوى :أوال 

  .نطقا صحيحا العربية األصوات قنط -)أ 
) ط/ ز/ د(مثل بهةالمتشا األصوات بين النطق عند التمييز -)ب 

 تمييزا )ث /ت /ب(    مثل المتجاوزة األصوات وآذلك
  .واضحا

 والحرآات الطويلة الحرآات بين النطق التمييزعند -)ج 
 .القصيرة

 بينهما والتفريق والشدة، المد بين ظواهر صوتيا التمييز -)د 
 .إليهما االستماع أو مابه النطق عند سواء

 معبرا استخداما والحرآات اإلشارات واإليماءات استخدام -)ه 
 .توصيله يريد عما

 في له ويستجيب الحديث يسود الذي االنفعال نوع إدراك -)و 
 .ما تعلمه حدود

 المتوسط المستوى :ثانيا
يميز التنوين عن غيره  صحيحا نطقا المنونة الكلمات نطق -)أ 

 .من الظواهر
 مناسبة صحيحة استجابة إليه توجه التي لألسئلة ستجابةاال -)ب 

 .السؤال إلقاء  من الهدف
 .عليه تلقى قصة سرد إعادة -)ج 
 صحيحة وبطريقة شفويا الطالب يعرض أن على لقدرةا -)د 

 .عليه ألقي لحديث نصا
 :المتقدم المستوى :ثالثا

  .لآلخرين احترامه عن الحديث عند التعبير -)أ 
 .فيه يتحدث الذي فالموق حسب صوته نغمة تطويع -)ب 
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  .إبداعه من قصيرة قصة سرد -)ج 
 مثل صحيحا، ويلقيه يحفظه الذاآرة من نص استرجاع -)د 

 .واألناشيد واألحاديث اآليات
 وتأديتها إليها االستماع عند والتنغيم النبر أنواع بين التمييز -)ه 

 .21الحديث عند بكفاءة
 

 أساليب وآيفية استخدام مهارة الكالم -6
 :األسلوب المباشر -أ 

األساليب الشائعة االستخدام في تعليم وتعلم اللغات  من وهو
ولعل هذاألسلوب هو ما شاع تسميته بالطريقة  ،األجنبية
هذ األسلوب يقوم في الحقيقة على مبدأ رئيس من . الباشرة

مبادئ سيكولوجية اللغة يمكن تحويله مباشرة إلى مواقف 
عليها  والفكرة األساس التي يقوم. تعليمية في حجرة الدراسة

ثم ربط  ،هذ األسلوب هي ربط الكلمات باألشياء الدالة عليها
 ،ثم ربط السياق بالتعبير في اللغة المتعلمة ،األشياء بالسياق

 ،آامًال حيويًا أو موقفًا وبما أن السياق قد يكون فكرة أو حدثًا
) ة أو حدثرفك(فإنه يأتي بعد ذلك ربط السياق بهذ المعنى 

لفكرة أو السياق ا الحقيقية التي أعطت بالتجربة أو الخبرة
 22.نبضه الحقيقي

 :سلسلة األعمال والحرآات التمثيلية -ب 
في أيطار من المدخل السمعي  وهذ األسلوب يدخل أيضًا

البصري ويتكامل مع األسلوب المباشر ويطبقه باختالف 
من األشياء أي توسيع  حداث بدًالبسيط وهو الترآيز على األ

واإلنتقال من الكلمة والجملة إلى  ،ممدى المعى في الكال
الموقف المتكامل المكون نت سلسلة من األحداث المتتابعة 

وعادة ما يستخدم هذ األسلوب في مرحلة  ،والمترابطة
ويقوم المعلم بأداء مجموعة من  ،متقدمة بعض الشيء

                                                 
 

-117: ، ص)ر العربىدار الفك: القاهرة(، مناهج تدريس اللغة العربية بالتعليم األساسيرشدي أحمد طعيمة، .  21
120  

 136: ص, المرجع السابق, محمود آامل الناقة ورشدي أحمد طعيمة.  22
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ويصحب أداء آل عمل منها  ،األعمال ذات موضع واحد
 23.وصف لما يقوم بعمله

 :لة واألجوبةاألسئ -ج 
طريقة األسئلة واألجوبة من أنسب الطرق وأبسطها وأآثرها 

وعادة ما يبدأ  ،فعالية في تدريس المحادثة باللغة العربية
ثم ومع  ،قصيرة اتبأسئلة وإجاب المعلم استخدام هذ األسلوب
االستجابة للمواقف الشفوية ينتقل  نمو قدرة الدارسين على

 ،فيتقدم من السهل إلى المعقد ،ًاالمعلم إلى مراحل أآثر تقدم
ومن المواقف الصغير إلى مواقف جوهرية تستغرق عدة 

 24.دقائق
 

 اإلختبار في مهارة الكالم -7
ألن  ،إن اإلختبار من إحدى النشاطات التعليمية المهمة الضرورية

 ،اإلختبار ال يهتم بتحصيل المعلومات وتحسين آفاءة الطالب فحسب
معلومات عن الطالب من النواحي الكثيرة وإنما أيضا يشكل مصدر ال

ويعرف من اإلختبار  ،خارج مشارآتهم في التعليم في المدرسة
المعلومات والتغذية العاآسة فيها يتعلق بصحة المطابقة في تصميم 

ق بين الطريقة وآفاءة بوبها يعرف أيضا التطا ،األهداف التعليمية
ص التعليمية وآذالك والتطابق بين إعداد الحص ،المدرس في التعليم

       25.األخرى
 26:ولإلختبار وظائف عديدة منها

 قياس تحصيل الطالب  -أ 
 لنجاحه في التعليم تقييم المعلم -ب 
 التجريب لمعرفة أية األساليب التدريسية أفضل -ج 
 ترفيع الطالب من صف إلى آخر  -د 
 إعالم الوالدين بمستوى أبنائهم -ه 

                                                 
 

 138: ص ،المرجع نفسه.  23
 140-139: ص ،المرجع نفسه.  24

25 . Djuandono, M. Soenardi, Tes Bahasa dalam Pengajaran, (Bandung ITB) 1996  hal: 
, 1982)المملكة العربية السعودية : الرياض.( غة العربيةأساليب تدريس الل ،محمد علي الخولي.  26
 155:ص
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 تشخيص نقاط الضعف لدى الطالب  -و 
 في فئات متجانسةتجميع الطالب  -ز 
 حفز الطالب على الدراسة -ح 
 التنبؤ بقدرة الطالب على السير في برنامج دراسي ما -ط 
 . فرز الطالب إلى مقبول وغير مقبول لاللتحاق برنامج ما -ي 

وهو اختبار يقدم فيه الطالب  ،الختبارالشفهياومن االختبارات 
 :27ويختبر التعبير الشفهي بعدة طرق منها. اإلجابات شفهيا

 .ب من الطالب أن يتحدث عن موضوع مألوف لديهيطل -أ 
توجه إلى الطالب أسئلة شفهية أو آتابية تتطلب أجابات   -ب 

 .شفهية قصيرة
من الممكن أن تكون األسئلة مسجلة على شريط و يترك بين  -ج 

 .آل سؤال وآخر وقت  آلف لإلجابة
تقّدم إلى الطالب صورة يطلب منه أن يعلِّق عليها شفهيا في  -د 

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

 . معين أو في محادثة حرة
 

 الوسائل التعليمية: المبحث الثاني
 مفهوم الوسائل التعليمية -1

يقصد بالوسائل التعليمية في مجال التعلم هي مجموعة من المواد 
لتستثمر في توضيح المادة التعليمية وتثبيت أثرها في , تعد إعدادا حسنا

وهي تستخدم في جميع الموضوعات الدراسية التي . ذهان المسلمينأ
الوسائل التعليمية هي  28.يتلقاها المتعلمون في مختلف مراحل الدراسة

آل أداة يستخدمها المعلم لتحسين عملية التعليم، وتوضيح معاني "
الكلمات وشرح األفكار وتدريب الدارسين على المهارات وإآسابهم 

االتجاهات وغرس القيم، دون االعتماد األساسي من العادات وتنمية 
وتهدف هذه  ".جانب المعلم على استخدام األلفاظ والرموز واألرقام

                                                 
 

 165: ص  , المرجع نفسه.  27
دار الفكر للطباعة : األردان(, تدريس اللغة العربية مفاهيم نظرية وتطبيقات عملية, وليد أحمد جابر.  28

 . ص). والنشر والتوزيع
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الوسائل التعليمية إلى مساعدة المتعلم على القراءة بسرعة وسهولة ويسر 
  29.ودقة فهم محتوى المادة المقروءة

 أهمية الوسائل التعليمية -2
يمية في آونها مخاطبة لحواس اإلنسان تكمن أهمية الوسائل التعل

وتوقظها وتعينها على أن  حيث أنها ترهق الحواس التي تعد باًبا للمعرفة
 . تؤدي وظيفتها المعينة لعملية التعلم

يري إبراهيم أن أهمية الوسائل التعليمية هي أنها تستطيع أن 
نهم تشّجع الطالب وترفع هّمتهم في التعليم وتقوي المعلومات في أذها

وعند حسين حمدي أن الوسائل   30.وتجعل عملية التعليم والتعلم حية
التعليمية تساعد على تحقيق األهداف التعليمية المنشودة وتزويد المفاهيم 

 32ورأي سوجانا ورفاعي. 31عند التالميذ ونحوها من األمور التعليمية
تعليم أن الوسيلة التعليمية تستطيع أن ترفع أنشطة الطالب في عملية ال

تكون عملية ) 1: ومن أسبابها. والتعّلم مع إآمال النجاح في نتائجها
التعليم والتعلم أآثر جذابا ووضوحا باستخدام وسائل التعليمية وطرئق 

استخدام وسائل التعليمية سترفع ) 2التعليمية المستخدمة أآثر نوعا، 
ى المجردة نتيجة التعليم والتعلم وتكشف عقولهم من األفكار الملموسة إل

 .ومن األفكار البسيطة إلى الصعبة
 :إن أهمية الوسائل التعليمية في مجال تعليم اللغة العربية تتمثل في

وشعورهم أن  ،تشويق التالميذ لإلقبال على تعلم اللغة العربية -أ 
 .في هذا األمر متعة وسرورًا

ومساعدته في  ،توضيح بعض المعاني التي يتعلمها الطفل -ب 
أنظر  –علم القراءة بالطريقة التحليلية الترآيبية ت-عملية التعلم

والرمز  –الوسيلة  –عندما تعرض أمامه الصورة  –وقل 
 .الكلمة –الكتوب الدال عليها 

                                                 
 

، )مكتبة، بدون سنة: لبنان( ها بين النظرية والتطبيقتعلم اللغات الحية وتعليم, صالح عبد المجيد العربي.  29
  . 118ص 

 432. ، ص1962دار المعارف، : ، المصر، الموجه الفني لمدرس اللغة العربيةعبد العليم إبراهيم. 30
 44.، ص2001االداب والتربية بجامعة آويت، : ، آويتوسائل اإلتصال والتكنولوجياحسين حمدي،  . 31

32 Nana Sujana dan Ahmad Rifai,  Media Pengajaran � Bandung:Sinar Baru, 1992.Hal. 2 
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توضيح بعض المفاهيم المعينة للمتعلم مثل مفهوم الشاطيئ  -ج 
 .عندما يرى صورها –أو الجبل أو البحر

تتيح لهم  وذلك عندما ،تنمية دقة المالحظة لدى الطالب -د 
الوسيلة مالحظة الفروق بين األشياء واألشخاص من حيث 

 الصغر والكبر والعدد والنوع وغير ذلك
ففي  -الصغار والكبار- ،تنمية روح النقد لدى المتعلمين -ه 

 ،الصور الموجودة في رأس آل درس من دروس القراءة
وضعت خصيصا إلثراء دروس اللغة  ،وهي وسائل تعليمية

 .ط اللغويةفي جميع المناش
تتيح للمتعلمين فرصا متعددة من فرص المتعة وتحقيق  -و 

ابتداء من لعب األطفال الصغار بها والتعلم من , الذات
ومرورا بممارسة قدراتهم اللغوية في التعبير عنها  ،خاللها

 33.وانتهاء باشتراآهم في إعدادها وصنعها أو االتيان بها
  أنواع من الوسائل التعليمية -3

ائل التعليمية من حيث الحواس التي تعتمد عليها تنقسم الوس
، الوسائل السمعية وهي ولتسهل عرضها ودراستها إلى ثالثة أنواع

  34الوسائل السمعيه البصرية،  الوسائل البصرية
وتضم األدوات والطرق التي تعتمد على  الوسائل السمعية -أ 

 :حاسة السمع مثل
 الشريط: أوًال
 )األقراص المدمجة: أي( ات األسطوانة أو السيدي: ثانيًا
 الراديو أو المذياع: ثالثًا
 وغيرها: رابعًا

وتضم األدوات والطرق التي تعتمد على : بصريةالوسائل ال -ب 
 :حاسة البصر مثل

 الصور المعتمة والشرائح واألفالم الثابتة:  أوًال

                                                 
 

 .364-363. ص ،السابق المرجع ،جابر أحمد وليد. أ  33

 37. ص سابق، مرجع آاظم، خيري أحمد  34
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 .األفالم المتحرآة والصامتة:  ثانيًا
 .الخرائط: ثالثًا
 .يةالكرة األرض: رابعًا
 اللوحات والبطاقات: خامسًا
 .الرسوم البيانية: سادسًا
 .النماذج والعينات: سابعًا
 .الخرائط.:  المعارض والمتاحف:  ثامنًا

وتضم األدوات والمواد التي : بصريةلواالوسائل السمعية  -ج 
 :وتشتمل تعتمد على حاستي السمع والبصر

 .األفالم المتحرآة والناطقة:   أوًال
 .فالم الثابتة والمصحوبة بتسجيالت صوتيةاأل:   ثانيًا
 .مسرح العرائس:   ثالثًا
 .التلفزيون والفيديو تيب:  رابعًا

ائل البصرية        ذا البحث عن الوس ق   ويرآز الباحث في ه ا تتعل عم
 .بالبطاقات

 

 .وسائل تعليم مهارة الكالم -4
 

ة   " يقصد بالوسائل التعليمية  آل أداة يستخدها المعلم لتحسين عملي
ى        الت دريب الدارسين عل ار وت اني الكلمات وشرح األفك علم، توضيح مع

يم، دون   رس الق ات وغ ة االتجاه ادات وتنمي ابهم الع ارات واآتس المه
وز          اظ والم تخدام االلف ى االس م عل ب المعل ن جان ي م اد األساس االعتم

وهناك ست وسائل على رأي محمد صالح الدين هي لوحات  35.واالرقام
بورة الط  رض، الس ية،   الع ة والمغناطيس ات الوبري رية، واللوح باش

وصورة الحائط والشرائح الشفاقة واألفالم الثابتة، والرحالت، واأللعاب  
 36.اللغوية
 

                                                 
 

دار : القاهرة . (1ط، . سيكولوجية الوسائل التعليمية ووسائل تدريس العربيةعبد المجيد سيد أحمد منصور، .  35
 40:ص) 1981رف، المعا

) للمطبعة والنشر والتوزيع: الكويت. ( صالح الدين ، تدريس اللغة العربية بالمرحلة اإلبتدائية ، أسسه وتطبيقاته .  36
 .165-154:ص
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تستعمل معينات الكالم باإلضافة إلى معينات االستماع على 
برامج األنشطة، مثل الرحالت الميدانية، واأللعاب اللغوية، والمعينات 

عرض، اللوحة الوبرية، وقرص الساعة، المسطحة مثل لوحة ال
وتقوم المعينات . والصور، والشرائح واألفالم الشريطية الثابتة

 :المستخدمة في أنشطة الكالم بالوظائف التالية
 

 تشجيع الطالب على الكالم -
 تساعد على ابتكار السياق الذي يجعل لكالم الطالب معنى -
 توفر المعلومات التي يستخدمها في آالمه -
 بالمؤشرات غير السفهية في استعمال اللغة تمده -
وار أو    - ادة صياغة ح فهية، إلع ر ش ات غي ب بملقن د الطال تم

 37.ابتكاره
 
 

 البطاقات التعليمية: المبحث الثالث
 مفهوم البطاقات التعليمية -1

حققت أهدافها جليلة  ،البطاقات التعليمية هي بطاقات التربوية
من أسمى الرساالت حين جاءت وأدت رسالة  ،األثر في الحقل التعليمي
وحين وجد فيها المعلم عونا صادقا في  ،مفتاحا للقراءة والمعرفة

 38.استنطاق الصغيرات و قراءة الجمل والكلنات
 

 أنواع البطاقات التعليمية  -2
 39:من أهم البطاقات التي يمكن استخدامها في تعليم اللغة وهي

 :البطاقات الومضية -أ 
 وهي تتكون على ثالثة

 الصوربطاقة  -

                                                 
 

: الرياض(، 2.وقائع ندوات تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، ج, عمر الصديق عبد اهللا وآخرون.  37
 195.، ص)م1985 \هـ 1406يج، مكتبة العربي لدول الخل

الوآالة , المملكة العربية السعودية, الطريقة الخاصة في تدريس اللغة العربية,إبراهيم داحس الجالل.  38
 146:ص,1994,المساعدة للتطوير التربوي

دليل المعلم إلى استخدام , مختار الطاهر حسين,ناصف مصطفى عبد العزيز, محمود اسماعيل صييني.  39
 25: ص, 1991,مكتبة التربية العربي لدول الخليج:الرياض ,والطاقات في تعليم  العربيةالصور 
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ينبغي أن تكون بطاقات الصور من الصغر بحيث يمكن 
وينبغي فيالوقت نفسه أن تكون , تداولها باليد في سهولة

 .من الكبر بحيث يراها جميع تالميذ الفصل في وضوح
 بطاقة الكلمات -

 ،هي البطاقات التي آتبت عليه آلمة أو عبارة أو جملة
داية عرضا سريًعا في ب الطلبةويعرضها العلم علي 

ثم  ،في وقت قصير بمحتويات الدرس الطلبةالدرس ليلم 
 .يعيد عرضها لتعزيز ما تم تدريسه أو لمراجعته

 بطاقة الصور والكلمات -
النوع األول ما رسمت على احد :وهي على نوعين 

وجهيها صورة وآتب على الوجه اآلخر آلمة أو عبارة 
لمة أو ما آتب فيه الك: والنوع الثاني. تحكي ما في الصور
 .العبارة بجوار الصور

 :بطاقات المفاتيح -ب 
بطاقات المفاتيح وبطاقات أداء األدوار نوعان جديدان من 

 .البطاقات التي تستخدم في تدريب الدارسين على االتصال
 :بطاقات أداء األدوار -ج 

الفكرة األساسية التي تؤآدها بطاقات أداء األدوار أن يكون 
آلية ال يريد عنها شيئا إال  ادي التالميذ جزء من المعلومات

 .لحظة أداء الحوار
 :بطاقات العمل -د 

. تضم بطاقات العمل المعينات البصرية مقترنة بالنصوص
ومن الممكن اإلستفادة من صورة المجالت أو آتب التعبير 

. والرسم البيان وغيرها ،والجرائط ،والرسومات ،المصورة
ختلف وتستخدم بطاقات العمل في آافة المستيوات ولم

 .األغراض
 :بطاقات الصورالمتسلسلة -ه 

الصور المتسلسلة عبارة عن سلسلة من الصور المتتابعة 
وتعرضه في مجموعة مرآز من , تتناول موضوعا واحدا

 .الصور
 :البطاقات الواقعة -و 
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بطاقات الجوازات : ونعنى بها البطاقات الحقيقية مثل
اذج وبطاقات االشتراك في األندية واأللعاب المختلفة ونم

اإلستبيانات واستطالع الرأي واستمارات االلتحاق 
وطلبات الحصول على رخص  ،بالدراسات والوظائف

وإلى ذالك مما يصادفنا في  ،وشيكات المصارف ،القيادة
 .مجاالت المختلفة

 40:ما يلي هاوهناك تقسيمات اخري نستفيد من
 

 
 
 
 

 
 

 بطاقات المفاتيح: الرابع  المبحث
 م بطاقات المفاتيحمفهو -1

أما بطاقات المفاتيح فهي تعطي تفصيالت أآثر دقة وصراحة عن 
ربما تعطى حامل البطاقة نصا ذا . األشياء التي سيقولها لشخص

