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 الحكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا جامعة
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 تقرير المشرفين
 

الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على . بسم اهللا الرحمن الرحيم
 . له وصحبه أجمعينآوعلى  أشرف األنبياء والمرسلين
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 بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير قسم تعليم اللغة العربية

 

 S-2 /07930058:التسجيل رقم   سيتي منورة:    ةالطالب إعداد
وتقرر قبوله شرطا لنيل  المناقشةعن هذا البحث أمام لجنة  ةالطالب تقد دافع

 يونيو 23، الثالثاءعربية، وذلك في يوم درجة الماجستير في تعليم اللغة ال
   .م 2009

 :وتتكون لجنة المناقشة من السادة األساتذة

ا سيرئ الدآتور تورآيس لوبيس -1
 .: .................التوقيع ومناقشا

 .: .................التوقيع مناقشا سعيد حواية اهللا أحمدالدآتور  -2

مشرفا  شهداء صالح نورالدآتور  -3
 .: .................التوقيع ومناقشا

فيصل محمود أدم  الدآتور -4
 إبراهيم

مشرفا 
 ..: ................التوقيع ومناقشا
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 األستاذ الدآتور عمر نمران
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 :وبياناتي آاآلتي  أنا الموقعة أدناه،
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 S-2/ 07930058 :رقم التسجيل     
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أقر بأن هذه الرسالة التي حضرتها لتوفر شرط من شروط النجاح لنيل 
الجامعة بالماجستير في تخصص تعليم اللغة العربية برنامج الدراسة العليا 

 : تحت عنواناإلسالمية الحكومية بماالنج 
 خدام التعلم التعاونيترقية مهارة الكالم باست

تمباء براس الحكومية  اإلسالمية المدرسة الثانويةعلى الدراسة اإلجرائية ( 
 )جومبانج جاوا الشرقية
                           

وإذا  .تأليف اآلخر وآتبتها بنفسي وما زورتها من ابداع غيري أو حضرتها
تحمل ليست من بحثي فأنا أين أنها فعال دعى أحد إستقباال أنها من تأليفه وتب

المسؤولية على ذلك ولن تكون المسؤولية على المشرفين أو على مسؤولية 
 .الجامعة اإلسالمية الحكومية بماالنجببرامج الدراسات العليا 

 .اإلقرار بناء على رغبتي الخاصة ولم يجبرني أحد على ذلك، وحررت هذا هذا
 م2009يونيو  23ماالنج، 

 رارتوقيع صاحبة اإلق
 

 سيتي منـوَّرة   
07930058  

 
 

 استهالل
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 َوَآَذاِلَك َأْوَحْيَنآ ِإَلْيَك ُقْرآًنا َعَرِبيا لُِّتْنِذَر ُأمَّ ْالُقَرى

ِه َفِرْيٌق ِفْي اْلَجنَِّة َوَمْن َحْوَلَها َوُتْنِذَر َيْوَم ْالَجْمِع َال َرْيَب ِفْي

 )7: الشورى. (ِعْيِرَفِرْيٌق ِفْي اْلسََّو
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 اإلهداء

 
 :أهدى هذه الرسالة إلى 

والدي المحبوبين، روحي وحياتي اللذين ربياني دائما على التعليم والدراسة  .1
 وبالخصوص إلى أبي المرحوم المغفور اهللا له. بالجد واالجتهاد

لطلب  Massachusett’s U.S.A، الذي يسكن في "نور اليقين"زوجي المحبوب  .2
الدآتوراه، الذي يشجعني ويساعدني ويشرفني ويزّودني بكل صبر 

 . وإخالص في جميع أموري خاصة في إتمام آتابة هذه الرسالة
الذي يسليني دائما حتى أصبحت "  محمد نور ِرَز أعمشي" ابني المحبوب  .3

 .مجتهدة ونشيطة
يا جميع األصحاب والزمالء في تخصص تعليم اللغة العربية بالدراسات العل .4

 .بالجامعة اإلسالمية الحكومية بماالنج
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 تقديرشكر و
 

الحمد هللا رب العالمين الذي منحنا بنعمة الصحة والعافية حتى نستطيع 
صالة . أن نعمل آل أعمالنا بكل سرور آما منحنا بنعمة اإليمان و اإلسالم

صلى اهللا عليه  وسالما دائمين متالزمين على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد
تمت . وسلم الذي أخرجنا من الظلمات إلى النور لنكون من المؤمنين الصالحين

آتابة هذه الرسالة العلمية الماجستير، فنقدم الشكر لمن ساعدنا على آتابة هذه 
الرسالة، ونشكر شكرا جزيال على مساعدة األساتذة الكرام واألصدقاء األحباء، 

 :ونختص بالذآر
ج إمام سوفرايوغو، رئيس الجامعة اإلسالمية الحكومية الدآتورالحا .1

 .بماالنج
الدآتور الحاج عمر نمران، مدير الدراسات العليا الذي سهل علّي في  .2

 .الدراسة  جميع أمور 
 رئيس تخصص تعليم اللغة العربية ترآيس لوبيس الدآتور .3
 .، المشرف األول في آتابة هذه الرسالةنور الدآتور الحاج شهدا صالح .4
، المشرف الثاني الذي أشرف أدم إبرهيم الدآتور الحاج فيصل محمود .5

 .علّي في آتابة هذه الرسالة
 .جميع األساتذة في الدراسات العليا الذين آانوا يعلموننا بكل جهد واخالص .6
 .خبير اللغة العربية، الذي ساعدني في آتابة هذه الرسالة .7
لثانوية الحكومية تامباء الحاج أحسن سوتاري الماجستير، مدير المدرسة ا .8

 .براس جومبانج 
جميع األساتذة الذين يعلمون اللغة العربية في المدرسة الثانوية الحكومية  .9

 .تامباء براس جومبانج 
 .ني في إتمام هذه الرسالةنجميع األصدقاء في الدرسات العليا الذين يشجعو .10

خطاء فيها وهذه هي آلمة الشكر التي نستطيع القاءها وإذا وجدنا مني األ
 . ذا البحث وجزاهم اهللا خيراوفي آتابة ه

 
 

 ص البحثخلستم
الدراسة ( التعلم التعاونيباستخدام مهارة الكالم  قيةرت، م 2009، سيتي منوَّرة
في المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية تمباء براس جومبانج جاوا  اإلجرائية
 )الشرقية
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الدآتور : المشرف الثاني ، ونور الدآتور شهداء صالح:  المشرف األول 
          .فيصل محمود أدم إبراهيم

 
  التعلم التعاوني باستخدام، ، مهارة الكالمقيةرت  :الكلمات األساسية

 
ع  اوا       تتب انج ج راس جومب اء ب ة تمب المية الحكومي ة اإلس ة الثانوي المدرس
رقية ية   الش اهج الدراس عتها وزار  المن ى وض ة الت ة الثانوي ة  للمدرس ؤون الديني ة الش
ية ية . اإلندونيس نة الدراس ذ الس نهج الدراسي 2005-2004من ذه المدرسة الم تخدم ه ، تس

ى     اءة واآلن ف اس الكف ى أس د عل ذى يعتم دماج ال ية االن دة الدراس توى الوح  بالمس
)(KTSP.    ذ راءة         آثير من التالمي يلة االستماع والق ا بوس ارة التى يسهل فهمه يفهمون العب

ة ة الباحث  ،والكتاب نهم حسب مالحظ ع أن   ةولك اليا، م ا اتص دثوا به تطيعون أن يتح ال يس
 .ويتعلمون اللغة العربية فيهاكنون فى المعاهد فى تلك المدينة أآثرهم يس
وع البحث    . البحث الكيفي فى آتابة هذه الرسالة مدخل  ةتبع الباحثت ا ن م استخد باوأم

 ).Classroom Action Research(هو البحث العملي الصفي  التعلم التعاوني
ة  أما أهداف هذا البحث هي ت ارة الكالم للتال  رقي ذ  مه اوني  م استخد بامي تعلم التع ، ال

ة       التعلم التعاوني ولمعرفة آيفية تطبيق ة مدى فعالي ارة الكالم، ولمعرف م استخد بافى مه
 .فى مهارة الكالم التعلم التعاوني

يم  أن إجراء التعلم: وأهم نتائج هذا البحث هي اوني  م استخد با والتعل تعلم التع فى   ال
ارة  ة مه ة خاصة فى تنمي ارات اللغوي ع المه ة جمي ة فى تنمي ه فعالي ارة الكالم ل يم مه تعل

اوني  م استخد با الكالم، ومدى نجاح التالميذ فى تنمية آفاءة مهارة الكالم  تعلم التع فهو   ال
ا   ى النت م فرحون     فى المستوى الجيد جدا حيث آان التالميذ يحصلون عل دا وه دة ج ئج الجي

 . التعلم التعاوني باستخدام
ذا البحث للمدرسة  ا اقتراحات ه راس أم اء ب ة تمب ة اإلسالمية الحكومي الثانوي

يم  إعادة تنظيم أهداف الت) 1: (ومدرسي اللغة العربية فيها هي جومبانج جاوا الشرقية عل
ى تناس       ة الت ة العربي ة للغ يم العام داف التعل ام بأه ين،   باالهتم داف للدارس ة األه ب أهمي

إعداد المواد الدراسية التى تناسب أهداف   ) 2(ومستوى حاجة الدارسين والبيئة التعليمية، 
ة،   ة التعليمي يم والبيئ ى     ) 3(التعل ين عل تيعاب المدرس وير اس يم بتط تعلم والتعل ة ال وترقي

 .ديثةطرائق وأساليب التعليم، وإعداد الوسائل التعليمية من التقنيات الح
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 مستخلص البحث باللغة اإلنجليزية

 

Siti Munawaroh, 2009, Improving Speaking Skill Through Media-Based Approach in 

Islamic Senior High School of  Tambakberas Jombang Jawa Timur. Advisors 1): Dr. H., 

Syuhada’ Sholeh Nur, Advisors 2): Dr. Faisol Mahmud Adam Ibrahim. 

 

Key Word: Improving,  Speaking Skill, Cooperetive Learnig Approach 

 

Islamic Senior High School of Tambakberas Jombang Jawa Timur uses 

curriculums of Islamic senior high school decided by Department of Religious Affairs. 

Since academic year 2004-2005, the school has been using curriculum which is based on 

student's ability, now called KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan). Based on 

researcher's observation, most students in the school understand Arabic expressions 

though listening, reading and writing, but they cannot speak Arabic fluently, although 

most of them are living in Islamic boarding house and are learning Arabic there. 

This research used qualitative approach, and the type was classroom action 

research. 

Research's objectives are (1) to improve student's speaking skill though 

Cooperetive Learnig approach, (2) to know how to implement Cooperetive Learnig 

approach in speaking skill teaching, and (3) to know the effectiveness of Cooperetive 

Learnig approach in speaking skill teaching. 

This research came to conclusion that teaching and learning process though 

Cooperetive Learnig approach is effective in improving language skill especially speaking, 

because many of student's gained high scores and they enjoyed learning. 

There are suggestions for the school and it's Arabic teachers : (1) rearrange the 

objectives of Arabic lesson, based on need analysis, (2) prepare teaching materials, and (3) 

improve teaching–learning process through improving teachers quality on methods and 

media. 
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 لبحث باللغة اإلندونيسيةمستخلص ا

 

Siti Munawaroh, 2009, Pengembangan Keterampilan Berbicara Dengan Pendekatan 

Cooperatife Learning di Madrasah Aliyah Negeri Tambakberas Jombang Jawa Timur, 

Pembimbing 1): Dr. H. Syuhada’ Sholeh Nur, Pembimbing 2): Dr. Faisol Mahmud Adam 

Ibrahim. 

 

Kata Kunci: Pengembangan, Keterampilan Berbicara, Pendekatan Cooperatife Learning 

 

Madrasah Aliyah Negeri Tambakberas Jombang Jawa Timur mengikuti kurikulum 

Madrasah Aliyah yang ditetapkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia. Sejak 

tahun pelajaran 2004-2005, Madrasah ini menggunakan kurikulum yang bertumpu pada 

kemampuan siswa yang sekarang disebut KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan). 

Mayoritas siswa di Madrasah tersebut mengerti ungkapan bahasa Arab melalui 

mendengar, membaca, dan menulis, akan tetapi berdasarkan pengamatan peneliti mereka 

tidak dapat berbicara bahasa Arab secara komunikatif, padahal mayoritas mereka tinggal 

di beberapa pesantren di kota itu dan juga mempelajari  bahasa Arab di dalamnya. 

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti di dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan 

kelas (PTK). 

Tujuan-tujuan penelitian ini adalah mengembangkan keterampilan berbicara siswa 

dengan pendekatan Cooperatife Learning, untuk mengetahui cara implementasi 

pendekatan Cooperatife Learning di dalam pengajaran keterampilan berbicara, dan juga 

untuk mengetahui sejauh mana efektifitas pendekatan Cooperatife Learning di dalam 

pengajaran keterampilan berbicara.  

