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 الصابرين خير على وأسلم وأصلي والمآل، الحال في والثبات النوال،
 بإحسان تبعهم ومن والتابعين الميامين، الغر وأصحابه آله وعلى الشاآرين،

 :بعد أما الدين، يوم إلى
هاء من إعداد هذا البحث، فله سبحانه ألهج وقد مّن اهللا علي باالنت

بالحمد والثناء، فلك الحمد يا ربي حتى ترضى، على جزيل نعمائك وعظيم 
أن أتقدم بالشكر والتقدير  –بعد حمد اهللا تعالى  –عطائك ويشرفني 

والعرفان إلى الذين آان لهم فضل في خروج هذا البحث إلى حيز الوجود 
. ولم يكن يحدوهم إال العمل الجاد المخلصولم يبخل أحدهم بشئ طلبت، 

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

 .مالك إبراهيم  اإلسالمية الحكومية ماالنج
جامعة الدراسات العليا  آلية عميدسماحة األستاذ الدآتور عمر نمران، 

 االنجموالنا مالك إبراهيم  اإلسالمية الحكومية م
تعليم اللغة  قسم، رئيس تورآيس لوبيس الماجستيرسماحة الدآتور 

جامعة موالنا مالك إبراهيم  اإلسالمية الحكومية الدراسات العليا  آليةالعربية 
 ماالنج

، المشرف األول الذي أفاد نور المرتضى الماجستيرسماحة الدآتور 
اد هذا البحث منذ الباحث علميًا وعمليًا ووجه خطواته فى آل مراحل إعد

بداية فكرة البحث حتى اإلنتهاء منه، فله من اهللا خير الجزاء ومن الباحث 
 .عظيم الشكر والتقدير

، المشرف الثاني، فحقًا محمد شيخون محمد الدآتوراألستاذ سماحة 
يعجز لسانى عن شكره وتقديره فقد قدم للباحث آل العون والتشجيع طوال 



د  

يبخل بعلمه ولم يضق صدره يومًا عن مساعدة  فترة إعداد هذا البحث فلم
الباحث وتوجيهه، وآان لتفضله بمناقشة هذا البحث أآبر األثر فى نفس 

 . الباحث فله مني خالص الشكر والتقدير ومن اهللا عظيم الثواب والجزاء
 قسمآما يتقدم الباحث بكل الشكر والتقدير إلى األساتذ المعلمين في  

جامعة موالنا مالك إبراهيم  اإلسالمية الدراسات العليا  آليةتعليم اللغة العربية 
فلهم من الباحث آل الشكر والتقدير على ما قدموه من .  الحكومية ماالنج

 . العلوم والمعارف والتشجيع  وجزاهم اهللا عنى خير الجزاء
ن ين اللذين المحترميالوالدآما يتقدم الباحث بكل الشكر والتقدير إلى 

ورحمانـي منذ نعومة أظفاري وشّجعا لـي دائما في طلب العلوم  قد ربيانـي
 .النافعة

وألشقائي وزمالئي وأصدقائي وآل من ساهم فى إخراج هذا العمل 
المتواضع إلى خير الوجود ولو بكلمة تشجيع، لهم جميعًا خالص الشكر 

 .وعظيم التقدير واالمتنان
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مام لجنة المناقشة وتقرر قبوله شرطا لنيل قد دافع الطالب عن هذا البحث أ
 ....... :، بتاريخ......ة، وذلك في يوم درجة الماجستير في تعليم اللغة العربي

 .م2009
 :وتتكون لجنة المناقشة من السادات األساتذة

 -1  مناقشا
 -2  رئيسا ومناقشا
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 : أنا الموقع أدناه، وبياناتي آاآلتي
 رملي المكاسري:  االسم الكامل
 s2\ :  رقم التسجيل

وف      رتها لت ي حض الة الت ذه الرس أن ه رر ب رط أق ة  ير ش ل درج لني
ة ة العربي يم اللغ ي تعل تير ف ة الماجس ا  آلي ا الدراسات العلي ة موالن جامع

 : عنوانتحت مالك إبراهيم  اإلسالمية الحكومية ماالنج 
 تنمية مهارة الكالمفي التحضير النموذجي  فعالية

اإلسالمية علي معصوم آرابياك  العاليةالمدرسة بالتطبيق على ( 
 )يوغياآرتا

رت أليف      حض ري أو ت داع غي ن إب ا م ا زورته ي وم ا بنفس ها وآتبته
ا فعال ليست من . اآلخر ين أنه ه وتب ا من تأليف تقباال أنه د اس وإذا ادعى أح

بحثي فأنا أتحمل المسؤولية  على ذلك، ولن تكون المسؤولية على المشرف  
ى  ةأو عل ا  آلي ات العلي المية  الدراس راهيم  اإلس ك إب ا مال ة موالن جامع
 . مية ماالنجالحكو

ي          ي الخاصة وال يجبرن ى رغبت اء عل رار بن ذا اإلق هذا، و حررت ه
 . أحد على ذلك

 
 م   2009 يونيو  1 ماالنج،

 توقيع صاحب اإلقرار 
 

 رملي المكاسري
  S2/07930027:التسجيلرقم 
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فعالية التحضير النموذجي في تنمية مهارة الكالم . 2009, رملي المكاسري
 وم آارفيكعصعلي ماإلسالمية  العاليةالمدرسة  تطبيق علىبال(
الجامعة ، برنامج الدراسات العليا . رسالة الماجستير .)اآرتوغياج

:  المشرف األول .اإلسالمية الحكومية موالنا مالك إبراهيم ماالنج
 الدآتور نور المرتضى الماجستير

 دالدآتور محمد شيخون محمبروفيسور :  المشرف الثاني 
 الماجستير

 .مهارة الكالم, التحضير النموذجي: الكلمات األساسية     
  
لذلك في تعليمها يجيب على وجود , اللغة تتكون من أربع مهارات 

, اللغة في أندونسيا lلكن إذا نظرنا إلى الظواهر في تعلي. الموازنة فيها
عليم القواعد الذي فسوف يوجد أن تعليم اللغة يترآز إلى ت ,بمافيها اللغة العربية

 . يسبب على عدم استطاعة الطلبة بالتكلم بتلك اللغة
تنادا   واهر  اس ذه الظ ى ه دم      , إل ار أو يق ث يخت ذا لبح ي ه ث ف الباح

ذه المشكالت ي حل ه ة ف ة المعالج ا طريق وذجي آ ذا . التحضير النم ي ه ف
ث ث  , البح ئلة البح ر أس ث يعب ي , الباح ف).1: و ه ق  آي تم تطبي  ي

ةذجي التحضيرالنمو ي تنمي ي المدرسة ال ف الم ف ارة الك ةاعمه  اإلسالمية لي
ي اآرت عصم عل ك جكج ى ). 2. ؟ وم آارفي دى أي إل ة م يرحتال فعالي  ض
وذجي ال ة نم ي تنمي ة ال    ف ي المدرس الم ف ارة الك ةاعمه المية لي ي اإلس  عل
 .؟ وم آارفيك جكجاآرتعصم

ن الف   ون م ي و يتك نهج تجريب ذا البحث م ي ه تخدم ف نهج يس صل الم
ا التحضير    . التجريبي و الفصل الضابط الفصل التجريبي فصل يستخدم فيه

ة     , النموذجي ة القديم ا الطريق ة  (و الفصل الضابط فصل يستخدم فيه الطريق
 ). يستخدم في تعليم مهارة الكالم في تلك الكدرسة

ي الفصل الضابط         ي و ف ي الفصل التجريب بناء على نتائج االختبار ف
ة       . لباحثالتي قد حللها ا ى تنمي را إل أثر آثي وذجي ي يعرف أن التحضير النم

ي  . مهارة الكالم لدى الطلبة نتجة تحليل البيانات تعني أن في الفصل التجريب
, t- (2,18<4,5>3,06)وفي الفصل الضابط نتجة       ,t-(2,18<6,0>3,06)توجد نتجة 

د ة  بع ل نتج ع و تحلي ي الفصل الضاب -tتجمي ي و ف ي الفصل التجريب , طف



ط  

ان   -tقيل في جدول   آما. t- (2,06<3,2>2,80)توجد نتجة   أصغر من    2,06إذا آ
ة   هذا. 2,80 أآبر من 3,2  و, 3,2 بمعهنى على أن فرض البحث مقبول و الطريق

 .قيم بها اتعليم و تعلم مهارة الكالم تجوز أن تعمم في تطبيق في تعليم اللغة
رة  دم الفرصة الكثي ق التحضي, بسسب ع ذا فتطبي ي ه وذجي ف ر النم

لذلك يقترح للباحث الالحق أن يطور  . البحث قيم فقط في تعليم معارة الكالم
رى   ارات أخ ي مه وذدي ف ق التحضير النم ع تطبي ارة  , و يوس ي مه ل ف مث

ارة االستمع   , مهارة الكتابة, االلقرأ ي مه ذلك ألن ال توجد خطوات    . و ف وآ
ة     يم اللغ ي تعل وذجي ف رح للباحث الالحق ليصمم     يق, تطبيق التحضير النم ت

ة          يم اللغ ي تعل ة خاصة ف يم اللغ ي تعل وذجي ف خطوات تطبيق التحضير النم
 .      العربية

    
 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 
 

Ramli, Al-Makassary, 2009. The Effectivety of Modelling In Developing Students’ 
Speaking Ability. (Applied At MA Ali Maksum Krapyak Yogyakarta). Thesis. 
The Master’s Degree of State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim 
Malang. Advisor : 1). Dr. Nurul Murtadlo.  
II). Prof. Dr. Mohamed Shaikhoun Mohamed. 
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  Language consists of four skills, so that language teaching has to carries out 
all of those skills. It may not subordinate one of them. But when we pay attention to 
the phenomena of language teaching in Indonesia, including arabic teaching, we will 
find that the language teaching gives priority to the structure, and this causes the  
weakness of the students' ability in speaking. 
 And because of this phenomena, the researcher chooses modeling as one of 
the solutions to solve this problem. In this case, the resercher formulates the 
following problems. 1). How is the modelling application in developing students’ 
speaking ability at MA Ali maksum Krapyak Yogyakarta?. 2). How is the effectivity 
of the modeling in developing students’ speaking ability at MA Ali Maksum Krapyak 
Yogyakarta?. 
 This research uses experiment approach and consists of two classes. The first 
class is experiment class which uses modeling in teaching process, and the second 
class is control class which uses method which is applied at that school so far in 
teaching process.   
 According to the analysis of the test result in both experiment class and 
control class, it is found that the experiment class gets t-value (2,18<6,0>3,06), and 
the control class gets t-value (2,18<4,5> 3,06). After results of the tests in experiment 
class and control class are accumulated and analyzed, it is found that the t-value gets 
(2,06<3,2>2,80). On the base of the t-table, if it is got that 2,06 is lower than 3,2, and 
3,2 is higher than 2,80, it means that the hypothesis is accepted, and the method 
which is put in the test can be applied generally. 
 Because of the insufficient time, the researcher can not apply modeling in all 
of the languge skills, so that it is suggested that the next research try to apply the 
modeling in other language skills, such as, reading skill, writing skill, and listening 
skill. And it is also hoped that there will be concrete formulates on the modeling 
application in languge teaching, specially in arabic teaching.         
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ك  

 Bahasa pada hakikatnya terdiri dari empat maharah, oleh karena itu 
pengajaran bahasa harus mencakup ke empat maharah tersebut, tidak boleh bertumpu 
pada satu maharah saja. Akan tetapi ketika kita melihat fenomena pengajaran bahasa 
di Indonasia, baik bahasa Arab maupun bahasa ingris, maka akan ditemukan adanya 
penekanan pada pengajaran tata bahasa yang berakibat pada lemahnya tingkat 
kemempuan siswa dalam menggunakan bahasa tersebut dalam bentuk lisan 
(berbicara). 
 Berdasarkan fenomena ini, maka peneliti menawarkan modeling sebagai salah 
satu solusi dalam memecahkan masalah tersebut. Dan dalam hal ini, peneliti 
merumuskan rumusan masalah sebagai berikut: 1). Bagaimana bentuk penerapan 
modeling dalam meningkatkan kemampuan berbicara siswa MA Ali Maksum 
Krapyak Yogyakarta?. 2). Sejauh mana efektifitas penerapan modeling dalam 
meningkatkan kemahiran berbicara siswa MA Ali Maksum Krapyak Yogyakarta?.  
 Penelitian ini menggunakan pendekatan experimen dengan membagi siswa 
kedalam dua kelas yaitu kelas experimen (kelas yang menggunakan modeling dalam 
proses belajar mengajar), dan kelas kontrol (kelas yang menggunakan metode yang 
selam ini diterapkan di sekolah dalam proses belajar mengajar). 
 Berdasarkan analisis dari hasil tes kelas experiment dan kelas kontrol, maka 
diperoleh hasil sebagai berikut : Pada kelas experiment diperoleh nilai t 
(2,18<6,0>3,06), dan pada kelas kontrol diperoleh nilai t (2,18<4,5>3,06). Setelah 
akumulasikan hasil dari kedua tes tersebut diperoleh nilai t  (2,06<3,2>2,80). 
Berdasarkan table nilai t, apabila hasil yang diperole (2,06 lebih kecil dari 3,2 dan 3,2 
lebih besar dari 2, 80), bearti hipotesisnya dapat diterima, dan metode yang di uji 
cobakan dapat digunakan secara umum. 
 Kerena adanya keterbatasan waktu, maka peneliti hanya menerapkan 
modeling dalam pengajaran maharatul kalam. Oleh karena itu, kepada peneliti 
berikutnya diharapkan mengembang modeling pada pengajaran marah yang lain, baik 
pada pengajaran maharahtul qira’a, maharatul istima’a dan maharatul kitabah. Dan 
juga diharapkan dari peneliti berikutnya untuk membuat langkah-langkah yang lebih 
konkret tentang penerapan modeling dalam pengajaran bahasa, khususnya pengajaran 
bahasa Arab.        
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 الفصل األول
 اإلطار العام

 
ذا  شتمل ي ى  الفصل  ه ئلة البحث، أهداف البحث،      العل ة، ، أس مقدم

طلحات  د المص ث، تحدي دود البح ث، ح ة البح ث، أهمي روض البح  و, ف
 .الدراسات السابقة

 
 المقدمة -أ

 ليست والمعرفة بدون طريقة , التعليم بدون معرفة وجود  يستحيل
اآامل اأوآافي ت ر . ت ذا التعبي دله ف ىمعنب ي ق ىفلس ى عمي م  عل ة فه أهمي

ة     في ذلك ابم, طرق عملية التعليم والتعلم ة العربي م اللغ يم وتعل ي ل ع. تعل
ي     , يانيراإلالمفكر ( ىتعريش ورة ف بل هو يقال العب أراجوزجاوي الث