ويمكن أن تعطيه عددا من األشياء ليختار منها ما . فراغات ليمألها نفسه
م هذه وترآه يترج ،أو وظيفيًا بصريًا وأحيانا تعطيه مفتاحًا. يقوله

 .المفاتيح إلى آلمات من عنده
والفرق األساسي بين بطاقة المفاتيح والنص أو الحوار الذي في  
عندما يودى نشاط البطاقة ال يجد اال دوره فقط  الطلبةهو أن  ،الكتاب

إلى االستماع بعناية  الطلبةوهذ فرق مهم ألن ذالك يدفع . على بطاقته
ليتمكن من إعطاء االستجابات  ،اآلخر الطلبةشديدة إلى آل ما يقول 

                                                 
 

 جامعة : الرياض (،اللغة تعليم في البصرية المعينات اهللا، عبد الصديق عمر صيني، اسماعيل محمود.  40
 109-١٠٦ .ص ، د) ١٩٨٤ سعو، الملك

 

 

 بطاقاتبطاقات بطاقات بطاقاتبطاقاتبطاقات 

 تقسيمات البطاقات
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 ،في حاجة إلى ذالك الطلبةأما في نصوص الكتاب فلن يكن . المناسبة
 41.حيث أنه يستطيع أن يرى مسبقا ما سوف يقوله الشخص اآلخر

 أهمية استخدامها -2
ه بطاقات ينوجز فيما يلي فوائد استخدام المعينات البصرية، لما ف

 42.المفاتيح، في تعليم اللغة العربية
تنوع المعينات البصرية سير الدرس، فتجعله أآثر حيوية  -أ 

 .وتشويقا
لى نقل أعينهم من صفحات الكتاب، مما عتشجع الدارسين  -ب 

 .يجعل آالم الدارس مع زميله أآثر سهولة وأقرب إلى الواقع
أطول للدارس  تحد من آالم المعلم في الدرس، وتفسح فرصًا -ج 

المعلم، يستفيد به فالوقت الذي يقتطع من آالم . آي يتكلم
 الدارس في مزيد من التدريب على اللغة

تثرى الفصل يجلب موضوعات حقيقية من العالم الخارجي  -د 
ُتنقل بواسطة الصورة، مما يساعد في ايصال المعلومات 

 .وتثبيتها
توضح األمور بتوفير بعٍد جديد للواقع، وتشرح الحقائق التي  -ه 

إليها الدارس،  يمكن أن تمر مرورا عابرا، دون أن ينتبه
فالمعاني المجردة عن الصوت والحرارة والسرعة والحجم 
والمسافة والكتلة والعمق والوزن واللون والوقت والعاطفة 
يمكن تدريسها بسهولة، وتقريبها إلى أذهان الدارسين 

 .البصرية بالمعينات
يجد الدارس ذو الخيال الخصب ما يتعلق من اغة سهال  -و 

م الصور، األمر الذي ال يتسنى له ممتعا، من خالل استخدا
 .من الكتب المدرسية أو القواميس

تجعل المدخل االتصالي لتعلُّم اللغة أآثر سهولة وأقرب إلى  -ز 
 .الطبيعة

                                                 
 

، استخدام الصوروالبطاقات في تعليم العربية، دليل المعلم إلى محمود اسماعيل صيني وأصدقائه.  41
 32:م ص 1991-هـ  1411) مكتبة التربية العربيلدول الخليج: الرياض(

المرجع السابق، ص . محمود اسماعيل صييني، ناصف مصطفى عبد العزيز، مختار الطاهر حسين.  42
20-21 
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تساعد على تعليم االستماع والكالم والقراءة، وتتيح للمعلم أن  -ح 
 .يحقق التكامل بين هذه المهارات بطريقة بناءة

جميعا، فتحول التعليقات تشحذ خيال المعلم والدارس  -ط 
والتخمينات والمناقشات والعبارات والتعبيرات المدروسة 

 .حديثا إلى استجابات لغوية حّية، بين ٌمرِسل ومستقبل
توفِّر التنوع لجميع مستيوات الكفاءة اللغوية، فيمكن  -ي 

لمجموعة من المعينات البصرية في المجاالت المتنوعة، أن 
من مبتدئين إلى : وعياتتوافق آل األعمار وجميع الن

 .متقدمين إلى متخصصين
 

 اشكال بطاقات مفاتيح -3
بطاقة المفاتيح عبارة عن قطعة من الكرتون أو الورق المقوى 

سم حسب طول الكلمات فيها، ويكتب عليها  x 10 13ومساحتها حوالي 
فأخذ آل ) ب(و ) أ(الكلمات أو الصور، وهذه البطاقة ثنائية يعني بطاقة 

 .البطاقتين في أنشطة الحوار طالب إحدى
 
 :استخدامها في الفصل -4

وإليك أمثلة لنماذج مختلفة من بطاقة المفاتيح، متبوعة ببعض 
 المقترحات لكيفية استخدام في الفصل

آثيرا مانالخظ في درس المحادثة، أن التالميذ المبتدئين يكفون 
تي عن االستماع إلى ما يقال بسب التفكير في صياغات العبارات ال

 ،والشك أن ذلك يوقعهم في بعض األخطاء. سيتناولونها في حديثهم
 .ويجرمهم من التدريب المثمر على االستماع

أما النموذج القادم من البطاقة فيدفع التالميذ إلى الترآيز على  
االستماع ألنهم لن يألفوا ما سيقولونه بأنفسهم، بل يختارون واحدا من 

" على العبارات  لك يجب عليهم أن يعتمدواولكي يفعلو ذا. ثالثة بدائل
لترشدهم إلى اختيار العبارات المناسبة  ،التي يقولها زمالئهم" المفاتيح

 .في استجاباتهم
 

 .1نموذج من البطاقات المفاتيح 
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لطلبة في هذه الحالة، إنه ليس من لوينبغي أن يوضح المعلم  
مواآل آلمة في حوارات زمالئهم ليتمكنوا من الضروري أن يفه

وال ينطبق ذالك على التدريب السابق فحسب، . االستجابات الصحيحة

 )أ    (
 )ب(اختر أفضل االستجابات لـ 

 آيف سيكون الطقس غدا يا ترى) أ (  
 )....................................ب(
 سنذهب إلى المخيم. أتمنى أن يكون آذالك •)     أ ( 

 سنذهب لسباك القوارب. ال تقل آذالك. ال •أو        
 أحقا هذا ؟ سنلعب آرة القدم •أو        

 ................................) ....ب(
 سأذهب مع بعض األصدقاء. ال ما فعلت ذلك •)    أ (  

 لنأخذ بعض المالبس الثقيلة •أو       
 لماذا ال تأتي معنا؟ •أو       

 ) ....................................ب(
 عظيم •)     أ( 
 هل أنت متأآد؟ •أو       

 !هذ أمر مؤسف  •أو       
 

)ب  (    
 )أ  (  اختر أفضل االستجابات لـ 

 ) ...................................أ  (   
 ربما تمطر أيضا •    )ب ( 

 النشرة الجوية تقول إن الجو جميل•أو  
 يمكن أن يكون الجو جميل أيضا•أو     
 ) ...................................أ  (  
يكن هناك أمطار غزيرة يوم الجمعة أحقا؟ لم  •     )   ب ( 

 الماضية
أليس الجو باردا في الليل بالنسبة لهذ ! ولكن  •أو  

 الوقت 
 ماذا ؟ لم أآن أعرف أن عندك قاربا •أو  

 ) ...................................أ  (  
هل يمكن أن يذهب أحمد . أحب الذهاب •     )   ب ( 

 معاأيضأ؟
 لكني مشغول في هذه العطلةو. أحب الذهاب •أو  
 ال بأس ستكونزهة لطيفة •أو  

 ) ...................................أ  (  
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 .وإنما ينبغي أن يكون هذا هو االتجاه السائد في أمثال هذه التدريبات
وعلى ذلك فيجب أن يتيح المعلم لتالميذه عشرات الفرص ليتدربوا على 

 .فيهاالستماع ويستخلصوا أهم ما 
 

ولهذه األسباب، فإن هذ النوع من البطاقات يالئم هؤالء الذين ال 
 .يرقى ثورتهم اللغوية إلى مستوى تأليف الحوار في مرحلة المبتدئين

 

ومن المفروض أن يودى الطلبة األنشطة التي تستعمل فيها  
 ،)ب( أو ) أ ( فيأخذ آل تلميذ إحدى البطاقين , بطاقات المفاتيح ثنائية

ولذالك فيحسن للمعلم أن يعدد . يرى البطاقة األخرى التي مع زميله وال 
لطلبة لحتى يمكن , ثالثة أزواج أو أربع من بطاقات مختلفة المحتوى

على بطاقتين جديدتين  طالبينفيتدرب آل  ،الفصل من تبادل البطاقات
مما يضاعف فرص التدريب  ،إثراالنتهاء من بطاقتيهما بطريقة دورية

 43.ة في التدريسعلى اللغ
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 

  36 -34: ص, ، نفس المرجعمحمود اسماعيل صيني وأصدقائه.. 43
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ى    ل عل ذا الفص وي ه ه،     يحت ث عينت ع البح ث، ومجتم نهج البح م
 .، طريقة تحليل البياناتمصادر البياناتوأدوات البحث، و 

 
 منهج البحث -أ 

 Classroom Action)ئي الصفياستخدم الباحث منهج البحث اإلجرا

Research) ألن هذا البحث يهدف إلى عالج المشكالت التطبقية في عملية ،
Setyadiوقال ستيادي . التعليم والتعلم وتغييرها إلى ما أحسن

أن البحث  44
اإلجرائي هو نموذج البحث الذي يقرر الستكمال عملية التعليم و التعلم 

أن البحث اإلجرائي هو البحث  Suharjonoوقول سوهرجونو . في الفصل
الذي يقام بها في الفصول و يستهدف إلى إصالح و تكميل عملية التعليم 
والتعلم من تطبيقها و نتائجها،  وترقية مهنة المدرسين و تطور الثقافة 

 . 45األآاديمية لهم
 
 

وآل دور يترآب من أربع  ،تجري عملية هذا المنهج بالدورين 
) 4(المالحظة،  ) 3(التنفيظ ، ) 2(تخطيط ، ال) 1: (خطوات وهي 

 46.اإلنعكاس
 
 

 مجتمع البحث و عينته -ب 
إن مجتمع البحث في هذه الدراسة جميع الطلبة من المدرسة 
التوسطة اإلسالمية الحكومية ماريائي سورونج بافوى في العام الدراسي 

وهي . ماريائي سورنجوتقع هذه المدرسة في قرية  2009 -2008
جري فيها تعليم اللغة العربية من الصف األول إلى الصف تتي مدرسة ال
 .الثالث

                                                 
 
44. Bambang,Setyadi, Metode Penelitian untuk Pengajaran Bahasa Asing Pendekatan Kuantitatif 

dan kualitatif, Yogyakarta; Graha Ilmu, Cet. I, 2006, h. 11 
45. Suharsimi, Arikunto.,Suharjono., Supardi, Peneltian Tindakan Kelas, Jakarta, Bumi Aksara, 

Cet. IV, 2007, h. 3 
46. Suharsimi Arikunto, Penelitian Tindakan Kelas, ( Gakarta: PT.Bumi Aksara),2007 hal 16 
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من  )ب(الصف الثامن  طلبةوأما عينة البحث لهذا البحث فهي 
المدرسة التوسطة اإلسالمية الحكومية ماريائي سورونج بابوى العام 

 .الذي يبلغ عددهم أربعة وثالثون طالبا ،2009 -2008الدراسي 
 :هذ الصف بناء على األمور التالية واختار الباحث طلبة

ألنهم قد درسوا اللغة العربية لمدة سنة واحدة والنصف ولكن  -
 .آفاءتهم في الكالم ما زالت ناقصة

أن الطلبة في الصف الثاني لم يؤدوا اإلختبار الوطني آالصف  -
فلذالك نشاط هذه الدراسة ال يعوق عملية التعليم  ،الثالث
 . والتعلم

 
 دوات البحثأ -ج 

 :يستخدم الباحث في هذا البحث بعض األدوات البحث هي
المالحظة هي وسيلة يستجدمها اإلنسان العادي في اآتسابه  -

لجبراته ومعلوماته حيث نجمع خبراتنا من خالل ما نشاهده أو 
ولكن الباحث حين يالحظ فإنه يتبع منهجا معينا  ،نسمع منه

قيق لظاهرة يجعل من مالحظاته اساسا لمعرفة واعية أو فهم د
الباحث المالحظة لجمع الحقائق عن  استخدم .47معينة

الظواهر المعروفة أو الموجودة من نشاطات المدرس الذي 
وآذالك . قام بعملية التعليم في الغرفة الدراسة

الظواهرالموجودة من نشاطات الطالب من اشتراآهم واهتمهم 
 .ورغبتهم وجميع األشياء المتعلقة بالعملية التعليمية

 . المقابلة -
استخدم الباحث المقابلة لجمع البيانات المتعلقة بحالة التعليم 
اللغة العربية في المدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية 

قام الباحث بالمقابلة مع  ،ماريائي سورونج بابوى الغربية
. مدرس اللغة العربية التي قامت بالمشارآة في هذ البحث

 .هي نمط المقابلة وأداة المقابلة المستخدمة

                                                 
 

 149: ص ،1997، )دار اسامة للنشر والتوزيع: الرياض( ، البحث العلمي,ذوقان عبيدات وأصدقائه.  47
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هو أداة مالئمة للحصول على معلومات وبيانات . اإلستبيان -
ويقدم االستبيان بشكل عدد من  ،وحقائق مرتبطة بواقع معين

األسئلة يطلب اآلجابة عنها من قبل عدد من األفرادالمعنيين 
بهذه الطريقة يوزع الباحث مجموعة . 48بموضوع االستبيان

. ى األسئلة حول موضوعات البحثمن االستبيان المشتملة عل
المدرسة استخدم الباحث لجمع البيانات المتعلقة بميول تالميذ 

 المتوسطة اإلسالمية الحكومية مارياء سورونج بابوا الغربية
واهتمامهم بتعليم ) ب(بصفة خاصة تالميذ الصف الثامن 

وتعلم اللغة العربية وخبراتهم طوال تعلم اللغة العربية 
تعليم وتعلم اللغة العربية باستخدام البطاقات  وموقفهم من

 المفاتيح

أسئلة شفوية (االختبار هو مجموعة من المثيرات  .اتاالختبار -
يستجدمها المعلمون للكشف عن ) أو آتابية أو صور أو رسوم

قدرات طالبهم وقياس مستواهم التحصيلي والتعرف على 
قالت و 49.مشكالتهم ونواحي القوة والضعف عندهم

هو مجموعة من األشئلة أو  أن اإلختبار ،هرسيمي أريكنتوسو
أو المجموعة في  التمرينات المستعملة ليقيس قدرة الشخص
وفي هذ البحث   .50المهارة أو المعرفة أو الذآاء والقدرة

استخدم الباحث االختبار لجمع البيانات المتعلقة بالمهارة 
 اللغوية لدي الطالب يخص في مهارة الكالم

 

 تنار البيامصاد -د 
 مصادر البيانات

هي مدرس اللغة العربية والطلبة في الصف الثاني بالمدرسة 
المتوسطة اإلسال مية الحكومية ماريائي سورونج من العام الدراسي 

ومصادرها األخرى هي المعلم المشرف  2009-2008الثاني سنة 

                                                 
 

 .121: المرجع نفسه، ص.  48
 .189: المرجع نفسه، ص.  49

50 Moch Ainin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab, cet 1, Malang, Hilal Pustaka, 2007, hal:109  
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والمعلمون اآلخرون والموظفون من المدرسة المتوسطة اإلسالمية 
 .كومية ماريائي سورنج لتكميلة البيانات المحتاجةالح

 

 .أسلوب تحليل البيانات -ه 
قام الباحث في هذ البحث أسلوب التحليل االحصائي الصفي 

وهو بعد أن . لوصف البيانات والمعلومات التي تجمعت أثناء الدراسة
 . جمع الباحث البيانات يقوم بتحليلها آمية وآيفية

مية فهي تحليل حصيلة الالختبار الشفهي وأما تحليل البيانات الك 
ومعايير النجاح لهذه العملية . في مهارة الكالم بعد إجراءات تعليمها

ويحلل الباحث . تتكون من معايير النجاح الفردي ومعايير النجاح الصفي
البيانات الكمية لتعيين النجاح الفردي للطلبة فيما يحصلون عليه من 

 .)porsentase( نسبة المئويةاالختبار باستخدام معدل ال
    P= [F : N] X 100%      51:آما يلي, ويستخدم الباحث الرمز

 :شرح
P =نسبة النجاح F =درجة نجاح البند N =عدد البنود 

وبعد ذلك يقيس الباحث نتائجها بمعيار النجاح الفردي في المدرسة آما 
 :يلي
المادة  من %60إذا آان الطالب يستطيع أن يستوعب :    ناجح

 .المدروسة
من االدة  %60يستوعب أقل من  إذاآان الطالب:   غير ناجح
 .المدروسة

 : آما يلي, وأما الرمز المستخدم للبحث عن معدل نتيجة آفاءة التالميذ
إلى األعلى من التالميذ يصلون إلى %  70 ≤إذا  آان :     ناجح

 .الكالم  تنمية مهارة 
لى األدنى من التالميذ يصلون إلى إ%  69 ≥إذا  آان  :  لم ينجح

 .تنمية مهارة الكالم
 

                                                 
 
51  Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan(Edisi Revisi),(Jakarta: Bumi Aksara), 
2007 
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 :شرح

 

X =المعَدل ∑x  = عدد النتائج المحصولة من جميع
 التالميذ

N =عدد التالميذ 

 

وأما تحليل البيانات الكيفية فهي تحليل حصيلة المالحظة والمقابلة 
الطلبة  واالستبانة لمعرفة نجاح إجراءات التعليم والتعلم في تنمية حماس

واستبشارهم وابداعهم ومعرفة استجاباتهم عن إجراءات التعليم والتعلم 
 .بهذه الوسيلة
 

 .إجراءات البحث -و 
سيقوم الباحث  إعتمادا على أن هذا البحث هو البحث اإلجرائي الصفي،

تجري عملية هذا  .بهذا البحث تبعا لما اقترح عليه سوهرسيمي أريكنتوا
) 1: (يترآب من أربع خطوات وهي المنهج بالدورين، وآل دور 

 52.اإلنعكاس) 4(المالحظة،  ) 3(التنفيظ ، ) 2(التخطيط ، 
 53:وأما صورة عملية البحث اإلجرائي فهي آما يلي 

 
 

 
 الدور األول

        
 
 
 

 
 الدور الثاني

                                                 
 
52. Suharsimi Arikunto, Penelitian Tindakan Kelas, ( Gakarta: PT.Bumi Aksara), 2007 hal 16 

53   . Wahidmurni, Penelitian Tindakan Kelas Untuk Pendidik Dan Calon Pendidik Dalam Teori 
Menuju Praktek, (Malang: UIN Press. 2008) hlm 13 

 التخطيط اإلجرئي التنفيذ اإلجرائي األول
 األول

االنعكاس  \التقويم األول 
 األول

الثاني التخطيط اإلجرئي
 

جمع البيانات  \المالحظة 
 األول

االنعكاس  \التقويم الثاني 
 الثاني

 التنفيذ اإلجرائي الثاني
 

جمع البيانات  \المالحظة 
 الثاني

 المشكالت

\المسائل من التقويم   
ألولاالنعكاس ا  
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 :وأما بيان األهداف من البحث األجرائي الصفي آما يلي  
الجودة و المداخلة والعملية ونتيجة التربية والتعليم في ترقية  -1

 المدرس
مساعدة المدرسين ومسؤولي التربية اآلخرين لحل المشكالت  -2

 الفصل في  التعليمية والتربوية
 ترقية الموقف المحترف عند المدرسين -3
تنمية الثقافة األآاديمية في بيئة المدرسة حتى ينمواالموقف الفعال  -4

 في القيام 
 
  54.إصالح جودة التربية والتعليم متواصالب 

 :ويتناول إجراءات البحث بتفصيل فيما يلي
 الدور األول -1

 التخطيط -)أ 
 :في هذه المرحلة سيقوم الباحث ببعض األنشطة فيما يلي

تشخيص المشكالت بطريقة المناقشة مع مدرس اللغة  -)1
 العربية

 إعدادمادة الدرس وتصميمها -)2
 إعداد بطاقات المفاتيح -)3
لمعايير التقييمية للمهارات المقيسة حسب أهداف تعيين ا -)4