Hasil penelitian ini adalah: bahwasanya proses belajar mengajar dengan 

pendekatan Cooperatife Learning mempunyai efektifitas di dalam peningkatan semua 

keterampilan berbahasa, khususnya di dalam peningkatan keterampilan berbicara, dan 

keberhasilan para siswa di dalam peningkatan kemampuan keterampilan berbicara dengan 

pendekatan Cooperatife Learning berada pada tingkat yang baik sekali, dimana banyak 

dari mereka memperoleh nilai yang sangat baik dan mereka senang dengan penggunaan 

pendekatan Cooperatife Learning 
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Adapun saran-saran penelitian bagi Madrasah Aliyah Negeri Tambakberas 

Jombang Jawa Timur dan guru-guru bahasa Arabnya adalah: (1) merencanakan ulang 

tujuan-tujuan umum pengajaran bahasa Arab yang sesuai bagi para siswa, tingkat 

kebutuhan mereka, dan lingkungan pengajaran, (2) menyiapkan materi-materi pelajaran 

yang sesuai dengan tujuan-tujuan dan lingkungan pengajaran, (3) lebih memberdayakan 

para siswa di dalam pengajaran dengan mengembangkan kemampuan para guru di dalam 

berbagai metode pengajaran dan menyiapkan media-media pengajaran.  
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 الفصل األول
 طار العاماإل

 
 مقدمةال -ا 

إن اللغة العربية مكانة خاصة بين لغات العالم، آما أن أهمية 
وشهد النصف  1.هذه اللغة تزيد يوما بعد يوم في عصرنا الحاضر

األخير من القرن العشرين إقباال شديدا على تعلم اللغة العربية فى 
ارسيها من غير أبنائها في د أعداد فتضاعف، البالد العربية واألجنبية

اللغة  وقد تباين دارسو. ة وغير العربيةالمدارس والجامعات العربي
العلمية وأعمالهم  موأجناسهم وأعمالهم ومستوياته مالعربية في أديانه

لمين وهم من مختلف قارات فمنهم المسلمون وغير المس ،الوظيفية
السياسيون ومنهم المتعلمون والمربيون واإلعالميون والعالم 
 .ظفون والتجاروالمو

وتعد المعاهد والمدارس اإلسالمية المنتشرة في اندونيسيا ميدانا 
خصبا لنشر اللغة العربية، وذلك باإلضافة إلى الجهود الفردية المبذولة 
من قبل العلماء المحلبين والجالية العربية الذين جاؤوا إلى هذا البلد 

ان جهود العلماء في تلك المعاهد وآ. وعاشوا جنبا إلى جنب مع سكانه
تتمثل في تأليف بعض الكتب باللغة العربية وتعريف الطلبة بمعاني 
الكلمات فيها باللغات المحلية إلى جانب تعليم أمهات الكتب في النحو 

تهم في تعليم اللغة وآانت طريق. بالغة والفقه وغيرهاوالصرف وال
 .العربية تنحصر في طريقة واحدة

رسة دورا مهما في نجاح برامج تعليم اللغة العربية، المدتؤدى 
من خالل السياسة التي يتبعها المسؤولون في اتخاذ القرارات  وذلك

المتعلقة بالمنهج الدراسي والطريقة التي سينهجها المدرسون في 
المنهج الدراسي  -ختيارها أو إ -فالمدرسة قبل وضعها . تعليمهم

ظرها إلى األهداف التي ترمي إليها في المناسب ال بد لها من إعادة ن
تعليم اللغة، باإلضافة إلى مراعاة الكفاءة اللغوية للمدرسين والطلبة، 

نعتقد أن استيعاب أي بعبارة أخرى، . ألنهم الذين سيطبقون ذلك المنهج
. الطالب اللغة العربية أهم شرط من شروط الدراسات اإلسالمية

ال، عبوا اللغة العربية فعية لم يستووالواقع أن خريجي المدارس الثانو
                                                 

، الرياض، المملكة العربية السعودية ، أساليب تدريس اللغة العربية لي الخولي، محمد ع. 1
 . 20-19.  ص 1986، 2ط 



 

عددهم قليل جدا، وهو من المدرسة الثانوية ف وإذا وجدنا القادرين منهم 
التي يسكن طالبها في المعاهد المعدة أولها برنامج خاص في تعليم 

 .اللغة العربية
. تظهر أهمية تعليم الكالم في اللغة األجنبية من أهمية الكالم ذاته

تعليم اللغة األجنبية، ويعتبره جزءا أساسيا في منهج فالكالم يعتبر 
 2.هذا الميدان من أهم أهداف تعلم اللغة األجنبية ن أنقائموال

بعد ما الحظت الباحثة في عملية تعليم اللغة العربية في الفصل 
الثاني من قسم اللغة الثالث بالمدرسة الثانوية الحكومية تامباء براس 

تعليم مهارة الكالم مازالت أن وجدت الباحثة ب ،جومبانج جاوا الشرقية
تحت سيطرة المدّرس حيث أنه لم يعد فرصة واسعة لدى التالميذ 
ليشترآوا بجهد ونشاط في األنشطة التعليمية والتدريبات لتنمية قدرتهم 

فلمدّرس يحتاج . اللغوية ويشعرون بالملل في تعليم وتكلم اللغة العربية
تعلم اللغة لوب معين يشّجع به التالميذ في إلى استعمال طريقة أو أس

 .العربية ويبعدهم عن الملل والسأم في تطبيق التكلم بها
 

 البحثسئلة أ -ب 

فصل في المهارة الكالم باستخدام التعلم التعاوني مامدى فعالية  .1
الحكومية تامباء  اإلسالمية المدرسة الثانوية من قسم اللغة في نيالثا

 ؟ براس جومبانج
 ؟ترقية مهارة الكالم  صعوبات يما ه .2
 ؟العوامل المؤثرة في ترقية مهارة الكالم  ما .3
 

 أهداف البحث -ج 
فصل في الترقية مهارة الكالم باستخدام التعلم التعاوني معرفة  .1

الحكومية تامباء اإلسالمية من قسم اللغة في المدرسة الثانوية  نيالثا
 .براس جومبانج

 .كالمقية مهارة التر صعوباتمعرفة  .2
 .العوامل المؤثرة في ترقية مهارة الكالممعرفة  .3

                                                 
 طرائق تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها،محمود آامل الناقة ورشدي أحمد طعيمة،   .2
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 فروض البحث  - د

 ينمى مهارة الكالموتطبيقه صحيحا التعلم التعاوني إستخدام 
 .الحكومية تامباء براس جومبانج اإلسالمية المدرسة الثانويةب

 
 البحثهمية أ -هـ

 : إن فوائد البحث فيما يلي  
 النظرية) 1(

نظرية في معايير عملية اآتساب دة المعطيات هذا البحث لزيا .1
 .اللغوية الجيدة ةهارم

   .مهارة الكالممعطيات هذا البحث لترقية  .2
 .لتكوين مهارة اللغوية الجيدة اإلقتراحات التربوية إصدار .3

   التطبيقية )2(
هارات اللغة من قسم مالبحث معرفة اآتساب  رجى من هذاي .1

باء براس جومبانج حتى اللغة في المدرسة الثانوية الحكومية تام
فصل في  اللغة العربية المجموعة تكون النتيجة لترقية تكوين

من قسم اللغة وممكن لألقسام األخرى في تلك المدرسة  نيالثا
  .وللمدرسة األخرى

ليكون مصدرا في معايير عملية اآتساب المهارات بعد تحليل  .2
 .في المدرسة الثانوية الحكومية تامباء براس جومبانج

 
 البحثحدود  -و

منها البرامج اللغوية والمواد  ،المشكالت من الظواهر السابقة تبدو
 . ترقية مهارة الكالم لمساعدة على المستخدمة الدراسية والوسائل

ترقية مهارة من المشكالت السابقة، آان مجال هذا البحث هو و
 .الحكومية تمباء براس جومبانج اإلسالمية الثانوية بالمدرسةالكالم 

للحصول على األهداف المرجوة والبيانات الواضحة فحددت الباحثة و
 :في األمور التالية 

 :نمالحدود الموضوعية تتكون  -1
المسألة التي تبحث هنا، هي إستطاعة تلميذات في النطق  

 .والمفردات والطالقة والقواعد والفهم



 

بالمدرسة  الثالث من قسم اللغة نيفصل الثاال وه ،يةالمكان ودالحد -2
 الثانوية الحكومية تمباء براس جومبانج جاوا الشرقية 

تقويم الباحثة البحث في المدرسة الثانوية ، هو ةالزمني ودالحد -3
أثناء الفصل الدراسي الثاني   2008/2009عام الدراسي الحكومية 

 .مايوونؤخر في شهرأبريل نبدأ من شهر 
 

 تحديد المصطلحات -ز
الجماعي المرّآب من  هو نظام العمل او التعّلم م التعاونيالتعل  -1

الفردية اإلعتماد اإليجابي والمسؤلية خمسة عناصر     وهي 
 3ماعّية ي والتعاون الجماعي والعلمية الجوالتفاعل الشخص

ة   -2 ي المجموع ة ه ن األشخاص  الاللغوي دد م ا ع د فيه ي توج ة الت مجموع
أو بعبارة . ة العربية آلغة هادفةيقومون باألنشطة االتصالية باستخدام اللغ

 .  توجد في المدرسة التي أخرى تقصد بها البيئة اللغوية الصغيرة

الم أو التعب  -3 دات و    الك ل المعتق ن نق و ف فوى ه ر الش اعر الي مش
ار واألراء      رات واألفك واألحاسيس والمعلومات والمعارف والخب

تمع أو ال        ن المس ع م ال يق رين نق ى آخ خص ال ن ش تقبل م أو مس
   4.الفهم و التفاعل واالستجابةالمخاطب موقع القبول و

 
 السابقة  اتالدراس - ح

وآذلك  ،قام آثير من علماء اللغة بالبحث عن تعلم اللغة العربية
إما  ،لم تجد الباحثة بحثا شامال عن البيئة عن اآتساب اللغة، ولكن

للغة الثانية أو ا البيئة الرسمية او البيئة غير الرسمية وعالقتها باآتساب
 :بل هناك بحوث تتعلق بالبيئة اللغوية ، منها . األجنبية خاصة

 :البحث الذي يتعلق بالبيئة  -أ
عن تأثير البيئة اللغوية، وآشف أن ) 1982(بحث دوالى  -1

هناك أربعة أمور من البيئة التي تؤثر في تعلم اللغة الثانية، 
 )3اإلتصال،  طريقة المتعلم في) 2طبيعة اللغة ، )  1:وهي 

 .نموذج اللغة الهدف) 4وجود المراجع المعلومة، 

                                                 
3 .Anita Lie. Cooperative Learning: Mempraktekkan Cooperative Learning di Ruang-Ruang 

Kelas.(Jakarta: Grasindo,2007). Hal: 18                                                                                       
مكتبة : ، القاهرةفنياته و استراتيجيا ته وأساليب تعليمية —وارالحمنى إبراهيم اللبودى،  . 4
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طالب الجامعة الحكومية ) 1995(بحث أحمد عيسى أنصاري  -2
ماالنج، قام بالبحث الوصفي عن حال البيئة العربية في المعهد 

ولم يبحث في . اإلسالمي فوجون ماالنج " نور الحرمين"
، ومن نتيجة بحثه أن آيفية تكوين البيئة العربية في ذلك المعهد

وجود ) 1: العوامل التي تساعد على إنشاء البيئة اللغوية هي
) 3، راذلك القر التشجيع على تنفيذ )2من المعهد، ر االقر

ة الطالب لنظام المعهد عطا) 5، العقاب) 4التجسس، 
) 8، قسم ترقية اللغة) 7حات اللغوية، اللو) 6والمربى، 

لية إستخدام اللغة العربية في عم )9 النشاطات باللغة العربية،
 .المراجع العربية) 10التعليم، 

  ) 2001(بحث حارس الدين خليل  -3
تنفيذ منهج الدراسة اللغة العربية "تحت العنوان  قام بالبحث

 ة الحكومية علواء آرتوصانا غنجوكبالمدرسة الثانوي
باستفادة طريقة  والمحاولة في ترقية مستوى طالبها

الباحث تعبير الظواهر العامة التي تتعلق  سعى ".الوصفية
هى ضعف وبتنفيذ منهج دراسة اللغة العربية في تلك المدرسة 

لقد سعى  ،غة العربية فى تلك المدرسةهمة الطلبة عن درس الل
فبذالك آل ما . األساتذة والمدرسة مؤسسية األنشطة لمدافعتها

رجاه المجتمع عن خريج المدرسة الثانوية سوف يظهر 
 .ألوقات األتية إن شاء اهللا

 )2003(بحث آوناوان   -4
البيئة العربية في المعهد العصري "تحت العنوان  قام بالبحث

استخدم الباحث في هذا البحث  ".آونتور منتنجان عاوي
وحصل الباحث على ) الحقلى(المدخل الكيفي الوصفى 

ت الطبيعية ووقائع السلوك االوصفي والبحث عن الظاهر
. قة بالبيئة العربية في المعهد العصري آونتور للبناتالمتعل

البيئة ) 1: بحث دالة على األمور التاليةال هذااآتشافات و
نتور متكاملة شاملة على البيئة الرسمية والعربية في المعهد آ

ن المحاوالت التي قام بها المعهد لتكوي) 2. والبيئة الطبيعية
عهد المتأهلين في اللغة الم وخالبيئة العربية آمثل تكوين شي

وتثبيت رسالة المعهد والعقيدة لتكون دافعا لتعلم اللغة العربية 
المعاملة المؤثرة في ) 3 ،وممارسة النشاطات قدوة صالحة



 

ن في يآمثل المدرسين والمدرسات المتأهلتكوين البيئة العربية 
اللغة العربية والمنهج الدارسى ومناهج تعليم اللغة العربية 

 .سبة والوسائل التعليمية المختلفةالمنا



 

 .البحث الذي يتعلق بتعليم مهارة الكالم -ب
 )2003(بحث مفتاح الهدى -1

تعليم مهارة الكالم باللغة العربية "تحت العنوان  قام بالبحث
 ".في المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية باسوروان
الوصف هو  ،آان هذا البحث دراسة الحالة والمدخل المستخدم

ومن هذا  ،التحقيقي والبيانات البحث تجمع بطريقة المالحظة
م مهارة الكالم باللغة العربية في تلك لبحث يعرف أن تعلا

والمشكالت  .لم يتمكن من تحقيق غاية المقررة المدرسة
غايته غير واضح ونقصان فرصة : آما يليالمواجهة فيه 

رة الكالم باللغة ليم مهاالمدرس لنيل المعلومات الحديثة عن تع
ونقصان نظام المدرس في التعليم وخلفية ترتيب  ،العربية

الدرس الذي  واليس البونقصان نشاط الط ،الطالب المختلفة
ال يفهمونه وعدم بيئة التعليم الجيد وعدم آتاب الدليل المتعلمين 

 تعليم مهارة الكالم للمدرسة الثانوية 
التعليم المطبقة غير  اإلسالمية ونقصان أعداد التعليم وطرق

 .مناسبة
 

 )2002(بحث خيري أبو سيري -2
بحوث تقويمي (تدريس مهارة الكالم "قام بالبحث تحت العنوان 