ه       ) إيران ي قول ة ف ة  الطريق ة معرف ى أهمي ا  " أآد عل نسي  ن أن يجوز لن
  1".سي الطريقة لتناول الشيئنن أن الشيئ لكن ال يجوز لنا

ا  , زممتاإمتلكا الذآاء الن يعرف من التاريخ أن رجل را  أبل هم عتب
ران  و. هما فلتو و أريستوتيلس. من الناس في هذه الدنيا ىأذآ هذان المفك

رنج   أن يستطيعا لمالذان ولدا في الزمان اليونانى  يطورا ويقدما بالد األف
ي   , الثقافة, الجمود  في التفكير بل هما سببا التأخر و, همائبذآا م  ف و العل

ن  1000أروبا لمدة  ي العصور الوسطى    ةس أ أريستوتيلس     ف بسبب خط
 2.في طريقة تفكيره

المى   زمن الع ي ال ر ف ذي الحاض الم  مبالتعا يتصف ال ي الع ل ف
درة  تلزم الق دولي يس ى اإلتصال ال ة اتباللغعل ين خاصة األجنبي , اللغت
ة ا  ة واللع ة العربي ةيزإلنجلاللغ رة    . ي ي المحاض ا ف ك فارتكي د واتي أحم

ا        الج عام ة بم ة اإلسالمية الحكومي ي الجامع ال  2008العامة ف ينبغى  , ق
ا    ع آف وا أرب يا أن يمتلك ي أندونس المية ف ة اإلس رجين الجامع . اتءلمتخ

                                                 
1 Abuddin Nata. Paradigma Pendidikan Islam, Jakarta : PT. Grasindo, cet. I, 2001,h, 42 
2 Ibid. h. 43 



 

دإ اءة بااح ى آف الإلها ه ا اإلتصال با, تص ة  اتلغلفطبع ة ا(األجنبي للغ
 3).ةزييالعربية و اللغة اإلنجل

ي  تنادا إل واهر  إس ذه الظ ى لمالحظ , ه ة  يفينبغ ة العربي , اللغ
وا باإلنعكاس   واللغة العربية أن يق يومجتمع اللغة العربية خاصة معلم م

ويم  رقللو التق ي ط ت   الت ذا الوق ى ه تخدم إل ل و تس دها عراق ي عن  وه
ة      الكثيرة نتقادإ ة أوالعقلي ة المنطيقي ي المعرف را إل ذ , ألنها تتجه آثي لك وآ

ا     وقتا من المتعلمتعطي المعلم اآثر  أنها تعتبر هذه الطرق ا يسمى ب أو م
م      ى المعل يم المرآز عل ى     , Teacher-oriented) (لتعل يم المرآز عل يس التعل ل

آثير من المتخصصين يقولون أن هذه الطرق  و.  (student-oriented)المتعلم
ة       ن اللغ ات ع ة و نظري ن اللغ ات ع ة معرف ي الطلب ط تعط ذلك , فق وآ

ي  على وجود المراحل و المواقف ستندالمفردات الكثيرة لكن الت ا   الت فيه
ردات   من هتعلمو ويمارسون  آثيرا أو يطبقون ما قدالطلبة يتكلمون  المف

ي ةافظح الت ا الطلب وز أن  ف. ه ة ال يج م اللغ يم و تعل ا أو  يتعل ون نظري ك
ا يلكن يجب أن , علميا ه  .كون عملي ة أن    ألن ى اللغ تكون جزءا    يجب عل
 .لطلبةل ةعمليالحياة المن 

ذلك ر ا إذ اغريب يسل, ول ان آثي ي  آ ن متخرج ة   م ة العربي اللغ
را أو يمارسون         م ال يتكلمون آثي ة ألنه ة العربي تكلم باللغ اليستطيعون ال

ة     التي التكلم باللغة العربية بسبب الطرق ي المؤسسات التربوي تستخدم ف
ف بصف تال تو ل و المواق ي المراح ة  الت ن الطلب ن تمك ة  ا م تكلم باللغ ل

را ة آثي رالم و. العربي ي ض وف رقف ي الط ات   الت ي المؤسس تخدم ف تس
ة   ة   أن التربوي ن الطلب ن ا تمك تكلم بالل م ة   غ ل ي الطلب ة أو تعط ة العربي

ة سوف   ت فالباحث يف  .لتكلم باللعة العربيةلرص الكثيرة الف رض أن الطلب
ة فصيح   م أن يتكل ونيستطيع  ة العربي ة  وا باللع ليما و بالطالق ان  ا س  إذا آ

بل , جزءا من العلم تاللغة ليسف. لم باللغة العربيةلتكاون آثيرا سيمار هم
ة  ي حرف ة  و, ه ال أو تتحصل بالممارس ة تن القراءة أو  تليسو, الحرف ب

  .ن الممارسة توجه إلي القدرةإقيل  آما .عن المسودة التعلم

                                                 
3 Ahmad Watik Pratiknya. Transpormasi Uin Dalam Dinamika Global (Makalah), Malang : 2007 



 

ة ا    دخل أو الطريق ود الم ى وج ب عل ك ترغ وق ذل وف  وف ي س لت
د   ة ق ق لغ ة و لتطبي ة للممارس رة أو المواقف للطلب ات الكثي تعطي األوق

تكلم     ي ال تلجلج ف ة ال ة جزءا من       . تعلمواها إلزال ي تجعل اللغ الطرق الت
ة   ة للطلب اة عمل يم و    , حي ة التعل ي عملي ة يشترآون ف الطرق تجعل الطلب

تعلم ل  . ال يم سوف تجع تعلم و التعل ة ال ي عملي ة ف ارآة الطلب ة  مش الطلب
تعلم    انى ال افع و مع رة من ون مباش ون و يعرف ذه و. يفهم ل ه رق مث  الط

ى  تجعل الطلبة يتعودون  تعلم      عل ي ال ة ف ة وسوف تشجع الطلب ا  . اللغ آم
ي تحصل        Andrew Nydam)(قال أندورو نيدم  ون ف ة سوف يرغب أن الطلب

ة  ذلك  و . 4الوجاهة األآاديمية الثقيلة إذا آان هم يفعلون الوظائف النافع آ
ة     دة التربي ل وح ى لمراح نهج الدراس ي الم د KTSP)(ف ود   يؤآ ى وج عل

الطلبة ليس فقط , الطلبة فيها ا منيشترك آثير التي عملية التعليم و التعلم
ا يتعلمون    ايطبقو أن همعلييتعلمون المسودة و النظرية و الحقائق لكن  م

  5.في حياتهم العملية
ار  ذه اإلعتب ى ه ث يختار, اتعل ل  فالباح وذجي لح ير النم التحض

يم   كلة لتعل الم  المش ارة الك يم   . مه ة التعل وذجي عملي ير النم ي التحض ف
ترآون ة يش تعلم تجرى و الطلب را وال ا آثي ة . فيه ون بالطلب أنفسهم ينظم

 .ثم يفسرونها, المعرفة
ط   لدور المع وذجي فق ير النم ي التحض ي    أن م ف ة ف اعد الطلب يس

قتح هم قي ق . أغراض م يتعل را  دور المعل ثباآثي ن لبح تيراتيجية  ع إس
دير    . المواد الدراسية التي توصلأوطرق التعليم  نظم أو ي المدرس فقط ي

 . مجتمع الذي يتعلم أو يعمل جماعيا لتناول األشياء الجديدةا لالفصل آ
 

 أسئلة البحث  - ب

                                                 
4 Elainer B. Johnson, PH.D. Contextual Teaching & Learning., (Terjemahan), Bandung : MLC, 1998, 
h,12 
5  Trianto, S.Pd., M.Pd. Mendesain Pembelajaran Kontekstual Di Kelas, Surabaya: Cerdas Pustaka 
Publisher, 2008,h,7 



 

ا سبق   , بناء على المقدمة ومشكلة البحث التي شرحها الباحث فيم
التي تتعلق بهذا الموضوع   األسئلةد الباحث فإنه لمن الضروري أن يحد

 :وهي
ف -1 ت آي ق مي يرالنموذجي  تطبي ة التحض ي تنمي ي    ف الم ف ارة الك مه

 . ؟ وم آارفيك جكجاآرتعصم علي اإلسالمية ليةاعالمدرسة ال
وذجي  ال ضيرحتالفعالية  مدى أي إلى -2 ي  نم ة ف ي     تنمي ارة الكالم ف مه

 ؟ تلك المدرسة
 
 حثأهداف الب - ج

ذ دف ه ة يه ى معرف دي ا البحث إل ة ال م يرالنموذجيحتفعالي  ض
انى بالمدرسة       نميةلت ذ الصف الث ة اعالمهارة الكالم لتالمي اإلسالمية   لي

 .وم آارفيك جكجاآرتعصم علي
 

 فروض البحث - د
دى      فيكون فعااليس تحضيرالنموذجين الإ ارة الكالم ل ترقية مه

في المدرسة  ة الكالم تطبيقا حسنا في تعليم مهار ةبقيالتالميذ إذا آان تط
 .وم آارفيك جكجاآرتعصم ليعاإلسالمية  ليةاعال

 
 أهمية البحث -ه

ي  ترجى ة          ف ا من الناحي ذا البحث أن تكون إسهاما نافع نتيجة ه
ذ    التطبيقية،  ي تنفي ة ف إلعطاء المدخالت اإليجابية لمدرسي اللغة العربي
يم الم   التعل ارة الك يم مه ي تعل ة ف او، خاص تخدام الت منه ير اس حض

لحل المشكالت التعليمية التى يواجهها النموذجى في تعليم مهارة الكالم 
ذ اعدة . التالمي ي مس هام ف ه إس ذا البحث ل ون ه ها أن يك  وللمدرسة نفس

دى   ترقية عملية التعلم والتعليم فيها وترقية مستوى التحصيل الدراسي ل
 .لدراسةلالتالميذ وميولهم 

 
 حدود البحث   - و



 

ا  سعاالبحث ويكون هذا اللكي  أآثر مم يجب يحدده الباحث     ا ب
 :األتية بالحدود

ة       : الحدود الموضوعية  -1 ق بتنمي ي تتعل ذه الدراسة الت يقوم الباحث به
يطة والطالقة والفهم النطق واستيعاب المفردات وترآيب الجملة البس

ة شجاع ول ةوتنمي ة ومي ي  الطلب فهي ف ر الش ي التعبي ارة ف يم مه تعل
 .نموذجىضير الحالكالم بالت

ام الدراسي      : الحدود الزمانية  -2 ي الع اني ف  –م 2008نصف السنة الث
 ).2009شهر يناير وفبراير سنة . (م2009

د رسة ال    : الحدود المكانية  -3 انى من الم ة اعفي الصف الث  اإلسالمية  لي
 .جكجاآرتآارفيك وم عصم ليع

 
 
 

 
 تحديد المصطلحات -ز

ذا الب     ي ه واردة ف ارة   (حث  لتيسير فهم المصطلحات ال يم مه تعل
الم بالت ة ال حالك د رس ي الم يرالنموذجى ف ة اعض المية لي ي اإلس عل

اآرت ك جكج سيوضح الباحث بعض المصطلحات  , )معصوم آرفي
 :التي تتعلق بالموضوع آما يلي

ي إيصال المعلومات       -1 ة وينحصر ف التعليم هوعامل من عوامل التربي
  6.نإلى الذهن وصك حوافظ الشيئ بمسائل العلوم والفنو

دريس أو  , التعليم عملية التدريس داخل الفصل أو خارجه    والت
ي   تعلم المتلق ى الم ابي إل م اإليج ن المعل ات م ل المعلوم و نق يم ه التعل

  7.الذي ليس له إال أن تقبل ما يلقيه المعلم

                                                 
 .61. ص .مجهول السنة ,مجهول الطبعة, التربية والتعليم, , محمود يونس وقاسم بكري    6
 . 6:ص . 1997,مصر, دار المعارف, التربية وطرق التدريس, صالح وعبد العزيز عبد المجيد    7



 

عرف أن التعليم هو إعطاء المعلومات أو نمن التعريف السابق 
ى ال    ا إل ا أو إلقائه ة  , البط المهارة وغيره ى    ملكات وتنمي م حت آرائه

 .المعلومات يملكها الطالب جعلن
درات  -2 درة من ق ان أو ق ة وإتق ل بسرعة ودق ام بالعم ارة هي القي المه

 8.اإلنسان على القيام بعمل ما بسرعة ودقة مع اإلتقان في األداء
اني       -3 ات والمع ف واإلتجاه ادات والعواط ل االعتق ن نق و ف الم  ه الك

متكلم على السامع أو ما يصدر عن اإلنسان  المن واألفكار واألحداث 
تكلم والسامع   لمن الصوت  أو , يعبر به عن شيئ له داللة في ذهن الم

 9.على األقل في ذهن المتكلم
وذجى -4 ير النم ى  التحض تعلم عل يم وال ات التعل ن مقوم وم م و مق ه

 . السياق
ات        -5 يس واالتجاه دات واألحاس ل المعتق ارة نق ي مه الم ه ارة الك مه

ة    وال ي طالق رين ف ى اآلخ تكلم إل ن الم داث م ار واألح اني واألفك مع
 10.وانسياب مع صحة في التعبير وسالمة في األداء

 
 الدراسات السابقة -ح

 11سيف المصطفى  -1
استراتيجية تعليم مهارة الكالم في ضوء اتجاه :   عنوان البحث

دراسة الحالة في ( التعليم والتعلم على السياق العام 
خاص لتعليم اللغة العربية بالجامعة البرنامج ال

 )اإلسالمية الحكومية مالنج 

                                                 
وآذلك في . 181. ص, )1982, دار الفرقان: عمان( الرياضيات مناهجها وأصول تدريسها, فريد أبو زينة8     

, )1992, دار المسلم: الرياض( المهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تدريسها,  آتاب أحمد  فؤاد عليان
 .8. ص

 .86. ص,المرجع السابق, فؤاد عليان  أحمد 9   
المملكة العربية ( المهارات اللغوية مدخل إلى خصائص اللغة العربية وفنونها, محمد صالح الشنطي 10   

 .194. ص). 1995, دار األندلس للنشر والتوزيع: يةالسعود
امج      ,سيف المصطفى 11 ام في البرن استراتيجية تعليم مهارة الكالم في اتجاه التعليم والتعلم على السياق الع

االنج    . آلية الدراسات العليا: ماالنج(الخاص لتعليم اللغة العربية ة اإلسالمية م شعبة تعليم اللغة العربية الجامع
 .بحث الماجستير غير منشورة). 2006  عام



 

لكشف عن إستراتجية تعليم مهارة الكالم في اتجاه ا:  أهداف البحث
التعليم والتعلم على السياق العام في البرنامج الخاص 

ولحل المشكالت في تعليم مهارة , لتعليم اللغة العربية 
على السياق العام في  الكالم في اتجاه التعليم والتعلم

 .البرنامج الخاص لتعليم اللغة العربية
 . استخدم الباحث بحثا وصفيا تحليليا تجربيا آيفيا:     منهج البحث