وهذه المعايير تشتمل على . التعليم والتعلم المقررة
 55.النطق والمفردات والطالقة: المهارات المقيسة التالية

 

                                                 
 

 16: ص, السابق المرجع سوهرسيمي اريكنتوا، . 54

، )م1996/هـ1417، مطابع جامعة الملك سعود: الرياض(محمد عبد الخالق محمد، اختبارات اللغة، .  55
 185ص 

فتواصل إلى الدور التالي حتى تنتهي 
 المسألة

إذا لم تنتهي المسألة
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 ).3( –) 1(وتفصيل هذه المعايير يظهر في الجدول رقم 
 

 )1(الجدول رقم 
 المعايير التقييمية في النطق

 الدرجة المعيارالرقم
 10-9 .مفهوم تماما مع وجود لكنة خفيفة 1
 8-7 .مفهوم غير بعيد مع وجود لكنة واضحة 2
 6-5 .بعض أخطاء النطق وتقود إلى سوء الفهم 3
 4-3 .يصعب فهمه لكثرة أخطاء النطق 4
 2-1 .ال يمكن فهمه لكثرة أخطاء النطق 5

 

 )2(الجدول رقم 
 المعايير التقييمية في المفردات

 الدرجة المعيارالرقم
يستوعب المفردات الجديدة التي تتعلق بالمادة  1

 .المدروسة من  سبع عشرة إلى عشرين مفردة
9-10 

يستوعب المفردات الجديدة تتعلق بالمادة  2
المدروسة من  ثالث عشرة إلى ست عشرة 

مفردة

7-8 

يستوعب المفردات الجديدة التي تتعلق بالمادة  3
 .سع إلى اثنتا عشرة مفردةالمدروسة من ت

5-6 

يستوعب المفردات الجديدة التي تتعلق بالمادة  4
 .المدروسة من  خمس  إلى ثماني مفردات

3-4 

يستوعب المفردات الجديدة التي تتعلق بالمادة  5
 .المدروسة من واحد إلى أربع مفردات

1-2 

 

 )3(الجدول رقم 
 المعايير التقييمية في الطالقة

الر
 الدرجة يارالمع قم
 10-9يتحدث بطالقة وبال مجهود واضح آأي متحدث  1



- 39 - 
 

 أصلي باللغة

2 
استطاع التعبير تماما عما يريد مع بعض التردد 

 8-7والتكرار
 6-5.آثرة التردد والبطء الشديد وقد يصعب فهم ما يقول 3

4 
آثرة التردد وصمته في زمن طويل حتى يصعب 

 4-3.فهم ما يقول

5 
هم ما يقول لكثرة تردده وطول فترات ال يمكن ف
 2-1.الصمت

يقرر الباحث النسبة المئوية وتفسيرها والنتيجة بالحروف  -)5
  ).4(ويوضحها في الجدول رقم . والتقدير

 

 )4(الجدول رقم 
 النسبة المئوية وتفسيرها والنتيجة بالحروف والتقدير

 

 التقدير النتيجة بالحروف النسبة المئويةالرقم
 ممتاز أ 100% - % 90 1
 جيد جدا ب % 89 -%  80 2
 جيد ج % 79 -%  70 3
 مقبول د 69% -%  60 4
 ناقص ه 59% –% 50 5
أآثر ناقص و % 49 -% 0 6

 

طلب الباحث إلى مدرسة اللغة العربية لتساعده في هذ  -)6
 البحث 

طرح الباحث االختبار في الدراسة التمهدية وحلل النتيجة  -)7
ألنشطة لمعرفة درجة قدرة التالميذ هذه ا. ثم علقها

 األساسية في مهارة الكالم باللغة العربية 
خطة تعليم اللغة العربية باستخدام بطاقات المفاتيح تصميم  -)8

وإجراءات هذه الخطة تتكون من النشاط األول والشاط 
 :آما يليالرئيسي والنشاط األخير

 :النشاط األول قام المدرس بما يلي •



- 40 - 
 

 الم والتحيةيلقي المدرس الس -

ويشّجعهم لجذب  يسأل المدرس عن احوال الطلبة -
 .ميولهم وتشويق اهتمامهم في عملية التعليم والتعلم

ابتداء الدرس يلقي المدرس موضوع الدرس  -
في فهم  الطلبةالمدروس وأهدافه المرجوة لتيسير 

 .مادة الدرس
يربط المدرس المادة إلى ما يتعلق بها عن طريقة  -

 السؤال والجواب
 :النشاط الرئيسية قام المدرس بما يلي •

ينطق المعلم المفردات الجديدة من مادة الحوار  -
 . والطلبة يسمعون إليه ثم يكتبها على السبورة

يشرح المعلم معاني المفردات آلمة بعد آلمة  -
بالطريقة التي يراها مناسبة مناسبة مثال عن طريق 

و التمثيل اقترانها لما تدل عليها من األشياء مباشرة، أ
 .بالحرآة

ويقرأ المدرس آل مفردات الجديدة المكتوبة على  -
 .السبورة واحدة واحدة ويقّلده الطلبة

 .يكتب الطلبة المفردات الجديدة ومعانيها في دفاترهم -
يوزع المعلم األوراق التي فيها مادة الحوار  -

 .المدروسة للطلبة
 يشرح المدرس مادة الدرس ويترجمها -
، ويشرح الطلبة ة مفاتيح علىيعرض المدرس بطاق -

المدرس عن آيفية استعمال بطاقات المفاتيح في 
 .التعليم

يدرب المعلم الطلبة لعب األدوار لتطبيق الحوار  -
 .بمساعدة بطاقات المفاتيح باإلسدواج مع زمالئهم

 :النشاط األخير قام المدرس بما يلي •
يؤآد المدرس عن مادة الدرس عن طريقة السؤال  -

 والجواب
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 دم المدرس خالصة مادة الدرسيق -

 يختتم المدرس الدرس بالحمدلة -
 

 من الدور األول التنفيذ -)ب 
نفذت هذه العملية في الدورين، وآل دور يتكون من أربعة 

 :وفيما يلي أنشطة قام بها الباحث في آل دور. لقاءات
 من الدور األّولل اللقاء األّو -

خطة في هذ اللقاء قام الباحث بإجراءات التعليم وفق 
آيف  "التعليم المقرر وموضوع الدرس في هذ اللقاء هو 

ونفذت هذه اإلجراءات التعليمية في يوم الثالثاء في  "نصلي
أما الباحث فقام . م 2009، من فبراير، سنة 17التاريخ، 

بمالحظة جميع النشاطات وسلوك التالميذ في هذه 
 .اإلجراءات التعليمية

 من الدور األول الثانياللقاء  -
في هذ اللقاء قام الباحث بإجراءات التعليم وفق خطة  

آيف  "التعليم المقرر وموضوع الدرس في هذ اللقاء هو 
ونفذت هذه اإلجراءات التعليمية في يوم الثالثاء في  "نصلي

أما الباحث فقام . م 2009، من فبراير سنة 24التاريخ، 
بمالحظة جميع النشاطات وسلوك التالميذ في هذه 

 .ات التعليميةاإلجراء
 من الدور األول الثالثاللقاء  -

في هذ اللقاء قام الباحث بإجراءات التعليم وفق خطة  
نعلم  "التعليم المقرر وموضوع الدرس في هذ اللقاء هو 

ونفذت هذه اإلجراءات التعليمية في  )1الحوار "( الحساب
أما . م 2009من مارس سنة  3يوم الثالثاء في التاريخ، 

ام بمالحظة جميع النشاطات وسلوك التالميذ في الباحث فق
 .هذه اإلجراءات التعليمية

 من الدور األول الرابعاللقاء  -
في هذ اللقاء قام الباحث باالختبار البعدي عن المادة 
التي درست في اللقاء األول والثاني والثالث عن موضوع 
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هذا االختبار  )"1الحوار (و نتعلم الحساب  آيف نصلي "
من مارس  10نفذت في يوم الثالثاء في التاريخ،  البعدي

 .م 2009سنة 
 

 المالحظة -)ج 
ي      دخل اإلجرائ ق بالت ا تعل ل م ث آ ظ الباح  )Intervensi(الح

ا حدثت      ويوثق ة أو حصيلة مم جميع المؤشرات سواء آانت عملي
 .في التدخل اإلجرائي

 االنعكاس \التقويم -)د 
. نهايحلل الباحث البيانات وفسرها ووضحها واستنبط م

ربط الباحث ما حدث في عملية التعليم والتعلم في الفصل 
وإذا آان هذا الدور لم يصل إلى تحسين . بالخصائص المعينة

وإذا , تعليم مهارة الكالم المرادة فيواصل البحث إلى الدور التالي
وصل هذا الدور إلى تحسين تعليم مهارة الكالم المرادة فتم هذا 

 البحث
 

 الدور الثاني -2
 خطيطالت -)أ 

الباحث خطة التدريس بنظر إلى ما وجد من التقصان في  صمم
 .الدور األّول إلصالح التعليم في الدور الثاني

 التنفيذ من الدور الثاني -)ب 
 من الدور الثانياللقاء األول  -

في هذ اللقاء قام الباحث بإجراءات التعليم وفق خطة التعليم 
 "الحساب نتعلم "المقرر وموضوع الدرس في هذ اللقاء هو 

ونفذت هذه اإلجراءات التعليمية في يوم الثالثاء في التاريخ، 
أما الباحث فقام بمالحظة جميع . م 2009من مارس سنة  17

 .النشاطات وسلوك التالميذ في هذه اإلجراءات التعليمية
 .من الدور الثاني الثانياللقاء   -

عليم في هذ اللقاء قام الباحث بإجراءات التعليم وفق خطة الت 
 "مكتبة المدرسية" المقرر وموضوع الدرس في هذ اللقاء هو 



- 43 - 
 

ونفذت هذه اإلجراءات التعليمية في يوم الثالثاء في التاريخ، 
أما الباحث فقام بمالحظة جميع . م 2009من مارس سنة  24

 .النشاطات وسلوك التالميذ في هذه اإلجراءات التعليمية
 .من الدور الثاني الثالثاللقاء   -

يم   في  هذ اللقاء قام الباحث بإجراءات التعليم وفق خطة التعل
ة المدرسية    "المقرر وموضوع الدرس في هذ اللقاء هو   "مكتب

اريخ،          اء في الت وم الثالث ة في ي ذه اإلجراءات التعليمي ونفذت ه
ع      . م 2009من مارس سنة   31 ام بمالحظة جمي ا الباحث فق أم

 النشاطات وسلوك التالميذ
 .من الدور الثاني عالراباللقاء   -

في هذ اللقاء قام الباحث باالختبار البعدي عن المادة التي 
نتعلم  "درست في اللقاء األول والثاني والثالث عن موضوع 

هذا االختبار البعدي نفذت في  "مكتبة المدرسية"و " الحساب
 .م 2009من أبريل سنة  7يوم الثالثاء في التاريخ 

دي في هذ اللقاء أيضا قام بعد أن نفذت االختبار البع
الباحث بتوزيع اإلستبانات لمعرفة ميول طلبة صف الثامن 

وموقفهم بعد أن اشترآوا بعملية تعليم وتعلم اللغة العربية ) ب(
وآذالك قام الباحث بالمقابلة مع . بالتخدام البطاقات المفاتيح

مدرسة اللغة العربية التي قامت بالمشارآة في هذا البحث عن 
 .ا حول تعليم اللغة العربية باستخدام هذه الوسائلرأيه

 
 .المالحظة -)ج 

 )Intervensi(الحظ الباحث آل ما تعلق بالتدخل اإلجرائي  
ويوثق جميع المؤشرات سواء آانت عملية أو حصيلة مما حدثت 

 .في التدخل اإلجرائي
 .االنعكاس/ التقويم  -)د 

بط ر. حلل الباحث البيانات وفسرها ووضحها واستنبط منها
الباحث ما حدث في عملية التعليم والتعلم في الفصل بالخصائص 

وإذا آان هذا الدور لم يصل إلى تحسين تعليم مهارة . المعينة
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وإذا وصل هذا , الكالم المرادة فيواصل البحث إلى الدور التالي
 .الدور إلى تحسين تعليم مهارة الكالم المرادة فتم هذا البحث

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 عالفصل الراب
عرض البيانات وتحليلها 

 ومناقشتها
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 الفصل الرابع
 عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها

 
ا -ج  ة ماري المية الحكومي طة اإلس ة المتوس ن المدرس ة ع  ئيلمح

 .وتعليم اللغة العربية فيه بابوا الغربية  سورنج
 

 .الموقع الجغرافي -)1
المية  طة اإلس ة المتوس ي    المدرس ورنج ه اء س ة ماري الحكومي

رة        إ ة الموجودة في جزي دارس اإلسالمية الحكومي حدى من الم
اء     . بابوا ة ماري وتقع هذه المدرسة في قرية صغيرة تسمى بقري

 . بمنطقة سورونج  فحافظة بابوا الغربية
 .تاريخ التأسيس -)2

ابوا     اء ب ة ماري المية الحكومي طة اإلس ة المتوس أت المدرس أنش
ول        هر ي ن ش ر م ث عش اريخ الثال ي الت ة ف ف  الغربي نة ال ي س

ة    ولي   13(وتسعمائة وسبعة وسبعين ميالدي في أول  ). 1997ي
ة من المدرسة المتوسطة اإلسالمية  ذه المدرسة فرع أنها ه نش
تاذ     ها األس ذي رأس ورونج ال ة س ي مدين ة ف ة النموذخي الحكومي

يد، ب ر ش د ال المية  توتفرق. أ.عب طة اإلس ة المتوس المدرس
ة   مارياي  من المدرسة المتوسطة اإلسال ة النموذجي مية الحكومي

ن     ين م د وثالث اريخ الواح ي الت ورونج ف ة س ي مدين هر شف
وزير الدينية األستاذ  وثيقة القرارم  حسب  2005ديسمبير سنة 

طة       ة المتوس ة بمدرس ذه المدرس مي ه وني، وس وح باش مفت
ذه        اي، وه ة ماري ع في قري ا تق اإلسالمية الحكومية مارياي ألنه

ة وزا  ت رعاي ة تح ة   المدرس ة بجمهوري ؤون الديني رة الش
 .إندونيسيا

المية    -)3 طة اإلس ة المتوس ي المدرس ي ف نهج الدراس ة الم الحكومي
 .مارياء بابوا الغربية

-51-  
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يقصد بالمنهج آما في مفهوم الحديث هو ما يشير إلى البرنامج 
المدرسي الكامل أوالحياة المدرسية للتلميذ ويتضمن فيه آل 

إذ المراد بالمنهج . شرف عليهاخبراته التي تنظمها المدرسة وت
في هذ الفصل هو جميع المواد التعليمية وهيكل المنظمة التي 
تستخدم رؤساء المدرسة في تنظيمها و تأليف خطة التدريس 

وآانت المدرسة المتوسطة . وخبرات في عملية التعليم
اإلسالمية أو المدارس التي يتعلم فيها الطالب العلوم الدينية 

في %   50العلوم الدينية و %  50مة بمقارنة والعلوم العا
العلوم العامة التي تحت نظام المنهج الشؤون التربوية الدولية 

 . إندونسيا
أما المنهج الدراسي المستخدم في هذه المدرسة نشأتها توجه في 

ثم تأتي بعد ذلك أسس الحكومة المنهج سمي  1994المنهج 
 curriculum)على القدرات و آذلك المنهج المعتمدة  2004المنهج 

basic competence)  و المنهج المعتمدة على المستوى المدرسية. 
KTSP 

و  -)4 ي  ال أح اتذة ف الب واألس المية    الط طة اإلس ة المتوس المدرس
  .الحكومية مارياي بابو الغربية

 ةالطلب -)أ 
الطالب هو عنصر من العناصر المهمة في إجراء 

يمكن للمدرسة  وال. العملية التعليمية في مدرسة ما
إستغراق عملية نقل المعلومات و تنظيم اإلدارة بها بدون 

وهو شخص الذي لم يبلغ شابا وهو يحتاج إلى . الطالب
مساعدة للتغير نفسه ويصبح شابا قويا جسميا آان أم 

لتحقيق هذا الغرض تمكن إشرافه ومراقبته . فكريا
لذلك يكون الطالب عينية ال بد من . بوسيلة التعليم

مراعاتها حتى يتحقق الغرض األساسي من التعليم 
 . تحقيقا آامال

ة المدرسة المتوسطة اإلسالمية  غ عدد طلب ة يبل الحكومي
ة   ابو الغربي اي ب ية   .ماري نة الدراس  2009-2008للس

والي  ا 230ح ذآور . طالب اثومن  118من ال  112 اإلن
بعة فصول  ذه المدرسة س ي ه ة ف وعدد الفصول للدراس
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ن ف  ون م ين    تتك لين اثن ابع، فص ين للصف الس لين اثن ص
 .للصف التاسع للصف الثامن، و ثالثة فصول

 .األساتذة -)ب 
ب    درات الطال ة ق ة وترقي ي تنمي م ف ه دور مه درس ل الم

ريم  ق آ امال ذاخل انا آ ون إنس ى يك درس . حت ون الم ويك
وم حتى يكون      م العل مرشدا و مشرفا له و معلما الذي يعل

ا الم    ا يلقيه م لم ب يفه وم  الطال تى العل ن ش ا . درس م أم
من   ،مدرسا 22المدرسون في هذه المدرسة فيبلغ عددهم 

 .ومن اإلنات إثنا عشرة مدرسةمدرسا  عشرةالذآور 
 

ة      -)5 تعليم اللغة العربية في المدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومي
 .مارياي بابوا الغربية

اللغة العربية هي إحدى المواد التي تكون وسيلة مهمة لفهم 
لقرآن والحديث المكتوبين باللغة العربية وآذلك مصادر ا

التعاليم اإلسالمية األخرى التي أآثرها تستخدم بها ولذلك 
بجانب ذلك أن . سيسيطرلها أمرا ال يمكن إهمالها عند الطلبة

من أهداف التعليم تجهز األجيال العالمين العاملين حتي تكون 
   .سراج األمة في ظلمةحياة الدنيا

إجراء التعليم اللغة العربية فيها تابع بما وضع المنهج إذ  
الدراسي للمدرسة المتوسطة اإلسالمية للفصل الثاني حيث 
تكون له أهداف فيها بعد تعليم اللغة العربية على الطالب أو 
الطالبات وهي منهم أن يسيطروا ويفهموا الكلمة أو 

ب تحقق و يمكن للطال. المصطلحات سواء آان آتابة أو قراءة
اللغة العربية مستخدمين في حياتهم وأن يسيطروا فهم الكتب 

 .  اإلسالمية و القرأن و الحديث
ويستغرق تعليم اللغة العربية في هذه المدرسة في مدة ثالث  

اء واحد من آل أسبوع      واد المدروسة    . ساعات بلق وتشتمل الم
مى     ي تس واد وه دة الم ي وح ون ف ي تك ارات الت ع مه ى أرب عل

أ        النظ راءة واإلنش وار و الق ن الح ون م ي تتك دة وه ة الوح ري
 :الموجهة  وآما يلى بيانها في إجراء التعليم 
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 .الحوار -)أ 
ة         ه قائم ذي يتضمن في الحوار ال ة ب ة العربي يبدأ تعليم اللغ
رح      أتي بش م ي ليم ث كل س ا بش دة و نطقه ردات الجدي المف
ه  ار في درس األفك م يوضح الم ائل ث أنواع الوس ا ب معانيه

ة  ويق ى الطلب ه و يجب عل ة في ة والجمل درس الكلم رأ الم
ة     اني الكلمل حفظ الكلمات ويوجه المدرس األسئلة عن مع
ة  ل األدوار من الطلب أتي بتمثي ي الحوار و المناقشة وي ف
ظ     م يحف وار إذا ل راءة نص الح ذها بق ام الفصل وتنفي أم

 .الطالب الجملة أو التعبير فيها
 

 .القراءة -)ب 
راء يم الق د بتعل ا يقص ي يتعلمه ادة الت وير الم ي تط ة ه

ارة     ادة مه ذه الم يم وتحتصر ه راء التعل ي إج الطالب ف
 .واحدة وهي مهارة القراءة