عن طريقة التدريس وتكوين البيئة العربية في معهد رشيدية 
إستخدم هذا البحث على طريقة  ".)آمونتاي آاليمانتان الجنوبية

 .الوصفية التقويمية
ى    ر     وللحصول عل ة غي ة المقابل ات، إستخدم الباحث طريق البيان

تبيان اآلراء   ة واس ة، والمالحظ ث   . المرتب ى البح د دل عل وق
مهارة الكالم لطالب   أن الطريقة المستخدمة في تدريس: النتائج 

ديني هي    ة   الفصل الثالث العالى ال راءة والترجم ة الق وأن . طريق
ارة الك   دريس مه ة ت دفع عملي ة الت ة اللغوي ذه البيئ ع ه الم وترج

الحالة إلى األسباب وهي خطاء الطريقة المستخدمة في التدريس 
 .هارةوقلة معرفة وخبرة المدرس عن طريق التدريس هذه الم

وعلى أساس ما قد سبق ذآره فقد ظهر اختالف هذا البحث العلمي 
ابقة    ات الس ن الدراس رى . م ارة أخ ابقة ال    ،أو بعب ات الس ي الدراس ف

ة يترآز آاتبها ع ذا البحث   . لى تكوين المجموعة اللغوي ا ه تلف  خي ،وأم



 

ة    امنها أآثر مرآز وين المجموعة اللغوي ع من      ،على تك م وأنف ذا أه وه
 البحث  لوصفي فقط أو انه يستخدمالدرا سات التي ينفذ باحثها بالبحث ا

وين المجموعة     يالتجريب ولكنه ال يهدف إلى تكوين البيئة من خالل تك
ي المدرس   ة ف وين       . ةاللغوي الل تك ن خ ة م ي المدرس ة ف وين البيئ تك

ن       ن م رى واحس ة الكب ين المنفع ى الدارس ة تعط ة اللغوي المجموع
اج    تالدراسات الوصفية أو التجريبية ولكنها بدون  ة التي يحت كوين البيئ

 .إليها الدارسون لتنمية مهارة آالمهم
 
 
 
 
 



 

 الفصل الثاني
 اإلطار النظري 

 المالك تعليم مهارة نظرية -1
 مفهوم مهارة الكالم -1

مشاعر الالشفوى هو فن نقل المعتقدات و الكالم أوالتعبير
واألحاسيس والمعلومات والمعارف والخبرات واألفكار واألراء 
من شخص الى آخرين نقال يقع من المستمع أو المستقبل أو 

ويتضح من  5.المخاطب موقع القبول والفهم والتفاعل واالستجابة
مدى تعدد واتساع وظائف التعبير الشفهى ومجاالته  هذا التعريف

.                                                    مما يكسبه أهمية خآصة بين فنون اللغة
الكالم فى اللغة الثانية من المهارات األساسية التي تمثل غاية 

ال مع من غايات الدراسة اللغوية وإن آان هو نفسه وسيلة لالتص
وإن الكالم مهارة ال يتعلمها الطالب إن تكلم المعلم و ظل . اآلخرين

من هنا تقاس آفاءة المعلم فى حصة الكالم بمقدار  .هو مستمعا
صمته و قدرته على توجيه الحديث و ليس بكثرة آالمه و استئثاره 

 . 6بالحديث
 أهمية مهارة الكالم-2

قي فروع اللغة الكالم ليس فرعا لغويا معزوال عن با    
أما أهميات . العربية، بل هو الغاية من دراسة آل فرع اللغة العربية

 : الكالم فمنها
 .الكالم آوسيلة إفهام سبق الكتاب في الوجود)  1
التدريب على الكالم يعود اإلنسان الطالقة في التعبير عن )  2

 .  إفكار
تعلم الكالم نشاط انساني يقوم به الصغير والكبير، والم) 3

والجاهل، والذآر واألنثى، حيث يتيح للفرد فرصة أآثر في 
 .التعامل مع الحياة، والتعبير عن مطالبة الضرورة

الحياة المعاصرة بما فيها من حرية وثقافة، وفي حاجة ماسة ) 4
إلى المناقشة وابداء الرأي واإلقناع، والسبيل إلى ذلك إال 
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إلى التعبير  بالتدريب الواسع على التحدث الذي سيؤدي
 .الواضح عما في النفس

للحكم على المتكلم،  –إلى حد ما  -الكالم مؤشر صادق ) 5
ومعرفة مستواه الثقافي، وطبقة اإلجتماعية، ومهنته أو حرفته، 
ذلك ألن المتكلمين على اختالف أنواعهم، إنما يستجدمون 
اصطالحات لغوية تنبئ عن عملهم، ومن هنا فإن الكالم هو 

إن اإلنسان حيوان : ، ولذلك قال بعض علماء المنطق اإلنسان
  7.ناطق

 أهداف مهارة الكالم -3
محمد آامل . هناك أهداف عامة لتعليم مهارة الكالم عند د

 8:الناقة، وهي آما يلي
وأن يؤدي أنواع  ،أن ينطق المتعلم أصوات اللغة العربية -أ

ابناء المختلفة وذلك بطريقة مقبولة من   النبر والتغنيم 
 .العربية

 .ورة والمتشابهةاأن ينطق األصوات المتج  -ب
أن يدرك الفرق فى النطق بين الحرآات القصيرة والحرآات  -ج

 .الطويلة
 .أن يعبرعن أفكارمستخدما الصيغ النحوية المناسبة  -د
عن أفكارمستخدما النظام الصحيح لترآيب الكلمة  أن يعبر -ه

 .فى العربية خاصة فى لغة الكالم
أن يستخدم بعض خصائص اللغة فى التعبير الشفوي مثل  -و

لتأنيث، وتمييز العدد، والحال، ونطام الفعل، االتذآير، و
 .وأزمنته، وغير ذلك مما يلزم المتكلم بالعربية

أن يكسب ثروة لفظية آالمية مناسبة لعمره ومستوي نضجه  -ز
ال وقدراته، وأن يستخدم هذه الثروة فى إتمام عمليات اتص

 .عصرية

                                                 
ماهية وطرائق تدريسها، الرياض دار المسلم للنشر :  المهارات اللغويةأحمد فؤد عليان، . 7

 .88-87: ، ص1992والتوزيع، 
طرق -مداخله-، أسسهتعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرىمحمود آامل الناقة،  .8

 76، ص 1985السعودية، جامعة أم القرى، تدريسه، المملكة العربية 



 

قافة العربية المقبولة والمناسبة ثأن يستخدم بعض أشكال ال -ح
لعمره ومستواه االجتماعي وطبيعة عمله، وأن يكتسب بعض 

 .المعلومات األساسية عن التراث العربي واإلسالمي
أن يعبر عن نفسه تعبيرا واضحا ومفهوما فى مواقف  -ط

 .الحديث البسيطة
 حدث بها بشكلتللغة العربية و المن التفكير با أن يتمكن -ي

 .متصل ومترابط لفترات زمنية مقبولة
 أسس تنمية مهارة الكالم و طرقها -4

أن النظرة الحديثة إلى آيفية تنمية المهارات  9يقول عليان
وتعليمها تعتبرها وسائل لتنظيم المجال الخارجي الذي يحيط 

التعليم يحدث بالمتعلم آي ينشط، وتغير من سلوآه، وهذا يعني أن 
نتيجة للتفاعل بين المتعلم والظروف الخارجية، وأن دور المعلم 
هو تهيئة هذه الظروف بحيث يستجيب لها المتعلم، ويتفاعل معها، 

نشاط مقصود يهدف إلى ترجمة الهدف : فالتعليم بهذا اإلعتبار
التعليمي إلى موقف، و إلى خبرة يتفاعل معها التلميذ، ويكتسب 

السلوك المنشود، حتى يتم ربط المتعلم بالخبرة من نتائجها 
التعليمية، ويتوصل المدرس إلى طرق واستراتيجيات التدريس، 
ويستعمل وسائل تعليمية تزيد من فاعله تلك الطرق 

 .واالستراتيجيات
ن تتوافر فى طريقة التعليم، آي أوهناك شروط عامة ينبغي 

 :تحقق الغرض منها، وأهم هذه الشروط
 .رة دوافع المتعلمين إلى التعلماثاست -أ
 .البناء على ما لديهم من حصيلة سابقة -ب
 .إتاحة الفرصة لهم لممارسة السلوك المطلوب تعلمه   -ج 

 .إشعارهم بإشباع الدوافع التي دفعتهم إلى التعلم   -د
وفى ضوء هذه المفاهم يمكن تحديد األسس التي تتبع لتنمية 

 :يد هذه األسس فى الخطوات التاليةمهارات الكالم، وقد أمكن تحد
 .التمهيد المناسب للموضوع بعد اختياره عن طريقة المناقشة -أ
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الموضوع، وفى عرض  اختياري توفير الحرية للمتكلم ف  -ب
األفكار،  اختيار العبارات التي تؤدى بها األفكار، و فى

 .لفه ويرغبهؤفيتحدث المتكلم فيما ي
من  اره هو ال أفكار غيره، وال مانعأن يعبر المتكلم عن أفك  -ج

إلى ة المساعدة الفكرية واللفظية إذا دعت الضرور تقديم
 .ذلك

 .عدم مقاطعة المتكلم، او نقده، أو التعليق الساخر علي آالمه  -د 
ها متصلة بميل المتكلم أن تكون الموضوعات المتحدث في  -ه 

وحكاية  فى مجال خبرته، وتعالج مشكالته، وتدخل الطبيعية،
 .الخبرات الشخصية مدخل مناسب للتدريب على الكالم

التخطيط للموضوع قبل الحديث فيه، واستخدام الوسائل  -و
 .الموضحة فى الكالم

 .التدريب على الكالم يتم فى مواقف طبيعية، وغير مصطنعة -ز
الكثيرة للقراءة الواسعة، إلتاحة الفرصة أمام  ةإتاحة الفرص  -ح

 .ة ما قرأه على ومالئهالمتكلم لحكاي
الترآيز على المعني ال على اللفظ، و التدريج فى تناول  -ط

 .تحيط بالمتكلم مظاهر الحياة التي 
إرشاد المتدربين على الكالم إلى وقت بعض البرامج  -ي

فى اإلذاعة والتلفاز، المناسبة  المسموعة المرئية
 .لمستواياتهم، ومطالبتهم بالتحدث عنها

 
 ليم مهارة الكالم مواد تع -5

 المحادثة ) 1
هي عملية تتم بين متحدث ومستمع أو أآثر، متحدث هو 

وآل منهما له دوره . مرسل للفكرة، ومستمع هو مستقبل للفكرة
في عملية اإلتصال، ودور المتحدث يتلخص في توضيح أفكاره 
عن طريق نظم الكلمات بعضها مع بعض في وحدات تحمل 

  10.معنى الغامض في الحديثفكرة واإلستفسار عن ال
. لذلك، أن المحادثة من أهم ألوان النشاط الصغار والكبار

فإذا أضافنا إلى ذلك ما تقتضيه الحياة الحديثة من اهتمام 
وجدنا أن المحادثة ينبغي أن تحظيا بمكانة آبيرة في . بالمحادثة
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المدرسة فال بد أن يتعلم التلميذ ان تكون لديه قدرة على مجاملة 
يره في أثناء المحادثة، أن يكون قادرا على تغيير مجرى غ

الحديث، ومعرفة األماآن واألوقات التي ينبغي الكالم فيها، وال 
 11.بد أن يكون قادرا على تقديم الناس بعضهم لبعض

 المناقشة) 2
هي الحديث المشترك الذي يكون فيه مؤيد ومعارض، 

إلثار التفكير وأساس المناقشة هي أنها نشاط . وسائل ومجيب
وفيها المناقشات التي تجري عند الخالف في مسألة ما،  12.الناقد

أو عند وضع خطة للقيام بعمل، أو عند تقديم عمل ما، آل هذه 
وينبغي أن نلتفت  اآلن للقدرات والمهارات . المجالت للمناقشة

 13.والميول التي يجب أن نستهدفها في تعليمها
 حكاية القصص) 3

ية تستمد أحداثها من الخيال او الواقع هي حكاية نثر
أومنهما معا، وتبني على قواعد معينة، وحكاية القصص من 
ألوان الكالم الهامة، فالقصة خبر معين للتدريب على مهارة 
الكالم فحب الناس للقصص يجعلها عامال من عوامل ترقية 

 14.الكالم 
ونحن نعرف أن التالميذ لديهم قصص وخبرات ممتعة 

فأتوا خطة في تعليم القصص هي أن . ن للتحدث عنهايشتاقو
وهذه . يختار التالميذ قصصهم بدال من ان يفرضها عليهم المعلم

القصص يمكن ان تكون مباشرة من خبرة التالميذ او غير 
 .مباشرة اآتسابها من القراءة او السامع

 طرائق تعليم مهارة الكالم -)6
 األسلوب المباشرة) 1

الشائعة اإلستخدام في تعليم وتعلم اللغات  وهو من األساليب
األجنبية، ولعل هذا األسلوب هو ما شاع تسميته بالطريقة 

والفكرة األساسية التي يقوم عليها هذا األسلوب هي . المباشرة
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ربط الكلمات باألشياء الدالة عليها، ثم ربط بالسياق، ثم ربط 
يكون فكرة أو حديثا بالتعبير في اللغة المتعلقة، وبما أن السياق قد 

حيويا آامال، فإنه يأتي بعد ذلك ربط السياق بهذا المعنى بالخبرة 
 15.الحقيقية التي أعطت الفكرة نبضه الحقيقي

 سلسلة األعمال والحرآات التمثيلية) 2
هذا األسلوب يدخل أيضا في إطار من المدخل السمعي 

بسيط البصري ويتكامل مع األسلوب المباشرة، ويطبقه باختالف 
وهو الترآيز على األحداث بدال من األشياء أي توسيع مدى 

 .المعنى في الكالم
ومن مميزات هذا النمط أنه يقدم الدارسين ممارسة لغوية 
على درجة آبيرة من الصحة فاألخطاء عادة ما تكون قليلة ألن 
تسلسل األحداث يحكم التعبير ويوجه، فكل جملة تؤدي للجملة 