يم        :   ثح نتيجة الب  اه التعل ي اتج ارة الكالم ف يم مه أن استراتجية تعل
ة    تخدمها طريق ي اس ام الت ياق الع ى الس تعلم عل وال

Jigsow Method  ة  وهي استراتج ة وممتع ك  , ية جذاب وذال
يبهم    ة وال يص ي الدراس ين ف ة متحمس ون الطلب ليك

 .والطلبة يحصلون على حصيلة جيدة, الملل
 

 12محمد رضي السقاف -2
تنمية مهارة الكالم باستخدام البطاقات في المعهد  : عنوان البحث

 آديري" دار المعرفة"العصري غونتور الثالث 
دراسة في الكالم وفعالية تدريس اآتشاف الكفاءة ال:أهداف البحث

 الكالم باستخدام البطاقات لطالب المعهد
المدخل المستعمل لهذا البحث هو المدخل الوصفي :  منهج البحث

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

ي ألن أخذ ويسمى بالتجريب. أنشطة التعليم والتعلم
تأثيرا من المتغير المعين غلى المتغير األخربمراقبة 

 .جيدة
. أن تعليم العربية باستخدام البطاقات مريحة وجذابة: نتيجة البحث

الطلبة متحمسون ومتنبهون في الدراسة وال  .ذالك ألن

                                                 
دار "تنمية مهارة الكالم باستخدام البطاقات في المعهد العصري غونتور الثالث , محمد رضا السقاف.   12
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وتزيد . يصيبهم الملل والمحصوالت الدراسة الجيدة
تساعد على تنويع رة الكالم واقدرتهم على استيعاب مه

 واإلنشاء واإلمالء  ةالمهارات األجرى مثل المحفوظا
 

 13شريف الدين -3
تدريس مهارة الكالم على أساس المفردات لطلبة :  عنوان البحث

 .المدرسة العالية اإلسالمية الحكومية  األولى بماالنج
طريقة التعليمية الفاعلة في تعليم مهارة الإلقتراح :  أهداف البحث

الم لحل ضعف التكلم لدى الكلبة في المدرسة الك
 .العالية اإلسالمية الحكومية  األولى بماالنج

إن المدخل المستعمل لهذا البحث هوالمدخل الكمي :  منهج البحث
هذا البحث . المجموعتينالوصفي التجريب بأسلوب 

ألن البيانات يحتج إليها الباحث تكون  يسمى باآمي
ي وصفا رقميا يوضح أو يعط. على صورة عددية

جات ارتبا طها مع رمقدرهذه الظواهر أو حجمها ود
 . الظواهر المختلف األخرى

أن تدريس مهارة الكالم على أساس المفردات فاعل :  نتيجة البحث
لترقية مهارة آالم الطلبة إلن هذه الطريقة اعطي الطلبة 

للغة اتكلم على ال الطلبة اعدردات الكثيرة و آذلك تسفالم
لهم حماسة و ثقة بنفسهم على التكلم بهذه .  عربيةال

 .اللغة
 الكالم مهارة تعليم تنمية على رآزت آلها السابقة البحوث تلك
 الوسائل وآذالك المختلفة واألساليب واالستراتيجيات بالطرائق
أو في تعليم تنمية هناك من ترآز على استخدام البطقة في . المتنوعة
أو في تعليم تنمية ترآز على الطريقة في  و هناك من, الكالم مهارة

                                                 
لمفردات لطلبة المدرسة العالية اإلسالمية الحكومية  األولى تدريس مهارة الكالم على أساس ا, شريف الدين  13
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أو في تنمية و هناك من ترآزعلى أساس المفردات في , الكالم مهارة
حدى إوأما الباحث في هذا البحث سوف يختار . الكالم مهارةتعليم 

الباحث في هذه البحث يميل إلي . لتنمية مهارة الكالم تمن المدخال
ي هذه البحث ال يبحث تعليم و لكن الباحث ف, الدراسة األولى مسبقا

إحدى  مقومات تعليم و  علىتعلم على السياقي بوجه عام لكن يرآز 
وأما الدراسة السابقة هي . تعلم على السياقي وهي تجضير نموذجي
 . تبحث آل مقوم تعليم و تعلم علي السياقي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 الفصل الثاني
 ياإلطار النظر

 
ى   ذا الفصل عل وي ه يم م يحت الم تعل ارة الك ارة  , ه يم مه وم تعل مفه

يم   ,أهداف تعليم مهارة الكالم ,أهمية تدريس مهارة الكالم, الكالم عوامل تعل



 

ارة الكالم  يتوج, مهارة الكالم ارة    , هات عامة لتدريس مه يم مه مشكالت تعل
 .و التحضير النموذجي ,دور المعلم في تعليم الكالم, الكالم

 
 تعليم مهارة الكالم . أ

 م مهارة الكالممفهوم تعلي -1
ن   ارة ع ة عب ي أصل اللغ الم ف دة: الك د , األصوات المفي وعن

اظ  رعن بألف ذي يعب النفس ال ائم ب ى الق و المعن ين ه ي , المتكلم ال ف يق
 14.وفي اصطالح النحاة الجملة المرآبة المفيدة, آالم ىنفس

 
 أهمية تدريس مهارة الكالم -2

ة في منهج تعليم اللغة ا اأساسي ايعتبر الكالم جزء  ك  , ألجنبي وذل
ة     يم اللغ ي والتطبيقي لتعل ل الجزء العمل ه يمث ا نجد أن  , ألن را م وآثي

ة        ذه اللغ تمكن من الكالم والنطق به ى ال , تعليم اللغة العربية يهدف إل
د  . فمهارة الكالم هي المهارة األساسية الثانية بعد مهارة اإلستماع  ولق

ان      ة النصف الث ي بداي ارة ف رن    اشتدت الحاجة لهذه المه ذا الق ي من ه
ائل االتصال  , بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية والتحرك  , وتزايد وس

د الحاجة لالتصال الشفهي     , الواسع من بلد إلى بلد حتى لقد أدى تزاي
  15.بين الناس إلى إعادة النظر في طرق تعليم اللغة الثانية

ار        وي للكب اط اللغ وان النش م أل ن أه الم م ك أن الك وال ش
ي   , ر على السواءوالصغا ة ف فالناس يستخدمون الكالم أآثر من الكتاب
ا الشكل الرئيسي    . أي أنهم يتكلمون أآثر مما يكتبون. حياتهم ومن هن

م جزء     . لالتصال اللغوي بالنسبة لإلنسان ر الكالم أه وعلى ذلك يعتب
  16.في الممارسة اللغوية واستخداماتها
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تعلم ا     ة تتطلب من الم ى استخدام    الكالم مهارة انتاجي درة عل لق
ة ونظام ترتيب الكلمات       , األصوات بدقة والتمكن من الصيغ النحوي

 17.التي تساعده على التعبير عما يريد أن يقوله في مواقف الحديث
تنتج   ارة الكالم  , من اآلراء السابقة تس صا الكالم   وخص, أن مه

ألوالد  همباللغة العربية شيئ مهم وم ذلك ينبغي أن يرآز مدرس     . ل ل
ه  ا ي تعليم ارة ف ذه المه ة ه ة العربي تطيع األوالد أن , للغ ى يس حت

 . يستخدموها لتعبير آراءه ولقضاء حاجاته ولالتصال مع األخرين
 
 أهداف تعليم مهارة الكالم -3

ة     د طعيم ة ورشدي أحم اك  أن   18أوضح محمود آامل الناق هن
 :أهداف عامة لتعليم الحديث يمكن أن نعرض ألهمها فيما يلي

ة   : أوال ة العربي وات اللغ تكلم أص ق الم واع  . أن ينط ؤدي أن وأن ي
 .مقبولة من أبناء العربية ةالنبر والتنغيم المختلفة وذلك بطريق

 .أن ينطق األصوات المتجاورة والمتشابهة:     ثانيا
ا  يرة و     :    ثالث ات القص ين الحرآ ق ب ي النط رق ف درك الف أن ي

 .الحرآات الطويلة
 .ن أفكاره مستخدما الصيغ النحوية المناسبةأن يعبر ع:    رابعا

أن يعبر عن أفكاره مستخدما النظام الصحيح لترآيب الكلمة  :خامسا 
 .خاصة في لغة الكالم في العربية 

ل        : سادسا  ر الشفوي مث ي التعبي ة ف أن يستخدم بعض خصائص اللغ
ه     التذآير والتأنيث وتمييز العدد والحال ونظام الفعل وأزمنت

 .مما يلزم المتكلم بالعربية وغير ذلك
توى     سأن يكت:   بعا اس ره ومس بة لعم ة مناس ة آالمي روة لفظي ب ث

ات       , نضجه وقدراته ام عملي ي إتم روة ف ذه الث وأن يستخدم ه
 .اتصال عصرية

                                                 
). 1985,جامعة أم القرى, مكة المكرمة( ,تعليم اللغة العربية للناطقين بلغة أخرى, , الناقة محمود آامل17  

 .153. ص
 .160. ص. مرجع سابق, ي أحمد طعيمةورشد الناقة محمود آامل   18



 

ة والمناسبة      :    ثامنا ة المقبول ة العربي أن يستخدم بعض أشكال الثقاف
تواه   ره ومس ه  لعم ة عمل اعي وطبيع ب وأ, االجتم ن يكتس

 .بعض المعلومات األساسية عن التراث العربي واإلسالمي
عا  ف         : تاس ي مواق ا ف حا ومفهوم را واض ه تعبي ن نفس ر ع أن يعب

 .الحديث البسيطة
را كل    :  عاش ا بش دث به ة والتح ة العربي ر باللغ ن التفكي تمكن م أن ي

 . لفترات زمنية مقبولة متصل ومترابط
أحمد رشدي طعيمة فكما  وأما أهداف تدريس المحادثة عند  

 : يلي
اد   -  )أ( ى المب درة عل ة الق ين    ئتنمي د الدارس دث عن ي التح ف

 .لمن يبدؤهم بذلك  ودون انتظار مستمر 
 .تنمية ثروتهم اللغوية -)ب(
ة    - )ج( رفتهم باللغ ردات وتراآيب   , تمكينهم من توظيف مع مف

ة    اس بالثق ديهم األحس بع ل ا يش ة , مم دملوالحاج , لمتق
 .على االنجاز والقدرة

ي      -  )د( رف ف ار والتص ى االبتك ين عل درة الدارس ة ق تنمي
والتمييز بين البدائل الصالحة فيها لكل . قف المختلفةاالمو

 .موقف على حدة
ى يحتمل مرور    -  )ه(  متعريض الدارسين للموقف المختلفة الت

 .والتي يحتاجون فيها إلى ممارسة اللغة. بها
وم اال  -  )و( ة المفه د ترجم ة وت الي للغ ى  رتص ب غل يب الطال

 .االبصال الفعال مع الناطقين بالعربية
وتشجيع . معالجة الجوانب النفسية الخاصة بالحديث-  )ز(

وفي موقف . على أن يتكلم بلغة غير لغته  الطالب 
 أإن أخطأ تقبلوا الخط. م زمالء لهمضبوط إلى حدما وأما

  19.وإن أجاد شجعوه
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 لكالمعوامل تعليم مهارة ا -4
و  تعلم ه يم وال ل التعل يم  : عوام ل التعل ة عم ن إقام ا يمك ل م آ

تعلم أو  ر      ووال ول آخ تعلم أو بق يم وال راء التعل ؤثرة إج ف الم المواق
 .حوال الموقف المشترآة في تعيين التعليمالا يعوامل التعليم ه

ف    ك التعري ن ذل ول    نم ين حص يم  تع ل التعل رف أن عوام ع
 .المشترآون فيه هايعين وآذا الهدف. ال التعليم أو

يم   , في األساس  أن عوامل تعليم مهارة الكالم ال يختلف بعوامل التعل
رى وم األخ يم , العل راءات التعل ى إج ؤثر عل ل ت ذه العوام ا ه بينم

 .ومحصوالته
 20:وأما عوامل التعليم فكما يلي

 تدريب المعلم:   أوال
 ء المعلماعبأ:    اثاني
 دافعية المعلم:   اثالث
 عادات المعلم:   اعراب

 شخصية المعلم:    اخامس
 تعليم المعلم:    اسادس
 ميل الطالب:    اسابع
 ذآاء الطالب:    اثامن
 عمر الطالب:    اتاسع
 توقعات الطالب:    اعاشر

 العالقة بين اللغة األم واللغة األجنبية:  حادي عشر
 دة البرنامجام:  ثاني عسر 
 التسهيالت:  ثالث عشر 

 األهداف :       عشررابع 
 االختبارات : خامس عشر
 حجم الصف:  سادس عشر 

                                                 
-27. ص. 1986. المملكة العربية السعودية, الرياض, أساليب تدريس اللغة العربية,  لخوليا امحمد علي 20  

29. 