 .إنشأ موجه -)ج 
يم     ي تعل ة ف اليب المتعرض ردات واألس ن المف ون م ويتك
ارة     يم المه ق و تعل ن تطبي ر م ادة تعتب ذه الم راءة  وه الق

 .الكتابة
   

 .ابيانات البحث وتحليلها ومناقشته -د 
 

ا -)1 ةة ءآف امن طلب الم و) ب(الصف الث ارة الك ي مه ى اف اجهم إل حتي
 .تنميتها

ع    ى جمي ة عل ام الباحث بالمالحظ ةق امن  طلب )  ب(الصف الث
ة مع مدر   ارة        وقام بالمقابل يم مه ة تعل ة حول عملي ة العربي سة اللغ

ة     ات ولمعرف ع المعلوم وة لجم ذه الخط ة، وه ة العربي الم باللغ الك
تعليم اللغة العربية في هذه المدرسة  وتشخيص  الواقعة عن عملية 

ة في أنشطة       ذه المالحظة والمقابل  المالحظة مشكالتها، وجرت ه
ة   ين،   التمهدي وم اإلثن ر  ،  16ي د   . 2009فبراي ا وج ن هن وم

 : الباحث المشكالت التي وقعت فيها آاآلتي
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ة       -)أ  ذالك قل ة وآ ة العربي يم اللغ ى تعل ة إل ول الطلب ة مي قل
ن  جاعتهم ع ارة      ش يم مه ى تعل ياما إل فهي ال س ر الش التعبي

 .الكالم
ا في     الكفاءة لبعض الطلبة على عدم  -)ب  تشكيل الجمل وترآيبه

 . الكالم
 

رح          ة، ط ة العربي الم باللغ ارة الك دار مه ن مق ائق ع ل الحق ولني
ة الصف         ع طلب ة لجمي ة التمهدي طة المالحظ ي أنش ار ف ث اإلختب الباح

ايير ) ب(الثامن  ا       معتمدا على المع ار مقياس ذا االختب ر ه ررة، ويعتب المق
وم  . لمعرفة آفاءة الطلبة في مهارة الكالم قام الباحث بهذا االختبار في الي

ين،  ر  16اإلثن ث     2009فبراي ة الثال ى الخص ى إل ة األول ي الخص ف
ة    ون دقيق ار    . واستغرق هذا االختبار مائة وخمس وثالث ذا االختب ان ه وآ

 .وبيةشفويا علي شكل األسئلة واألج
 

 )5(أما النتائج التي حصل عليها الطلبة فكما في الجدول رقم 
 )5(الجدول رقم 

 نتائج مهارة الكالم من اإلختبار في الدراسة التمهدية

ر
 الطلبةاسم قم

 المؤشر
النط التقديرالمئويةالدرجة

 ق
الممفردا

 ت
الطال
 قة

 14 4 5 5 آدي سافطرا 1
47 

أآثر 
 ناقص

 ناقص 53 16 5 6 5 أغوس سوفندي 2
أحمد فخر  3

 الرازي
6 6 5 17 

57 
 ناقص

 ناقص 50 15 5 5 5 اآبار الّدين 4
 مقبول 63 19 6 7 6 ديفي رياتي 5
دياه يوني  6

 رحمواتي
5 6 5 16 

53 
 ناقص

أآثر  40 12 3 5 4ديماس يوغي  7
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 ناقص سطريا 
دودي تري  8

 حرتادي
6 8 6 20 

67 
 مقبول

إندرا فطرا  9
 راحرجا

7 8 6 21 
70 

 جيد

1
0 

 18 6 6 6 فيانداني مفيدة
60 

 مقبول

1
1 

حكمة إسني 
 رونداني

5 6 4 15 
50 

 ناقص

1
2 

 21 6 7 8 إيكا رزقي
70 

 جيد

1
3 

 21 6 8 7 إنداه أفرليينتي
70 

 جيد

1
4 

 17 5 6 6إنتان جهيا رحمن
57 

 ناقص

1
5 

ارحام راوي 
 هادي

5 6 4 15 
50 

 ناقص

1
6 

 21 6 8 7 حسن الخاتمة
70 

 جيد

1
7 

 17 5 6 6 آيكي أندرياني
57 

 ناقص

1
8 

 16 5 6 5 لييى شمسياتي
53 

 ناقص

1
9 

لطفي علوي 
 رحيم 

5 5 4 14 
47 

أآثر 
 ناقص

2
0 

 17 5 6 6 مر لينة
57 

 ناقص

2
1 

 19 6 7 6 ميسي جوراتن
63 

 مقبول
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2
2 

محمد أمين 
 مسلمين

5 6 5 16 
53 

 ناقص

2
3 

 15 4 6 5 نوفآ نجرهيني
50 

 ناقص

2
4 

 18 6 6 6 نور خسنة
60 

 مقبول

2
5 

رحمة علي 
 سلطاني

7 8 7 22 
73 

 جيد

2
6 

رزقي مولي 
 نساء

7 8 6 21 
70 

 جيد

2
7 

سطريا 
 رجستيراه

4 5 4 13 
43 

أآثر 
 ناقص

2
8 

سيكار إيكا 
 أرياني

5 6 4 15 
50 

 ناقص

2
9 

 19 6 7 6 سيتي عائشة
63 

 مقبول

3
0 

 17 5 6 6 سيتي ميسارة
57 

 ناقص

3
1 

 17 5 6 6 صدريةستتي 
57 

 ناقص

3
2 

 20 6 7 7 سوسي سوسنتي
67 

 مقبول

3
3 

 17 5 6 6 تيال في اليل
57 

 ناقص

3
4 

 17 5 6 6 وحيودي
57 

 ناقص

 1907 588 175 197216 المجموعة
 ناقص17،356،1 5،1 6،4 5،8 المتوسط
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فعرفنا معدل نتائج )  5( إذا فحصنا ما سبق ذآره من الجدول رقم 

 :ت المقيسة في الكالم، وهي آما يليالمهارا
 5،8معدل النتائج في النطق   -)أ 
   6،3معدل النتائج في المفردات  -)ب 
 )6(أنظر إلى الجدول رقم  (    5،1معدل النتائج في الطالقة  -)ج 

 

 )6(الجدول رقم 
 معدل نتائج المهارات المقيسة في الكالم

 

المهارات المقيسة في  رقم
 الكالم

 معدل النتائج

1 
2 
3 

 النطق
 المفردات
 الطالقة

5،8 
6،3 
5،1 

 
: ومن هنا اتضح أن أحسن المهارات المقيسة في الكالم هي المفردات

 5،1: و أدناها هي والطالقة       5،1:النطق  6،3
 

م     دول رق ن الج ر م ائج )  5(  يظه ةأن نت يمكن   الطلب ة، ف مختلف
ا  للباحث أن يصنفها إلى ستة أقسام معتمدا على المعيار المق رر، وهي آم

 :يلي
 

 ممتاز ال ينالها أحد) أ  (  درجة  -1
 جيد جدا الينالها أحد) ب ( درجة  -2
 طلبةجيد نالها ستة ) ج ( درجة  -3
 مقبول نالها سبعة طلبة) د ( درجة  -4
 ناقص نالها سبعة طلبة) ه ( درجة  -5
 أآثر ناقص نالها أربعة عشر طلبة) و ( درجة  -6
 

في مهارة الكالم عرض  الطلبةإلدراك درجة التكرارعن نتائج 
 ) 7( الباحث ذالك بالنسبة المئوية في الجدول رقم 
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 ) 7( الجدول رقم 

 درجة التكرار عن نتائج مهارة الكالم بالنسبة المئوية
 

النتيجة  التقديرالرقم
 بالحروف

عدد 
 الطلبة

النسبة 
 الدرجة المئوية

1  
2 
3 
4 
5 
6 

 ممتاز
 جيد جدا
 جيد
 مقبول
 ناقص
أآثر 
 ناقص

 أ
 ب
 ج
 د
 ه
 و

- 
- 
6 
7 
7 

14 

0،0% 
0،0% 

17،6% 
20،6% 
20،6% 
41،2% 

 ناجح
 ناجح
 ناجح
 ناجح
 لم ينجح
 لم ينجح

  %100 34 المجموعة
 

على في مهارة الكالم  الطلبةيظهر من هذا الجدول أن آفاءة 
، على المستوى %20،6مقبول  ، على المستوى%17،6المستوى جيد 

 .%41،2 اقصأآثر ن، على المستوى %20،6ناقص، 
 

ة من     ولمعرفة  ة المعدل ة الكفائ امن    طلب ارة   ) ب(الصف الث في مه
 :الكالم استجدم الباحث الرمز التالي 

 
 

 :شرح
X = لالمعّد 
∑X=  الطلبةعدد النتائج المحصولة من جميع 
N =  الطلبةعدد

1907 =56,
1 34 

ة م     ة ن من هنا اتضح إن الكفاءة المعّدلة بالنسبة المئوي الصف   طلب
 ".المقبول" وهي علي المستوى  % 56،1) ب(الثامن 
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 الدور األول -)2

 تخطيط الدور األول -)أ 
ث   اقش الباح دور ن ي ال ة ف ة الخط ة العربي ة اللغ وُمدرس

 :األّول، ويوافقنا تصميم الخطة آما يلي
اءات، ولكل           ع لق دور تتكون من أرب ذه ال إن اللقاءات في ه

اني      لقاء ثالثة خصص، قام المدرس  اء الث اء األول واللق في اللق
يم باستخدام      ى خطة التعل واللقاء الثالث بعملية التعليم معتمدا عل

اتيح     ات المف ي بطاق ة وه ائل التعليمي ع    . الوس اء الراب ا اللق وأم
ئلة من       ى شكل الألس طرح الباحث االختبار البعدي الشفوي عل

 . المدرس واألجوبة من الطلبة
ذه الدراس    ة      واالوقات له درس اللغ رر ل ة للجدول المق ة تابع

امن    بالمدرسة المتوسطة اإلسالمية    ) ب(العربية في الفصل الث
اء،  . الحكومية مارياي بابوا ذالغربية اللقاء األول في اليوم الثالث

ر  17 اء،     ,  2009فبرايي وم الثالث ي الي اني ف اء الث  24واللق
ر  اء، 2009فبرايي وم الثالث ي الي ث ف اء الثال ارس  3، واللق م

 .2009مارس  11، واللقاء الرابع في اليوم الثالثاء، 2009
 :ومادة الحوار المدروسة في الدور األول هي آما يلي

 "َآْيَف ُنَصلِّي" 
 ْالَجِدْيَدُة َالُمْفَرَداُت

َنْسُجد  –َنْرَفُع  –َتْرَآُع  –َحِفْظُتْم  –َنَتَحدَُّث َعْن  –ُنَصّلي :  َاألْفَعال -1
 َيْسَأُل -ُنَكبُِّر –َأْرُجوا  -يَنْكَتِف –

 –َعاَدًة  –َاْلَمْفُرْوَضة  –َمّرًة ج َمرَّات  –َاألْسُبْوع :  ألْسَماءَا -2
 َبْيٌت  ج  ُبُيْوٌت – ِاْهِتَمام –َالِقَياُم ِمْن   -َبْعَض  –َاإلْعِتَدال 

 )1(َاْلِحَوار 
َوَبْعَد َذاِلَك َيْسَئُل . َلى التََّالِمْيذُمَدرُِّس اِلفْقه ْالَفْصَل ُثمَّ ُيَسلُِّم َع َيْدُخل

 :ْالُمَدرُِّس الّتَالِمْيذ
 َماَذا َدَرْسَنا ِفي ْاُألْسُبْوِع ْالَماِضى ؟  :    َالُمَدرُِّس
 َدَرْسَنا َعْن َآْيِفيَِّة ْالُوُضْوِء:    َاْلتََّالِمْيُذ
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ْالَماِضى َعْن َآَالُمَك َصِحْيح، َدَرْسَنا ِفي ْاُألْسُبْوِع :    المدرس
ْ الُوُضْوِء، َوَنْدُرُس ْاآلَن  َمْوُضْوًعا َجِدْيًدا َوُهَو َآْيَف " َآْيِفّيِة

 ؟، َآْم َمّرًة ُنَصّلي ِفيْ الَيْوِم "ُنَصّلي
 ُنَصّلي َخْمَس َمرَّاٍت ِفيْ الَيْوِم:   التالميذ
 !لَخْمَس ُأْذُآْر َالصَّلَواَت ْالَمْفُرْوَضَة ْا! َأْحَسْنُتْم :   المدرس
َالصَّلَواُتْ الَمفُْْرْوَضُة ِهَي َصَالُة الصُّْبِح، وصالة الظُّْهر،  :  إبراهيم  

 .الَمْغِرب، وَصَالة الِعَشاِءوَصَالُة ْالَعْصر، وَصَالُة 
 !َعِظْيم :   المدرس
َيا ُأْسَتاذ، َآْيَف ُنَصّلي َآَما ُيَصلِّي َنِبيَُّنا ُمَحّمٌد َصلّى اُهللا :   حامد

 َلْيِه َوَسّلم؟َع
 .َطّيْب، َهيَّا ِبَنا َنَتَحدََّث َعْن َآْيِفيَِّة الصََّالِة:   المدرس 

 
 

 )2(َاْلِحَواُر 
 َماَذا َتْفَعُلْوَن ِعْنَدْ الِقَياِم ِللصََّالِة ؟! أيَُّها الّتَالِمْيُذ :   َْالُمَدرِّس
 ُنْخِلُص النِّيََّة َأوًَّال:   التََّالِمْيُذ
 َطيِّْب، َماَذا َتْفَعُلْوَن َبْعَد َذاِلَك َيا َخاِلْد  ؟:    المدرس

 َأُقْول َاُهللا َأْآَبر. ُأَآبُِّر َتْكِبْيَرَة اِإلْحَرام:   خالد
 َماَذا َتْفَعْل َبْعَد َتْكِبْيَرِة اإلْحَرام ؟. . . َوأْنَت َيا َأْحَمْد :   المدرس
 "َاْلَفاِتَحة"َأْقَرُأ ُسْوَرة :   أحمد
 َهْل َحِفْظُتْم ُسْورَة ْالَفاِتَحة ؟:   رسالمد

 َطيِّْب َحِفْظَناَها:   التالميذ
ْ َيْقَرأ ِبَفاِتَحِة " َقاَل الّنِبي ص م ! َأْحَسْنُتم :   المدرس  َال َصَالَة ِلَمْن لَم

 )رواه مسلم " ( ْالِكَتاب
 اِتحةِإَذْن، َال َتِصحُّ َصَالَتَنا ِإَذا لَمْ َنْقَرأ الَف:   إبراهيم
َوَأْنَت َيا ُعَمر، َماَذا َتْفَعُل َبْعَد ِقَراَءَة . . . َصِحْيح:   المدرس
 ْالَفاِتَحة؟
 َأْقَرأ َبْعُض آَياٍت ِمَن ْالُقْرآن:   عمر
 َيا ُأْسَتاذ، َبْعَد ْالَفاِتَحة، َأْقَرأ َعاَدًة ُسْوَرَة ْاِإلْخَالص:   خالد
 ْصرَوَعاَدًة َأْقَرأ ُسْوَرة ْالَع:   حامد

 َوَبْعَد َذاِلَك َماَذا َتْفَعل ؟. . . َال َبْأَس :   المدرس
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 . . .ُنَكّبُر ِللرُُّآْوع :   التالميذ
 َنَعْم َنْرَآع،  ُثمَّ َماَذا َتْفَعل؟:   المدرس
 َنُقْوُم ِمَن الرُُّآْوع :   التالميذ

َيا َخاِلْد، . ْاِالْعِتَدالَنْرَفُع ِمَن الرُُّآْوِع ِب. . . َآَالُمُكْم َصِحْيح :   المدرس 
 ْاِإلَمام ِعْنَد الِقَياِم ِمَن الرُُّآْوع ؟ َماَذا َيُقْوُل 

 "َسِمَع اُهللا ِلَمْن حمََِده:"َاِإلَمام َيُقْول :   خالد
 َثمَّ َماَذا َنْفَعل َبْعَد َذاِلك؟ :    المدرس
 . . . .َنْسُجد :   التالميذ

ي ِبَهَذا أّوًال َأْرُجْو َأْن َتْدُرُسْوا َمْوُضْوع َنْكَتِف. . . َطيِّْب :   المدرس 
 .الصََّالة ِفي ُبُيْوِتُكْم، ُشْكًرا َعلَى ِاْهِتَماِمُكم

 .َعْفًوا:   التالميذ
 
 
 
 

 َنَتَعّلُم ْالِحَساب
 الجديدةلُمْفَرَدات َْا

  –ْبَقى َي –ُيَساِوْي  –ُزْرُتْم  –ُاْحُسْب  –َما َزاَلْت  –َتَذآََّر :  األفعال -1
 .َنْسَتِفْيُد ِمْن

 
 –َمْجُمْوع  –َاْلُعْمَلة  –ِبالضَّْبط  –َعَدٌد ج َأْعَداد  –ِحصَُّتَنا :  األسماء -2

 َدِقْيَقة –َدَقاِئْق  –َزاِئـْد 
 –َخْمٌس َوِعْشُرْون  –ِعْشُرْون  –ِاْثَنا َعَشَر  –َأَحَد َعَشَر :  األعداد -3

 –َثَالثمُِاَئٍة  –ِماَئَتْيِن  –ِماَئُة   -اُنْونَثـَم –ِسـتُّْون  –َثَالُثْون 
 َثَالَثُة آالف –َاْلَفاِن   –َأْلٌف 

 )1(َْلِحَوار ا
 السالم عليكم:   َالُمَدرُِّس
 وعليكم السالم ورحمة اهللا وبرآاته:   َالَتَالِمْيُذ
 ؟ َآْيَف َحاُلُكُمْ الَيْوم:   المدرس
 َحْمُد ِللَّهَاْل –َنْحـُن ِبَخـْيٍر :   التالميذ
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ِحصَُّتـَنا َاآلن َدْرُسْ الِحَساب،  َهْل َعِلْمُتم الَواِجَب الَمْنِزلي :  المدرس 
 ؟

 َنَعْم َعِلْمَناُه:   التالميذ
 َطيِّْب،  َأْحُسْب َلَنا ِتْلَكْ األْعـَداد:   المدرس

          تٌَّة، َسْبَعٌة، َثَماِنَيٌة، ِسـ, َواِحٌد، ِاْثنـَاِن، َثـَالَثٌة، َأْرَبَعٌة، َخْمَسٌة: التالميذ    
 ِتْسَعٌة، َعْشَرٌة

َأْسأُلُكْم اآلَن َعمَّا َنِجُدُه ِفي . َأْنَت ِتْلِمْيٌذ ُمَتَذآِّر. . .َعِظْيم : المدرس         
 !َفْصِلَنا َهَذا 

 َآْم ُمَدرًِّسا ِفي َهَذا ْالَفْصل ؟:   المدرس
 اِحٌدِفيْ الَفْصل ُمَدّرٌس َو:   التلميذ

 َآْم َمْكَتَبا ِفي َهَذا الَفْصل ؟:   المدرس
 ِفيْ الَفْصِل ِتْسَعَة َعَشَر َمْكَتًبا:   التالميذ
 َيا ِعْمَران ،َآْم ِتْلِمْيًذا ِفي َهَذا ْالَفْصل ؟:   المدرس
 ِفي َهَذاْ الَفْصل َخْمَسٌة َوَثَالُثْوَن ِتْلِمْيًذا:   عمران
 ي َفْصِلَنا ؟َآْم َناِفَذًة ِف:   المدرس
 .ِفي َفْصِلَنا َخْمُس َنـَواِفذ :   التالميذ

 
 تنفيذ الدور األول -)ب 

 من الدور األولاللقاء األول  -)1

في اللقاء األول من الّدور األّول نفذت إجراءات التعليم 
بالمدرسة المتوسطة اإلسالمية ) ب(في الصف الثامن 

حطة  الحكومية مارياء بابوا الغربية، قام بها الباحث وفق
ونفذت هذه اإلجراءات التعليمية في يوم . التعليم المقررة

وطلبة هذه . م 2009من فبراير سنة  17الثالثاء في التاريخ  
 .التعليميةالفصل آلهم حضروا في هذه اإلجراءات 