نطق والتسلسل يجعل الطالب قادرين على إدراك التالية، وهذا الم
 .الخطاء والتصحيح لبعضهم البعض

وآذلك أنه يمكن الدارس من السيطرة على معاني الكلمات 
بسهولة ووضوح إلرتبات الكلمة بمعناها مباشرة إما في شكل 
الشيء الدالة عليه، وهذا يساعد الدارس أيضا على أن يتذآر اللغة 

جديد بشكل أسهل مما لو قدمت له معاني في مواقف الكالم ال
 .الكلمات في جمل منفصلة أو في مفردات منعزلة

 األسئلة واألجوبة ) 3
تعتبر أن هذه الطريقة من أنسب الطرق وأبسطها وأآثرها 
فعالية في تدريس المحادثة باللغة العربية، وعادة ما يبدأ المعلم 

ع نمو قدرة استخدام هذا األسلوب بأسئلة وإجابات قصيرة وم
الدارسين على اإلستجابة للمواقف الشفوية ينتقل المعلم إلى 
مراحل أآثر تقدما، فيتقدم من السهل إلى المقعد، ومن المواقف 

 16.الصغيرة إلى مواقف جوهرية تستغرق عدة دقائق
 مهارة الكالم تعليم وسائل -7

يحتاج تعليم مهارة الكالم إلى الكثير من الوسائل والمعينات، 
قد دلت خبرات المربيين عند تدريس هذه المهارة على أن آل و

الوسائل البصرية، من لوحات العرض والشرائح الشفاقة واألفالم 
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الثابتة والمتحرآة الصامتة، يشجع المعلم على مزاولة هذه المهارة 
للتعبير عما تتضمنه هذه الوسائل من أفكار ومناقشة محتواها 

آل األنشطة التى تؤدي إلى  وتعتبر أيضا. ووصف مكوناتها
اشتراك المتعلم فى التعبير الشفهي، مثل التمثيل واأللعاب اللغوية 
والمقابالت والزيارات والرحالت، من الوسائل الفعالة فى هذا 
السبيل آما تساعد المعامل اللغوية على تغليب الدارس على خجله 

نعرض ، فيردد فيها ما يسمعه ويسجل حديثه وسأو خوفه من الخط
هنا لبعض الوسائل الفعالة فى الكالم للمبتدئين بأبسطها وأقلها آافة 

ست وسائل على . مع بعض الشرائح لطرق استخدام هذه الوسائل
رأي محمد صالح الدين هي لوحات العرض، والسبورة 
الطباشيرية، واللوحات الوبرية والمعناطيسية، وصورة الحائط 

 17.تة، والرحالت، واأللعاب اللغويةوالشرائح الشفاقة واألفالم الثاب
 إختبار مهارة الكالم-)8

همة فى تعبير آانت مهارة الكالم من مهارات اللغة الم
فبالتكلم يعبر الناس األفكار . بالحياة اليومية األخبار التى تتعلق

بدون الكالم إلى . والشعور لهم إلى األخرين باستخدام اللغة
تكلم يوإذا لم . هم و شعورهماآلخرين فال يعرف اآلخرون أفكار

فالكالم من . الناس عن نفوسهم وهو من الناس المخبئ ال صاحب له
 .األنشطة الفعالة

ففى تعليم مهارة الكالم تفضل آثيرا إلى توصل المضمون 
و إقامة . لسانية بأنواع آثيرة فى تعبيرهماالوالمراد إلى المستمع 
عليم تومن أشكال ال .متعلم حسب مرحلة الاختبار الكالم تعتمد 

وآذلك فى إقامة . يستطيع المدرس أن يستعمل الطريقة الحرية
الطريقة الرادعة فى ف. االختبار يستطيع المدرس أن يستفيدهما

سانية أم الكتابية أو لاالختبار بالقصة أو تعبير النصوص المتقدمة ال
 وفى الطريقة الحرية يحر المدرس المتعلم. بمساعدة الصور الجذابة

  18.فى التعبير
 آفاءة مهارة الكالممعايير  -9

 5 -1حددت الباحثة المعيار والرموز لمهارة الكالم يتراوح بين 
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 1 : الجدول
النتيجة معيار النطق1⁄الرقم
 5 النطققليل الخطاء في  1
 4 ه واضحة مفهوم غير تام مع وجود لكن 2
 3 نطقه وتقوت إلى سوء الفهمخطاء أبعض  3
 2  نطقه أخطاءلكثرة  همهيصعب ف 4
 1 ال يمكن فهمه لكثرة أخطاء نطقه 5
النتيجة القواعدمعيار 2⁄الرقم
صرفية قليلة جدا ال تؤثر النحوية واليترآب أخطاء  1

 5 في فهم المعنى

يمكن فهم  صرفيةالنحوية والأخطاء مع آثرة  2
 4 ما يعنيه تماما

هم في عدم ف صرفيةالنحوية والأخطاء تسبيب  3
 3 المعنى تماما

أخطاء النحوية بسبب  -إال قليل-يصعب ما يقول  4
 2 والصرفية

اليمكن فهم أي  أخطاء النحوية والصرفيةلكثرة  5
 1 شيئ مما يقول

النتيجة لمفردات اللغويةمعيار ا3⁄مالرق
 5 يستخدم نفس المفردات التي يفضلها أهل اللغة 1
ولكن معنى ما يقول  أحيانايستخدم ألفاظ غير معيرة  2

 4 مفهوم تماما

بعض األلفاظ الخاطئة مما تسبيب في عدم  يستخدم 3
 3 وضوح معنى بعض فقرات حديثه

في غيرالسياق قلة المفردات و استخدامها  4
 2 المناسب

جهله بالكثرة من المفردات والكالم غير مفهوم على  5
 1 اإلطالق

النتيجة الطالقةمعيار 4⁄الرقم
 5 م بطالقة يشبه أهل اللغةيتك 1

بعض إستطاعة التعبير تماما عما يريد مع  2
 4 التردد والتكرار



 

والبطء الشديد وقد يصعب فهم ما  آثرة التردد 3
 3 يقول

وصمته في زمن طويل حتى يصعب  آثرة التردد 4
 2 فهم ما يقول

اليمكن فهم ما يقول لكثرة تردده و طول  5
 1 فترات الصمت

النتيجة الفهم  معيار5⁄الرقم
 5 مفهوم تماما بغير صعوبة 1

في حالة عادبة، مفهوم ما يقول ولكن قد يطلب  2
 4 اإلعادة

مفهوم أآثرما يقول في حالة البطء من عادة  3
 3 بتكرار

آثيرة في الكالم حتى يفهم يواجه الصعوبات  4
 2إذا ألقى القول في حالة البطء مع آثرة التكرار

م ما يقول إليه لو آان في أبسط وأسهل ال يفه 5
 1 الجملة

 
 :والرموز المستقدم آما يلي 

 % S = Q : P x 100  :الدرجات المحصولة من الرموز 
 S=            الدرجة            

 Q=  مجموعة الدرجات المحصولة 
 P=  مجموعة الدرجات األآثرية 

 
 مفهوم المجموعة اللغوية. 2

هو مجموع عدد التالميذ الذين  ،اللغويةويقصد بالمجموعة 
داخل ، في أي الوقت و أي المكان ،يقومون باألنشطة االتصالية بينهم

حينما هم في المدرسة ويستخدمون اللغة العربية  ،الحجرة وخارجها
وأظن هذه المجموعة اللغوية آالبيئة اللغوية . هدفالفي اتصالهم آلغة 

ه المجموعة هم يستمعون وفي هذ. الصغيرة توجد في المدرسة
 ويتعودون بالتفكير دون اللجوء إلى الترجمة من اللغة األمويتكلمون 

هم يتعاونون بينهم في تنمية آفاءتهم وقدرتهم في  ،وفيها أيضا. لديهم
وخصائص . مهارة الكالم آمهارة لغوية ثانية من المهارات األخرى



 

ن أعضاء هي التعلم التعاوني بي هذه المجموعة على وجه عام
 :     ما يلىقصد بالتعلم التعاوني بالتفصيل فوأما ي. المجموعة

 التعاوني متعريف التعل ) ا
تعل تعلال و أسلوب ال اوني ه ي م التع م وضع لتشجيع الطالب ف

نهم ا بي ارآة فيم اون والمش وين . التع ي تك ة ف ذه الطريق ل ه تتمث
إجراء   ال يشعرون أن بينهم معاندا في الطالب مجموعة معينة حتى

 19.التعليم وال يدرآه الطالب يغلب ويسيطرعلى اآلخر
اعي في        اوني يشمل السلوك الجم تعلم التع ورأى سالفين أن ال
العمل و المعاونة المنظمة فيما بينهم في المجموعة التي تتكون من    

ر ين أو أآث ي   ،شخص ة ف اء المجموع تراك أعض أثر اش ث يت حي
 20.النجاح

ه ج    ا قال رأي م ذا ال اوي ه تعلم   ويس ون إن ال ون و جونس ونس
الب و       درس الط ث ي غيرة حي ة الص ى المجموع ام عل اوني يق التع
واد         ادل اآلراء عن الم ات الدراسية وتب ى عمل الواجب يتعاونون عل

 21.المدروسة
اوني     تعلم التع بناء على النظريات السابقة يمكن التلخيص أن ال

دا      ل األه ة لني ة الجماع اس عملي ى أس تعلم عل لوب ال و أس ف ه
ل         نهم لح ة بي الب والمناقش ين الط ادل ب ارآة والتب ة، المش الخاص
ى آل    المشكالت في فهم المعارف والمعلومات بمسؤلية واعتماد عل

تجري أنشطة التعلم التالميذ بالجماعة . التالميذ لهم سواء في الهدف
 .الصغيرة اتصاال تفاعال

 أنواع األسلوب ) ب
الناحية األساليب أو  تصور التعلم التعاوني بتصوره العديدة من

وث  ات والبح وع الدراس ا بتن ر عونه ام مخت اهج ق ف . المن واختل
بعضهم بعضا في التطبيق رغم أنهم تطوروها من مدخل واحد وهو 

 . التعلم اإلنشائي وطريقة واحدة وهي التعلم التعاوني
ي    اليب ه ك األس ن تل ث   : وم ردي، وبح اعي والف تعلم الجم ال
ى المجموعات باإلنجاز،    المجموعات، وجغساو، وتقس يم الطالب إل

                                                 
19 Evelyn Jacob, Cooperative Learning in Context : an Educational Innovation in Everyday 

Classroom (New York : State University of New York Press, 1999) hlm. 147. 
20 Robert F. Slavin, Cooperatif Learning : Theory and Practice (Boston : Allyn and Bacon, 1997) 

Edisi 5, hlm. 3  
21 Johnson DW & Johnson R., Learning Together and Alone, Cooperative, Competitive and 

Individualisme Learning (Boston : Allyn and Bacon, 1991) hlm. 51. 



 

ات،  اعدة المجموع ردي بمس تعلم الف ادات، وال ال اإلرش وآم
 .والمسابقة بين المجموعات

د     ام عن رع والع نيفا حسب المخت ي يضيحها تص دوال األت الج
 ظهورها،

  2: الجدول 
 22أنواع األسلوب العصرية عن التعلم التعاوني

عام  المخترع

 اإلختراع

 الطريقة

Jonhson & Johnson  التعليم الجماعي والفردي1960وسط 
Learning Together & Alone 

De Wries & 

Edwards 
 المسابقة بين المجموعات 1970أول

Teams- Games- Tournaments (TGT)

Sharon & Sharon  بحث المجموعات1970وسط 
Group Investigation 

Jonhson & Johnson  1970وسطConstructive Constroversy 

Aronson & 

Associates 
/Jigsaw 1970أخر  جغساو   

Slavin & 

Associates 
تقسيم الطالب إلى المجموعات  1970أخر 

 باإلنجاز
Student Teams Achevement 

Devision (STAD) 
Cohen  آمال اإلرشادات 1980أول 

Complex Instruction 

Slavin & 

Associates 
لفردي بمساعدة التعلم ا 1980أول 

 المجموعات
Team Accelerated Instruction (TAI) 

Kagan  التعلم اإلنشائي التعاوني1980وسط 
Cooperative Learning Structures 

                                                 
22  .David W.Johnson, Roger T Johnson and Mary Beth Stanne, Cooperative LearningMethods: A 

Meta-Analysis, University of Aminnesota, 2000  



 

Stevens,Slavin & 

Associates 
تعلم مهارة القراءة والكتابة تعليم  1980أخر 

 متعاونا
Cooperative Integrated Reading & 

Composition (CIRC) 

تقسيم الطالب إلى المجموعات " تستخدم الباحثة في هذا البحث طريقة   
 "باإلنجاز

“Student Teams Achevement Devision (STAD)”. 
 أهداف التعلم التعاوني  ) ج

الهدف التعلم التعاوني هو إتقان المجموعة المهارات، أو       
ؤول عن إتقان فكل فرد في المجموعة مس. األساليب، أو التعيينات
فله دورهم في توحيد اإلختالفات الموجودة . المهارة من جهة أخرى

لدى الطلبة من حيث خلفيتهم الثقافة وآفاءتهم في التعلم المعرفية 
وطلبة يدربون . وغيرها حتى يساعد بعضهم بعضا من أجل النجاح

سيتأثر هذا التعويد . على المشارآة والمعاونة على الخير والتقدم
را نافعا في حياتهم خاصة إذا رجعوا إلى مجتمعهم المتباين في تأثي

فهؤالء يستطيعون أن يعيشوا .األراء  والثقافة والحضارة وغيرها
  23.عيشة مرضية ويعاملوا معاملة حسنة مع المجتمع

تنمية محصالت التعلم، : ومن أهداف األخرى الهامة فهي
رصة واسعة لطالب إعطاء ف. قبول اإلختالفات والشعور اإلجتماعية

فيكون . في جميع المستويات أن ينتبهوا نحو الواجبات الدراسية
الطالب الذآي مرشدا لزمالءه في آل مجموعة، لذا من المطلوب أن 

فمن له . يفهم الذاآي فهما جيدا عميقا قبل إفهام درس على األخرى
أعلى المستويات يساعد أعضاءه، ومن يشعر بأنه يتدنى فيحل 