 

ك المعلومات     ه أن يمل المعلم هو الذي يعمل عمل التعليم يجب علي
رة ية, الكثي ة أساس يم, وفطان ة التعل ه , وطريق ق بوظيفت ا يتعل ا مم وغيره

انية  ة إنس رين , وظيف أوالد اآلخ ق ب درس  . تتعل ون للم ي أن يك وينبغ
ه    , خبرات أآثر مما يملكه الطالبمعلومات و ألن ال يكون المدرس يلعب

 .ويذله الطالب
ه بشر        ى أن ا عل ى نفسه دائم وينبغي أن يكون المدرس محاسبا عل

ه    . ,له زيادة ونقصان, آاآلخرين ية  صفات ويجب أن يكون ل ل , نفس : مث
ا  يوالصحة جسد , ومتخلق باألخالق الكريمة, تقوى اهللا ان أو روحاني , ا آ
 .لكوغير ذ

ين       د المتعلم ا عن درس محبوب ون الم ب أن يك ون   , ويج ى يك حت
ين    د المتعلم وال عن ين مقب ى المتعلم ه إل ا يلقي يحته وم رحه ونص م . ش ه

يم يمكن أن يحقق    , يقبلون آل ما يلقيه المدرس بكل سرور و فرح والتعل
 .الغاية المقصودة

 :أما المدرسون الذين يحبهم المتعلمون عند ناسوتيون فكما يلي
ي     -  )أ( ل الدراس ي العم ة ف ب اإلعان ة   , يح درس والوظيف رح ال يش

 .عميقا ويستخدم األمثلة عندما يعلم  شرحا واضحا 
 .له هزلي ويحب أن يقبل الهزلي على نفسه, فرح  - )ب(
 .ويشعر عضوا من أعضاء الفصل, المصاحبة  - )ج(
 .له همة على التالميذ ويفهمهم  -  )د(
ول       يحاول على أن  -  )ه( ى مي ا إل ا ودافع يكون العمل المدرسي رائع

 .العمل
 .ودافع على توقير التالميذ, حازم وقادر على أن يحيط الفصل  - )و(
 .غير مميز وليس له ولد ممتاز  - )ز(
 .والتلميح, واألذل, ةوالسخر, ال يحب التذمر  -)ح(
 .يعلم التالميذ األشياء الثمينة بجد  -)ط(
  21.له شخصي رائع  -)ي(
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 22هات عامة لتدريس مهارة الكالميتوج -5
يقصد بذلك أن يتعرض : تدريس الكالم يعني ممارسة الكالم: أوال 

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

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

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

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

زم القدرة على تمييز األصوات عند إنه يستل. عقلي مرآب
التراآب و  على تعرفالو القدرة على . سماعها و عند نطقها

 .آيف أن اختالفها يؤدى إلى إختالف المعنى
من أآثر األشياء حرجا : عدم المقاطعة و آثرة التصحيح: رابعا 

و اذا آان هذا . للمتحدثين و احباطا له أن يقاطعه األخرون
ن في لغاتهم األولى فهو أآثر صدقا يصدق على المتحدثي

 .بالنسبة للمتحدثين في لغات ثانية
من المعلمين من تزيد توقعاته آما سبق : مستوى التوقعات: خامسا 

و , فيظل يراجع الطالب, القول عن اإلمكانات الحقيقية للطالب
يستحثه على استيفاء القول ثم يلومه إن لم يكن عند مستوى 

 .التوقعات
إن الكالم عملية . ينطبق مبتدأ التدرج هنا أيضا: تدرجال:سادسا 

تستغرق وقتا و تطلب من الصبر و الجهد و الحكمة ما ينبغي 
و عليه أن يهيء من مواقف الكالم ما يتناسب . أن يملكه المعلم

 :مع آل مستوى من مستويات الدارسين آالتالي

                                                 
المنظمة  منشورات :: مصر (, تعليم العربية لغير الناطقين بها مناهجه و أساليبه, رشدي أحمد طعيمة   22
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الكالم يمكن أن تدور مواقف : بالنسبة للمستوى االبتدائي  -)أ(
و من . حول أسئلة يطرحها المعلم و يجيب عليها الطالب

خالل هذه اإلجابة يتعلم الطالب آيفية انتقاء الكلمات و 
 . بناء الجملة و عرض األفكار

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

 .و إدارة الالجتماعات ) Role Playing(الدور 
, و هنا قد يحكي الطالب قصة أعجبتهم: المستوى المتقدم-)ج(

 .يةئأو يصفون مظهرا من مظاهر البي
آلما آان ما  لتكلمتزداد دافعية الطالب : قيمة الموضوع :سابعا 

و ينبغي أن . وذا قيمة في حياتهم, يتعلمونه ذا معنى عندهم
ات التي يتحدث الطالب فيها يحسن المعلم اختيار الموضوع
حيث الفرصة متاحه للتعبير , خاصة في المستوى المتقدم

 .  الحر
  
 مشكالت تعليم مهارة الكالم   -6

ال سيما تعليمه , وهناك عدة مشكالت تتعلق بتعليم مهارة الكالم  
 :ومنها. للدارسين غير الناطقين بالعربية

النطق السليم وجودة   هناك قلة من المدرسين لهم قدرة على  : أوال 
تكلم    , في أداء الكالم باللغة العربية م يستطع ال بل منهم من ل
ودا ة فصيحا ومج يلة  . بالعربي ن وس رون م م يعتب م أنه رغ

ى وجود      , أولى لتعليم الكالم را إل اجون آثي والدارسون يحت
ان المدرس   . المثال الجيد في الكالم من قبل المدرس وإذا آ

ة   رارا باللغ تكلم م ين   ال ي وار ب ون الح ال يك ة ف المتعلم
ذه المشكلة  . الدارسين زود آل مدرس    , والحل على ه أن يت

دا  الم جي ارة الك ة بمه ة العربي ي  , اللغ التزام الفصحى ف وب



 

ا من     . جميع أقوله تمكن فيه ى أن ي وهذا يتطلب المدرس عل
 23.دروس تالوة القرآن الكريم بالترتيل والتجويد

ائف   : ثانيا  ة      أآثر الدارسين خ ون ارتكاب أي ون من الفشل وال يحب
دما        رانهم عن ام أق اء أم وا  يخطإ أو الظهور بمظهر الغب كلم

ون أن ممارسة    . باللغة العربية أثناء التعليم م يظن وذلك ألنه
ى المدرس      وس واالستماع إل ا  . الكالم أصعب من الجل وهن

ك المشكلة  ليجب على المدرس للعالج   م أن   , تل د له أن يؤآ
بل هو  , الم والتردد والوقوف أمر طبيعي جداالخطأ في الك

ه ر ال يمكن تجنب ى المدرس أيضا أن يوجه . أم ويجب عل
جيع  ى تش اجون إل ذين يحت ؤالء ال ه له ن اهتمام را م آثي
ق   ي تعترض طري ذا الصعاب الت ى ه ب عل وتعضيد للتغل

ائل      24.القدرة الوظيفة للكالم ويمكن للمدرس استخدام الوس
ل األلع    م مث ة له ات    الممتع ذه المعوق ة ه ة إلزال اب اللغوي

 .النفسية
ة       : ثالثا  تكلم باللغ ى ال عدم البيئة العربية التي تشجع الدارسين عل

ي     , العربية ة ف تكلم أو المحادث حتى أنهم ال يجدون فرصة لل
ا ون فيه ي يتعلم ة الت ي المدرس م أو ف ي تحيط به ة الت . البيئ

دا   والكالم  , رغم أن الحصة الدراسية في الفصل محدودة ج
ر تمرار الكثي ر واالس ى التكري اج إل وم. يحت ن المعل إن , وم

ي        ه ف ا يتعلم ق م تطيع أن يطب ة ال يس ة أجنبي دارس للغ ال
ا       ة مثلم اة اليومي ي الحي دة ف الفصول من عادات آالمية جدي

ة   اء اللغ ذلك   25.يفعل ذلك أبن د     , فل د من المدرس أن يع ال ب
ة   ة والمكيف يم المتنوع زة التعل طة  وأن ي, أجه ل األنش جع

 .اللغوية في أي مجال
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مكتبة التربية العربي (الجزء الثاني , وقائع ندوات تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها, محمود آامل الناقة 24  
 .179. ص, )1985, لدول الخليج

 .156. ص, المرجع السابق, محمود آامل الناقة 25  



 

ا  را    : رابع د آثي درس ال تفي ا الم ي يطبقه ة الت ة التعليمي إن الطريق
ر   . للدارسين في التعبير الشفهي وذلك بسبب أن المدرس يكث

ين    ي الدارس يم وال يعط اء التعل ة أثن د اللغ ه بقواع اهتمام
ة    , فلذلك. فرصة آبيرة للكالم ق الطريق دارس أن يطب ال بد لل

فوية  ا معية الش ة الس دف الدراسي آالطريق ي تناسب باله , لت
تماع     رية لالس معية البص ائل الس تخدام الوس ب باس وتناس

ي الكالم   ). الكالم(والنطق  وأن يعود على إعداد التدريبات ف
اء حيح األخط ة لتص ة  . والمقرن تخدام اللغ ه باس مح ل ويس

دا      ت وتحدي ارا للوق يطة اختص ة الوس لية أو اللغ األص
 26.نىللمع

ي األصوات       : خامسا ة وأخرى يكون ف ين لغ االختالف أو التشابه ب
ي         ا أو ف ائدة فيه اط الس ي أنم ة أو ف أو في طبيعة ترآيب اللغ

ة  ة     27.شكل الكتاب ة واللغ ة العربي ين اللغ ذلك االختالف ب وآ
ارج    ق ومخ ة النط ن ناحي تالف م ية أي االخ اإلندونيس

ا     , الحروف ي يواجهه رى الت ة هو الصعوبة الكب . دارس اللغ
ة      ات األجنبي يم اللغ ة لتعل رق الحديث د الط ذلك تعتم ول
ى        دريب عل ل الت ة قب ة المنطوق ى اللغ بالتدريبات السمعية عل

 .القراءة والكتابة
 

 28دور المعلم في تعليم الكالم -7
آما عرفنا أن مهارة الكالم من أآثر مهارات اللغة حاجة لمجهود 

ترقية آفاءة المتعلم في الكالم المعلم، ولذا فمسؤولية المعلم عن 
وبالرغم من أن من الوسائل وطرق وعدد من . مسؤولية مهمة آبيرة
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المعلم دورا في استخدامها  ؤدىأساليب وإجراءات آانت مستعدة، إال ي
 . لوصول نجاح عملية التعليم

ولمساعدة المعلم عن القيامة بدوره والوفاء بمسؤوليه بعض 
 : أآدها الناقة وطعيمة آما يلي التوجهات واإلرشادات التي

علي المعلم أن يفسح صدره ألخطاء الدارسين ويقوم بتسجيلها : أوال  
أوال فأوال حتى يمكنه أن يفرد لها وقتا للعالج والتدريب 

هذا يؤدي غالبا إلى . وال يتدخل في أثنا الكالم. الصحيح
 .االرتباك والتلجلج ثم الصمت

ط اللغوية، إن تنمية مهارة انشلدارسين في ااالشتراك الفعال لل: ثانيا  
الكالم أمر غير ممكن إال إذا انخرط المتعلم في الكالم، وقام 

ويرجع عدم اشتراك آثير من الدارسين في . بالتعبير عن نفسه
أنشطة الكالم برغم أنهم لدراسة اللغة بشغف لتعلم الكالم إلى 

 : عدة أسباب
 .جلوس واالستماعأن ممارسة الكالم أصعب من ال  )أ(
أن الكثيرين يشعرون بعدم الراحة لما يصيبهم من  )ب(

 .ترددعند المحاوالت األولى للتكلم
أن آثير من الدارسين لديهم إحساس مفرط بالذات وال   )ج(

يحبون ارتكاب أية أخطاء أو الظهور بمظهر الغباء أمام 
 .أقرانهم

 .كم والسخريةهالخوف من الفشل او الت  )د(
صة اال بد أن يدرك المعلم أن الحماس في دراسة اللغة خ:  ا ثالث 

 . الكالم يتصل اتصاال وثيقا بالنجاح
ال بد أن يدرك المعلم أن التتابع والتدرج شيئ مهم في تنمية :رابعا   

 .مهارة الكالم
في تدريبات الكالم القائمة على األسئلة واإلجابات القصيرة :خامسا 

 .ثر من قدرته على استخدام الطريقةيحتاج المعلم لما هو أآ
 

  التحضير النموذجى  .ب



 

ية   ارة الدراس يم المه ي تعل وذجي أن ف ير النم د بالتحض يقص
اذج   . المعينة يكون المعلم يحضر نماذج يحتدى بها الطالب ذه النم وه

اهر    كل المظ ى ش ون عل ن أن تك ر أو   , يمك ن الفك ة ع ديم األمثل وتق
ى      وبمعنى أوضح أن , عملية التعلم م إل دم المعل ه هو أن يق المقصود ب

 .الطالب النماذج عن آيفية التعلم
ام     ى السياق الع يس  , و في وجهة نظر اتجاه التعليم والتعلم عل ل

م نموذج  ون        االمعل ن أن يك ن الممك ل م يم ب ة التعل ي عملي دا ف واح
ة  ارج المدرس ن خ ن شخص م ن الطالب أو م و م وذج ه ثال , النم م

اطق األ م الن ة نطق يحضر المعل ا عن آيفي ون نموذج ذي يك صيل ال
 29.حروف لغة األم و آيفية التكلم بها

ق         ول المراه يكولوجي أن مي اء الس ل علم ى تحلي اء عل بن
ة( ين  ) الطلب ى إثن م عل ة    , ينقس ل الرغب د و مي ل التقلي ا مي يو هم  ف

ك   , هذان الميالن في حاجة إلي النموذج أو المثال. التغيير من أجل ذل
   30.يير يقدمان إليهم سوف يقلدونهاالظواهر و التغ

ى     تعلم عل يم و ال التحضير النموذجى هومقوم من مقومات التعل
ى  . السياق العام و أما فلسفة التعليم و التعلم على السياق العام ترجع إل

ة   ذهب المعرفي ه   . )(cognitivismم ة أن ذهب المعرف دوا م ورأى مؤي
دا إذا اشترك اش    ة    استطاع الدارس أن يتعلم جي ي عملي تراآا نشيطا ف

اف    ه الفرصة الآتش ة و أتيحت ل رة الدراس ي حج تعلم ف يم و ال التعل
ا         , سه فاألشياء بن ى صورة م تعلم عل ه يعرض الطالب حصيلة ال وأن

ه    ام ب ن القي ا يمك م و م ة    . يعل ة عقلي ة أو عملي تعلم محلول ر ال و يعتب
   introspection)(.31إلظهار فكرة الدارس الكامنة بواسطة االستبطان 

دم   دمها المتق ي ق ار االراء الت ى اط ة واوف دوا المعرف , و المؤي
ه      ال معرفت دارس ين ون أن ال تطورت  فلسفة الترآيبية ورأى الترآيبي

                                                 
29Masnur Muslich, KTSP Pembelajaran Berbasis Kompotensi Dan Kontekstual, Jakarta :PT Bumi 

Aksara, cet. IV, 2008,h,46   
30 Baharuddin, dan Moh. Makin, Pendidikan Humanistik (Konsep Teori, Dan Aplikasi Praktis Dalam 

Duia Pendidikan) , Jogjakarta : AR-Ruzz Media Group, cet. I, 2007, h,216 
31 Nurhadi, dkk, Pembelajaran Kontekstual Dan Penerapannya Dalam KBK, Malang: Universitas 

Negeri Malang. 2004, h.32 



 

دريجيا  دد ت ياق المح ن الس ه م ذي  , ومهارت ه ال و نفس دارس ه وأن ال
ه  ه بتفس ا علم ه و م ا عرف ى م ب أن يبن فة . يج ن فلس ا م وأنطالق

ئ ات ة ينش ام أن يصبح   الترآيبي ايق الع ى الس تعلم عل يم و ال اه التعل ج
ة   د الخياري تعلم الجدي يم و ال برتيجية التعل تراتيجية  . اس مى االس و تس

ى الطالب      ذي يرآز عل التعليم ال ي   , الترآيبية آثيرا ب م ف و دور المعل
ع       ى اآتشاف الواق التعليم الذي يرآز علي الطالب  هو مساعدتهم عل

دأ لنفس  رة أو المب ى   , همو الفك يطرة عل اء محاضرة أو الس يس إلق ول
 32.األنشطة التعليمية في الفصل
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 منهج البحث
 

، مجتمع البحث وعينته،  منهج البحث الفصل علىهذا يحتوي 
 .أسلوب تحليل البيانات و جمع البيانات، أدوات متغيرات البحث،

 
 البحث منهج -أ 

ث   ذا البح ي ه ث  , ف تخدم الباح ي  يس ث التجريب نهج البح و و .م ه
ع ال   امحاولة  ي جمي تحكم ف ر      مل تثناء متغي رات والعوامل األساسية باس تغي
أثيره       يحيث . واحد اس ت د وقي ره بهدف تحدي ه أو تغيي قوم الباحث بتطويع