" آيف نصلي"وموضوع الدرس في هذ اللقاء هي 
وهذه . والوسيلة التعليمية المستخدمة هي بطاقات المفاتيح

وإجراءات هذه الخطة تتكون من . دقيقة 135خصة حوالي ال
 :الّنشاط األول والشاط الرئيسي والنشاط األخيرآما يلي

 

 :النشاط األول قام المدرس بما يلي -
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يبدأ  ،دقائق عشرةحوالي  النشاط األوليستغرق هذا 
المدرس األنشطة التعليمية بالتحية أو السالم والدعاء 

ثم يسأل أحوالهم ويشّجعهم لجذب ،  الطلبةوالمجاملة على 
 وبعد. ميولهم وتشويق اهتمامهم في عملية التعليم والتعلم

ذالك تكلم المعلم قليال عن الدرس الذي سبق تعلمه للربط 
ابتداء الدرس يلقي المدرس موضوع ثم  بالدرس الجديد

في فهم  الطلبةالدرس المدروس وأهدافه المرجوة لتيسير 
 .مادة الدرس

 

 الرئيسي قام المدرس بما يليالنشاط  -
، يبدأ المدرس دقيقة 110يستغرق هذا اإللقاء حوالي 

عن  المفردات الجديدة من مادة الحوار المتعلقة بتقديم 
ويقرأ المدرس آل مفردات واحدة " آيف نصلي"موضوع 

ويكررها أآثر من ثالث مرات حتى . الطلبةواحدة ويقّلده 
وطالقة ثم يعطي  بتلك المفردات صحيحا الطلبةينطق 

ليسألوا معاني المفردات التي  الطلبةالمدرس الفرصة لدى 
ثم أمر  .لم يفهموها ويشرح المدرس معاني تلك المفردات

المعلم الطلبة لكتابة المفردات الجديدة ومعانيها في 
 .دفاترهم

 

من نص ) 1(ثم واصل المدرس إلى إلقاء مادة الحوار 
ثم . الطلبةك المادة ويقّلده يلفظ المدرس تل. الكتاب المقرر

يكرر هذه األنشطة أآثر من ثالث مرات حتى ينطق 
ثم األسئلة . بتلك المادة نطقا صحيحا وطالقة الطلبة

 .الطلبةواألجوبة على شكل سؤال من المعلم وجواب من 
 الطلبة، وبعد ذلك يعرض المدرس بطاقة مفاتيح على
فاتيح في ويشرح المدرس عن آيفية استعمال بطاقات الم

 . التعليم
باإلسدواخي  الطلبةثم يوزع المدرس بطاقات المفاتيح إلى 

ويعطي ) ب(و أ) أ(إحدى البطاقتين  طالبفأخذ آل 
ليقروا بطاقاتهم قراءة صامتة حوالي  الطلبةالفرصة لدى 
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ثالثة دقائق ويسألوا المفردات الصعبة لديهم قبل أن يودو 
 .األنشطة بالتسلسل

 )دقائق  15حوالي (   :ام المدرس بما يليالنشاط األخير ق -
آلها من لعب هذه البطاقات، قام الطلبة بعد مانتهت 

الباحث باعطاء خالصة عن هذه المادة وتأآدها لمعرفة 
قدرة الطلبة طوال اشتراآهم في هذه عملية التعليم، ثم 

 . يختتم المدرس بكلمة حمدلة
 

 .من الدور األول الثانياللقاء  -)2
لثاني من الّدور األّول نفذت إجراءات التعليم في في اللقاء ا
بالمدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية ) ب(الصف الثامن 

. مارياء بابوا الغربية، قام بها الباحث وفق حطة التعليم المقررة
 24ونفذت هذه اإلجراءات التعليمية في يوم الثالثاء في التاريخ 

لفصل آلهم حضروا في هذه ا طلبة و. م 2009من فبراير سنة 
 .هذه اإلجراءات التعليمية

" آيف نصلي"وموضوع الّدرس في هذ الّلقاء هي 
وهذه الخصة . والوسيلة التعليمية المستخدمة هي بطاقة المفاتيح

وإجراءات هذه الخطة تتكون من الّنشاط .  دقيقة 135حوالي 
 :آما يلياألول والشاط الرئيسي والنشاط األخير

 :قام المدّرس بما يلي النشاط األّول -
دقائق يبدأ المدرس  عشرةيستغرق هذا التمهيد حوالي 

األنشطة التعليمية بالتحية أو السالم والدعاء والمجاملة على 
ثم يسأل أحوالهم ويشّجعهم لجذب ميولهم وتشويق الطلبة، 

وبعد ابتداء الدرس يلقي . اهتمامهم في عملية التعليم والتعلم
المدروس وأهدافه المرجوة لتيسير  المدرس موضوع الدرس

 .في فهم مادة الدرس الطلبة
 :النشاط الرئيسي قام المدرس بما يلي -

، يبدأ ائقدق مائة وعشريستغرق هذا اإللقاء حوالي 
عن  المفردات الجديدة من مادة الحوار المتعلقة المدرس بتقديم 

ويقرأ المدرس آل مفردات واحدة " آيف نصلي"موضوع 
ويكررها أآثر من ثالث مرات حتى ينطق . الطلبةده واحدة ويقّل
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بتلك المفردات صحيحا وطالقة ثم يعطي المدرس  الطلبة
الفرصة لدى التالميذ ليسألوا معاني المفردات التي لم يفهموها 

 . ويشرح المدرس معاني تلك المفردات
والمفردات ) 2(ثم يواصل المدرس إلى إلقاء مادة الحوار 

يلفظ المدرس تلك المادة ويقّلده . كتاب المقررالجديدة من نص ال
ثم يكرر هذه األنشطة أآثر من ثالث مرات حتى ينطق . الطلبة
ثم األسئلة واألجوبة . بتلك المادة نطقا صحيحا وطالقة الطلبة

 .الطلبةعلى شكل سؤال من المعلم وجواب من 
, الطلبة وبعد ذلك يعرض المدرس بطاقة مفاتيح على

عن آيفية استعمال بطاقات المفاتيح في ويشرح المدرس 
 . التعليم

باإلسدواخي  الطلبةثم يوزع المدرس بطاقات المفاتيح إلى 
ويعطي الفرصة ) ب(و أ) أ(فأخذ آل تلميذ إحدى البطاقتين 

ليقروا بطاقاتهم قراءة صامتة حوالي ثالثة دقائق  الطلبةلدى 
طة ويسألوا المفردات الصعبة لديهم قبل أن يودو األنش

 .بالتسلسل
 )دقائق  15حوالي (        :النشاط األخير قام المدرس بما يلي -

بعد مانتهت الطلبة آلها من لعب هذه البطاقات، قام الباحث  
باعطاء خالصة عن هذه المادة وتأآدها لمعرفة قدرة الطلبة 
طوال اشتراآهم في هذه عملية التعليم، ثم يختتم المدرس بكلمة 

 حمدلة
 

 لثالث من الدور األولاللقاء ا  -)3

في اللقاء الثالث من الدور األول نفذت إجراءات التعليم في  
بالمدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية ) ب(الصف الثامن 

. مارياء بابوا الغربية، قام بها الباحث وفق حطة التعليم المقررة
 3ونفذت هذه اإلجراءات التعليمية في يوم الثالثاء في التاريخ، 

هذه الفصل آلهم حضروا في هذه  طلبةو. م 2009مارس سنة من 
 .اإلجراءات التعليمية
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" نتعلم الحساب" وموضوع الدرس في هذ اللقاء هي
وهذه الخصة . والوسيلة التعليمية المستخدمة هي بطاقة المفاتيح

التمهيد، إلقاء : أما إجراءات التعليم فتتكون من. دقيقة 135حوالي 
 :م، اإلختتام آما يليمادة الدرس، التقوي

 :النشاط األول قام المدرس بما يلي -
دقائق يبدأ المدرس  عشرةيستغرق هذا التمهيد حوالي 

األنشطة التعليمية بالتحية أو السالم والدعاء والمجاملة على 
، ثم يسأل أحوالهم ويشّجعهم لجذب ميولهم وتشويق  الطلبة

داء الدرس يلقي وبعد ابت. اهتمامهم في عملية التعليم والتعلم
المدرس موضوع الدرس المدروس وأهدافه المرجوة لتيسير 

 .في فهم مادة الدرس الطلبة
 :النشاط الرئيسي قام المدرس بما يلي -

، يبدأ ائقدق مائة وخمسيستغرق هذا اإللقاء حوالي 
 المفردات الجديدة من مادة الحوار المتعلقة المدرس بتقديم 

يقرأ المدرس آل مفردات و"  نتعلم الحساب "عن موضوع 
ويكررها أآثر من ثالث مرات . الطلبةواحدة واحدة ويقّلده 

بتلك المفردات صحيحا وطالقة ثم يعطي  الطلبةحتى ينطق 
ليسألوا معاني المفردات التي لم  الطلبةالمدرس الفرصة لدى 

 . معاني تلك المفردات يفهموها ويشرح المدرس
من نص ) 1(الحوار ثم يواصل المدرس إلى إلقاء مادة 

ثم . يلفظ المدرس تلك المادة ويقّلده التالميذ. الكتاب المقرر
 الطلبةيكرر هذه األنشطة أآثر من ثالث مرات حتى ينطق 

ثم األسئلة واألجوبة على . بتلك المادة نطقا صحيحا وطالقة
 .الطلبةشكل سؤال من المعلم وجواب من 

 ،الطلبة وبعد ذلك يعرض المدرس بطاقة مفاتيح على
ويشرح المدرس عن آيفية استعمال بطاقات المفاتيح في 

 . التعليم
 الطلبةثم يوزع المدرس بطاقات المفاتيح إلى 

) ب(او ) أ(باإلسدواخي فأخذ آل تلميذ إحدى البطاقتين 
ويعطي الفرصة لدى التالميذ ليقروا بطاقاتهم قراءة صامتة 
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لديهم قبل أن حوالي ثالثة دقائق ويسألوا المفردات الصعبة 
 .يودو األنشطة بالتسلسل

 :النشاط األخير قام المدرس بما يلي -
آلها من لعب هذه البطاقات، قام  الطلبةبعد مانتهت 

الباحث باعطاء خالصة عن هذه المادة وتأآدها لمعرفة قدرة 
طوال اشتراآهم في هذه عملية التعليم، ثم يختتم  الطلبة

 .المدرس بكلمة حمدلة
 

 

 ابع في الدور األّولاللقاء الّر -)4
تم اللقاء الّرابع في الّدور األّول في اليوم الثالثاء، مارس، 

في الخصة األول والثاني والثالث ويستغرق هذا  2009 - 10
 :اللقاء مائة وخمس وثالثون دقيقة، وتم اإلخبار البعدي آما يلي

 
 التمهيد -

تم التمهيد حوالي خمس عشرة دقيقة، بدأ المدرس أنشطة 
عاء ثم سأل عن أحوالهم والّد الطلبةختبار بالتحية على اإل

 .في هذا اإلختبار وشجعهم لجذب ميولهم وتشويق اهتمامهم
 .اإلختبار البعدي -

شرح . قام المدرس باإلختبار البعدي حوالي ثمانين دقيقة
، أن هذ اإلختبار اختبار شفوي على شكل  الطلبةالمدرس لدي 

شفوي على شكل األسئلة من األسئلة واألجوبة وهي اختبار 
وعدد األسئلة   .واحدا فواحدا الطلبةالمدرس واألجوبة من 

. أسئلة ووقت االختبار لكل فرد حوالي دقيقتين أو أآثر عشرة
 . وهذا االختبار لمعرفة تنمية النطق والمفردات والطالقة

 .اإلختتام -
اختتم المدرس هذاإلختبار حوالي خمس دقائق، واختتم 

وأخيرا يفشو المدرس السالم . ختباربالدعاءالمدرس اإل
 .الطلبةوالتحية على 

 

 )8(وأّما النتيجة من هذا اإلختبار فكما في الجدول رقم 
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 ) 8(الجدول رقم 
 نتائج مهارة الكالم من اإلختبار البعدي في الدور األول

ر
 الطلبةاسم  قم

 المؤشر
النط التقديرالمئويةالدرجة

 ق
الممفردا
 ت

الطال
 قة

 مقبول 67 20 6 8 6 فطرااآدي س 1
 مقبول 60 18 5 7 6 أغوس سوفندي 2
أحمد فخر  3

 الرازي
 مقبول 60 18 5 7 6

 ناقص 53 16 5 6 5 يناآبار الّد 4
 جيد 73 22 7 8 7 ديفي رياتي 5
دياه يوني  6

 رحمواتي
 مقبول 63 19 6 7 6

ديماس يوغي  7
 سطريا 

 ناقص 50 15 4 6 5

 دودي تري 8
 حرتادي

 جيد 73 22 7 8 7

إندرا فطرا  9
 راحرجا

 جيد 87 26 8 9 9

1
0 

 مقبول 67 20 6 7 7 فيانداني مفيدة

1
1 

حكمة إسني 
 رونداني

 ناقص 57 17 5 6 6

1
2 

 جيد 77 23 7 9 7 إيكا رزقي

1
3 

 جيد 77 23 7 9 7 إنداه أفرليينتي

 مقبول 60 18 6 6 6إنتان جهيا رحمن1
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4 
1
5 

ارحام راوي 
 هادي

 ناقص 53 16 5 6 5

1
6 

جيد جدا 80 24 7 9 8 حسن الخاتمة

1
7 

 مقبول 67 20 6 7 7 آيكي أندرياني

1
8 

 مقبول 63 19 6 7 6 لييى شمسياتي

1
9 

لطفي علوي 
 رحيم 

 ناقص 57 17 5 6 6

2
0 

 مقبول 63 19 6 7 6 مر لينة

2
1 

 مقبول 67 20 6 7 7 ميسي جوراتن

2
2 

محمد أمين 
 مسلمين

 مقبول 63 19 6 7 6

2
3 

 مقبول 63 19 6 7 6 نوفآ نجرهيني

2
4 

 مقبول 67 20 6 7 7 نور خسنة

2
5 

رحمة علي 
 سلطاني

جيد جدا 80 24 7 9 8

2
6 

رزقي مولي 
 نساء

 جيد 73 22 6 9 7

2
7 

سطريا 
 رجستيراه

 ناقص 57 17 5 6 6

سيكار إيكا 2
 أرياني

 مقبول 63 19 6 7 6
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8 
2
9 

 جيد 70 21 6 8 7 سيتي عائشة

3
0 

 مقبول 63 19 6 7 6 سيتي ميسارة

3
1 

 جيد 70 21 6 8 7 ستتي صدرية

3
2 

 جيد 77 23 7 7 9 سوسي سوسنتي

3
3 

 مقبول 67 20 6 7 7 تيال في اليل

3
4 

 مقبول 63 19 6 7 6 وحيودي

 2250 675 204 223248 المجموعة
 مقبول20،066،2 6،0 7،3 6،6 المتوسط

 

فعرفنا معّدل نتائج ) 8(ره من الجدول رقم إذا فحصنا ما سبق ذآ
 :المهارات المقيسة في الكالم، وهي آما يلي

 6،6معّدل النتائج في النطق   -1
 7،3معّدل النتائج في المفردات  -2
 )9( أنظر إلى الجدول رقم  (     6،0معّدل النتائج في الطالقة   -3

 

 ) 9( الجدول رقم 
 في الدور األول  معّدل نتائج المهارات المقيسة في الكالم

المهارات المقيسة في  رقم
 الكالم

 معدل النتائج

1 
2 
3 

 النطق
 المفردات
 الطالقة

6،6 
7،3 
6،0 
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: ومن هنا اتضح أن أحسن المهارات المقيسة في الكالم هي المفردات
   6،0:  و أدناها الطالقة   6،3

أن نتائج الطلبة مختلفة، فيمكن )  8( يظهر من الجدول رقم  
احث أن يصنفها إلى ستة أقسام معتمدا على المعيار المقرر، وهي آما للب
 :يلي

 ممتاز ال ينالها أحد) أ ( درجة   -1
 .جيد جدا نالها طالبان) ب( درجة   -2
 .جيد نالها تسعة طلبة) ج (درجة   -3
 .مقبول نالها سبعة عشر طلبة) د ( درجة   -4
 .ناقص نالها ثالثة عشر طلبة) ه ( درجة   -5
 .ثالثة طلبةنالها  ثر ناقصأآ) و (درجة   -6

 

إلدراك درجة التكرارعن نتائج الطلبة في مهارة الكالم عرض 
 ) 10( الباحث ذالك بالنسبة المئوية في الجدول رقم 

 )10( الجدول رقم 
 درجة التكرار عن نتائج مهارة الكالم بالنسبة المئوية

النتيجة  التقدير الرقم
بالحروف

عدد 
 الطلبة

النسبة 
 المئوية

 لبيانا

1  
2 
3 
4 
5 
6 

 ممتاز
 جيد جدا
 جيد
 مقبول
 ناقص
أآثر 
 ناقص

 أ
 ب
 ج
 د
 ه
 و

- 
2 
9 

17 
3 
3 

0,00 %
5,9  % 

26,5 %
50,0 %
8,8 % 
8,8 % 

 ناجح
 ناجح
 ناجح
 ناجح
 لم ينجح
 لم ينجح

  % 100 34 المجموع
 

يظهر من هذا الجدول أن آفاءة الطلبة في مهارة الكالم على  
، على % 26,5، على المستوى جيد % 5,9المستوي جيد جدا 

، على % 8,8، على المستوى ناقص، % 50,0مقبول  المستوى
 .8,8   أآثر ناقصالمستوى 
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في مهارة ) ب(الكفاءة المعدلة من طلبة الصف الثامن  ولمعرفة 
 :الكالم استجدم الباحث الرمز التالي 

 

 
 :شرح

X = المعَدل 
∑X= الطلبةع عدد النتائج المحصولة من جمي 
N =  الطلبةعدد

  
2250=66,

2 34 
ة من    ة من هنا اتضح إن الكفاءة المعّدلة بالنسبة المئوي الصف   طلب

 "مقبول" وهي علي المستوى  % 66,2) ب(الثامن 
 المالحظة -)ج 

الم        ارة الك ي مه تعلم ف يم وال ة التعل ث عملي ظ الباح الح
ا جرى    ثم آتب آل  . باستخدام بطاقات المفاتيح مع المدرس  م

ام الباحث مباشرة حيث     . في هذا الدور في صفحة المالحظة ق
 .ينفذها الباحث نفسه مع المدرس

 
 الثاني الدور من االنعكاس/ التقويم -)د 

، انقسم االنعكاس في هذ الدور إلى ثالثة أقسام، أوال
ثانيا، االنعكاس على سلوك . االنعكاس على أنشطة التعليم

وهذا االنعكاس إعتمد . اإلختبار ثالثا، االنعكاس على. الطلبة
على البيانات المحصولة من المالحظة والنتائج المحصولة من 

وهذ لمعرفة نتيجة إجراء التعليم والتعلم ومدى الحاجة . التقويم
 .ألى تخطيط األنشطة اإلضافية لعالج النقائض في هذا الدور

 .، االنعكاس على أنشطة التعليمأوال
 :لم تجري آما المرجوة، منها إن أنشطة القاء المواد

 .لم يستنفذ المدرس وسائل التعليمية تماما -)1
 .قلة تشجيع المدرس للطلبة في التكلم -)2
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 .، االنعكاس على سلوك التالميذثانيا
إن أنشطة الطلبة في عملية التعلم جيد جدا، هم يهتمون  -)1

بالدراس اهتماما آبيرا ولكن لم يتعودوا بالستخدام 
 .بطاقات المفاتيح

زالت شجاعة بعض الطلبة محدودة السيما الطلبة ما -)2
 .المستحيون والذين لديهم القدرة الدانية

 أمرهم ما عند بالواجب القيام في حماسة الطلبة أظهر -)3
 .به المدرس

 .اليفهمونه عما يسألون الطلبة اليزال -)4
 .، االنعكاس على اإلختبارثالثا

 نفذت االختبار الشفوى باألسئلة من المدرس واألجوبة -)1
من الطلبة ولكن الطلبة بعضهم يشعرون بالخوف على 

 .هذه االختبار
ولم يصل   % 66,1أن معدل النتائج من هذا االختبار،  -)2

 .إلى المقياس المقرر

 اإلجراءات أن الباحث يستخلص التحليل هذا على اعتمادا
 آفاءة نتيجة وآذلك .جيد مستوى على تصل لم األول الدور في التعليمية
 هذه أن القول وخالصة .جيد مستوى على إلى تصل لمالطلبة 