فالتعلم التعاوني تبني مسؤولية آل طالب على . مع الغيرمشكالته 
لكل أعضاء واظيفة على نجاح . أنشطتهم للتحصيل على المنجزات

المجموعات، رغم أن النتيجة األخيرة تكون فردية أي شخصية، 
ولكن النجاح هو نجاح المجموعات وليس نجاح الفرد، فيصح سلوك 

 .النفس الطلبة اإلجتماعية وينمو إعتمادهم على
 م التعاوني يأساس التعل ) د

التي  )(constructivismم التعاوني على نظرة اإلنشائية يالتعل أسس
بل  ،ونظرية ما فحسب ةقالت أن الطالب ال يقبلون قاعدة ومفهوم
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ينشئون في أذهانهم سلبيا ثم يجهزون نشيطا مطابقا مع ملكيتهم 
ما قابلوا فيما المعرفية في الترآيب المعرفي ويزدادون أو يطردون 

  24.بعد
يس      ة ول ى اإلجاب آان اإلنشائيون يهتمون آيف يصل الشخص إل

ان ففي       . إيجد على اإلجابة الصحيحة ه مع ي ل تعلم إجراء وتمثيل أن ال
ة إلصالح        ه آل د الطالب أمر الزم ألن هذا اإلجراء ليعد أن الخطأ عن

 .في المستقبل
 م التعاونييخصائص التعل) ه

د   ر و دافي ال روجي ي   ق اون ف ل التع يس آ ي إن ل ا ل ي أنيت ف
اوني    تعلم التع ر ال ة يعتب تعلم     ،المجموع ي ال ية ف رة األساس ألن الفك

داف         ق األه ة لتحقي اء المجموع ل أعض اون آ ي أن يتع اوني ه التع
دارس يرآز   . المشترآة و أما التعلم الجماعي الذى جرى حاليا في الم

ة  ة آمجموع اح المجموع اج ونج ى نت ه عل ر اهتمام ن  أآب ر م أآث
ة    اء المجموع راد أعض اح األف اج ونج ى نت ا عل ذا . اهتمامه ا له وإنم

اح    ى النج ا للوصول إل ة عناصر يجب تحقيقه اوني خمس تعلم التع ال
  25:هذه العناصرهي ،الباهر

 العالقات اإليجابية -1
في التعلم التعاوني يشعر الطالب بأنهم على وضع التعاون تماما 

ين بعضهم بعضا    في الوصول إلى األهداف الم ة متعلق وآل  . عين
اء  اح أعض ون بنج ه مره ي أن نجاح ى وع ه عل ب في طال
ذي       ه جزء من المجموعة ال مجموعته آكل طالب يشعر بذلك أن

 .يجب أن يقدم السهم والعطاء في نجاح المجموعة
 المسئولية الفردية -2

لية بين الطالب إلى العمل أن أجراء التعلم التعاوني يؤدي المسئو
ل   لاألفض د آ ي ي ة ف اح المجموع اح نج عرون أن مفت م يش ألنه

اء ين  ،األعض ة ب ات اإليجابي ن العالق ة م ر نتيج ذا العنص وه
 .الطالب

 وجهلالمقابلة الشخصية وجها  -3
ة متو  ل والمناقش ة فرصة للعم ل مجموع ا  الك وا تعاون ة لينم جه

بين أعضاء المجموعات ألن الفكرة بجماعة أغنى وأحسن    انافع
                                                 
24 Suparno, Membangun Kompetensi Belajar (Jakarta, Depdikbud, 2000) hal. 2   
25 Anita Lie, Cooperative Learning, Mempraktikkan Cooperative Learning di Ruang-ruang Kelas 

(Jakarta : Grasindo, 2007) Cet. V, hlm. 31. 



 

رة ى من  من الفك ون أرق ة تك يم جماع ية ومحصالت التعل النفس
 . فرديةالمحصالت ال

 االتصال بين األعضاء -4
اوني  لعد ت تعلم التع الطالب   ،مهارة االجتماعية مهارة هامة في ال

ين أعضاء المجموعات    إليشوقون   ارات االتصال ب ستعمال مه
تعل .  مباشرة في إجراء التعلم م مهارة اإلجتماعية الموجودة في ال

ى رأي       تماع إل ابع واالس ار التت ي انتظ بر ف ل الص اوني مث التع
 . اآلخر والكالم واالقتراحات والتعاون

 التقويم في عملية المجموعة -6
در     ة ق يعطى لكل المجموعات التقييم على عملية الجماعة لمعرف

ة المجموعات هل هي     في  ر النظالتعاون بين األعضاء و  وظيف
ا يشاء     ا شاء آل األعضاء أم  آم تجري ال ؟ إذا آانت تجري آم
ل ين      ،فيكم اون ب ون التع لح ليك ى اإلصالح فيص اج إل إذا احت ف

 .  الطالب يتأثر تأثيرا إيجابيا في التعلم
      باإلنجاز   تاالتعلم التعاوني بأسلوب تقسيم الطالب إلى المجموع -6

  
Student Team Achievement Division (STAD)( 

ى المجم الب إل يم الط ازتقس ات باإلنج تعلم  وع لوب ال أول أس
د   افا وأش اوني اآتش عبي هالتع ة     ةش ي الجامع ربين ف د الم عن

ه في الفصل    ةلولسه  Hopkins Universityهوفكينس   رة  . تطبيق الفك
ف        از آي ات باإلنج ى المجموع الب إل يم الط ي تقس ية ف األساس

ي   ت نهم ف دافع بي اون والت ات للتع ي المجموع الب ف وق الط ش
واد  م         سيطرة الم تعلم مه انهم أن ال أثر في أذه المدروسة حتى يت

 .ومتوقع
تعلم        ق ال ي تطبي ية ف وات أساس س خط الفين خم رض س ع

  26:هي ،التعاوني بأسلوب تقسيم الطالب إلى المجموعة
 .إلقاء المواد الدراسية إلى الطالب في الفصل )1

ون    الب يهتم ون الط ل ليك ي الفص ية ف واد الدراس ديم الم تق
 .ي االختبار ويسعون إلى النجاحالدروس وينجحون ف

 التعلم في المجموعات )2

                                                 
26 Robert F. Slavin, Op.Cit., hlm. 71 



 

تقسيم الطالب إلى المجموعات التي تتكون من أربعة أو خمسة 
الب ة     . ط ات مختلف اء المجموع ون أعض ن أن تك ويستحس

ى آل األعضاء  وفر الفرصة إل واحي لت دة الن ومتنوعة من ع
ل     ان أن آ يط واتق ي النش دافع ف يطة والت ارآة بالنش للمش

ل حسن      األعض تعلم لني ة في ال اء قادر على المشارآة والمعاون
 .استعداد االختبار الفردي

 االختبار )3
درس  ا يلقي الم د أن يعمل الطالب في المجموعات متعاون بع

 . االختبار الفردي إلى آل طالب دون التعاون فيما بينهم
 تقديم الدرجات الفردية )4

درجات الفر      ة ال ت تنمي ف تثبي ية خل رة األ ساس ي  الفك ة ه دي
ه بالعمل النشيط     على  الطالبوقوف  الهدف الذي يمكن إدراآ

 .ويظهر أيضا تنمية المحصالت الدراسية التي وجدوا من قبل
 تقدير المجموعات )5

اعترف المدرس ، بعد حساب الدرجة التي يقدمها الفرد
ينالون درجة . المجموعة التي تصل إلى مقياس القدر

يقدمها الفرد ويقسمها بعدد المجموعات باالجمال جميع الدرجة 
 .أعضاء المجموعات

 
 



 

 الفصل الثالث
 البحث يةمنهج

 
 
 منهج البحث  -1

 Class Action(تستخدم الباحثة منهج البحث اإلجرائي الصفي 

Research .( البحث اإلجرائي أو البحث الموجه للعمل هو نوع من
عمله  في ميدانمعينة  اإلبحاث التي يقوم بها شخص يواجه مشكالت

وقال آاسيهاني  27.ويضع خطة لحل هذه المشكالتأو حياته العملية 
البحث في ميدان التربية الذي  حسب اهللا، إن البحث اإلجرائي هو

 28.يجري في الفصل ويهدف إلى تحسين عملية التعليم والتعلم
) collaborative partisipatoris(يجري هذا البحث بنظام المشارآة 

بين الباحثة والمدّرسة في الفصل، قامتا عليه بخطة  ويراد به المشارآة
ما في وضع خطة البحث مع القيام إ ،واحدة وهدف واحد وعملية واحدة

جراء العملي والمالحظة واإلنعكاس والتقويم وإما في جمع البيانات باإل
 .أوالمعلومات وتأملها

التي  )Lewin(تعتمد الباحثة في تصميم بحثها على مخطط ليوين 
، وهو ال يتم البحث إال 29آما نقلها مورني) (Kemis رها آيميسفس

مالحظة، ) 3إجراء العمل، ) 2وضع الخطة، ) 1:بأربع خطوات وهي 
وعملية هذا . انعكاس اي التقويم عن الحصول على المعيار) 4و 

المدخل يتكون على الدورين، وآل الدور يتكون على أربع خطوات 
 .السابقة

 30: بحث اإلجرائي فهي آما يليوأما صورة عملية ال

 3:  الجدول

  اإلعداد

 الدور األول 
                                                 

دار أسامة لنشر والتوزيع، عمان، : الرياض البحث العلمي،ذوقان عبيدات وآخرون، . 27
. 285. ، ص1987  

28 Kasihani Kasbulloh, Penelitian Tindakan Kelas, (Malang Dirjen Dikti Depdikbud, 1998) hal:34. 
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Menuju Praktek, Diktat Pelatihan PTK, (UIN Malang, 2008) 
30 Sutiryo , Menulis PTK Senikmat Minum Teh, Penerbit IKIP Malang, 2008, hal. 174 



 

  المذاآرة

 

 وضع الخطة المالحظة

 

  المذاآرة

 الدور الثاني 

 وضع الخطة المالحظة

 

 مجتمع الدراسة وعينتها -ب
 نيفي الفصل الثا ات قسم اللغةإن مجتمع الدراسة هنا هو تلميذ

وعددهم  ة فصولثالثيتكون من  القسم وهذا ،ثانيةللمرحلة الدراسية ال
عينة قسم اللغة الثالثة وقد حدد ت الباحثة من . مائة وأربع عشرة تلميذة

 .وعدد تلميذاته خمسة وثالثون تلميذة لهذا البحث
  

 بيانات البحث ومصادرها  - ج
 بيانات البحث -1

ة بيانات هذا البحث هي البيانات المسجلة من الدراسة التمهيدي
والمناقشة والمالحظة والمقابلة والوثائق لعملية تعليم مهارة الكالم 
بالتعلم التعاوني في الفصل، والبيانات التي تتعلق بخطة التعليم 
والعملية التعليمية وتقويمها ونتائجها، وأنشطة المعلم وقدرة مهارة 

 . الطالب
 مصادر البيانات  -2

مدّرسة اللغة العربية : مصادر البيانات هذا البحث األولى هي
وتلميذات في الفصل الثاني من قسم اللغة الثالثة بالمدرسة الثانوية 

الحكومية تامباء براس جمبانج جاوا الشرقية  سنة اإلسالمية 
ومصادر األخرى هي المشرف ومدّرس . 2009-2008الدراسية 

 .اللغة العربية اآلخر لتكملة البيانات المحتاجات
 



 

 ناتأدوات جمع البيا  - د
دليل  هيالمطلوبة  لبياناتااستخدمت الباحثة ثالث أدوات لجمع 
 . المقابلة ونمط المالحظة واإلختبار واإلستبانة

 
 أساليب جمع البيانات -هـ

 :أما أساليب جمع البيانات في هذا البحث فهي 
 المالحظة -أ 

استخدمت الباحثة المالحظة لجمع الحقائق عن الظواهر المعروفة 
ن نشاطات المدرس الذي قام بعملية التعليم في أو الموجودة م
وآذلك الظواهر الموجودة من نشاطات الطالب . الغرفة الدراسية

من اشتراآهم واهتمامهم ورغبتهم وجميع األشياء المتعلقة بالعملية 
 31.التعليمية

 االختبار -ب
تستخدم اإلختبار لجمع البيانات المتعلقة بالمهارة اللغوية لدى  

وهو مجموعة من المثيرات  .ص في مهارة الكالمالطالب يخ
اعدت لتقيس بطريقة  رسومأسئلة شفوية أو آتابية أو صور أو (

 ةها الباحثتواالختبار أداة رئيسية استخدم 32.آمية أو آيفية سلوآا ما
آان االختبار في هذا البحث يتكون من اختبار . في هذه الدراسة

 ،قبل تطبيق التعلم التعاوني مالالقبلى لمعرفة مقدار الطلبة فى الك
 .واالختبار البعدى لمعرفة تفعيل الطلبة بعد تطبيقه

 :وأما البيانات على وجه آيفي فسوف يحللها بما يلى  
في المرحلة األولى وصفت الباحثة البيانات آما توجد في  -1

التى قامت فيها الباحثة بالدراسة  المجموعة اللغوية
 .يةائجراإل

الباحثة ما قد وجدت )  cross check(نية تقارن في المرحلة الثا  -2
 ،كان الدراسة بما اعتبره اللغويون عن اآتساب اللغةمفي 
 .اللغوية المكونة ماثلة أم ال؟لمجموعة هل ا

 اإلستبانة  -ج 

                                                 
31 Syamsuddin dan Damaianti, Metode Penelitian Pendidikan Bahasa (Bandung : Remaja 

Rosdakarya, 2006) hlm. 238. 
) 1987 ،دار الفكر: عمان (أساليبه -أدواته-مفهومه: البحث العلمي  ،ذوقان عبيدات. 32
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تستخدم اإلستبانة للحصول على البيانات عن رغبة  وميول الطالب 
العربية وخبراتهم  واهتمامهم نحو عملية التعليم والتعلم باللغة 

. طوال تعلم اللغة العربية وموقفهم من التعليم وتعلم اللغة العربية
وهكذا البيانات عن تقويم نحو المسابقة بين المجموعات بعد 