  33.في العملية
األسلوب التجريبي المستخدم في هذا للبحث هو األسلوب التجريبي 

ي      ). Quasi experiment design( الييالخ واع األسلوب التجريب وع من أن هو ن
ذي يقصد  هال ربعتلا ب بب  ي ن الس ة  وع ة التجريبي ين المجموع بب ب المس

 .والمجموعة الضابطة
يق دي    يوس ار البع ي و اإلختب ار القبل لوب اإلختب ث أس م الباح

ة يعطي التصرف أو    . بالمجموعة الضابط العشوائية فللمجموعة التجريبي
وللمجموعة الضابطة  , بائستخدام التحضيرالنموذجي يعني فيها , المعاملة

اك التصرف يس هن ة, فل ة التقليدي درس بالطريق ا ت ار . فاءنه نتيجة اإلختب
ت لوآا مس ي تصورس دي )  entering behavior( داخالقبل ار البع ة اإلختب ونتيج

 .للطالب  )terminal behavior(صور سلوآا أخيرا ت
 

 :آمايليوالصورة البيانة لذالك التصميم 
 
اإلختبار البعدي التصرف اإلختبار القبلي المجموعة
 X 2-0 0-1 التجريبية
 0-2 - 0-1 الضابط
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 مجتمع البحث وعينته -ب 

ة      ة الطبقي ي العين ث ه ذه البح ي ه ة ف لوب العين  stratified(وأس

sample(, ا الباحث ألن المجتمع     .وائيةشوهي نوع من العينة الع يختاره
ة الي  ذه الحال ي ه ين ف رادا متجانيس م أف ات   , ض ات أو فئ م طبق ل يض ب

ى طالب   , مثال. 34متعددة ومتباينة يستطيع أن يوزع طالب المدرسة إل
ا  3 و 2 و1 صف   انى      . وغيره ار الباحث طالب صف الث إذن يخت

 .آالعينة لهذا البحث علي معصوم آارفيك جكجاآرت العاليةبالمدرسة 
 

 متغيرات البحث  - ج
و أن   آما ر المقال أريكنت ى آل الباحث       تغي ق عل من  شرط مطل

ذا البحث  سوف ي    . في هذا البحث الباحث ضمن ي ه ران  وف , جد المتغي
أثر     .هما المتغير المستقل والمتغير التابع ذي ي ر ال المتغير المستقل متغي

ر سوف يالخظ  ابع أو المتغي ر الت ود المتغي ى وج ابع . عل ر الت و المتغي
ر المستقل  المتغير المستقل أو إجا هسببيمتغير  ا . بة المتغي ر   و أم المتغي

, في هذا البحث  هو تحضير نموذي  )Independent variable(المستقل 
ابع ر الت الم  )Dependent variable( و المتغي ارة الك ة مه و تنمي . ه

ارة   الباحث سوف يالحظ تأثير التحضير النموذجذ على تنمية مه
 .الكالم في هذا البحث

  
 أدوات جمع البينات -د

 :وبالنسبة ألدوات جمع البينات في هذا البحث هي 
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قالت سوهارسيمي أريكونتو أن اإلختبار هو المجموعة من . اإلختبار -1
األسئلة أو التمرينات المستعملة ليقيس قدرة الشخصى أو المجموعة  

 35.في المهارة أو المعرفة أو الذآاء أو الملكة و القدرة
يقدم الباحث اإلح      ارين في هذا البحث س ارقبلي   , تب ا اإلختب وهم

 المكي ليقيس قدرة الطالب في مهارة الواإلختبار بعد
ه   . المالحظة  -2 هي وسيلة يستخدمها اإلنسان العادي في اآتسابه لخبرات

ه     يومعلوماته ح ا نشاهد أو نسمع عن . ث نجمع الخبراتنا من خالل م
ه      ن مالحظات ل م ا يجع ع منهج ه يتب ظ فإن ين يالح ن الباحث ح ولك

 36.و معينة سا لمعرفة واعية أو فهم دقيق لظاهرأسا
رة  ة مباش تخدم الباحث مالحظ ذا البحث سيس ي ه وم , وف أى يق

رة باألشخاص  ة سلوك معين من خالل إتصاله مباشالباحث بمالحظ
ي يد ياء الت هارأواألش ن   , س اطلين ع ن الع ددا م ب الباحث ع ويراق

 .ومعها إرشاد المالحظة. العمل
داة مالءمة للحصول على معلومات وبيانات وحقائق هي أ. اإلستبيان -3

ئلة يطلب     . مرتبطة بواقع معين ويقدم اإلستبيان بشكل عدد من األس
وع     ين بموض راد المعني ن األف دد م ل ع ن قب ه م ة عن اإلجاب

 37.اإلستبيان
 
 أسلوب تحليل البيانات - هـ

ائي      لوب اإلحص و أس تخدمة ه ات المس ل البيان لوب تحلي أس
تداللي ة ا, اإلس ات عن نتيج ذا أسلوب هي البيان ة عن ه ات المحلل لبيان

دلي لنتيجة الطالب  اس المع روق المقي ى من ف ي تتجل م الطالب الت تعل
روق  ة الف توى دالل ذ مس روض البحث تؤخ ر ف ى تختب ي zero)  ( 0حت ف

ةالما وم   . ئ وعتين تق تعلم للمجم ة ال روق نتيج توى ف ل مس ولتحلي
  :التالي  )t: test(الرموزالتائي 

                                                 
35 Moch Ainin. Op.cit., h. 109 
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 :البيان

M  =درجة المتوسط لكل مجموعة 
N  =عدد الطالب في آل مجموعة 
X  = االنحراف لدرحةx1  وx2 
Y  = االنحراف لدرجةy1  وy2
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 الفصل الرابع
 عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها

 
عرض : يشتمل هذا الفصل الرابع على مبحثين وهما المبحث األول

 .تحليل البيانات و مناقشتها:  نيالبيانات، والمبحث الثا
 

 عرض البيانات -أ
علي معصوم آارفيك  اإلسالمية العاليةالمدرسة  فيقد قيم هذا البحث 

ألن هذا البحث يستخدم . بإختيار الفصل الثاني آاعينة البحثغياآرتا جو
لذلك . فينبفي على وجود فصل ضابط و فصل تجريبي, المنهج التجريبي
وهما , الباجث قسم الطلبة إلى فرقتين, لتعليم والتعلمقبل إبداء عملية ا

فرقة يستخدم فيها  ةالفرقة الضابط. ةو فرقة تجريبي ةفرقة ضابط
فرقة يستخدم فيها التحضير  ةو الفرقة التجريبي, التقليدية\الطريقة القديمة

قام الباحث باإلختبار القبلي , بعد تقسيم الطلبة إلى فرقتين. النموذجي
في هذا . مكانية تمهيدية لدى الطلبة في التكلم بالغة العربيةلمعرفة إ
قيم .الباحث قام باإلختبار القبلي و باإلختبار البعدي على سوى, البحث

                                                 
38 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: PT Rineka Cipta, 

2006), cet. XIII, hlm. 311-312. 



 

 اإلختبار البعدي لمعرفة فعالية تطبيق التحضير النموذجي في تعليم
 . اللغة العربية وتعلم

 
 عرض عملية التعليم و التعلم_ 1

 العاليةالمدرسة  فيأن هذا البحث قد قيم  آما قيل من قبل   
باإلستخدام التحضير  غياآرتاعلي معصوم آارفيك جو اإلسالمية

الباحث استخدم التحضير . النموذجي في عملية التعليم و التعلم
النموذجي في هذا البحث لمعرفة فعاليته في تعليم و تعلم اللغة العربية 

لذي يمكن يشتخدم في ذات مرة خاصة في تعليم و تعلم مهارة الكالم ا
وأما . إذا آان ظهر فعالية لترقية آفاءة الطلبة في التكلم باللغة العربية

 : عملية التعليم و التعلم قد قيم بها الباحث و هي آما يلي 
 )4.1(جدول رقم 

 مهارة الكالم وتعلم تعليم عمليةير النموذجي في ضالتحتطبيق 
 

   2009-2-21، لسبت االلقاء األول  في يوم  النقاط
 )االختبار القبلي(

خمس قام الباحث أو المدرس بتمهيد لهذا اللقاء حوالي  التمهيد
 :آما يلي. دقائق ةعشر

 .قام المدرس بالتحية والسالم .1
 .نعن أحواله اتلباسأل المدرس الط .2
 .اتلباالتعارف بين المدرس و الط .3
 .عن النشاطات التي قام بها اتلباخبر المدرس الطأ .4
بأن في هذا اللقاء قيم فيه  اتلباخبر المدرس الطأ .5

 قبليالختبار إلبا
. إلى األمام واحد فواحد اتلباالطبدأ المدرس بطلب  .1 األنشطة

طرح المدرس حوالي خمس أسئلة لكل فرد عن  .2
 ها نالمواد الدراسية تعلم

استغرق ثالث دقائق إلجابة  ةأو شخص ةلكل فرد .3



 

 .األسئلة
 االختتام
خمس 
 دقائق

 فتيات نليك تودعاه اتلباوعظ المدرس الط. 1
 .اتمطيع

 بتحية اإلسالم اتلباالطوّدع المدرس . 2
 

   2009-2-28، السبت في يوم اللقاء الثاني  النقاط
 المكتبة العامة

م الباحث أو المدرس بتمهيد هذا اللقاء حوالي خمس اق التمهيد
 :آما يلي.دقائق

 .قام المدرس بالتحية والسالم .1
 .نعن أحواله اتلباالمدرس الطسأل  .2
 .اتلبافّتش المدرس حضور الط .3
هو  يخبرالمدرس الطلبة بأن الموضوع في هذا اللقاء .4

 ".العامة    المكتبة  "
 ةعشرخمس إلقاء المادة  الدراسية حوالي   -ا األنشطة

 :دقيقة)15(
 .قدِّم المدرس المفردات الجديدة حول هذا الموضوع .1
 اتلباالطالنص و واصل المدرس إلى قراءة  .2

 . إليه جيدا نستمعا
ه تقرأ المدرس ذلك النص المرة الثانية وآرر .3

 .جماعة اتلباالط
استخدام األسئلة واألجوبة في المحادثة أو في  -ب

 :دقيقة) 40(أربعين المكالمة حوالي 
 .إلي أربع فرق اتلباالطقسم المدرس   .1
ه تباجأو , اتلباالط ىطرح المدرس السؤال إلي أحد .2

من  ىسأل أحدتأن  الطالبةثم طلب ذالك .البةالط
 وهكذا إلي آخره. ةالمجاور اهصادقات

وطلب , ثم بعد ذلك طرح المدرس ذلك السؤال .3



 

 .ثالث جمل أو أآثر, بجملتين ةباجالطالبة إل
 .وبعد ذلك غير أو بدل المدرس أعضاء آل فرق .4

التصحيح 
خمس 
 دقائق

ي ف اتلبام المدرس بالتصحيح على أخطاء الطاق .1
 في لنطق أو في التراآيب, المكالمة

 االختتام
خمس 
 دقائق

 فتيات نليك دعاهنو اتلباعظ المدرس الطو .1
 .اتمطيع

 .بتحية اإلسالم اتلباوّدع المدرس الط. 2
 

   2009-3-7، السبت اللقاء الثالث في يوم  النقاط
 المكتبة العامة

ي خمس م الباحث أو المدرس بتمهيد هذا اللقاء حوالاق التمهيد
 :آما يلي. دقائق

 .المدرس بالتحية والسالم قام .1
 .نعن أحواله اتلباسأل المدرس الط .2
 .اتلبافّتش المدرس حضور الط .3
بأن الموضوع في هذا اللقاء  اتلباخبر المدرس الطأ .4

 ".المكتبة العامة  "هو 
 )15( ةعشرخمس إلقاء المادة الدراسية  حوالي   .أ األنشطة

 :دقيقة
 . بتلك الصورة تلمفردات التي تعلققدِّم المدرس ا .1
 اتلباالطواصل المدرس إلى نطق تلك المفردات و  .2

 . إليه جيدا نستمعا
نطق المدرس تلك المفردات المرة الثانية  .3

 .جماعة اتلباالطهاتوآرر
) 40( أربعيناستخدام تعبييرالموجهات حوالي  -ب

 :دقيقة
 .فرق أربعإلي  اتلباالطقسم المدرس  .1



 

 .الصورة طالبة عطي المدرس آلأ .2
تكلم لمن آل فرقة  اتلباالطمن  ىطلب المدرس أحد .3

 .اليهإ تعطيأعن الصورة  اهصادقاتأمام 
لتكلم حوالي  طالبة الفرصةعطي آل أالمدرس  .4

ى أن خراأل الطالبةعد ذلك طلب بدقائق ثم  ثماني
 . عن تلك الصورة تسأل

التصحيح 
خمس 
 دقائق

في  اتلبام المدرس بالتصحيح على أخطاء الطقا .1
 في النطق أو في التراآيب, المكالمة

 االختتام
خمس 
 دقائق

 فتيات نليك نهاودع اتلباعظ المدرس الطو .1
 .اتمطيع

 .بتحية اإلسالم اتلباوّدع المدرس الط. 2
 

   2009-3-14، السبت اللقاء الرابع في يوم  النقاط
 )1( محطة البنزين

 خمس لقاء حواليبتمهيد هذا ال م الباحث أوالمدرسقا التمهيد
 :آما يلي.دقائق

 .م المدرس بالتحية والسالماق. 1
 .نعن أحواله اتلباسأل المدرس الط. 2
 .اتلبافّتش المدرس حضور الط. 3
ات بأن الموضوع في هذا اللقاء لباخبر المدرس الطأ. 4

 ".البنزين  محطة "هو
 )15( ةعشرخمس إلقاء المادة الدراسية  حوالي   -ا األنشطة

 :ةدقيق
 قدِّم المدرس المفردات الجديدة حول هذا الموضوع .1
 نستمعا اتلباالطواصل المدرس في قراءة النص و  .2

 . إليه جيدا
ه تلمرة الثانية وآرراقرأ المدرس ذلك النص  .3



 

 .جماعة اتلباالط
) 40( أربعيناستخدام المكالمة الحرة حوالي  -ب

 :دقيقة
ل فرقة وآ .عدد من الفرق إلي اتلباالط قسم المدرس. 1

 .  ينتمن شخص تتكون
تكلم عن محطة لتواجه و ات للباطلب المدرس الط .2

 .بنزينال
المدرس غير , بعد المكالمة حوالي خمس دقائق. 3

 .  ةالمكالمة أو المخاطب ةصاحب
التصحيح 

خمس 
 دقائق

في  اتلبام المدرس بالتصحيح على أخطاء الطاق .1
 في النطق أو في التراآيب, المكالمة

 تاماالخت
خمس 
 دقائق

 فتيات نليك اهنودع اتلباعظ المدرس الطو .1
 .اتمطيع

 .بتحية اإلسالم اتلباوّدع المدرس الط. 2
 

   2009-3-21، السبت اللقاء الخامس في يوم  النقاط
 )11( محطة البنزين

م الباحث أو المدرس بتمهيد هذا اللقاء حوالي خمس قا التمهيد
 :آما يلي. دقائق

 .التحية والسالمم المدرس باق. 1
 .نعن أحواله اتلباسأل المدرس الط .2
 .اتلبافّتش المدرس حضور الط .3
بأن الموضوع في هذا اللقاء  اتلباخبر المدرس الطأ .4