 .الثاني الدور في تنفيذها من بد ال التعليمية اإلجراءات
 

 الدور الثاني -)3
 تخطيط الدور األول     -)أ 

ث   اقش الباح دور  ن ي ال ة ف ة الخط ة العربي درس اللغ وم
 :الثاني، ويوافقنا تصميم الخطة آما يلي

دور تتكون من أر       ذه ال اءات، ولكل    إن اللقاءات في ه ع لق ب
اني          اء الث اء األول واللق ام المدرس في اللق ة خصص، ق لقاء ثالث
يم باستخدام         ى خطة التعل دا عل يم معتم ة التعل واللقاء الثالث بعملي

وأما اللقاء الرابع  طرح . الوسائل التعليمية وهي بطاقات المفاتيح
الباحث االخنبار البعدي الشفوي على شكل الألسئلة من المدرس   

 . واألجوبة من التالميذ
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ة          درس اللغ رر ل ة للجدول المق ذه الدراسة تابع واالوقات له
امن  ي الفصل الث ة ف المية ) ب(العربي ة المتوسطة اإلس بالمدرس

ة    ابوا الغربي اي ب اء،     . الحكومية ماري وم الثالث اء األول في الي اللق
اء،     ,  2009مارس  17 وم الثالث اني في الي ارس   24واللقاء الث م

اء،   2009 وم الثالث ي الي ث ف اء الثل ارس  31، واللق ، 2009م
 .2009فبرايير  7واللقاء الرابع في اليوم الثالثاء، 

 :ومادة الحوار المدروسة في الدور األول هي آما يلي

 ْالِحَساب ُملََّعَتَن

 ْالَجِدْيَدُة لُمْفَرَداُتَْا
  –َيْبَقى  –ُيَساِوْي  –ْم ُزْرُت –ُاْحُسْب  –َما َزاَلْت  –َتَذآََّر :  األفعال -1

 َنْسَتِفْيُد ِمْن
 –َمْجُمْوع  –َاْلُعْمَلة  –ِبالضَّْبط  –َعَدٌد ج َأْعَداد  –ِحصَُّتَنا :  األسماء -2

 َدِقْيَقة –َدَقاِئْق  -َزاِئـْد
 –َخْمٌس َوِعْشُرْون  –ِعْشُرْون  –ِاْثَنا َعَشَر  –َأَحَد َعَشَر :  األعداد -3

 –َثَالثمُِاَئٍة  –ِماَئَتْيِن  –ِماَئُة   -َثـَماُنْون –ِسـتُّْون  –َثَالُثْون 
 .َثَالَثُة آالف –َاْلَفاِن   –َأْلٌف 

 )2(الِحَوار َ
َيا َخاِلْد، َآْم " َاْلَعَدُد َوْالَمْعُدْود"َنَتَحدَُّث َاآلَن َعْن :   َْالُمَدرِّس

 ِآَتاًبا ِعْنَدَك ؟
 ِآَتاًبا  عِْنِدي ِإْثـَنا َعَشَر:   خالد

 َوَأْنَت َيا َرِفْيق، َآْم ُآرَّاَسًة ِعْنَدَك ؟:   المدرس
 ِعْنِدْي َخْمَس َعْشَرَة ُآرَّاَسًة :  رفيق

َأيَُّها التََّالِمْيذ، َهْل َتْعِرَفْوَن َعَدُد التََّالِمْيذ ِفي الصَِّف اَألوَّل ِمْن :  المدرس 
  َمْدَرَسِتَنا؟

َلي َخْمَسٍة َوِسّتْيَن ِتْلِمْيًذا  َوِتْلِمْيَذًة، ُهْم َيْجِلُسْوَن ِفي َعَدُدُهْم َحِوا:  التالميذ
 َفْصَلْيِن ْاثَنْيِن

َنْعِرُف َأنَّ ِلَمْدَرَسِتَنا َمْكَتَبًة ِفْيَها َأْآَثُر ِمْن َأْلِف ِآَتاٍب، َهْل ُزْرُتْم :  المدرس
 ؟ المـَْكَتَبة

 َنَعْم ُزْرُتـَها :   التالميذ
 . . . . ْنُظْر ِإَلى ُا:   المدرس



- 70 - 
 

 َآْم ُرْوِبيًَّة َهِذِه الُعْمَلَة ؟    
 ِتْلَك ْالُعْمَلَة َخْمُسِماَئة ُرْوِبيَّة :   التالميذ
 َوَآْم ُرْوِبيََّة َهِذِه ؟:   المدرس
 َهِذِه َأْلُف ُرْوِبيَّة:   التالميذ
َما َآَتْبَت َعلَى  ُاْحُسْب! َيا ُعَمْر، ُأْنُظْر ِإَلى السَّبُّْوَرة :   المدرس
 السَّـبُّْوَرة

َحَسًنا َيا ُأْسـَتاذ، َخْمَسٌة َوِعْشُرْوَن َزاِئْد ِستِّْيَن ُيَساِوْي َخْمَسُة :عمر          
 َوَثَماِنْيَن

 !َوَأْنَت َيا َخاِلْد، َأْحُسْب َما َآَتْبَت َعلَى السّّـبُّْوَرة . . .  َجيِّْد:  المدرس 
ِن َوَخْمُسِماَئة َزاِئْد ِماَئَتـْيِن َوَخْمِسْين ُيَساِوْي َأْلَفْين َأْلَفا: خالد       

 َوَسْبُعِماَئة َوَخْمِسْين
 .َأيَُّها الّتَالِمــْيذ. . . َعِظْيم    : المدرس 

 مكتبة المدرسة
 .المفردات الجديدة

َطاَقة ِب -ِبَطاَقة  -َيْسَتِعْير -ُيَراِفق -ُأِرْيد -ُيْمِكن -َيْسَتِطْيع -ُيِحّب 
 -َتْحِمل -ُيَفضِّل -ُمَوظَّف ْالَمْكَتَبة -ِقصَّة ج ِقَصص -ْالُمْسَتِعْير
 ِلَماَذا  -َمْكَتَبةْ الَمْدَرَسة -َِألنِّي –ُتَراِفُقِني 

 .حوار
1. Mustaqim dan mustain pergi ke perpustakaan. 

 الّسالم عليكم:  مستقيم 
 وعليكم الّسالم ورحمة اهللا:  مستعين 
 َيا ُمْسَتِعْين، َعلَى ِفْكَرة َماَذا َتْعَمل اآلن ؟:  م مستقي

 ُاِرْيد أْن َأَذَهب ِإلَى الَمْقَصف:  مستعين 
 َهْل ُتِرْيُد َأْن ُتَراِفَقِني ِالَى َمْكَتَبةْ الَمْدَرَسة ؟:  مستقيم 

 .َنَعْم، ُأِرْيد َأْن ُاَراِفُقك َهيَّا َنْذَهب اآلن:  مستعين 
2. Mustaqim dan Mustain di perpustakaan 
 

َيا ُمْسَتِعْين، َوَصْلَنا ِإلَىْ الَمْكَتِبة َيا َاِخي، ُأْنُظرِ اَلى :   مستقيم
 !ُمَوظَّفْ الَمْكَتَبة 

 .َنَعْم ، ُهَو َجاِلٌس َأَماَمْ الَمْكَتب:  مستعين    
 الّسالم عليكم:  مستقيم 
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 َمة ؟وعليكم السالم ورحمة اهللا وبرآاته، َأُي ِخْد:   مؤظف
 ُأِرْيُد َأْن َاْسَتِعْير ِآَتاَب التَّاِرْيخ:   مستقيم
 لِمَاَذا َتْسَتِعْير ِآَتاب التَّاِرْيخ :   مؤظف
 ألِني ُاِحّب أْن َأْقَرأ ِقصَّة ْاَألْنِبَياء:  مستقيم 
 َهْل َتْحِمل ِبَطاَقة ؟:   مؤظف
 َأْيَن ِآَتاُبه؟َطْبًعا، يَا َسيِِّدي َهِذِه ِهَي ِبَطاَقِتي، :   مستقيم

ُيْمِكن َعَلى الرَّف الّثاِلث َعَلى الّرّف ِقَصص :   الموظف
 .ُمَتَنوَِّعة

3. Mustain meminjam buku Fiqih. 
 َوَأْنَت َيا َأِخي َماَذا ُتِرْيد ؟ :   الموظف
ُأِرْيد َأْن َاْسَتِعْير ِآَتابْ الِفْقهِ َألنِّي ُأَفضِّل َأْن َأْقَرأ ِآَتاب :  مستعين

 لِفْقه، َأْين ِآَتاَبه َيا َسّيِدي؟ا
 يْمِكن َعَلى الّرف الّثاِني ُهَو َفْوَق ِآَتاب الّتاِرْيخ:ُ   الموظف
 !ُشْكًرا َيا َسّيِدي :   مستعين
 .َعْفًوا َيا َأِخْي :   الموظف

 
 تنفيذ الدور الثاني -)ب 

  من الّدور الثانيل قاء األّوالّل -)1
قام المدرس بتحسين في اللقاء األّول من الّدور الّثاني 

عملية التعليم وقف حصيلة االنعكاس، نفذت إجراءات التعليم 
بالمدرسة المتوسطة اإلسالمية ) ب(في الّصف الثامن 

الحكومية مارياء بابوا الغربية، قام بها الباحث وفق حطة 
ونفذت هذه اإلجراءات التعليمية في يوم . التعليم المقررة

. م 2009شهر مارس سنة من  17الثالثاء في التاريخ، 
وتالميذ هذه الفصل آلهم حضروا في هذه اإلجراءات 

 .التعليمية
 

"( نتعلم الحساب"وموضوع الدرس في هذ اللقاء هي 
. والوسيلة التعليمية المستخدمة هي بطاقة المفاتيح) 2الحوار 
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وإجراءات هذه الخطة  دقيقة، 135وهذه الخصة حوالي 
آما ط الرئيسي والنشاط األخيرتتكون من النشاط األول والشا

 :يلي
 

 :النشاط األّول قام المدرس بما يلي -
دقائق يبدأ  عشرةيستغرق هذا التمهيد حوالي 

المدرس األنشطة التعليمية بالتحية أو السالم والدعاء 
ثم يسأل أحوالهم ويشّجعهم   ،لطلبةوالمجاملة على ا

لجذب ميولهم وتشويق اهتمامهم في عملية التعليم 
وبعد ابتداء الدرس يلقي المدرس موضوع . تعلموال

في فهم  الطلبةالدرس المدروس وأهدافه المرجوة لتيسير 
     .يةد الدرسوام

 :النشاط الرئيسي قام المدرس بما يلي -
، يبدأ ائقدق مائة وخمسيستغرق هذا اإللقاء حوالي 

المفردات الجديدة من مادة الحوار المدرس بتقديم 
)  2الحوار (" نتعلم الحساب" عن موضوعالمتعلقة 

. الطلبةويقرأ المدرس آل مفردات واحدة واحدة ويقّلده 
بتلك  الطلبةويكررها أآثر من ثالث مرات حتى ينطق 

المفردات صحيحا وطالقة ثم يعطي المدرس الفرصة 
ليسألوا معاني المفردات التي لم يفهموها  الطلبةلدى 

 . ويشرح المدرس معاني تلك المفردات
من ) 2(يواصل المدرس إلى إلقاء مادة الحوار  ثم

يلفظ المدرس تلك المادة ويقّلده . نص الكتاب المقرر
ثم يكرر هذه األنشطة أآثر من ثالث مرات حتى . الطلبة

ثم . ينطق التالميذ بتلك المادة نطقا صحيحا وطالقة
األسئلة واألجوبة على شكل سؤال من المعلم وجواب من 

 .الطلبة
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 مفاتيح علىات اليعرض المدرس بطاقوبعد ذلك 
ويشرح المدرس عن آيفية استعمال بطاقات  ،الطلبة

 . المفاتيح في التعليم
 الطلبةثم يوزع المدرس بطاقات المفاتيح إلى 

) ب(او ) أ(إحدى البطاقتين  طالبباإلسدواخي فأخذ آل 
ليقروا بطاقاتهم قراءة  الطلبةويعطي الفرصة لدى 
قائق ويسألوا المفردات الصعبة صامتة حوالي ثالثة د

 .لديهم قبل أن يودو األنشطة بالتسلسل
 

 :النشاط األخير قام المدرس بما يلي -
بعد مانتهت الطلبة آلها من لعب هذه البطاقات، قام 
الباحث باعطاء خالصة عن هذه المادة وتأآدها لمعرفة 
قدرة الطلبة طوال اشتراآهم في هذه عملية التعليم، ثم 

 .مدرس بكلمة حمدلةيختتم ال
 

 من الّدور الثاني الثانيقاء الّل -)2
في الّلقاء الثاني من الّدور األّول نفذت إجراءات التعليم 

بالمدرسة المتوسطة اإلسالمية ) ب(في الصف الثامن 
الحكومية مارياء بابوا الغربية، قام بها الباحث وفق حطة 

ي يوم ونفذت هذه اإلجراءات التعليمية ف. التعليم المقررة
وتالميذ . م 2009من شهر مارس سنة  24الثالثاء في التاريخ، 

 .هذه الفصل آلهم حضرواهذه اإلجراءات التعليمية
" مكتبة المدرسة"وموضوع الدرس في هذ اللقاء هي 

وهذه الخصة . والوسيلة التعليمية المستخدمة هي بطاقة المفاتيح
الّنشاط وإجراءات هذه الخطة تتكون من . دقيقة 135حوالي 

 :آما يلياألّول والشاط الرئيسي والّنشاط األخير
 :النشاط األّول قام المدرس بما يلي -

دقائق يبدأ المدرس  عشرةيستغرق هذا التمهيد حوالي 
األنشطة التعليمية بالتحية أو السالم والدعاء والمجاملة على 

، ثم يسأل أحوالهم ويشّجعهم لجذب ميولهم وتشويق  لطلبةا



- 74 - 
 

وبعد ابتداء الدرس يلقي . في عملية التعليم والتعلماهتمامهم 
المدرس موضوع الدرس المدروس وأهدافه المرجوة 

 .في فهم مادة الدرس الطلبةلتيسير 
 :النشاط الرئيسي قام المدرس بما يلي -

، يبدأ ائقدق مائة وخمسيستغرق هذا اإللقاء حوالي 
 تعلقة المفردات الجديدة من مادة الحوار المالمدرس بتقديم 

ويقرأ المدرس آل مفردات " مكتبة المدرسة"عن موضوع 
ويكررها أآثر من ثالث مرات . الطلبةواحدة واحدة ويقّلده 

بتلك المفردات صحيحا وطالقة ثم يعطي  الطلبةحتى ينطق 
ليسألوا معاني المفردات التي  الطلبةالمدرس الفرصة لدى 

  .لم يفهموها ويشرح المدرس معاني تلك المفردات
) 1(ثم يواصل المدرس إلى إلقاء مادة الحوار 

يلفظ المدرس . والمفردات الجديدة من نص الكتاب المقرر
ثم يكرر هذه األنشطة أآثر من . تلك المادة ويقّلده التالميذ
بتلك المادة نطقا صحيحا  الطلبةثالث مرات حتى ينطق 

ثم األسئلة واألجوبة على شكل سؤال من المعلم . وطالقة
 .الطلبةب من وجوا

 مفاتيح علىالوبعد ذلك يعرض المدرس بطاقة 
ويشرح المدرس عن آيفية استعمال بطاقات  الطلبة،

 . المفاتيح في التعليم
 الطلبةثم يوزع المدرس بطاقات المفاتيح إلى 

) ب(او ) أ(باإلسدواخي فأخذ آل تلميذ إحدى البطاقتين 
ءة صامتة ليقروا بطاقاتهم قرا لطلبةاويعطي الفرصة لدى 

حوالي ثالثة دقائق ويسألوا المفردات الصعبة لديهم قبل أن 
 .يودو األنشطة بالتسلسل

 :النشاط األخير قام المدرس بما يلي -
بعد مانتهت الطلبة آلها من لعب هذه البطاقات، قام 
الباحث باعطاء خالصة عن هذه المادة وتأآدها لمعرفة 

التعليم، ثم  قدرة الطلبة طوال اشتراآهم في هذه عملية
 يختتم المدرس بكلمة حمدلة
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 من الدور الثاني الثالثاللقاء  -)3

في اللقاء الثالث من الدور األّول نفذت إجراءات التعليم 
بالمدرسة المتوسطة اإلسالمية ) ب(في الصف الثامن 

الحكومية مارياء بابوا الغربية، قام بها الباحث وفق حطة 
اءات التعليمية في يوم ونفذت هذه اإلجر. التعليم المقررة

وطالب . م 2009من شهر مارس سنة  31الثالثاء في التاريخ،
 .هذه الفصل آلهم حضروا في هذه اإلجراءات التعليمية

" مكتبة المدرسة"وموضوع الدرس في هذ اللقاء هي 
وهذه الخصة . والوسيلة التعليمية المستخدمة هي بطاقة المفاتيح

الخطة تتكون من النشاط  وإجراءات هذه دقيقة 135حوالي 
 :آما يلياألول والشاط الرئيسي والنشاط األخير

 :النشاط األول قام المدرس بما يلي -
دقائق يبدأ  عشرةيستغرق هذا التمهيد حوالي 

المدرس األنشطة التعليمية بالتحية أو السالم والدعاء 
، ثم يسأل أحوالهم ويشّجعهم لجذب  الطلبةوالمجاملة على 
وبعد . يق اهتمامهم في عملية التعليم والتعلمميولهم وتشو

ابتداء الدرس يلقي المدرس موضوع الدرس المدروس 
 .في فهم مادة الدرس الطلبةوأهدافه المرجوة لتيسير 

 :النشاط الرئيسي قام المدرس بما يلي -
يستغرق هذا اإللقاء حوالي مائة وخمس دقائق، يبدأ 

ة الحوار المتعلقة المفردات الجديدة من مادبتقديم المدرس 
ويقرأ المدرس آل مفردات " مكتبة المدرسة" عن موضوع

ويكررها أآثر من ثالث مرات . الطلبةواحدة واحدة ويقّلده 
بتلك المفردات صحيحا وطالقة ثم يعطي  الطلبةحتى ينطق 

ليسألوا معاني المفردات التي  الطلبةالمدرس الفرصة لدى 
 . ك المفرداتلم يفهموها ويشرح المدرس معاني تل

من نص ثم يواصل المدرس إلى إلقاء مادة الحوار 
ثم . الطلبةيلفظ المدرس تلك المادة ويقّلده . الكتاب المقرر

 الطلبةيكرر هذه األنشطة أآثر من ثالث مرات حتى ينطق 
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ثم األسئلة واألجوبة على . بتلك المادة نطقا صحيحا وطالقة
 .الطلبةشكل سؤال من المعلم وجواب من 

 الطلبة، وبعد ذلك يعرض المدرس بطاقة مفاتيح على
ويشرح المدرس عن آيفية استعمال بطاقات المفاتيح في 

 . التعليم
 الطلبةثم يوزع المدرس بطاقات المفاتيح إلى 

) ب(او ) أ(إحدى البطاقتين  طلبةباإلسدواخي فأخذ آل 
ليقروا بطاقاتهم قراءة صامتة  الطلبةويعطي الفرصة لدى 

الثة دقائق ويسألوا المفردات الصعبة لديهم قبل أن حوالي ث
 .األنشطة بالتسلسل ايودو

 :النشاط األخير قام المدرس بما يلي -
بعد مانتهت الطلبة آلها من لعب هذه البطاقات، قام 
الباحث باعطاء خالصة عن هذه المادة وتأآدها لمعرفة 
قدرة الطلبة طوال اشتراآهم في هذه عملية التعليم، ثم 

 .تتم المدرس بكلمة حمدلةيخ
 
 

 .اللقاء الرابع في الدورالثاني -)4
،  مايو 7 اليوم الثالثاء، اللقاء الّرابع في الّدور الثاني فيتم 

في الخصة األول والثاني والثالث ويستغرق هذا اللقاء  2009
 :مائة وخمس وثالثون دقيقة، وتم اإلخبار البعدي آما يلي