 .اإلجراء
 المقابلة -د

تستخدم المقابلة لجمع البيانات المتعلقة بحالة تعليم اللغة العربية في 
كومية تامباء براس جومبانج جاوا الحاإلسالمية المدرسة الثانوية 

 .الشرقية



 

 تحليل البيانات -و
يتكون تحليل البيانات المجموعات في هذا البحث من ثالث 

انتقاء البيانات وتصنيفها، وعرض البيانات وتحليلها، : خطوات وهي 
ويجري هذا التحليل باستمرار منذ أن تم جمع البيانات في . وتلخيصها

بعد ما اجتمعت البيانات .ية والمراحل والدوراتآل من اللقاء التعليم
متوافرة لدى الباحثة والمدّرسة من األنشطة الطلبة في نتيجة المالحظة 

 .بعد عملية التعليم، والمقابلة، واإلستبانة وتطبيق العمل
 إجراء الدراسة -ز

ارة الكالم إشتمل           ذا البحث حل مشكالت الطالب في مه قصد ه
ة       على آفاءتهم في النطق، ة العربي م باللغ درتهم في تكل ة ق وجرى   .وقل

  :هذا البحث آما يلي
 الدور األول -1
 التخطيط). أ

تعلم        ة ال ارة الكالم بطريق قامت الباحثة والمعلم في تعليم مه
داف  ان أه ات، بي ى مجموع الب إل يم الط وع تقس اوني بن التع

 .التعليم العام والخاص، تنظيم مكان الجلوس وأنواع الوظائف
وع      ع اوني بن تعلم التع ة ال ملية تعليم مهارة الكالم عن طريق

 :تقسيم الطالب إلى مجموعات فكما يلي
ة    -1 ة أو خمس ن اربع ون م ات تتك ى مجموع يم الطالب إل تقس

ا         طالب  درة فيه اءة الطالب في الكالم والق إعتمادا على آف
 .مع تنظيمهم في الجلوس

د    -2 ات الت ي آراس ودة ف ادة المقص ديم الم اقش تق ريبات، ون
اش     ى النق م الطالب إل دفع المعل اتهم وي ي مجموع الطالب ف

 .واإلستفهام عن بعض المواد والتعقيب على بعض األراء



 

 إمتحان الفردي -3
ا في     يهم دروس د تلق ردا بع م بامتحان الطالب ف ه المعل ام في ق

 .والقصد منه ترقية آفاءة الفرد في الكالم. نظام المجموعات
 .يجة الفرد والمجموعات في اللوحات اإلعالنيةتقديم النت -4
 .تهنئة المجموعات المتفّوقة -5

 4: الجدول 
 جدول إجراءات التعليم في هذا البحث

 اليوم والتاريخ الموضوع اللقاء الدورالرقم

1 

الدور 
 األول

اللقاء 
 األول

والحياة األسرة
 اليومية

-4-7 الثالثاء،
2009 

اللقاء 
 الثاني

ياة والحاألسرة
 اليومية

-4-9الخميس،
2009 

اللقاء 
-4-14الثالثاء، اإلختبار البعدي الثالث

2009 

2 

الدور 
 الثاني

اللقاء 
 األول

األبطال 
 اإلندونيسي

-4-16الخميس،
200 

اللقاء 
 الثاني

األبطال 
 اإلندونيسي

-4-21الثالثاء،
2009 

اللقاء 
-4-23الخميس، اإلختبار البعدي الثالث

200 
 

 تنفيذال ).ب
 إلقاء المواد الدراسية في الفصل -1

افتتاح بالسالم وتفتيش الحضور وبنية المعلومات المتعلقة 
" بالموضوع الجديدة، وموضوع الدرس في هذا اللقاء 

، والشرح عنه والبيانات عن  "األسرةوالحياة اليومية 
 تقسيم الطالب إلى المجموعات باإلنجاز

 “Student Teams Achevement Devision (STAD)”. 

ي   -2 ه ف ل فهم ق آ ية يتعم واد الدراس اء الم ن إلق اء م د إنته بع
م    . المجموعات المتعينة ردات وفه يقومون بالنقاش عن المف

ة صفحة العمل       . النص بدقة دبرون في الحوار وإجاب هم يت



 

ع األعضاء  ا م رون   . وفهمه ع اآلخ ة م ارنون األجوب م يق ث
 . قشة المجموعاتحتى تيقنوا أنهم آلهم فاهمون في منا

ين المجموعات       تح المناقشة ب . بعد المناقشة المجموعات تف
رون    م اآلخ ا وفه ة فهمه دمت مجموع وا  . ق ن ان يتعلق يمك

وار    ن الح دبروا ع اءلوا ويت ن   . ويتس ة ع ت المدّرس الحظ
م ة له ة النتيج ي نقط تفهامهم، وتعط ذ واس ل التالمي . تفاع

تفهامة حسب     األغراض  باستعمال حجم لكل التفاعل واإلس
 .والمواد التي تتكون على المفردات والجمل البسيطة

 تفتيش على صفحة األعمال  -3
طة    ل أنش ي آ ذ ف د التالمي ة جه ا البحث لمعرف تهدف به اس

وحصلت  . التي تدور قدرة ثالث مرات أوحسب الموضوع 
ذ           اع التالمي ا خرج من المرمى ودف ة إلصالح م ا الباحث به

 .على عدم التشويق في األداء
 المسابقة األآديمية -4

ن     ديم ع ن الموضوعات والتق ل البحث ع ى آ ا انته د م بع
ات ابقة  . المناقش ى صورة المس ردي عل ار الف جرى اإلختب

ادة        ى الم ة عل يطرة الطلب ة الس نهم، لمعرف ة بي األآديمي
ة ى     . المدروس ه إل ه ويواج اء مجموعت ل األعض رك آ " ت

ابقة دة المس ة " منض اءة الذهني ى آف يم عل س خ. تنظ م
ا  ع عليه دات توض رس"منض راء ". ج ى إج رس عل الج

اقش      . المسابقة سليمة ادة تن ئلة شفهية عن الم تلقى عليهم أس
وهم يتسابقون في اإلجابة من التسريع   . عنها في المجموعة

ده  ع ي ة دق الجرس أو رف ي اإلجاب م . ف ت مصيبا له إن آان
م نتيجة      نتيجة ومن تأخر هم في الجواب وصح جوابهم فله

ين المنضدات   .  -رغم تختلف باألول-أيضا اختلف األسئلة ب
اءة  ة الكف در درج ل . ق ى آ ى انته ورت ". منضدة " حت تط

ي  اوية ف ة المتس ع الطلب ابقون م م يتس ة ألنه ل الطلب تفاع
اؤم    نهم التس د ع ة وابتع ى   . الدرج اء إل ع األعض رج

 .مجموعاتهم ، واعطوا نتيجتهم إلى المجموعات
 التالميذ إلى المجموعات التقويم من خالل افراد -5

ى  افة إل ذ بإض راد التالمي الل أف ن خ ويم م ي التق تعط
ا في        ق وإم ا في التعلي مااآتساب ما يقوم به في المناقشة إم



 

ي      ا ف رع وإم ي تس ا ف ابقة إم ي المس وله ف واب، وحص الج
ة درجة       . صحة الجواب  د معرف در المجموعات بع ه تق ويلي
ابق  رد الس ور   . الف ائج وتص ل النت ع آ اءة    تجم ى آف عل
ة دم . المجموع ة "وتق ازة " الهدي ة الممت ى المجموع . عل

ات إن   ين المجموع ابقة ب ق المس ى تطبي دور عل ى ال انته
 .تحصل أفراد على المعيار المعين

 المالحظة ). ج
داخل    رتط بالت اما في عملية المالحظة تالحظ الباحثة آل ما ي

ة  اإلجرائي وتوثق الباحثة جميع المؤثرات سواء أآان  ت عملي
 .او حصيلة ماتتيح عن التداخل اإلجرائي

 اإلنعكاس ).د
ا     تنبط منه من  . تحلل الباحثة البيانات وتفسرها وتوضحها وتس
تعلم في الفصل          يم وال ة التعل ا في عملي ا ظهر له وإذا . خالل م

رادة         الم الم ارة الك ة مه ى ترقي ل عل م يص دور ل ذا ال ان ه آ
الي، وإذا    دور الت ى ال ى      ويواصل البحث إل دور إل ذا ال وصل ه

 .  ترقية مهارة الكالم قد تم هذا البحث
 



 

 الفصل الرابع
 عرض البيانات وتحليلها

 عرض البيانات -أ  
أساسا على أسئلة البحث في الفصل الثالث فيبحث هذا الفصل في   

ى الصفى        ة في البحث العمل ذا   . البيانات التي وجدتها الباحث ويتكون ه
ي ا يل ة) 1: (الفصل مم ة   لمح ى المدرس وجزة إل المية م ة اإلس الثانوي

اوا الشرقية     انج ج راس جومب ات   ) 2(، والحكومية تمباء ب عرض البيان
 وتحليلها

 
الحكومية تمباء براس  اإلسالمية عن المدرسة الثانويةلمحة  -أ

 .جومبانج جاوا الشرقية
 المكان الجغرافيا -ا

جومبانج الحكومية تمباء براس  اإلسالمية المدرسة الثانوية 
جاوا الشرقية التي مكان العنوان لهذا البحث العلمي، تقع في قرية 

تمباء براس جومبانج جاوا الشرقية وهي قرية من مدينة : 
 .تقريبا) متران(آيلو " 2"جومبانج بمسافة 

هذه المدرسة تكون في بيئة التربية في المعهد اإلسالمى بحر 
عهد وأآثر أساتذتها العلوم  بل أآثر طالبها تسكن في هذا الم
 .يتعمقون العلوم الدينية في هذا المعهد أيضا

 تاريخ تأسيسها -2
ج تفتح جومبانالثانوية الحكومية تامباء براس  آانت المدرسة             

ون م وفقا بقرر الوزير الشؤ1969مارس سنة  4رسميا في 
 م، 1969مارس سنة  4م  تاريخ 1969سنة  203: الدينية رقم

 المدرسة الثانوية الحكومية :  باسم 
 أحمد الفاتح عبد الرحيم: المدير          
 150151664: رقم التوظيف 
 1980-1969: المدة           
 تمباء براس جومبانج: العنوان        

طالبا وطالبة وترتيبها آما يلي  150وآان عدد الطلبة حينذاك  
: 

 طالبة 25طالبا و 29: الفصل األول 



 

 طالبة 27طالبا و  25: ل الثاني  الفص
 طالبة 23طالبا و 21: الفصل الثالث 
 طالبة  75طالبا و 75: المجموع       

والفصول الثالثة بذالك العدد من الطلبة هي الفصول من 
الفصل الرابع والخامس والسادس من مدرسة الممعلمين 

 .ومبانجوالمعلمات العليا، التابعة بمعهد بحر العلوم تمباء براس ج
يفرق الطلبة من مدرسة الممعلمين  1970وفي السنة 

والمعلمات العليا، فتقبل المدرسة الثانوية الحكومية جداد ومدرسة 
المعلمات تقبل التحاق الطلبة دراسة من الفصل الثالث إلى الفصل 
الرابع ولكن يشترآون في اإلمتحاني النهائى الحكومي في 

ينما آانوا في السنة السادسة من المدرسة الثانوية الحكومية، ح
 .مدرسة الممعلمين والمعلمات العليا، فتستمر هذه الحالة إلى اآلتي

: م نقلت وظيفة المدير من المدير القديم 1980يوني  1وفي 
أحمد الفاتح عبد الرحيم إلى الحاج الدآتوراندس محمد شمس 

سنة الهدى فكان هو المدير لهذه المدرسة منذ ذلك الوقت إلى ال
م نقلت وظيفة المدير إلى  1995م وفي مارس  1995

ونقلت  وظيفة المدير إلى  . الدوآتوراندس عبد المجيد
الدوآتوراندس الحاج محمد عزم يسير ثم إلى الدوآتوراندس 

 . الحاج أحسن سوتاري الماجيستير حتى اآلن
 

األحوال الحقيقة عن التربية والتعليم في المدرسة الثانوية  -ب 
 .كومية تمباء براس   جومبانج جاوا الشرقيةالح

 .ترآيب المنظمة المدرسة واإلدارة المدرسة -1
المسئول عن نشاطة التربوية والتعليم في هذه المدرسة الثانوية 

يساعده النائبون . ولتنفيذ مسئوليته. الحكومية هو المدير
واألعوان والمدّرسون والمشرفون وفقا بوظائفهم ومسئوليتهم 

رآيب سلسلة العالقة في التربية والتعليم آمافي رسم البياني في ت
 .اآلتي

 5: الجدول 
 ترآيب المنظمة واإلدارة المدرسة رسم البياني 

 في المدرسة الثانوية الحكومية تمباء براس جومبانج جاوا الشرقية
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 هيئة المدّرسين والعاملين -ب

 في هذه المدرسة ينقسم إلى قسمين  والعاملون المدّرسون 
 شخصا 45 المقررون والعاملون قسم المدّرسون -
 شخصا 107 غير المقررونوالعاملون  وقسم المدّرسون -
  شخصا 152بلغ عدد المدّرسين والعاملين   -

                                                 
  تسجيل المدرسة. 33

مجموعة اإلعانة  
ذالتعل التعليملتنف

 طائعة العمل من المدرسة المدير
من العمل طائعة

  اإلداريةرئيس الشؤون  

نائب المدير

نائب 
 المدير

شؤون 
 الخارجية

نائب 
 المدير

شؤون 
الطلبة 
 وتربيتهم

نائب 
 المدير

شؤون 
 الوسائل

 

نائب 
 المدير
 شؤون

منهج  
 الدراسي 

نائب 
 المدير
 شؤون

 المهارات 
 

  المشرف  

ف ش ال B.K B.P 

 المكتبة المعمل

 اولياء الفصول
 المدّرسون

 الـــــــطـلـــبـــــــــــــــــــة



 

 مستوى التربية التخصص
SLTA D3 S1 S2 

 1 - - -درسةمدير الم
 16 111 - - المدرس

الموظف 
 اإلدارة

3 - 4 - 

 - 8 - - قسم اإلشارة
الموظف 
 المكتبة

- - 3 - 

 - - - 4 البستاني
 - - - 2 الحارس

 
 وسائل التربية والتعليم  -ج

إّن الوسائل لها دور آبير على نجاح برامج التربية والتعليم 
اس جومبانج وسائل آافية وللمدرسة الثانوية الحكومية تمباء بر