 ".محطة البنزين  "هو 
) 15( رةإلقاء المادة  الدراسية حوالي خمس عش -أ األنشطة

 :دقيقة
 قدِّم المدرس المفردات الجديدة حول هذا الموضوع. 1



 

ستمعن ا اتلباالطواصل المدرس في قراءة النص و  .2
 . إليه جيدا

ه تقرأ المدرس ذلك النص للمرة الثانية وآرر. 3
 جماعة اتلباالط

استخدام األسئلة وألجوبة في المحادثة أو في . ب
 :دقيقة) 40(أربعين المكالمة حوالي 

 .إلي أربع فرق اتلباالطقسم المدرس  .1
ه تجيبأو , اتلباالط ىطرح المدرس السؤال إلي أحد .2

من  ىسأل أحدتأن  طالبةثم طلب ذالك . طالبة
 آخره ىوهكذا إل. ةالمجاور صادقاتها

 طالبةوطلب , ثم بعد ذلك طرح المدرس ذلك السؤل .3
 .ثالث جمل أو أآثر, جيبه بجملتينتأن 

 .بدل المدرس أعضاء آل فرقة وبعد ذلك غير أو .4
التصحيح 

خمس 
 دقائق

في  اتلبالى أخطاء الطقوم المدرس بالتصحيح ع .1
 في النطق أو في التراآيب, المكالمة

 االختتام
خمس 
 دقائق

عظ المدرس الطالب ويدعوهم ليكونوا شبابا و .1
 .مطيعين

 .وّدع المدرس الطالب بتحية اإلسالم .2
 

   2009-3-28، السبت في يوم  اللقاء السادس النقاط
 المستشفى

اللقاء حوالي خمس  م الباحث أو المدرس بتمهيد هذاقا التمهيد
 :آما يلي. دقائق

 .م المدرس بالتحية والسالماق .1
 .نعن أحواله اتلباسأل المدرس الط .2
 .اتلبافّتش المدرس حضور الط .3
هذا اللقاء  الموضوع في بأن اتلباالط خبرالمدرسأ .4



 

 "لمستشفى "هو
 :دقيقة) 15(ة إلقاء المادة الدراسية  حوالي خمس عشر -ا األنشطة

 . بتلك الصورة تس المفردات التي تعلققدِّم المدر. 1
 اتلباالطنطق تلك المفردات و  يواصل المدرس إل. 2

 . ستمعن إليه جيداا
ها تنطق المدرس تلك المفردات للمرة الثانية وآرر. 3

 .جماعة اتلباالط
 :دقيقة) 50(استخدام تعبييرالموجهات حوالي خمسين  -ب
 .فرق أربعإلي  اتلباالطقسم المدرس . 1
 .الصورة طالبةعطي المدرس آل أ .2
تكلم أمام لمن آل فرقة  اتلباالطمن  ىطلب المدرس أحد. 3

 .نهيلإ تعطيأعن الصورة  صادقاتها
دقائق  ثنانيتكلم حوالي ل طالبة الفرسةعطي آل أالمدرس . 4

 .  تكلم عن تلك الصورةل ىخراأل الطالبةعد ذلك طلب بثم 
التصحيح 

خمس 
 دقائق

في  اتلباتصحيح على أخطاء الطم المدرس بالاق .1
 في النطق أو في التراآيب, المكالمة

 االختتام
خمس 
 دقائق

 فتياتا نليك اهنودع اتلباعظ المدرس الطو .1
 .اتمطيع

 .بتحية اإلسالم اتلباوّدع المدرس الط .2
 

   2009-4-4، السبت اللقاء السابع في يوم  النقاط
 المستشفى

م الباحث أو المدرس بتمهيد هذا اللقاء حوالي خمس اق التمهيد
 :آما يلي. دقائق

 .م المدرس بالتحية والسالماق .1
 .نعن أحواله اتلباسأل المدرس الط .2
 .اتلبافّتش المدرس حضور الط .3
 هذا اللقاء بأن الموضوع فيات لباخبرالمدرسالطأ .4



 

 ".المستشفى"هو
) 15( ةرإلقاء المادة الدراسية  حوالي خمس عش -أ األنشطة

 :دقيقة
 قدِّم المدرس المفردات الجديدة حول هذا الموضوع. 1
ستمعن ا اتلباالطواصل المدرس في قراءة النص و . 2

 . إليه جيدا
ه تقرأ المدرس تلك النص للمرة الثانية وآرر. 3

 .جماعة اتلباالط
) 40( أربعيناستخدام المكالمة الحرة حوالي . ب

 :دقيقة
وآل فرقة .إلي عدد من الفرق التالميذقسم المدرس . 1

 . تتكون من شخصين
تكلموا عن لتواجه و ل اتلباطلب المدرس الط. 2

 .المستشفى
المدرس غير , بعد المكالمة حوالي خمس دقيقة. 3

 .المكالمة أو المخاطب   ةصاحب
التصحيح 

خمس 
 دقائق

في  اتلبام المدرس بالتصحيح على أخطاء الطاق .1
 التراآيبفي النطق أو في , المكالمة

 االختتام
خمس 
 دقائق

يعظ المدرس الطالب ويدعوهم ليكونوا شبابا  .1
 .مطيعين

 .يوّدع المدرس الطالب بتحية اإلسالم .2
 

   2009-4-11، السبت اللقاء الثامن في يوم  النقاط
 )االختبار البعدي(

قوم الباحث أو المدرس بتمهيد هذا اللقاء حوالي خمس  التمهيد
 :آما يلي. دقائق

 .م المدرس بالتحية والسالمقا .1



 

 .نسأل المدرس عن أحواله .2
 .اتلبافّتش المدرس حضور الط .3
قيم  في هذا القاءبأن  اتلباخبر المدرس الطأ .4

 .باإلختبار البعدي
 ةإلى األمام واحد اتلباالطبدأ المدرس بطلب . 1 األنشطة

 . ةفواحد
عن  ةطرح المدرس حوالي خمس أسئلة لكل فرد. 2

 هانقد تعلم المواد الدراسية
ستغرق ثالث دقائق إليجابة ا ةأو شخص ةلكل فرد.  3

 األسئلة 
 االختتام
خمس 
 دقائق

 فتيات نليكن هاودع اتلباعظ المدرس الطو .1
 .اتمطيع

 .بتحية اإلسالم اتلباوّدع المدرس الط. 2
 

قام الباحث , بعد إقامة التعليم و التعلم لمدة ست لقاءات  
آا السلسلة األخيرة من النشاطات ) ر البعدياإلختبا(باإلختبار األخير 

قيم األختبار البعدي لمعرفة . التي قد قام بها الباحث في هذا البحث
نتيجة عملية التعليم والتعلم التي قد قام بها الباحث في الفصل الضابط 

هذه النتيجة حللها الباحث لمعرفة . و الفصل التجريبي على سوى
 . ين طبقهما الباحثمقارنة الفعالية من الطريقت

 
 عرض النتائج الدراسية -2

وفيما يلي جداول البيانات لنتائج االختبار القبلي واالختبار   
 : الكالمالبعدي في مهارة 

 )4.2(جدول رقم 
 في الفصل التجريبي االختبار القبلي و االختبار البعدية جنتي

 
 نتائج االختبار طلبةأسماء ال الرقم



 

 البعدي القبلي
 75 60 ألف نور مصلح 1

 95 65 خير النسى 2

 85 55أيرما رتن ساري  3

 80 75 فني تريان 4

 90 65 آرسن فنغريت 5

 75 75 ليا نور الحبيب 6

 85 70 نور فضيل 7

نور مرحيد  8
 رحمواتي

65 85 

 95 70 ريني 9

 95 80 ريا أيو لستاري 10

 90 60 صنتى أآتافيا 11

 85 55 تليا فتري 12

 95 50 أفي نيد أصليح 13

 
 )4.3(جدول رقم 

 في الفصل الضابط االختبار القبل و االختبار البعديجة نتي
 

 طلبةأسماء ال الرقم
 نتائج االختبار

 البعدي القبلي
 70 50 يحيا ريني 1

 80 60 أللى نور ليل 2

 85 80 فيذ نزيل 3

 75 55 فتح نوفية 4



 

غاتت فسفيت  5
 ساري

70 85 

 85 75 ف فنغرويتلتي 6

 75 65 مفتح الجن 7

 80 60 نور إينيا 8

 70 65 فريما فتري أتماج 9

 80 70 رسديا فحما 10

 80 70 ست محمودح 11

 70 50 تار أوليح 12

 75 50 زيان أتامي 13

 
في آل  الطالبات درجة للباحث اتضحمن الجدولين السابقين قد 

لكن، السؤال األساسي الذي و. مجموعة في االختبار القبلي والبعدي
يطلب منه  الباحث للقضاء عليه هل الفرق السابق صادق لصدق 

ولمعرفة آذلك يقوم . البيانات أم غير صادق لعدم صدق البيانات
 .الباحث بتحليل البيانات آما يأتي من بعد

 
 تحليل البيانات و مناقشتها -ب

الختبار القبلي قد توصل الباحث إلى تحليل البيانات بتحليل نتيجة ا
والبعدي للمجموعة التجريبية والضابطة، وتحليل المقارنة بين هاتين 

 .  آالهما لغرض نيل البيانات الصادقة. المجموعتين
 :ثم بدأ الباحث بعملية التحليل مشترآا بخطوات تالية

نتيجة االختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية ومناقشة تحليل  -1
 .والضابطة
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فة التأثير بين المتغير التجريبي والتابع، حلل الباحث لمعر
نتيجة االختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية والضابطة 

 :    برعاية  الخطوات اآلتية
 بين نتيجة االختبار) Dمرسوم بعالمة (معرفة الفرق :  أوال

البعدي  ونتيجة االختبار) xمرسومة بعالمة (القبلي 
  D= x–y :لكل مجموعة) yمرسومة بعالمة (

 .D∑جمع الفرق حتى تنال  : ثانيا
 : بالرمز )MDمرسوم بعالمة (معرفة متوسط الفرق :  ثالثا
   درجة ثانية للفرق ثم تجمع حتى تنال ارتقاء:  رابعا

مرسوم بعالمة (معرفة االنحراف المعياري من الفرق  : خامسا
SDD (بالرمز: 

  
 

أ ا:  سادسا   ة الخط اري معرف ن متوسط ) Standard Error(لمعي م
الفرق وهو

DMSE بالرمز : 
 
 :باستخدام الرمز  t0معرفة :    سابعا

 
 )4.4(جدول 

  في الفصل التجريبي حساب نتيجة االختبار القبلي والبعدي
 

 المجموعة التجربية

 طالباتال
-D = x(الفرق  االختبار

y( القبلي)x( البعدي)y( 
1 60 75 -15 

2 85 95 -10 

3  65 85 -20 

∑ 2D



 

118
445.7
−

=
DMSE 805.1

123.4
445.7

==
17
445.7

=

1−
=

N
SDSE D

M D

4 75 80 -15 

5 65 90 -25 

6 75 70 +5 

7 75 85 -10 

8 65 85 -20 

9 80 95 -5 

10 80 95 -15 

11 60 90 -30 

12 65 85 -20 

13 80 95 -15 

N=13 

   
∑D = -195 
∑D2 = 3875 

MD = -15 
 

و  D2 = 3875∑و  D = -195∑أن  من الجدول السابق اتضح للباحث
MD = -15  ثم حسب هو االنحراف المعياري من الفرق بالرمز : 

    
  

 
 

 : ثم حسب الخطأ المعياري من متوسط الفرق بالرمز
 

 
 

 :باستخدام الرمز  t0ثم حسب 
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في العدد ليست عالمة الحساب،  (-)إن عالمة النقص : المالحظة(

 ).وإنما هي عالمة الفرق بين العددين
 

من الحساب السابق قد وجد الباحث على ترتيب الرموز أن 
،  15-بين االختبار القبلي والبعدي هو  (MD)متوسط الفرق 

هو  (SEMD)، والخطأ المعياري  8,55هو    (SDD)واالنحراف المعياري
  df=N-1: بالرمز dfثم حسب الباحث  . 6,0-هو  (t0)، وقيمة ت  2,5

الموجودة في  tيرجع إلى قيمة  12عدد ثم ال  df=13-1=12  أن جدوو
الموجودة في الجدول عند  tوقد اتضح أن قيمة . المعتبر الجدول

تدل العدد  %1وعند مستوى الداللة  2,18تدل العدد  %5مستوى الداللة 
الموجودة في الجدول  tأآبر من قيمة  t0، فعرف الباحث أن قيمة 3,06

 .(2,18 < 6,0 > 3,06) 
لى حساب النتيجة األخيرة أن الفرض المقدم من لذلك اعتمادا ع
الفرق بين نتيجة االختبار القبلي وجود والمعنى أن . قبل هو مقبول

والبعدي للمجموعة التجريبية بعد تجريب الطريقة التحليلية هو فرق 
وبعبارة أخرى أن . حقيقي وتعزى إلى أثر المتغير التجريبي

 .التحضير النموذجي دل فعاليته الظاهر
 

 )4.5(جدول              
 في الفصل الضابطحساب نتيجة االختبار القبلي والبعدي             

 
 الضابطةالمجموعة 

طالباتال
 االختبار

 )D = x-y(الفرق 
 )y(البعدي )x(القبلي

1 60 70 -10 

2 60 80 -20 

3  80 85 +5 



 

4 65 75 -10 

5 70 85 -15 

6 75 85 -10 

7 65 75 -10 

8 60 80 -20 

9 65 70 +5 

10 70 80 -10 

11 70 80 -10 

12 60 70 -10 

13 50 75 -25 

N=13 

   
∑D = -140 
∑D2 = 2400 

MD = -10,8 
 

 MDو  D2 = 2400∑و  D = -140∑أن  من الجدول السابق اتضح للباحث

 : ثم حسب هو االنحراف المعياري من الفرق بالرمز  10,8- =
 

 
 

 
 :المعياري من متوسط الفرق بالرمز ثم حسب الخطأ

 
 
 

 :باستخدام الرمز  t0ثم حسب 
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من الحساب السابق قد وجد الباحث على ترتيب الرموز أن 
،  10,8-بين االختبار القبلي والبعدي هو  (MD)متوسط الفرق 