 التمهيد -
عشرة دقيقة، بدأ المدرس تم التمهيد حوالي خمس 
والدعاء ثم سأل عن  الطلبةأنشطة اإلختبار بالتحية على 

في هذا  أحوالهم وشجعهم لجذب ميولهم وتشويق اهتمامهم
 .اإلختبار

 اإلختبار البعدي -
. دقيقة 110قام المدرس باإلختبار البعدي حوالي 

، أن هذ اإلختبار اختبار شفوي الطلبة شرح المدرس لدي 
ألسئلة واألجوبة وهي اختبار شفوي على شكل على شكل ا

. واحدا فواحدا الطلبةاألسئلة من المدرس واألجوبة من 
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أسئلة ووقت االختبار لكل فرد حوالي عشرة وعدد األسئلة 
وهذا االختبار لمعرفة تنمية النطق . دقيقتين أو أآثر

 . والمفردات والطالقة
 اإلختتام -

دقائق، واختتم  اختتم المدرس هذاإلختبار حوالي خمس
وأخيرا يفشو المدرس السالم . بالدعاء المدرس اإلختبار

 .الطلبةوالتحية على 
 
 

 ) 11( وأما النتيجة من هذا اإلختبار فكما في الجدول رقم 
 

 )11( الجدول رقم 
 نتائج مهارة الكالم من اإلختبار البعدي في الدور الثاني

 الطلبةاسم  رقم
 المؤشر

ديرالتقالمئويةالدرجة النط
 ق

الممفردا
 ت

الطال
 قة

 مقبول 67 20 6 7 7 آدي سافطرا 1
 مقبول 63 19 6 7 6 أغوس سوفندي 2
أحمد فخر  3

 الرازي
 جيد 77 23 7 8 8

 مقبول 67 20 6 7 7 اآبار الّدين 4
 جيد 77 23 7 9 7 ديفي رياتي 5
دياه يوني  6

 رحمواتي
 جيد 70 21 6 8 7

ديماس يوغي  7
 سطريا 

 ناقص 57 17 5 6 6

دودي تري  8
 حرتادي

 جيد 77 23 7 9 7

إندرا فطرا  9
 راحرجا

 ممتاز 97 29 9 10 10

 جيد 73 22 6 9 7 فيانداني مفيدة10
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حكمة إسني 11
 رونداني

 مقبول 60 18 6 6 6

 ممتاز 90 27 8 10 9 إيكا رزقي12
جيد  80 24 7 9 8 إنداه أفرليينتي13

 جدا
 مقبول 67 20 6 8 6رحمنإنتان جهيا 14
ارحام راوي 15

 هادي
 مقبول 60 18 5 7 6

 ممتاز 90 27 8 10 9 حسن الخاتمة16
 مقبول 67 20 6 7 7 آيكي أندرياني17
 جيد 70 21 6 8 7 لييى شمسياتي18
لطفي علوي 19

 رحيم 
 مقبول 60 18 5 7 6

 مقبول 67 20 6 8 6 مر لينة20
 جيد 70 21 6 7 8 ميسي جوراتن21
محمد أمين 22

 مسلمين
 مقبول 67 20 6 8 6

 مقبول 67 20 6 7 7 نوفآ نجرهيني23
 جيد 73 22 7 8 7 نور خسنة24
رحمة علي 25

 سلطاني
 ممتاز 90 27 9 9 9

رزقي مولي 26
 نساء

 جيد  77 23 7 9 7

سطريا 27
 رجستيراه

 مقبول 60 18 5 7 6

سيكار إيكا 28
 أرياني

 جيد 70 21 7 7 7

 جيد 77 23 7 9 7 سيتي عائشة29
 جيد 70 21 7 7 7 سيتي ميسارة30
 جيد 73 22 6 9 7 ستتي صدرية31
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 جيد 77 23 7 7 9 سوسي سوسنتي32
 جيد 77 23 7 8 8 تيال في اليل33
 مقبول 67 20 6 7 7 وحيودي34

 2451 734 221 244269 المجموعة
 جيد21،672،1 6،5 7،9 7،2 المتوسط

 
فعرفنا معدل نتائج )  11( إذا فحصنا ما سبق ذآره من الجدول رقم 
 :المهارات المقيسة في الكالم، وهي آما يلي

   7،2معدل النتائج في النطق   -1
 7،9معدل النتائج في المفردات   -2
(  أنظر إلى الجدول رقم  (           6،5معدل النتائج في الطالقة  -3

12   ( 
 

 ) 12( الجدول رقم 
 معدل نتائج المهارات المقيسة في الكالم

المهارات المقيسة في  رقم
 الكالم

 معدل النتائج

1 
2 
3 

 النطق
 المفردات
 الطالقة

7،2 
7،9 
6،5 

ومن هنا اتضح أن أحسن المهارات المقيسة في الكالم هي 
    6،5:  و أدناها هي الطالقة 7،2:    والنطق   7،9: المفردات

مختلفة، فيمكن  الطلبةأن نتائج ) 12(يظهر من الجدول رقم  
للباحث أن يصنفها إلى ستة أقسام معتمدا على المعيار المقرر،  وهي 

 :آما يلي
 .ممتاز أربعة طلبة) أ  (  درجة  -1
 .جيد جدا نالها طالبا واحدا) ب ( درجة  -2
 .جيد نالها خمسة عشر طالبا) ج ( درجة  -3
 .مقبول نالها ثالثة عشر طالبا) د ( درجة  -4



- 80 - 
 

 .ناقص نالها طالبا واحدا) ه ( ة درج -5
 .أآثر ناقص ال ينالها أحد) و ( درجة  -6

في مهارة الكالم عرض  الطلبةإلدراك درجة التكرارعن نتائج 
 )13(الباحث ذالك بالنسبة المئوية في الجدول رقم 

 

 )13( الجدول رقم 
 درجة التكرار عن نتائج مهارة الكالم بالنسبة المئوية

 

نتيجة ال التقدير الرقم
بالحروف

عدد 
 الطلبة

النسبة 
 البيان المئوية

1  
2 
3 
4 
5 
6 

 ممتاز
 جيد جدا
 جيد
 مقبول
 ناقص
أآثر 
 ناقص

 أ
 ب
 ج
 د
 ه
 و

4 
1 

15 
13 
1 
- 

11,8 %
2,9 % 

44,1 %
38,2 %
2,9 % 
0,0 % 

 ناجح
 ناجح
 ناجح
 ناجح
 لم ينجح
 لم ينجح

  %100 34 المجموع
 

في مهارة الكالم على  الطلبةيظهر من هذا الجدول أن آفاءة  
على و، % 2,9" جيد جدا"و على مستوى  % 11,8" ممتاز"المستوي 
، على % 38,2" مقبول" ، على المستوى% 44,1 "جيد"المستوى 
 . %0,0  أآثر نافص، على المستوى % 2,9، "ناقص"المستوى 

 

في مهارة ) ب(الكفاءة المعدلة من طلبة الصف الثامن  ولمعرفة 
 :م الباحث الرمز التالي الكالم استجد

 
 

 :شرح  
X = لالمعّد 
x∑ =  عدد النتائج المحصولة من جميع
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 الطلبة
N =  الطلبةعدد

 2451=72،1
34 

ة الصف       ة من طلب من هنا اتضح إن الكفاءة المئّدلة بالنسبة المئوي
 " جيد" وهي علي المستوى  % 72,1) ب(الثامن 

  المالحظة -)ج 
ة   ث عملي ظ الباح الم    الح ارة الك ي مه تعلم ف يم وال التعل

ا جرى في     . باستخدام بطاقات المفاتيح مع المدرس  ثم آتب آل م
دور في صفحة المالحظة     ام الباحث بالمالحظة مباشرة     . هذا ال ق

 .حيث ينفذها الباحث نفسه مع المدرس
 الثاني الدور من االنعكاس/التقويم  -)د 

، أوال انقسم االنعكاس في هذ الدور إلى ثالثة أقسام،
. ثانيا، االنعكاس على سلوك الطلبة. االنعكاس على أنشطة التعليم
وهذا االنعكاس إعتمد على البيانات . ثالثا، االنعكاس على االختبار

وهذ . المحصولة من المالحظة والنتائج المحصولة من التقويم
لمعرفة نتيجة إجراء التعليم والتعلم ومدى الحاجة ألى تخطيط 

 :فية لعالج النقائض في هذا الدوراألنشطة اإلضا
 .، االنعكاس على أنشطة التعليمأوال

 خطة وفق نفذت قد الباحث بها قام الذي التعليم إجراءات أن  
 . المقررة التعليم

 .الطلبة ، االنعكاس على سلوكثانيا
في عملية التعلم جيد جدا، هم يهتمون  الطلبةإن أنشطة  -)1

بالستخدام بطاقات بالدراس اهتماما آبيرا يتعودوان 
 .المفاتيح

صارت الطلية متشجعين في تقديم اآلراء شفهيا ويرغبون  -)2
 . في تعليم اللغة العربية

 أمرهم ما عند بالواجب القيام في حماسة الطلبة أظهر -)3
 .به المدرس
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 .أظهر الطلبة حماسه في رد السؤال حينما القاه المدرس -)4
 .اليفهمونه عما يسألون الطلبة اليزال -)5
 .الطلبة عندما اشترآو في عملية التعليماستبشر  -)6

 

 .، االنعكاس على اإلختبارثالثا
ة من      -)1 نفذت االختبار الشفوى باألسئلة من المدرس واألجوب

 .الطلبة
ار     لطلبةاعت معدل نتائج فإرت -)2 ذا االختب د   % 72,1من ه وق

 .وصل الى المقياس المقرر
 

لية المالحظة، قرر الباحث والمدرسة بأن عمبناء على ذالك 
التعليم في هذ الدور آانت ناجحة وانتهت هذه الدراسة وال يحتاج إلى 

 .الدور التالي
د  ك  ولتأآي د  ذل اء  بع يم  إجراءات  انته ع   في  التعل اء الراب  من  اللق
د . االستبيانات بنشر الباحث قام الدورالثاني ام  أن وبع  بتفتيشها  الباحث  ق
ة ا يظهرأن دون  لطلب ة  استخدام  يفي اتيح  بطاق ة  في  المف يم  عملي م  تعل  وتعل

 .بهاويهتمون  العربيةاللغة 
 
 

 
 حصيلة االستبيان .4

ت       ة االس ات من أجوب ائج البيان ذي وزعه الباحث    وفيما يلى نت بيان ال
يلة       ) عينة البحث( الطلبة لدى أفراد ذه الوس م في ه ى آرائه للحـصول عل
 لحواراوبنود األسئلة تحتوى ما يتعلق بآرائهم بعد تطبيق تعليم . التعليمية

 . المفاتيحالعربية باستخدام بطاقات 
وآل هذه . فيما يتعلق بهذه الوسيلة الطلبة والبيان التالي يوّضح آراء 

يم       ة تعل ة عملي ارة الكالم  األجوبة من االستبيان تصبح مؤشرة لمالئم  مه
ا  . العربية بهذه الوسيلة المقترحة لديهم وهذا بيان األجوبة من االستبيان م

 :يلي 

 )14(رقم  الجدول
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حول استخدام بطاقات األسئلة  الطلبةاألجوبة من االستبيان لدى 
 مهارة الكالمواألجوبة واستخدامها في عملية تعليم 

عدد محتوى األسئلةرقم
العينة

المجموعأجوبة  ال نعم

1.
ة يم اللغ هل ترغب في تعل
ات    العربية باستخدام بطاق

ارة   المفاتيح خاصة في مه
؟الكالم

34 34 0 34 

 100  0 100النسبة المئوية

2.
ات تخدام بطاق ل اس ه
ي   اعدآم ف اتيح تس المف

؟تعبيرالكلمات
34 32 2 34 

 100 0 100النسبة المئوية

3.
تخدام الل اس ن خ ل م ه

ات  اتيحبطاق ول  المف ح
وى  وارمحت اعدآم ت الح س
؟الحوارعلى فهم

34 23 11 34 

 100 32,4 67,6النسبة المئوية

4.
ات تخدام بطاق ل اس ه

اتيح ى  المف اعدآم عل تس
؟تنمية مهارة الكالم

34 100 0 100 

 100 0 100النسبة المئوية

5.
يلة ذه الوس تخدام ه هل اس

اعدآم   ـرحة تس ي المقت ف
ة ئلة واألجوب ب االس  ترآي

؟)الحوارمحتوى(
34 29 5 34 

 100 14,7 85,3النسبة المئوية

6.
ات تخدام بطاق ل اس ه

يالمف اعدآم ف   اتيح تس
ة   استجابة االسئلة واالجوب

الئكمن زم
34 33 1 34 

 100 2,9 97,1النسبة المئوية

7.
يلة ذه الوس هل استخدام  ه

ـرحة  ي المقت جعكم ف تش
تعليم اللغة العربية خاصة  

؟في تعليم مهارة الكالم
34 31 3 34 

 100 8,8 91,2النسبة المئوية
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8.
يلة ذه الوس تخدام ه هل اس

ة  تخدام (المقترح اس
ات  اتيحبطاق ة ) المف فعالي

؟في تنمية مهارة الكالم
34 32 2 34 

 100 5,9 94,1النسبة المئوية

9 
ة يم اللغ هل ترغب في تعل

ة  ارة    العربي ة مه خاض
.الكالم بشكل اإلزدواج

34 29 5 34 

 100 14,7 85,3النسبة المئوية

10
ة يم اللغ هل ترغب في تعل

ت  ات  خدام العربية باس بطاق
؟المفاتيح

34 30 4 34 

 100 11,8 88,2النسبة المئوية
 

وباستخدام وسيلة التعليمية وهي بطاقات المفاتيح، صارت الطلية 
متشجعين في تقديم اآلراء شفهيا ويرغبون في تعليم اللغة العربية وال 
يشعرون بالسأم والملل والخوف، وآذالك توجد المؤثرات في ترقية 

 :التعليم والتعلم منهانوعية 
 .درجات الطلبة مرتفعة خصوصا في مهارة الكالم -)1
 .األخطاء الشائعة في التكلم متدنية -)2
عملية التعليم والتعلم فب مهارة الكالم تفيد للطلبة في حل  -)3

 .مشكالتهم مثل الملل والخوف في تقديم اآلراء في التكلم
 

 التحليل والمناقشة -ه 
ايج ومن  م عرضها في البحث       قام الباحث بتحليل النت تها التي ت اقش

 :الّسابق آما يلي
لوك      الم وس ارة الك ي مه تعلم ف يم وال طة التعل ة أنش ل ومناقش أوال، تحلي

ة ن     . الطلب و م تعلم تنم يم وال طة التعل ك أن أنش ة ذال يطرة ونتيج س
دي     ة ل اء الفرصة الكافي ر إعط ن غي درس م ةالم ّدور  الطلب ي ال ف

تغررت أنشطة التعليم والتعلم بإعطاء  وأما في الدور الثاني ف. األّول
دور التي      وتحقق. الطلبةالمدرس الفرصة الواسعة لدي  ك في ال ذال

 .الطلبةلعبها 
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ن           الم م ي الك ة ف ارات المقيس ائج المه دل نت ة مع ل ومناقش ا، تحلي ثاني
ة   . الّدراسة التمهدية والدور األول والدور الثاني ذالك الآتشاف تنمي

م   ( لكالم أعال وأدناها المهارات المقيسة في ا ى الجدول رق : انظر إل
15( 

 
 )15(الجدول رقم 

معدل نتائج المهارات المقيسة في الكالم من الدراسة التمهدية والدور 
 األّول

 والدور الثاني
 

الرقم
المهارات 
 المقيسة
 في الكالم

الدور  الدراسة التمهدية
 األول

الدور 
 الثاني

1 
2 
3 

 النطق
 المفردات 
 الطالقة

5,8 
6,4 
5,1 

6,6 
7,3 
6,0 

7,2 
7,9 
6,5 

 
ارات المقيسة في         ائج المه دل نت يظهر من هذ الجدول أن أعلى مع

ى    6,4الكالم هي المفردات وهي ترقي من  ة، إل   7,3في الدراسة التمهدي
ى   دور األول، وإل ي ال اني   7,9ف دور الث ي ال ائج   . ف دل نت ا مع ا أدن وأم

ي    الم فه ي الك ة ف ارات المقيس ن    المه ي م ي ترتق ة وه ي  5,1الطالق ف
 .في الدور الثاني  6,5في الدور األول وإلى  6,0الدراسات التمهدية إلى

ة          ة لتنمي ر فعالي اتيح أنسب وأآث ات المف ومن هنا أن استعمال بطاق
 آفائة التالميذ في مهارة الكالم

ائج      ل ومناقشة معدل نت ة ثالثا، تحلي ارة الكالم من الدراسة       الطلب في مه
اني ا دور الث دور األول وال ة وال ة  .لتمهدي ة آفائ اف تنمي ك الآتش ذال

ا   الطلبة  ا وأدناه م     .  ( في مهارة الكالم أعاله ى الجدول رق انظر إل
:16( 

 

 )16(الجدول 
 في مهارة الكالم من الدراسة التمهدية الطلبةمعدل نتائج 
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 والدور األّول والدور الثاني بالنسبة المئوية
 

د األنشظةالرقم بة  مع ائج بالنس ل النت
 المئوسة

 التقدير

1 
2 
3 

 الدراسة التمهدية
 الدور األول
 الدور الثاني

56,1 
66,2 
72,1 

 ناقص
 مقبول
 جيد

 

اءة     ا أن آف ة من هذا الجدول اتضح لن ارة الكالم ترتقي من       الطلب في مه
ائج   دل نت توى ( % 56,1مع اقص"مس ى   ") ن ة، إل ة التمهدي ي الدراس ف

مستوى ( % 72,1في الدور األول، وإلى ") ولمقب"مستوى (  % 66,2
 .في الدور الثاني") جيد "

ومن هنا أن استعمال بطاقات المفاتيح أنسب وأآثر فعالية لتنمية آفاءة 
 .في مهارة الكالم الطلبة

 في البعدي االختبار حصيلة بتحليل الباحث قام أن بعد وآذلك
 من أحسن لدورالثانيا في البعدي االختبار حصيلة أن يتضح الدوراألول
 .األول الدور في البعدي االختبار

 اللقاء في التعليمية اإلجراءات أن يتضح التحليل هذا على اعتمادا
 من جيد مستوى إلى وصلت الثاني الدور و الثالث من األول والثاني

 علىالطلبة  آفاءة نتيجة وآذلك .التعليم في خطة المقررة النشاطات
 وهي المقرر األهداف تحقق قد البحث هذا أن يعني وهذا. جيد مستوى
 في مقبول مستوى من العربية في مهارة الكالم الطلبة مستوى ارتقاء
 البعدي االختبار في الثاني، الدور في جيد مستوى وإلى األول، الدور
واهتمامهم  رغبتهم يزداد وآذلك .الثاني البعدي في االختبار و األول
 .مهارة الكالم وتعلم بتعليم
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 الفصل الخامس
 نتائج البحث والتوصيات والمقترحات

 
 
 
 
 
 

 
 

 الفصل الخامس
 نتائج البحث والتوصيات والمقترحات

 
هذا الفصل األخير لهذا البحث عن استخدام بطاقات المفاتيح لتنمية 

امن    ف الث ذ الص الم لتالمي ارة الك طة  ) ب(مه ة المطوس ن المدرس م
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ائج      اإلسالمية الحكومية م م نت ذ الفصل أه اول ه ارياء بابوا الغربية، ويتن
 .البحث والمقترحات المفيدة للمشتغلين لتعليم اللغة العربية

 نتائجملخص ال:  -أ 

ي          تها ف ا ومناقش م تحليله ات ث رض البيان ث بع ام الباح د أن ق بع
 :السابق استخلص من النتائج فيما يلي

ة      ة في تنمي اتيح فعالي ارة الكالم    إن استخدام البطاقات المف دى  مه ل
ة امن الطلب ل الث ة  ) ب(الفص المية الحكومي طة اإلس ة المتوس بالمدرس

 :وتحقق ذالك النمو في الجوانب اآلتية. مارياي سورنج بابوا الغربية
ى    5,8إن معدل النتائج في النطق ارتفع من  -1 ة إل في الدراسة التمهدي

 .في الدور الثاني 7,2في الدور األول وإلى  6,6

ة     6,4ل النتائج في المفردات ارتفع من  إن معد -2 في الدراسة التمهدي
 .في الدور الثاني 7,9في الدور األول وإلى 7,3إلى 

ع من  -3 ة ارتف ي الطالق ائج ف دل النت ة  5,1إن مع ي الدراسة التمهدي ف
 .في الور الثاني 6,5في لدور األول وإلى 6,0إلى

 % 56,1تفع من  أن معدل نتائج في مهارة الكالم بالنسبة المئوية ار -4
ى    ") ناقص"مستوى ( ة، إل مستوى  (  % 66,7في الدراسة التمهدي
ى    ") مقبول" دور األول، وإل دا "مستوى  ( % 72,1في ال في  ") جي

 .الدور الثاني

درس أعطى الفرصة   -5 الم ألن الم ي أنشطة الك ة ف ع دور الطلب ارتف
 أوسع لديهم في عملية التعليم والتعلم

 .ألن المدرس شجعهم تشجيعا شديدا نمت شجاعة الطلبة في الكالم -6

 التوصيات والمقترحات -ب 

دم الباحث اآلن       ود أن يق الة ي بعد أن عرض الباحث خالصة الرس
ة           ة العربي يم اللغ ين بتعل ا وللمهتم النفع الجم لن أتي ب اقتراحات عسى أن ي

 :ونشرها وإحيائها  فيما يلي

-97-  
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ذ  ةينبغي لمدرس -1 يلة  اللغة العربية في هذه المدرسة استخـدام ه ه الوس
يم    ارة الكالم  المقترح آوسيلة بديلـة في تعل ة     مه ة نوعي قصدا لترقي

 .في اللغة العربية طلبةالالتعليم وآفاءات 

ة    -2 تفادا لترقي ر اس ّي أآث ذا البحث العلم ائج ه ون نت ة أن تك وللمدرس
دى   ة التحصيل الدراسي ل ا وترقي يم فيه تعلم والتعل ة ال ةعملي  الطلب

 .فيها

للباحثين الالحقين أن ئج هذا البحث العلمي فينبغي اعتمادا على نتا -3
أو في المجال ) مهارة الكالم(يتطوروا هذه الوسيلة في نفس المجال 

المقارنة بين هذه الوسيلة مع الوسائل التعليمية  وآذلك يمكن. اآلخر
 .األخرى

 
 
 
 
 

 
 
 

 قائمة المصادر و المراجع
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 )1(ملحق 

 اوراق أدوات البحث

 .مقابلة مع المدرس  -1
Lampiran 1 

Format Wawancara Untuk Guru 
Nama interviuwer  : 

Subjek interviuw  : 
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Pekerjaan   : 

Hari/Tanggal   : 

Waktu   :  

Tempat  :  

Daftar Pertanyaan Wawancara Untuk Guru 

1. Apa sajakah pendidikan pormal yang pernah Bapak/ibu tempuh? 

2. Apakah status kepegawaian Bapak/ibu pada MTs Negeri Mariyai ? 

3. Apakah tujuan pengajaran bahasa Arab yang Bapak/ibu bina sudah 

tercapai dengan sempurna? 