غرفة للفصول، والمعمل، والمكاتب  60مباني فيها  15من 
 .وغير ذلك

المحاولة على ترقية المهارة في اللغة العربية وتشويقها بين  -د
  :آانت هذه المحاولة في الناحيتين اآلتيين. الطلبة

 الناحية الرسمية . 1
 الناحية غير الرسمية. 2

 :هما فيما يأتي حوشر



 

 الناحية الرسمية . 1
وتراد بهذه الناحية، هي العوامل التي تتعلق بعملية في 

 :المدرسة والفصول، فالعوامل الكاتبة في هذه المدرسة 
 نوسائل المدّرسو ) أ

مع تآان االساتذة وبوجودهم أمرا هاما في إجراء المج
التربوي وفي عملية التعليم نفسها وهو عامل هام اليفصل 

اليختلف مدّرسوا اللغة العربية في المدرسة  .عن تلك العلمية
في  الثانوية الحكومية تمباء براس جومبانج من األقسام

في ثالثة اساتذة الفصول هذا الحال حينما آانوا يدّرسهم 
الديني ( وفي الفصل الثاني بين األقسامى درس اللغة العربية 
في ثالثة اساتذة  . يعلمهم) طبعي واللغة واإلجتماعي وال

 . وآذلك في الفصل الثالث. درس اللغة العربية
واردت المدرسة بهذه المحاولة لكن ال يختلفو بعيدا في 

 .المهارة في اللغة العربية بين تلك األقسام
 المواد الدراسيةوسائل  )ب
وتراد بالمواد الدراسية هنا المواد المدرسة في القسم             

بقدر مجموعها بين هذه  والطبعي واللغة الديني واإلجتماعي
األقسام وحصتها في اللغة العربية مادة يتعليم الدارسون في 
 . هذه المدرسة منذ آونهم في الفصل األول إلى الثاني والثالث

ومادة اللغة العربية تدخل في مجموع المواد الدينية في   
مهما آانوا يختلفون ) Program Inti(برامج الدراسي األساسي 

 ).Program Pilihan(المناسبة بأقسامهم في المادة 
في (في الفصل األول والثاني لذلك آانت الخصص  

 .والثالث في جميع األقسام) جميع األقسام
 

 عامل الطريقة  )ج
وبجانب األساتذة والدروس المذآورة فكانت الطريقة ال 

آما قيل أّن . يبتعد اختالفا في عملية التعليم والتدريس
المادة، وذلك آانت الطريقة تؤدي دورا هاما الطريقة أهم من 

في عملية التعليم، والفصل عن تسوية المهارة في اللغة 
 . العربية ولكل سعيها



 

اساتيذة اللغة العربية في هذه المدرسة قد استعمل 
الطريقة المباشرة في تعليم اللغة عربية آانت أم إنجليزية، 

وبات في تعلم اللغة الصع وتراد تلك الطريقة ألن ال يجد الطلبة
 .العربية

 
الحكومية  اإلسالمية في المدرسة الثانويةمنهج اللغة العربية  . د

 جمبانج جاوا الشرقية تامباء براس
قررت الحكومة في بالدنا إندونيسيا المنهج الجديد الذي     

تعطي  )KTSP(يسمى  بالمنهج على المستوى الوحدة الدراسية 
رس وخصوصا للمعلمين فيها الفرصة الواسعة على آل المدا

في تطوير آفائتهم اإلبتكارية إلدارة عملية التعليم والتعلم داخل 
 .ومن حيث المادةستراجية أمن حيث اإل فصلهم، إما

اللغة العربية من قسم ) KTSP(منهج المستوى الوحدة الدراسية  
 34اللغة 

 الكفاءة األساسية المعايير الكفاءة
 إستماع

م قراءة يستطيع أن يفه. 1
شفاهية بوسيلة اإلستماع 

) في الرأي أو المحادثة(
عن حياة األسرة وحياة 

 اليومية 

 
أن يجتمع الصوت والكلمة  .1.1

 عن الفكرة  الموافقة
أن يفهم المعنى والفكرة من . 1.2

أنواع النصوص شفاهية 
 موافقة

 آالم
يستطيع أن يعبر عن  .2

الفكرة أو الرأي شفاهيا 
أو الحور  بوسيلة المحادثة

عن حياة األسرة وحياة 
 اليومية

 
أن يعبر عن الفكرة أو الرأي . 2.1

شفاهيا موافقة عن النصوص 
 باللفظ الموافق

يتحور أويتحدث عن . 2.2
النصوص موافقة ومتوافرة  

 قراءة
يستطيع  أن يفهم أنواع  .3

النصوص المكتوبة أو 

 
ظ ويقرأ الكلمة  بوسيلة يلف. 3.1

 آتابة موافقة وصحيحة
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المحادثة عن حياة األسرة 
 وحياة اليومية

يجتمع الموضوع الموافق . 3.2
الصحيح ويجد المعنى وفكرة 

 الموضوع الموافق
 آتابة

يستطيع أن يعبر عن الخبر . 4
آتابيا فكرة أو المحادثة 
عن حياة األسرة وحياة 

 اليومية

 
 بالحروف يكتب اللفظ والكلمة 

والنبر والمقطع موافقة 
 وصحيحة

ن يعبر الفكرة أو الرأي آتابيا أ 
  في الكلمات

 تحليل البيانات  -ب
م قامت الباحثة  2009من أبريل سنة الثالث  في اليوم

المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية التمهيدية في بالدراسية 
عن طريقة المقابلة مع مدّرسة  تمباء براس جومبانج جاوا الشرقية

وتقصد هذه المقابلة .عيني رشديةإسمها  اللغة العربية فيها،
من هذه المشكالت .لمعرفة عملية التعليم وتعلم اللغة العربية

آفاءتهم في مهارة الكالم متدنية بسبب إهمالهم بالمفردات وعدم 
 .تشجيعهم لتطبيق التكلم باللغة العربية

هذا وبعد أن قامت الباحثة لتشخيش المشكالت الذي يوجهها 
ة بإعداد مادة الدرس وتصميم خطوات التعليم قامت الباحث

تقسيم الطالب إلى أسلوب س باستخدام التعلم العاوني على التدري
 المجموعات باإلنجاز

 Student Teams Achevement Devision (STAD).   
  البعدي واالختبار القبلي االختبار نتيجة -

ر ديالتق والبيانات عن نتيجة الطلبة في فهم مادة مهارة الكالم  هذه
 6 :النتيجة الطلبة في الجدول

 التقدير التنيجةالرقم
 جيد جدا 100 – 90 1
 جيد 89 - 75 2
 مقبول 74 – 60 3
 ناقص 59 – 45 4



 

 ضعيف 44أقل من  5

 
وأما هدفـه لتعريف آفاءة . ثم قدمت الباحثة االختبار القبلي للطلبة
 م القبلية والبعديةاختبارات الكال. األساسية لكل الطلبة عن مهارة الكالم

 !اجب هذه األسئلة باصح االجابة شفهيا  -أ
 :اختبار المقابلة الحرة باألسئلة المكتوبة

 السالم عليكم ؟
 ما اسمك الكريم ؟    .1
 من اين انت ؟     .2
 اين تسكن ؟     .3
 اين تتعلم ؟     .4
 ما هوايتك ؟     .5
 ما مهنتك ؟    .6
 آم الساعة تذهب إلى المدرسة آل اليوم ؟   .7
 آم الساعة من مسكنك إلى المدرسة ؟        .8
 هل تحب أن تقرأ الكتاب؟   .9

 ما موضوع الكتاب الذي تحب قراءته ؟ . 10



 

     :اختبار األسئلة عن صورة  -2
  ماذا تنظر أمام المدرسة ؟                                                  -أ 

 
                                   ماذا تنظر عن هذه الصورة ؟             -ب

 
 ما ذا تنظرعن هذه الصورة ؟                                   -ج

 
 ماذا تفعالن هتان التلميذتان؟                                                -د

 
يطلب من الطالب أن يحول الجمل التي يسمعها من ( اختبار التحويل  -3

 )خر شفهياشكل إلى آ



 

 
 !غير هذه الجملة من شكل مذآر فاعلها إلى المؤنث

 )االستاذة( يدرس األستاذ تالميذه في الفصل؟   .1
 )المسلمة( يكتب محمد الرسالة ؟  .2
 

 !غير هذه الجملة من االخبار إلى االستفهام
 .محمد يرسل الرسالة إلى أمه .1
في صنع المهندس الطائرة لمواصلة المجتمع بين المدن والبلدان  .2

 .العالم
أمر رئيس جمهورية اندونيسيا الوزراء ليقوموا بالجهود في  .3

 .  تحقيق واجباتهم طبقا باحتياجات المجتمعين
 الجدول اآلتي  نتيجة آمافيوأما

 7:  لجدولا
النط أسماء التالميذالرقم

 ق
المفردا

 ت
الطال
 قة

القواع
 الفهم د

مجموعة 
تحول 
 الدرجات

المعيا
 البيان ر

 ناجحمقبول 68 3 4 3 3 3 رةأديبة الصاب 1
 ناجحمقبول 72 4 3 4 3 4ألفني نور فريدة 2
 ناجح مقبول 68 3 4 3 3 3 أنيقة المبّررة 3
 ناجح مقبول 68 3 4 3 3 3 أنيس مولية 4
 ناجح مقبول 68 3 4 3 3 3 أّنِ رْسواندا 5
 ناجح مقبول 68 3 4 3 3 3 عاري إستيرا 6
 ناجح مقبول 68 3 4 3 3 3 ديسي وحيو نور عيني 7
 ناجح مقبول 60 3 3 3 3 3 إيلوك نورا فرامودييا 8
 ناجح مقبول 68 3 4 3 3 3فهم فوتري عائشة 9
 ناجح مقبول 68 3 4 3 3 3 فريضة النعيمة 10
11 

فطرة عند 
 60 3 3 3 3 3 فورناما

 مقبول
 ناجح

 ناجحمقبول 60 3 3 3 3 3 إيكا دفيانتي 12
 ناجحمقبول 60 3 3 3 3 3 إمرأة الصالحة 13
 ناجح مقبول 68 3 4 3 3 3 إيرما فراديبة 14
 ناجح مقبول 68 3 4 3 3 3 حرزة نور ماال 15
 ناجح مقبول 68 3 4 3 3 3 حسن الخاتمة 16



 

 ناجحجيد 80 4 4 4 4 4 لولوء محتوم 17
 ناجحمقبول 72 4 3 4 3 4 مبّررة 18
 ناجحقبولم 72 4 3 4 3 4نانيك ويجايانتي 19
20 

نلنا منحة 
 ناجحجيد 80 4 4 4 4 4 المولى

 ناجحمقبول 72 4 3 4 3 4نوفية جمفاآا فوتري 21
 ناجحمقبول 72 4 3 4 3 4 نور فطرية 22
23 

نوروحيدة 
 ناجحجيد 80 4 4 4 4 4 الفضيلة

 ناجحجيد 80 4 4 4 4 4 نورالفتية 24
 ناجحجيد 80 4 4 4 4 4 نور اإلستقامة 25
 غير ناجحراسب 56 2 2 3 4 3 ريني دماينتي 26

 ناجحمقبول 72 4 3 4 3 4 ريستا لني أندرياني 27
28 

رزقي 
 ناجحجيد 80 4 4 4 4 4 فوسفيتاساري

 ناجحجيد 80 4 4 4 4 4 صالحة 29
 ناجح مقبول 72 4 3 4 3 4 سيتي نوفيانا  30
 غير ناجحراسب 56 2 2 3 4 3 سري وحيوني 31

 ناجحجيد 68 3 4 3 3 3 فا نور فينداش 32
 ناجحجيد 68 3 4 3 3 3 أم فوزية 33
34 

يولية 
 غير ناجحراسب 56 2 2 3 4 3 وينداساري

 ناجحجيد 68 3 4 3 3 3 زهرة عملية 35
نطرا إلى جدول السابق يتضح أن نتائج التالميذ في استيعاب 

 :م آما يليالمفردات في الكالم يمكن تصنيفها إلى أربعة أقسا
 الدور األول 

 )ال يوجد التالميذ في درجات جيد جدا% ( 0
 )تلميذة في درجاتهن جيد %25 ( 43،71
 )تلميذة في درجات مقبول 7 % ( 20،00

 ).تالميذ فحسب آانت درجاتهم نقصان اي راسب 3% (  8،57أو 
 

 



 

 الدور األول  -أ 
 خطة الدراسة

المادة 
 الدراسية

 اللغة العربية

-1998اللغة العربية، وزارة الشئون الدينية، سنة   بالكتا
1999  

 األسرة والحياة اليومية الموضوع
المهارة 
 اللغوية

 الكالم

 ثانوية الحكومية تامباء براس جمباج المدرسة ال المستوى
 إحدى عشر من قسم اللغة الصف
الفصل 
 الدراسى

 الثاني

 دقيقة 40×2 الحصة
العام 

 الجامعي
2008/2009 

 (Standar Kompetensi)  معيار الكفاءة 
 الكالمفى تدريس مهارة  (Standar Kompetensi)  ير الكفاياتيوالمعا
للفصل الدراسي الثانى هى فهم  إحدى عشرالصف  لطلبة

األسرة والحياة النصوص المكتوبة أو الحوارات تحت الموضوع 
 .اليومية

 Dasar) (Kompetensi األساسية اتالكفاي
ية   و ات األساس ا الكفاي ارة     Dasar) (Kompetensiأم دريس مه ى ت ف

ة  فى المدرسة    الكالم ة لطلب انى للفصل الدراسي      العالي الصف الث
  :الثانى فهى مايلى

على قراءة ونطق النصوص والكلمات المكتوبة  الطلبةآفاءة  -1
 .األسرة والحياة اليوميةجهرية صحيحة تحت الموضوع 

تكوين النصوص والكلمات العربية ة آفاءة الطلبة على معرف -2
  .األسرة والحياة اليوميةالمكتوبة وعنوانها تحت الموضوع 