هو  (SEMD)، والخطأ المعياري  8,24هو    (SDD)واالنحراف المعياري
 df = N-1: بالرمز dfثم حسب الباحث   . 4,5-و ه (t0)، وقيمة ت  2,4

الموجودة في  tيرجع إلى قيمة  12ثم العدد   df=13-1=12 أن  جدوو
الموجودة في الجدول عند  tوقد اتضح أن قيمة .  الجدول المعتبر
تدل العدد  %1وعند مستوى الداللة  2,18تدل العدد  %5مستوى الداللة 

 الموجودة في الجدول tأآبر من قيمة  t0، فعرف الباحث أن قيمة 3,06
  .(2,18 < 4,5 > 3,06) 

ين   أن وجود لذلك اعتمادا على حساب النتيجة األخيرة  رق ب الف
ق         د تطبي ابطة بع ة الض دي للمجموع ي والبع ار القبل ة االختب نتيج
ر        ى أث رق حقيقي وتعزى إل المدرس طريقة القراءة والترجمة هو ف

ة   وبعبارة أخرى. المتغير التابع أن الطريقة القديم أو الطريقة التقليدي
 .دلت فعاليتها الظاهرة

وها هي داللة الفرق بين المجموعتين التجريبية والضابطة في 
نتيجة االختبارين القبلي والبعدي آما هي مرسومة في الجدول 

 :اآلتي
 )4.6(جدول 

داللة الفرق بين المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبارين 
 لي والبعديالقب

عة
مو
مج
ال

 

 القبلي والبعدي اناالختبار

متوسط 
 الفرق

االنحراف 
المعياري

الخطأ 
المعياري

قيمة 
 ت
(t0) 

 ف.د
(N-1)

قيمة ت في 
الجدول عند 
مستوى الداللة

1 % 5 % 

 2,18 3,06 12 6,0 2,5 8,55 15-التجريبية

 2,18 3,06 12 4,5 2,4 8,24 10,8-الضابطة

ين   ومناقشة نتيجة االختبار البعدي  تحليل_ 2 ة ب ى المقارن  للحصول عل
 .المجموعتين التجريبية والضابطة



 

1

1
1 N

x
M ∑=

2

2
2 N

x
M ∑=

( )
21

21

21

2
2

2
1

21
0

.2 NN
NN

NN
xx

MMt
+

−+
+

−
=
∑ ∑

دي      ار البع ة االختب ى نتيج د الباحث عل ل اعتم ذا التحلي ي ه ف
ي المجموعة         ي ف ر التجريب أثير المتغي ة ت اس لمعرف وحدها ألنها مقي

ة الضابطة  ي المجموع ابع ف ر الت أثير المتغي ة وت ل أن وقب. التجريبي
ة    ث عالم م الباح ا رس ة   )  x1( يحلله دي للمجموع ار البع لالختب

 .لالختبار البعدي للمجموعة الضابطة) x2(التجربية، وعالمة 
 :ثم بدأ الباحث بالتحليل آما يلي

 :بالرمز x1معرفة متوسط  :  أوال
 :بالرمز x2معرفة متوسط  :  ثانيا
  x1 = x1 – M1:    بالرمز   x1معرفة نتيجة  :  ثالثا
    x2 = x2 – M2:   بالرمز   x2معرفة نتيجة  :  رايعا

x1∑ ثم يجمع وينال    x1درجة ثانية   ارتقاء: خامسا
2 

x1∑ ثم يجمع وينال  x2درجة ثانية   ارتقاء:  سادسا
2     

 : بالرمز t0معرفة :  سابعا
 

 
 
 
 
 
 
 )4.7(جدول 

مجموعتين حساب المقارنة بين نتيجة االختبار البعدي من ال
 التجربية والضابطة

 
 االختبار البعدي

 ط
)N( 

التجريبية
)x1( 

الضابطة
)x2( 

)x1( )x2( )x1
2( )x2

2( 

1 75 70 -11,9 -7,7 141,9 59.3 
2 95 80 8,1 2,3 65,6 5,3 



 

9,86
13

1130
1 ==M 7,77

13
1010

2 ==M

3 85 85 -1,9 7,3 3,6 53,3 
4 80 75 -6,9 -2,5 47,6 6,3 
5 90 85 3,1 7,3 9,6 53,3 
6 75 85 -11,9 7,3 141,9 53,3 
7 85 75 -1,9 -2,3 3,6 5,3 
8 85 80 -1,9 2,3 3,6 5,3 
9 95 70 8,1 -7,7 65,6 59.3 
10 95 80 8,1 2,3 65,6 5,3 
11 90 80 3,1 2,3 9.6 5,3 
12 85 70 -1,9 -7,7 3,6 59.3 
13 95 75 8,1 -2,3 65,6 5,3 

N=13 ∑x1=1130 x2=1010∑ ∑x1=0,3 x2=2,2∑ x1
2=627,1∑ x2

2=375,9∑ 

 
ر للباحث أن   ابق ظه دول الس ن الج x1و  ∑x2=1010و  x1 = 1130∑م

2= 

x2 و ∑627,1
   N = 13و   ∑375,9 = 2

 : ثم حسب المتوسط من آل مجموعة وحصل على العدد التالي  
 
    

   
 : بالرمز  t0ثم حسب 

 
 

 
 

 
 

   
 

من الحساب السابق قد حصل الباحث على أن المتوسط من 
،والمتوسط من المجموعة  86,9هو  (M1)المجموعة التجريبية 
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ثم .3,2هو (t0)قيمة ت و77,7 هو                          (M2)الضابطة 
وحصل على             :df = (N1 + N2) -2 بالرمز df الباحث حسب

. الموجودة في الجدول tيرجع إلى قيمة  12ثم هذا العدد   12=2-(13+13)
 %5الموجودة في الجدول عند مستوى الداللة  tوقد اتضح أن قيمة 

، فعرف الباحث أن قيمة 2,80تدل  %1وعند مستوى الداللة  2,06تدل 
    :الموجودة في الجدول tأصغر من قيمة أآبر و (t0)ت 

.(2,06<3,2>2,80)  

لذلك اعتمادا على حساب النتيجة األخيرة أن الفرض المقدم  
الفرق بين نتيجة االختبار وجود والمعنى أن . السابق هو مقبول

البعدي للمجموعتين التجريبية والضابطة بعد تجريب التحضير 
. أثر المتغير التجريبيالنمزذجي هو فرق حقيقي وتعزى إلى 

وبعبارة أخرى أن التحضير التموذجي دل فعاليته الظاهرة 
 .وصارهو أحسن من الطريقة التقليدية

 
 

 تحليل نتائج اإلستبيان. 3
ق التحضير        ن تطبي ة ع ى الطلب تبيان إل ة البحث باس د اقام بع

م   يم و تعل  النموذجي في عملية تعليم و تعلم اللغة العربية خاصة في تعل
الم  ارة الك ا  . مه ل نتائجه ا وحل ث جمعه ها  . الباح ائج  عرض ك نت وتل

ة    ن االطلب رة م ار مباش تجابة أو استفس ا اس ذا الفصل آ ي ه الباحث ف
وذجي      ة باستخدام التحضير النم ة العربي استجابة أو  .الالتي تعلمن اللغ

ة    ي عملي وذجي ف ق التحضير النم ن تطبي ة صورة ع ار االطلب استفس
ارة الكالم    تعليم و تعلم الل م مه يم وتعل ان  . غة العربية خاصة في تعل وبي

  :ما يلي آاألجوبة من االستبيان 

 )4.8(الجدول رقم 
تحضير النموذجي في األجوبة من االستبيان لدى الطلبة عن تطبيق ال

 تعلم مهارة الكالم عملية تعليم و



 

 
عدد  محتوى األسئلةرقم

العينة
المجموع أجوبة  ال نعم

1. 
ل رغبه يينت ةف يم اللغ تعل

ير  تخدام التحض ة باس العربي
يم     ي تعل ة ف وذجي خاص النم

؟وتعلم مهارة الكالم
13 13 0 13 

 100 1000 النسبة المئوية

2. 
ل تخدامه يراس التحض

م  يم و تعل ي تعل وذي ف النم
ي    ة تساعدآن ف ة العربي اللغ

تنمية مهارة الكالم ؟
13 13 0 13 

 100 1000 المئويةالنسبة

3. 

يهل إعتمادآن على نفس ف
ع  ة يرتف ة العربي تكلم باللع ال
م  يم وتعل د تعل ر بع أو يظه
تخدام   ة بإس ة العربي اللع

التحضير النمزذجي؟

13 11 2 13 

 84,615,4100 النسبة المئوية

4. 
ل رغبه يينت ةف يم اللغ تعل

رة    ة مباش ة بممارس العربي
ين    ي تتعلم المواد الدراسية الت

؟
13 12 1 13 

 100 92,37,7 النسبة المئوية

5. 
ة ق أو ممارس ل تطبي ه
مباشرة المواد الدرسية التي 
تتعلمين تساعدآن في حفط    

المفردات الجديدة؟
13 11 2 13 

 92,315,4100 النسبة المئوية

6. 
ل رغبه يينت ةف يم اللغ تعل

ة الصغيرة   العربية  في الفرق
؟

13 10 3 13 

 76,923,1100 النسبة المئوية



 

7. 
رغب هل يينت ارةف يم مه تعل

ين شخصين واجح ب الم بت  الك
؟

13 12 1 13 

 100 92,37,7 النسبة المئوية
ل .8 رغبه يينت ةف يم اللغ تعل

 13 3 10 13الصورة؟العربية باستجدام
 76,923,1100 النسبة المئوية

9 
ل وذجيه ير النم التحض

ة   م اللغ ي تعل جعكن ف يش
ة  يم  العربي ي تعل ة ف خاص

مهارة الكالم ؟
13 12 1 13 

 100 92,37,7 النسبة المئوية
 

 الفصل الخامس
 نتائج البحث والتوصيات والمقترحات

 
ويحتوي هذا الفصل الخامس على ثالثة مباحث، وهي ملخص النتائج، 

 .و التوصيات، والمقترحات
 

 نتائج البحث - أ
تحضير النموذجي في بعد تحليل الباحث على تطبيق أو استخدام ال

تعليم اللغة العربية و فرق بين نتائجه و نتائج الطريقة التقليدية قد 
 : الباحث استنتج, طبقهما الباحث في تعليم اللغة العربية لمدة شهرين

نتائج اختبار الطلبة آما شرح في الفصل الرابع تدل على  ان
ة العربية بمعنى وجود التنمية العظيمة في آفاءة الطلبة في التكلم باللغ

أن التحضير النموذجي فعال جدا في تطبيقه في تعليم و تعلم مهارة 
 . الكالم

ويعطي الطلبة , التحضير النموذجي يعطي التأثير الكبير
التحضير . ءاسوحد  على التشجيع والحماسة في تعلم اللغة العربية



 

لتكلم النموذجي ينظف المواقف التعليمية المريحة التي يمكن الطلبة با
وسبب ذلك . باللغة العربية بعدم العبء السيكولوجي و الحياء فيها

  (Dichotomy)ألن في التحضير النموذجي ال يوجد االنقسام إلى قسمين 
المعلم يكون صاحبا تعلميا لدى الطلبة و دور  .بين الطلبة و المعلم

 . المعلم فقط آاميسر تعليمي وتعلمي
 
 
 التوصيات - ب

للغة العربية تختلف في العلم االنسانية و علم إن اللغة من ضمن ا -1
العلم االنسانية و علم االجتماع يحتاجان إلى التفكير و . االجتماع
لذلك , وأما اللغة ال تحتاج إليهما لكن تحتاج إلى الممارسة. التأمل

ينبغي لمعلمي اللغة العربية أن يستخدموا الطرق التي تمكن 
حدى من تلك الطرق تحضير وا. الطلبة لممارسة لغاتهم فيها

ال منهج , نموذجي ألنه يستخدم منهج التعليم المرآز على المتعلم
هذا بمعنى أن التحضير النموذجي . التعليم المرآز على المعلم

وباالضافة إلى , يعطي الطلبة الفرص الكثير لتكلم باللغة العربية
م  ذلك أن التحضير النموذجي قد ظهر فعال في تنمية مهارة الكال

 . آما شرح في الفصل الرابع
استنادا إلى آثرة االنتقاد على المنهج والطريقة اللغوية  -2

وآذلك نتائج البحث العلمي الذي تدل على , تستخدمان إلى االن
فينبغي على معلمي , فشل تعليم و تعلم اللغة في اندونيسيا

ومالحظي اللغة العربية أن يغيروا المناهج والطرق التعليمية 
وية اللتي تستحدم في عملية تعليم و تعلم اللغة العربية إلى اللغ

المناهج والطرق التعليمية اللغوية التي تعتبر مالئمة مع التغير و 
الطريقة و المنهج التعلمية اللتان ترآزان على . التقدم الزماني

تعليم القواعد و تعطيان الفرص الكثيرة إلى المعلم ينبغي عليهما 
الطريقة  الطريقة و المنهج التعليمية االتصالية وعلى التغير إلى 

و المنهج التعليمية تعطيان الفرص الكثيرة إلى المتعلم لتكلم 



 

بالعربية آثيرا لكي تعليم و تعلم اللغة يتحصل إلى غاية يعني 
فقط يتحصل تعليم وتعلم اللغة إلى . استطاعة باالتصال بتلك اللغة

الحظي اللغة يقومون دائما الوجاهة الباهرة إذاآان معلمي و م
ويصلحون النقصان , باالنعكاس على الخبراتهم القديمة

أن البلد  (Kunto Wijoyo)آما قال آنتو ويجويو . والضعف فيها
فوق ذلك , المتقدم بلد الذي يريد أن يتعلم من خبراته التارحية

 .هوال يرتكب الخطاء المتساوي لمرة الثانية في المستقبل
 

 المقترحات -ج 
بيق التحضير النموذجي في تعليم اللغة قد قام بها الباحث في تط -1

هذا البحث ال يشتمل آل مهارات لغوية لعدم الفرص الكثيرة و 
الباحث فقط طبقه في تعليم مهارة . لوجود العوامل األخرى

لذلك . و نتائجه تدل على وجود التأثير االيجابي فيها, الكالم
ن يطوروا و يوسعوا تطبيق اقترح الباحث للباحثين الالحقين أ

التحضير النموذجي في تعليم اللغة إلى مهارات أخرى ألن اللغة 
 . ال تتخلص من أربعة مهارات

من بعض الكتب المتعلقة بتحضير نموذجي و الملف من  -2
الباحث ال يجد هناك الحجم القياسي , انتيرنيك قد قرأها الباحث

إال التوصية للمعلم نموذجي في تعليم اللغة التحضير الطبيق تعن 
أن يبحث بحرية الطريقة التي سوف يستخدمها في تعليم اللغة في 

لذلك ينبغي للباحثين الالحقين أن يصمموا الحجم . الفصل
القياسي في تطبيق التحضير النموذجي في تعليم اللغة لتيسير 

 .  تطبيقه في الفصل
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 )1(ملحق ال
 المواد الدراسية