4. Problematika apa sajakah yang dihadapi dalam pembelajaran Maharah 

kalam? 

5. Bgaimana motivasi siswa saat pembelajaran bahasa Arab terutama 

maharah kalam? 

6. Terkait dengan motivasi, apakah dalam pembelajaran, anda menggunakan 

media pembelajaran? 

7. Apakah di sekolah Bapak/Ibu tersedia media pembelajaran bahasa Arab 

atau LAB Bahasa?  

8. Media jenis apa saja yang anda gunakan dalam pembelajaran maharah 

kalam? 

9. Apakah siswa menjadi termotivasi untuk mengikuti dan untuk belajar 

bahasa Arab ketika anda menggunakan media? 

10. Diantara media yang digunakan, media apa yang paling menjadikan siswa 

termotivasi dalam pembelajaran maharah kalam? 

11. Apakah Bapak/Ibu pernah mengikuti penataran, seminar, atau pelatihan 

tentang pengajaran bahasa Arab? 

12. Apakah siswa Bapak/Ibu selalu menanyakan pelajaran yang kurang 

dipahami? 

13. Adakah dukungan dari guru lain untuk mewujudkan kondisi belajar bahasa 

Arab yang kondusif? 

14. Apakah di sekolah Bapak/ Ibu tersedia media pembelajaran bahasa Arab 

atau LAB Bahasa?  
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15. Pernahkan Bapak/Ibu membuat media pengajaran bahasa Arab? 

16. Apasaja upaya Bapak/ ibu untuk mengatasi problem: 

a. tujuan pengajaran 

b. siswa yang heterogen 

c. Keaktifan siswa menanyakan materi 

d. Materi dan buku pedoman pembelajaran bahasa Arab 

e. Media pembelajaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االستبانات للطلبة -2
Quesioner untuk Siswa setelah pelaksanaan pembelajaran Bahasa Arab 

dengan menggunakan media “Kartu Mafatih(kunci)” 
Nama Siswa  : ...........................................    
Kelas / Semester : ...........................................   Tanggal : ..................... 
No. Pernyataan/Pertanyaan Ya Tidak 

1. Apakah anda senang mengikuti pembelajaran bahasa 
Arab  dengan menggunakan media kartu Mafatih  ?   

2. Apakah dengan  menggunakan kartu  Mafatih dapat 
membantu anda dalam mengungkapkan kalimat?   

3. 
Apakah dengan menggunakan media kartu Mafatih yang 
berkaitan dengan teks hiwar dapat memudahkan anda 
untuk memahami isi teks tersebut ? 
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4. Apakah dengan menggunakan media kartu Mafatih dapat 
membantu anda dalam mengembangkan maharah kalam?   

5. 
Apakah dengan menggunakan media kartu Mafatih dapat 
memudahkan anda menyusun pertanyaan dan jawaban 
dari teks hiwar ? 

  

6. Apakah dengan menggunakan media kartu mempercepat 
anda merespon pertanyaan dan jawaban dari temanmu ?   

7. 
Apakah dengan menggunakan media kartu ini dapat 
membantu anda meningkatkan motivasi dalam belajar 
bhs arab? 

  

8. Apakah dengan penggunaan kartu mafatih efektif dalam 
meningkatkan kemamampuam maharah kalam    

9. Apakah anda merasa senang belajar maharah kalam 
dalam bentuk berpasangan?   

10. Senangkah anda menggunakan media "Kartu Mafatih" 
dalam pelajaran bahasa Arab ?   

 

 

 .المالحظة علي الطلبة في الدور األول -3
 

KEGIATAN PEMBELAJARAN BAHASA ARAB (MAHARAH 
KALAM) DENGAN MENGGUNAKAN KARTU MAFATIH 

RESPONDEN SISWA 

Nama Sekolah  : Madrasah Tsanawiyah Negeri Mariyai 

Kelas/Semester : Kelas VIII -B 

Pokok Bahasan : نتعلم الحساب/آيف نصلي  
Tahun Pelajaran : 2008-2009 

 

NO. NAMA SISWA Minat Perhatian Partisipasi Absensi 
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

√       √  آدي سافطرا 1       √       √       

√     √     √         √  أغوس سوفندي 2       
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√ √  أحمد فخر الرازي 3 √ √       

√       √ اآبار الّدين 4           √   √       

√       √ ديفي رياتي 5       √       √       

6 

دياه يوني 
 رحمواتي

√ 

      

√

      

√

      

√

      

7 

ديماس يوغي 
 سطريا 

 
   √   

 
   √   

 
  √    

√

      

8 

دودي تري 
 حرتادي

√ 

      

√

      

√

      

√

      

9 

إندرا فطرا 
 راحرجا

√ 

      

√

      

√

      

√

      

√       √ فيانداني مفيدة 10       √       √       

11 

حكمة إسني 
 رونداني

 √ 

    

 
 √     

 
 √     

√

      

√       √ إيكا رزقي 12       √       √       

√   √ إنداه أفرليينتي 13 √ √       

√        √ إنتان جهيا رحمن 14     √       √       

15 

ارحام راوي 
 هادي

 √ 

    

 
   √   

√

      

√

      

√       √ حسن الخاتمة 16       √       √       

√       √ آيكي أندرياني 17       √       √       

√     √   لييى شمسياتي 18       √       √       

√   لطفي علوي رحيم  19       √     √     √       

√       √ مر لينة 20       √       √       

√       √ ميسي جوراتن 21       √       √       

22 

محمد أمين 
 مسلمين

√ 

      

√

      

√

      

√

      

√   √     نوفآ نجرهيني 23       √       √       

√       √ نور خسنة 24       √       √       

25 

رحمة علي 
 سلطاني

√ 

      

√

      

√

      

√

      

√     √         √ رزقي مولي نساء 26       √       

√ √  سطريا رجستيراه 27  √ √    

√    √ سيكار إيكا أرياني 28    √    √    

√    √ سيتي عائشة 29    √    √    

√  √ سيتي ميسارة 30 √ √    

√   ستتي صدرية 31    √  √    √    

√    √ سوسي سوسنتي 32    √    √    

√    √ تيال في اليل 33    √    √    
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√  √  وحيودي 34 √ √    
Keterangan:                 

4 : Sangat baik                 
3 : Baik                 
2 : Cukup                 

1 : Kurang                 

 

 

 

 

 

 .المالحظة علي الطلبة في الدور الثاني -4
 

KEGIATAN PEMBELAJARAN BAHASA ARAB (MAHARAH 
KALAM) DENGAN MENGGUNAKAN KARTU MAFATIH 

RESPONDEN SISWA 

Nama Sekolah  : Madrasah Tsanawiyah Negeri Mariyai 

Kelas/Semester : Kelas VIII -B 

Pokok Bahasan : مكتبة المدرسة/حسابنتعلم ال  
Tahun Pelajaran : 2008-2009 

 

NO. NAMA SISWA Minat Perhatian Partisipasi Absensi 
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

√       √  آدي سافطرا 1       √       √       

√     √         √ أغوس سوفندي 2       √       

√       √ أحمد فخر الرازي 3       √       √       

√       √ اآبار الّدين 4        √     √       

√       √ ديفي رياتي 5       √       √       

6 

دياه يوني 
 رحمواتي

√ 

      

√

      

√

      

√

      

7 

ديماس يوغي 
 سطريا 

 
 √     

 
   √   

 
  √    

√
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8 

دودي تري 
 حرتادي

√ 

      

√

      

√

      

√

      

9 

إندرا فطرا 
 راحرجا

√ 

      

√

      

√

      

√

      

√       √ فيانداني مفيدة 10       √       √       

11 

حكمة إسني 
 رونداني

√ 

      

√

      

√

      

√

      

√       √ إيكا رزقي 12       √       √       

√       √ إنداه أفرليينتي 13       √       √       

√       √ إنتان جهيا رحمن 14       √       √       

15 

ارحام راوي 
 هادي

√ 

      

 
√     

√

      

√

      

√       √ حسن الخاتمة 16       √       √       

√       √ آيكي أندرياني 17       √       √       

√       √ لييى شمسياتي 18       √       √       

√   √         √  لطفي علوي رحيم  19       √       

√   √ مر لينة 20 √ √       

√       √ ميسي جوراتن 21       √       √       

22 

محمد أمين 
 مسلمين

√ 

      

√

      

√

      

√

      

√     √   نوفآ نجرهيني 23       √       √       

√       √ نور خسنة 24       √       √       

25 

رحمة علي 
 سلطاني

√ 

      

√

      

√

      

√

      

√     √         √ رزقي مولي نساء 26       √       

√    √ سطريا رجستيراه 27    √    √    

√    √ سيكار إيكا أرياني 28    √    √    

√    √ سيتي عائشة 29    √    √    

√    √ سيتي ميسارة 30    √    √    

√    √  ستتي صدرية 31   √    √    

√    √ سوسي سوسنتي 32    √    √    

√    √ تيال في اليل 33    √    √    

√     √ وحيودي 34   √    √    
Keterangan:                 

4 : Sangat baik                 
3 : Baik                 
2 : Cukup                 

1 : Kurang                 
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 المالخظة على المدرس في الدور األول -5
 

LEMBAR PENGAMATAN 
PROSES BELAJAR MENGAJAR BAHASA ARAB (MAHARAH 

KALAM) DENGAN MENGGUNAKAN KARTU MAFATIH 
RESPONDEN GURU 

 
 

Nama Sekolah   : Madrasah Tsanawiyah Negeri Mariyai    
Kelas/Semester : II / Genap 
Pokok Bahasan : نتعلم الحساب / آيف نصلي  
Tahun Pelajaran : 2008/2009 
 
NO KEGIATAN SKOR 
1 Apersepsi 4 3 2 1 
2 Penjelasan mufradat baru √    
3 Penjelasan materi pelajaran √    
4 Pengelolaan kelas  √   
5 Teknik penggunaan media   √  
6 Pemberian kesempatan partisipasi  √   
7 Kemampuan melakukan evaluasi √    
8 Pemberian skor hasil belajar  √    
9 Kemampuan menyimpulkan materi √    
10 Menutup pelajaran √    
      

  
Keterangan: 
4 : Sangat baik 
3 : Baik 
2 : Cukup 
1 : Kurang 
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 المالحظة على المدرس في الدور الثاني -6
 

LEMBAR PENGAMATAN 
PROSES BELAJAR MENGAJAR BAHASA ARAB (MAHARAH 

KALAM) DENGAN MENGGUNAKAN KARTU MAFATIH 
RESPONDEN GURU 

 

 
 

Nama Sekolah   : Madrasah Tsanawiyah Negeri Mariyai 
Kelas/Semester  : II / Genap 
Pokok Bahasan  : مكتبة المدرسية /نتعلم الحساب  
Tahun Pelajaran  : 2008/2009 

 
NO. KEGIATAN SKOR 
1 Apersepsi 4 3 2 1 
2 Penjelasan mufradat baru √    
3 Penjelasan materi pelajaran √    
4 Pengelolaan kelas √    
5 Teknik penggunaan media √    
6 Pemberian kesempatan partisipasi √    
7 Kemampuan melakukan evaluasi √    
8 Pemberian skor hasil belajar  √    
9 Kemampuan menyimpulkan materi √    
10 Menutup pelajaran √    
      
  
Keterangan: 
4 : Sangat baik 
3 : Baik 
2 : Cukup 
1 : Kurang 
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 )2(ملحق 

 أسئلة اإلختبارات القبلي والبعدي
 !االختبار في الدراسة التمهدية) 1

 االختبار القبلي

 بالمقابلة: اختبار مهارة الكالم
 الذهاب إلى المدرسة: الموضوع

 ..................................................  ؟ ما اسمك  -1
 ...............................................   ؟ أين تسكن  -2
 .....................................  ؟ متى ذهبت إلى المدرسة -3
 ................................  ؟ هل بيتك قريب من المدرسة -4
 ..................................  ؟ مع من ذهبت إلى المدرسة -5
 ...................................؟    من يعلمك اللغة العربية -6
 .......................................  ؟ في أي فصل جلست -7
 ...................  ؟  في أي ساعة تخرج من الفصل لإلستراحة -8
 ...........................  ؟  هل رجعت الى البيت بعد الظهر -9
 ...................................  ؟  من يعّلمك اللغة العربية -10
 ............................  ؟  من يجلس قريبا منك في الفصل -11
 ..................  ؟   أي درس من الدروس تفضله في المدرسة -12
 ...............................  ؟   ما اسم رئيس هذه المدرسة -13

 

 

 ! االختبار في الدور األّول) 2

 اإلختبار البعدي في الدور األول
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 :ختبار مهارة الكالما
 "نتعلم الحساب/ آيف نصلي: "الموضوع

 
 .........................................  ؟ ماذا درسنا اآلن -1
 ..................................  ؟ آم مرة نصلي في اليوم -2
 .........................  ؟ أذآر الصلوات المفروضة في اليوم -3
 ..............................  ؟ الحرامماذا تفعل بعد تكبيرة  -4
 ...........................  ؟ ماذا يقول المصلي عند السجود -5
 .................  ؟ هل تصح الصالة إذا لم نقرأ سورة الفاتحة -6
 ..................................  ؟ ماذا تقول عند الرآوع -7
 .......................  ؟ أين يقوم المأموم عند صالة الجماعة -8
  ؟ هل الصالة في المسجد أفضل من الصالة في المسجد      -9

........ 
 .....................................  ؟ آم مكتبا في الفصل -10
 ...............................  ؟ آم مدرسا في هذا الفصل -11
 ....................................  ؟ آم يوما في األسبوع -12
 ...............................  ؟ آم فصال في هذه المدرسة -13
 ....................................آم نافذة في فصلنا ؟   -14

 
 

 
 
 
 
 
 

 !االختبار في الدور الثاني -3

 اإلختبار البعدي في الدور الثاني
 :اختبار مهارة الكالم

 "مكتبة المدرسة/نتعلم الحساب: "الموضوع
 

 ......................................ِك ؟ /ا عندَكآم قلم -1
 ...............................  ؟ آم سبورة في هذا الفصل -2
 ...............................  ؟ آم خزانة في هذا الفصل -3
 ...................................  ؟ آم مقعدا في الفصل -4
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 ...........................ستة زائد ثمانية يساوي ! أحسب -5
 ..................ثالثة عشر زائد اثني عشر يساوي !أحسب -6
 .......................عشرون زائد ثالثين يساوي !أحسب -7
 .............................................أين المكتبة ؟  -8
 ....................................ماذا تفعل في المكتبة ؟  -9

 ...............................تذهب ألى المكتبة ؟ مع من  -10
 ...................................هل للمكتبة موظف ؟  -11
 ...............................أين يجلس موظف المكتبة ؟  -12
 ...........................هل تحب أن تقرأ آتاب الفقه ؟ -13

 

 

 

 
 

 

 بية لعالج المشكالتة اللغة العرسناقش الباحث مع مدر
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المدرس والطلبة أثناء تعليم اللغة العربية باستخدام بطاقات المفاتيح

 يشرح المدرس آيفية استعمال البطاقة في التعليم
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 الطلبة أثناء التعليم باستخدام بطاقات المفاتيح

 الطلبة أثناء التعليم باستخدام بطاقات المفاتيح
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 ختبار البعدي شفويا لدي الطلبة واحدا فواحدايلقي المدرس اال
 
 
 
 
 

 )4(لحق م
 لخطابات
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 السيرة الذاتية
 المعلومات الشخصية -أ 

 نصر الدين:   االسم
  1971سبتمبر  1 فنجكاجيني : مسقط الرأس

 ذآر:   الجنس
  إندونيسي :   الجنسية
 مسلم:   الديانة
 مكسرية/ إندونيسية :   اللغة
 الحاج زين الدين:   لدالوا

 الحاجة خيرانة:   الوالدة
 شارع أونامن آالمالو سورونج بابوا الغربية:   العنوان

 081233671789:  الهاتف الجوالي
 

 .الدراسة -ب 
 السنة الدراسةالرقم

1 
 
2 
 
3 
 

المدرسة اإلبتدائية العمومية الحكومية رقم 
 .بارو الشمالية فنجكيف-باروا 9

توسطة اإلسالمية بمعهد مناهل المدرسة الم
 .آباالننج فنرانج) د د إ ( العلوم الدارية 

المدرسة الثانوي اإلسالمية بمعهد مناهل 
 .آباالننج فنرانج) د د إ ( العلوم الدارية 

 
1980-1985 

 
1985-1988 

 
1988-1991 
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4 
 
5 

جامعة اإلسالمية الحكومية عالء الدين 
آلية التربية قسم تعليم اللغة .أوجونج فندانج

 العربية 
إبراهيم آلية الدراسات جامعة موالنا مالك 

ماالنج، جاوا . العليا قسم تعليم اللغة العربية
 الشرقية

 
1991-1996 

 
2007-2009 

 
 .األعمال -ج 

 السنة المكان العملالرقم
1 
 
2 
 
3 

معلم اللغة العربية 
 .والعلوم الدينية

 معلم اللغة العربية 
 

معلم اللغة العربية 
 الدينية وعلوم

المدرسة المتوسطة 
اإلسالمية دار الدعوة 

 واإلرساد، فنجكيف
 )STAIS(  أبيفورا جايافورا

 .بابوا
الدرسة المتوسطة 
اإلسالمية الحكومية 
ماريائي سورونج بابوا 

 .الغربية

1995-1996 
 
 

1997-1998 
 
 

حتى  -1998
 اآلن

 

  
 
 

 