 
 في المكتبة

أحب قراءة . أذهب إلي المكتبة مع صاحب الفصل, في وقت الراحة
أبحث عن آتاب . أدخل المكتبة وأآتب اسمي على دفتر الضيوف. الكتب



 

م أبحث عن الكتب خذها ثآآتاب اللغة اإلنجليزية و القاموس , اللغة العربية
الكتاب السياسي وجدته في الرف . السياسي و آتاب المطالعة األخرى

 من آتاب المطالعة في قسم الرواية الخيالية ألن في المكتبة لكل نوع, الثالث
 .رف خاص هالكتاب ل

فهو . أخرج بطاقة العضوية إلستعارة تلك الكتب ثم أعطيها أمين المكتبة
و بعد ذلك أخرج من المكتبة وأحمل . االستعارةيكتب اسم الكتب و تاريخ 

 .إلي البيت و سوف أردها بعد أسبوع هاتلك الكتب آل
 

 المفردات
 Perpustakaan:  المكتبة .1
 Buku Bacaan:   آتاب المطالعة .2
 Buku Politik:    الكتاب السياسي .3
 Buku Tamu:   دفتر الضيوف .4
 Kartu Anggota:    بطاقة العضوية .5
 Petugas Perpustakaan:   .أمين المكتبة .6

 
 تعبير الموجهات

 في المكتبة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 المستشفى
 

عمر شعر . تغيب عمر و أخته فاطمة عن الدراسة هذا األسبوع
ذهب إلي طبيب األسنان صباح . م في أسنانه يوم السبتبألو , بصداع شديد
نه و نصحه فحص الطبيب أسنا. دراجة حرارته مرتفعة. يوم الجمعة

 .ذهب عمر إلي المدرسة, بعد يوم. و بتناول الدواء, بالراحة
ذهبت مع . و ارتفعت دراجة حرارتها, فاطمة شعرت بصداع شديد أيضا

قلبها . وقاست الضغط, فحصت قلبها و صدرها. والدها إلي طبيبة القلب
 طلبت. وسبب ذلك زيادة الوزن, رتفاع في السكريهناك إ. والحمد هللا, سليم

ونصحتها , وتناول الخضروات والفواآه, منها الطبيبة ترك السكريات
 .بالراحة أربعة أيام

 
 المفردات

 
 Rumah sakit:   المستشفى .1
 Tidak hadir:    تغيب .2
 Pusing:           بصداع .3



 

 Dokter gigi:           طبيب األسنان .4
 Dokter jantung:   طبيبة القلب .5
 Memeriksa:    فحصت .6

 
 
 

 )1(محطة البنرين 
 

وصول  القبل . أذهب إلي المدرسة بالدراجة آل يوم. طالبة\أنا طالب
بنزين التي تقع بجانب البترول في محطة \أنا أشترى بنزين, إلي المدرسة

بنزين الح ألن محطة باأنا أحب شراء البنزين في الص. السوق المرآزي
. وقت طويلة لصف القف في ذلك ال أل, ليست مزدحمة في تلك الوقت

هو بنزين , بنزين ألن بنزين فيها غيرمخلوطالأشتري بنزين في محطة 
 .صاف

أدفع ثم أتوجه إلي , بنزينالبنزين دراجتي بالموظف محطة أن يمأل بعد 
ف أو بخلق ولطبهم يخدمون الزائرين . بنزين مؤدبونالموظفوا . المدرسة
 .من الزائرين ايجذب آثيرربما هم يعرفون أن اللطف  سوف . عظيم

 
 المفردات

 Bensin:   بترول\بنزين -1
 Pertamina:    بنزينالمحطة  -2
 Pusat perbelanjaan:  السوق المرآزي -3
 Bensin campur:    بنزين مخلوط -4
 Bensin murni:    بنزين صاف -5
 Petugas pertamina:    بنزينالموظف محطة  -6
 Pengunjung:     بينالزائر -7

 
 



 

 )11(محطة البنرين 
 

. بنزين ال ون منهيشتر الناسبنزين و البنزين  مكان لتخزين المحطة 
توجد محطة بنزين في آل أنحاء في . بنزين  شرآة حكوميةالمحطة 
. اءفي عاصمة المحافظة و في عاصمة المديرية  على سو, اندونيسيا

 .يوزع ألي امكنة بعيدة أن البنزين يخزن فيها قبل
, بنزين أرخص من وآالة البيع األخرىالة بنزين في محطالألن سعر 

محطة , في الساعة العاشرة صباحا. بنزين منهااليفضل  الناس شراء 
سائق , مثل سائق سيارة األجرة اتبنزين مزدحمة جدا ألن سواق السيارال

لزائرين ألن لبد ولذلك ال. بنزيناليحضرون لشراء  آخرونو, الحافلة
 فيه يجوز الو. ألنهم يقفون في صفشراء الوقت طويل قبل لينتظروا  

 .لشخص أن يسبق األخرين
 

 المفردات 
 

 Tempat penampungan bensin:  بنزينالمكان لتخزين  .1
 Perusahaan pemerintah:  شرآة حكومية .2
 Agen penjual:  وآالة البيع .3
 Antrian / Mengantri:   يقفون في صف .4
 Mendahului:  يسبق .5
 Menyimpan:  يخزن .6

 
 

 لموجهاتتعبير ا
 المستشفى

 



 

           
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

 
 )2(ق ملحال

 البعديو أسئلة اإلختبار القبلي
 



 

 ماذا ستفعل ؟ , إذا آنت مريضا .1
 هل في مدرستك مكتبة ؟ .2
 ماذا يفعل الطلبة دائما في المكتبة ؟ .3
 ما هو نظام أو شرط إستعارة الكتاب في المكتبة ؟ .4
 بماذا تمأل جوالتك أو سيارتك حينما تريد أن تذهب إلي مكان بعيد؟    .5
 ما ؟من أين تشتري بنزين دائ .6
 متى تشرب الدواء؟ .7
  من أين تشتري الدواء إذا آنت مريضا؟ .8
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 االستبيان أدوات
 

ANGKET UNTUK GURU BAHASA ARAB 
 
 

Petunjuk Pengisian 

 



 

1. Mohon kesediaan Bapak/Ibu menjawab daftar pertanyaan/ pernyataan dibawah ini 

sesuai apa adanya dengan membubuhkan tanda silang (X) pada salah satu 

jawaban yang disediakan. 

2. Jawaban kuesioner ini bukan untuk melihat benar dan salah, karena perinsipnya 

semua jawaban benar sepanjang jawaban tersebut sesuai dengan keadaan 

sebenarnya menurut tanggapan/penilaian Bapak/Ibu. 

3. Pengisian kuesioner ini sama sekali tidak berdampak terhadap kedudukan 

Bapak/Ibu guru, melainkan semata-mata untuk tujuan penelitian. 

Demikian atas segala perhatian, bantuan, dan kerjasama yang baik tak 

lupa disampaikan terima kasih. 

 

Pilihlah jawaban yang paling sesuai dengan anda dari pertanyaan berikut!  

1. Apakah anda  mengalami kendala dalam mengajar maharoh kalam? 

      a. selalu        b. sering          

c. kadang-kadang        d. tidak pernah 

2. Kendala apa yang anda alami ketika mengajar maharoh kalam? 

a. siswa tidak memperhatikan penjelasan materi  

b. siswa tidak mau berpartisipasi dalam KBM 

c. siswa ramai dengan temannya 

d. siswa malu berbahasa bahasa Arab 

3. Untuk mengatasi kendala tersebut, apa solusi yang menurut anda paling penting 

untuk segera dilakukan? 

a. memberikan arahan siswa b. mengubah cara mengajar 

c. melanjutkan pelajaran  d. menggunakan media pembelajaran 

4. Apakah anda menggunakan media pembelajaran ketika mengajar maharoh 

kalam? 

a. selalu    b. sering         

c. jarang    d. tidak pernah 

5. Metode apa yang anda gunakan ketika mengajar maharoh kalam? 



 

a. mubasyarah   b. Qowa’id dan Terjemah 

d. Sam’iyah syafawiyah  e. Tidak memakai metode 

6. Mengapa anda memilih metode tersebut? 

a. penggunaannya mudah     b. mudah didapat        

c. efektif        d. sesuai dengan tujuan pembelajaran  

7. Apakah semua siswa berpartisipasi dalam KBM ketika anda mengajar dengan 

menggunakan metode yang anda gunakan? 

a. ya (semua)       b. sebagian        

c. beberapa        d. sedikit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANGKET UNTUK SISWA 
 
 

Kelas           : ……………………… 

Sekolah  : ……………………… 

 
Pilihlah jawaban yang paling sesuai dengan anda dari pertanyaan berikut!  
 
1. Apakah guru anda menggunakan beragam metode dalam mengajar bahasa Arab 

(bukan satu metode saja) ? 

  a. selalu          b. sering      



 

  c. jarang          d. tidak pernah 

2. Apakah anda merasa jenuh belajar ketika metode yang digunakan guru bersifat 

menoton (tidak pernah berubah/diganti) ? 

  a. jenuh   b.  agak jenuh  

c. sangat jenuh    d. tidak Jenuh 

3. Apakah  guru anda menggunakan media dalam mengajar bahasa arab (maharoh 

kalam)? 

  a. selalu    b. Sering  

 c. jarang   d. tidak pernah 

5.  Apakah anda punya motivasi yang tinggi belajar bahasa Arab? 

  a. tinggi   b. Sangat tinggi 

  c. rendah    d. Sangat rendah 

6. Apakah metode yang digunakan guru selama ini dapat membantu kelancaran anda 

dalam berbahasa Arab? 

a. membantu      b. kurang membantu     

c. tidak membantu              d. tidak tahu   
 
 

Pertanyaan Quesioner untuk Siswa 
Setelah Pelaksanaan Pembelajaran Bahasa Arab 

Dengan Menggunakan modeling 
 
Nama siswa : ……………………………..  

Kelas / Semester : ............ / .........   Tanggal : … ,.. 
......................... 

 
No. Pernyataan/Pertanyaan Ya Tidak  

1. 
Apakah anda senang mengikuti pembelajaran bahasa 
Arab dengan menggunakan modeling (beragam 
metode/bukan satu metode saja.)? 

  

2. Apakah modeling dapat membantu anda   



 

mengembangkan kemampuan berbahasa arab anda.? 

3. 
Apakah kepercayaan diri anda dalam berbahasa arab 
dapat bertambah atau muncul setelah mengikuti 
pembelajaran dengan menggunakan modeling ? 

  

4. Apakah anda senang belajar bahasa arab dengan 
mengaplikasan   langsung materi yang anda pelajari ?   

5. 
Apakah dengan mengaplikasikan langsung materi 
pelajaran dapat memudahkan anda dalam menghafal 
mufradat ? 

  

6. Apkah anda senang belajar bahasa arab dalam bentuk 
kelompok kecil ?   

7. Apakah anda senang belajar percakan bahasa arab 
dengan berhadap-hadapan (dua orang-dua orang)?   

8. Apakah anda senang belajar bahasa arab dengan 
menggunakan gambar ?   

9. Apakah modeling dapat meningkatkan/memunculkan 
motivasi anda belajara bahasa Arab ?   

 
 
 

LEMBAR PENGAMATAN 
KEGIATAN PEMBELAJARAN BAHASA ARAB (MAHARATUL KALAM) 

DENGAN MENGGUNAKAN MODELING 
RESPONDEN SISWA 

 
Nama Sekolah :……………………………… 
Kelas/Semester :……………………………… 
Pokok Bahasan :……………………………… 
Tahun Pelajaran :……………………………… 
 
 
 

NO. NAMA SISWA Minat Perhatian Partisipasi Absensi 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1  Alfi Nur Muslich                                 
2 Chairun Nisa                                 



 

3 Erma Ratna Sari                                 
4 Feni Triana Farichatun                                  
5 Krisna Pangraita                                 
6 Liya Nurul Habibah                                 
7 Nur Fadhilah                                 
8 Nur Marhida Rohmawati                                 
9 Reni                                 
10 Shinta Oktafiani                                 
11 Talia Fitriyah                                 
12 Ufi Nida Ussolikha                                  
13 Ziana Attami                 
 Jumlah                 

 
 
 

Keterangan: 
 
4 : Sangat baik 
3 : Baik 
2 : Cukup 
1 : Kurang 
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 المعايير التقييمية في الطالقة

 
 

الرق
 م

الدرج المعيار
 ة

يتحدث بطالقة و بال مجهود واضح آأي متحدث أصلي    1
 باللغة

5 

رار  2 ردد والتك ع بعض الت ا يس م ا عم ر تمام تطع أن يعب
 .يريد

4 



 

ري 3 ردد  منكث ثم الت ديدوالتلع بطء الش ا  وال ر عم ي التعبي ف
 .يريد

3 

رات   التردد و من كثري 4 م     طول فت ى يصعب فه صمته حت
 .يعنيهما 

2 

 لكثرة تردده وطول فترات الصمت  عنيهال يمكن فهم ما ي 5
 من جانبه

1 
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 جدول قيمية ت 
 

Nukilan Tabel Nilai “t” untuk Berbagai df • 

 

 

Harga Kritik “t” pada Taraf Signifikansi 

1% 5% df atau db 1% 5% df atau db 

2,80 2,06 24 63,66 12,71 1 
2,79 2,06 25 9,92 4,30 2 
2,78 2,06 26 5,84 3,18 3 
2,77 2,05 27 4,60 2,78 4 



 

2,76 2,05 28 4,03 2,57 5 
2,76 2,04 29 3,71 2,45 6 
2,75 2,04 30 3,50 2,36 7 
2,72 2,03 35 3,36 2,31 8 
2,71 2,02 40 3,25 2,26 9 
2,69 2,02 45 3,17 2,23 10 
2,68 2,01 50 3,11 2,20 11 
2,65 2,00 60 3,06 2,18 12 
2,65 2,00 70 3,01 2,16 13 
2,64 1,99 80 2,98 2,14 14 
2,63 1,99 90 2,95 2,13 15 
2,63 1,98 100 2,92 2,12 16 
2,62 1,98 125 2,90 2,11 17 
2,61 1,98 150 2,88 2,10 18 
2,60 1,97 200 2,86 2,09 19 
2,59 1,97 300 2,84 2,09 20 
2,59 1,97 400 2,83 2,08 21 
2,59 1,96 500 2,82 2,07 22 
2,58 1,96 1000 2,81 2,07 23 

 
* Dinukil dari: Henry E. Garret, op.cit., hlm.427, dengan catatan bahwa yang dinukil 

di sini hanya Harga Kritik “t” pada taraf signifikansi 5% dan 1%.              

 )6(الملحق 
 الصور التعليمية

 
 
 

           
           
           
           
ا           
           
األسئلة         االمتحان       



 

          واالجوبة
           
           
           
        

 
 
 

                                              المكالمة الحرة                                          
 الصور التعليمية

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

األسئلة                                              المكالمة الحرة            
 واالجوبة
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