آلراء من النصوص االمعانى وفهم على  الطلبةآفاءة  -3
األسرة والكلمات العربية المكتوبة  صحيحة تحت الموضوع 

 .والحياة اليومية



 

 (Indikator Pencapaian)   دليل التحصيل
 :على  ينقادر الطلبةأن يكون علم  التة بعد أنشط

عن الموضوع األسرة والحياة اليومية واستخدام القراءة  -1
 .فى الترآيب والجمل" األمر فعل "القاعدة اللغوية 

تكوين النصوص والكلمات العربية المكتوبة  المعرفة عن -2
 وعنوانها تحت الموضوع األسرة والحياة اليومية 

راء من النصوص والكلمات العربية المعانى واآل الفهم عن -3
األسرة والحياة  تحت الموضوعوتكميلها المكتوبة  صحيحة 

  اليومية
 التدريس قطر

    Grammar-Translation methode   طريقة النحو والترجمة  -1
Whole Word dan Whole Sentence) (طريقة الكلمة وطريقة الجملة  -2

  ت باإلنجازتقسيم الطالب إلى المجموعا -3
      )Achevement Devision STAD   Student Teams(   

الدرس مادةو والوسائل المصدر  
، سنة وزارة الشئون الدينيةاللغة العربية،  آتاب.1:المصدر  -1

1998-1999. 
، "دار السقاف "المحاورة الحديثة باللغة العبية . 2               

1981سورابايا،   
 والقلم والطباشرالتكميل ة وبطاقات السبور:  الوسائل  -2
، تحت العنوان الموضوع عن الكائنات العامة :     المادة -3

 .األسرة والحياة اليومية
 عيني رشدية المدّرسة 
ةالباحث  سيتي منوَّرة 

 
 اللقاء األول من الدور األول -1

في اللقاء األول من الدور األول نفدت إجراءات في الفصل الثاني 
بالمدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية تمباء  للغة الثالثمن قسم ا

قامت بها الباحثة وفق خطة التعليم  براس جومبانج جاوا الشرقية
 7في التاريخ  إجراءات التعليمية في يوم الثالثاءو نفدت . المقررة



 

حضروا هذه الفصل آلهم وتالميذ هذا . م 2009من أبريل سنة 
 .إجراءات التعليمية

" األسرة والحياة اليومية"الدرس في هذا اللقاء هو  وموضوع
أما إجراءات التعليم فتتكون من . دقيقة 80ومدة الخصة حوالي 

 :األخير آما يلي والنشاط الرئيسي و النشاط النشاط األول 



 

 :في النشاط األول قامت الباحثة بما يلي 
الميذ بقول في البداية تلقى المدّرسة السالم والتحية على جميع الت  -

فيجب . السالم عليكم ورحمة اهللا وبرآاته، وقول آيف أحوالكم 
التالميذ بقول وعليكم السالم ورحمة اهللا وبرآاته وقول صباح 

 .النور، وقول بخير والحمد هللا، على التوالي
ثم توجه المدّرسة إلى المادة التي ستدّرس وربطها بما يتعلق بها    -    

 .بالسؤال والجواب
تقّسم المدّرسة  "األسرة والحياة اليومية"وبعد أن فهم الشرح عن   -

التالميذ إلى ثمانية مجموعات ويتكون آل مجموعة من أربع 
، وينتقل جلوسهم آما قد قرر مكانهم، ثم أخذ او خمس تلميذة

أحد من آل مجموعة بطاقة الموضوع ويعرف آل أعضاء 
 .مجموعة عن موضوعهم
 :الباحثة بما يلي  في النشاط الرئيسي قامت

 يبحث ويناقش آل مجموعة عن موضوعهم   -
 آل مجموعة في مكان جلوسهم يحاور  -
التعليقات على حصيلة آل مجموعة من  وآذلك تقدم المدّرسة -

 .تصحيح وتقدير درجة
 :وموضوع الكالم آمايلي  أسماء أعضاء المجموعة أما

 وعة األولىملمجالحوار ل
 :أسماء أعضاء المجموعة 

 أنيس مولية. 1
 إيكا دفيانتي. 2
 نوفية جمفاآا فوتري. 3
 يولياتول منداساري. 4
 

 الوظيفة
 السالم عليكم :  أنيس   

 وعليكم السالم:  إيكا      
 آيف حالك يا يولي:  نوفي    
 الحمد هللا انا بخير:  يولي    

 ماذا يعمل التلميذ ؟:  أنيس    
 في المدرسةالتلميذ يتعلم العلوم :  إيكا    



 

 ماذا يعمل األستاذ ؟:  نوفي    
 األستاذ يعّلم التالميذ آل يوم :  يولي    
 اين يذهب الفالح؟:  أنيس    
 هو يذهب إلى مزرعته آل الصباح:  إيكا    

 اين يعمل الموظف؟:  نوفي    
 الموظف يعمل في اإلدارة:  يولي    

 ماذا يعمل المجّلد ؟:  يولي     
 المجلد يجلد الكتب : أنيس    
 ماعمل الطبيب ؟:  إيكا    

 الطبيب يداوي المرضى في المستشفى:  نوفي    
 ما شغل الخياط ؟:  يولي     
هو يحيط األثواب آالقميص والسروال والمعطف والفستان :  أنيس    

 وغيرها
 ألي شيء يذهب اللّحام  إلى السوق؟:  إيكا   

 ليبيع اللّحومهو يذهب إلى السوق :  نوفي    
 ما عمل الجّزار ؟:  إيكا   

 هو يذبح األبقار واألغنام:  يولي    
 ما اسم الرجل الذي يبيع الفواآه :  نوفي    
 إسمه الفاآهاني:  أنيس   

 هل الغّسال يصبغ  االثواب ؟:  إيكا  
 ال هو يغسلها فقظ الذي يصبغ االثواب  هو الصباغ:  يولي  
 اف ؟ ما هو اإلسك:  نوفي  
 اإلسكاف هو الذي يصنع األحذية والنعال وغيرها:  أنيس  

 من هو المدير؟:  إيكا     
 المدير هو الذي يتولى اإلدارة:  نوفي  
 ما وظيفة المضيف ؟ :  أنيس   
 وظيفته استقبال الّرآاب وخدمتهم:  يولي   
 يا أصدقائي ما وضيفة أبيكم ؟:  يولي  

 موعانأبي مدّرس في ال:  إيكا     
 أبي فالح، هو يحب الزراعة وتربية المواشي:  نوفي  
و ما . سولو جاوا الوسطى "Klewer" أبي تاجر في سوق :  أنيس   

 وضيفة أبيك يا يولي؟



 

أبي موظف حكومي في إدارة وزارة الشئون الدينية في :  يولي   
)Gresik( جاوا الشرقية. 

 شكرا:  أنيس  
 عفوا:  2.3.4

 السالم عليكم:  أنيس   
 وعليكم السالم:  2.3.4

 



 

 ر للمجموعة الثانيةاالحو
 :أسماء أعضاء المجموعة 

 عاري إستيارا .1
 فهمي فوتري عائشة .2
 مبّررة .3
 صالحة .4
 زهرة عملية .5

 الطعام
 السالم عليكم  : عاري
 وعليكم السالم:   فهمي 
 لماذا امتنعت عن األآل ؟ ألم يعجبك هذا الطعام ؟:  مبّررة
 انا قد أآلت قبلال :  صالحة
عرفت يا صالحة سبب امتناعك عن األآل، أنت تريدين أن :  زهرة

 تصّغر وتخّفف بدنك ؟
ال، ليس آذلك، بل منعني الطبيب أن آآل هذا الطعام ألنني :  صالحة   

 .قد غلبني مرض البطن
 هل تحب أن تأآل اللحم او السمك ؟: فهمي      

ر في بعض األيام آآل اللحم وفي انا دائما أحب التغيي: مبّررة      
 وأنت يا عاري ؟. بعضها آآل السمك

 انا أحب البيض المغلى: عاري      
 عجيب ، من يصنعه ؟:  مبّررة      
 وأنت يا فهمي ؟.أصنع بنفسي ولكن أحيانا صنعني أمي:  عاري     
ألن الطعام طعام خاص في مدينة  ) onde-onde(انا أحب :  فهمي     

Mojokerto  
 سبحان اهللا:  1.3.4.5
 انا احب تيمفي واللبن البيض:  عاري
 نعم، في معهدي آل يوم يستعد تيمفي واللبن البيض:   فهمي 
 مافائدة الثّالجة ؟:  مبّررة
فائدتها لتبريد الماء والمشروبات والمأآوالت ولحفظ اللحوم :  صالحة

 والسمك
 لئال تفسد بسرعةنعم، وآذلك حفظ الفواآه والخضرات :  زهرة   
 ما المطعومة األساسية لقبيلة مادورا:  عاري



 

 المطعومة األساسية لقبيلة مادورا جاآوغ:   فهمي 
 هل تحب جاآوغ ؟:  مبّررة
 احب جاآوغ المحّرر:  صالحة
 السالم عليكم  : عاري
 وعليكم السالم:   فهمي 

 
 



 

 

 ةالحوار للمجموعة الثالث
 :أسماء أعضاء المجموعة 

 الصابرةأديبة  .1
 فطرة إينداه فورناما .2
 نور فطرية .3
 سري وحيوني .4

 في المطعم
 السالم عليكم : أديبة   
 وعليكم السالم:  فطرة   
 مساء البهجة والحبور تفضل إجلسي:  فطرة   
 شكرا آثيرا يا فطرة، أين أصدقاءنا اآلخر ؟:  أديبة   
 اولئك قد حضرن.....هّن لم يحضرن ، أوه:  فطرة   
 !الحمد هللا، لم ننتظر طول الوقت، تفّضل إجلسي :  أديبة    

 شكرا آثيرا :  سري ونور
 أي طعام تريده يا أصدقائي ؟:  أديبة    
 !أعطنا قائمة األسعار أوال :   2.3.4

 ها هي القائمة، أمامكم ماذا تحبن ؟:  أديبة    
 !ياخادم أعطني صحني رز وصحن باآسو وآوبا من اللبن :  سري   
هل انتهيت يا سري ألن طعام آثير . سري... ماشاء اهللا سري:    نور   

 أما أنا أعطني باآسو وآوبا من عصيرة برتقال. جدا
ها ألنني قد غلبني الجوع واآلن الطعام ..ها..ها.... طبعا:  سري   

 ... مجانا
 أعطني صحن رز والبيض المغلى وآوبا من الساي المثلج :  فطرة    
ريد أن آآل رز المغلى وعصيرة أفوآات، ياخادم هل لديك أنا أ:  أديبة   

 أنواع الشروبات والمأآوالت ؟
نعم، لدينا أنواع آثيرة من األطعمة والمشروبات، إنتظر لحظة :  خادم    

 !سآخذها 
 تفّضلوا هنيئا مريئا لكم             
 شكرا جزيال:  1.3.3.4
 هل تحتاجون إلى شيء آخذه لكم ؟:  خادم    

 ال، يكفي خذ هذا النقود ؟:  1.3.3.4



 

 تفّضل ناولها إلى أمين الصندوق :  خادم    
 شكرا على خدمتكم سأرجع إليكم فرصة أخرى:  سري    
 شكر على واجب، نحن في خدمتكم دائماال : خادم    

 السالم عليكم: 1.3.3.4
 وعليكم السالم:  خادم     

 ةالحوار للمجموعة الرابع
 :لمجموعة أسماء أعضاء ا

 أنيقة المبّرة .1
 إيلوك فرامودييا .2
 حسن الخاتمة .3
 ريني ديمايانتي .4



 

 اللون والطعم
 السالم عليكم:   ريني      
 وعليكم السالم:  إيلوك    
 أنيقة تعالى، أنظر ما هذا ؟:  حسن    
 هذا فلفل:  أنيقة     
 ما طعمه ؟:  حسن   
 طعمه حّريف :  أنيقة     
 لسكر ؟ما طعم ا:  إيلوك   

 طعمه حلو... آم:  ريني     
 ماالذى طعمه مّر ؟:  حسن   

 الصِّْبُر والدواء والقهوة التي ال يوضع فيها السكر وغيرها:  إيلوك    
 ......إيلوك هو... إيلوك... إيلوك:    1،3،4

 ما طعم الماء ؟:  ريني     
 طعمه عذب:  أنيقة     
 يضا ؟هل طعم ماء البحر عذب أ:  ريني     
 ال، طعم ماء البحر مالح:  حسن   
 ماطعم هذه العنبة ؟:  أنيقة     
 طعمها حامض ألنها ال تنضج:  ريني     
 آيف طعمها إذا تنضج ؟:  أنيقة     
 طعمها حلو ولذيذ:  ريني     
 ما طعم البسباس ؟:  ريني     

ا من طعمها حّريف وأنا أحبها حينما أآلت باآسو أضع آثير:  إيلوك  
 آه...آه...البسباس حتى أآون محّرفة آه

 ......هوو...إيلوك ... إيلوك... إيلوك:  1،2،3
 يا ريني ما لون سّنك ؟ :  إيلوك   

لونه أبيض ألنني أنظف ثالث مرات آل يوم بمعجون :  ريني     
 األسنان

 ما لون مسدارتك ؟:  ريني     
 لونها أسفر:  أنيقة     
 فستانك أسود ؟هل لون :  حسن    
 ال، لونه أحضر، ما الذي لونه أسود ؟ : أنيقة     
 ...الحذاء والقلنسوة وشعر الرأس وغيرها : إيلوك   



 

 ......هوو...إيلوك ... إيلوك... إيلوك:   1.3.4
 ما لون القرطاس ؟:  ريني     
 لونه أبيض ناصع :  حسن    
 ما لون بتنجان ؟:  إيلوك   
 بنفسج لونه :  أنيقة    
 مارائحة زهرة الوردة ؟:  إيلوك   
 رائحتها شذية: حسن    
 مارائحة البق:  ريني     
 رائحته آريهة:  حسن    
 يا إيلوك مارائحة عريقك ؟:  حسن    
... رائحته شذية إذا انتهيت من الغسل ولكن إذا آنت مساء  آم :  إيلوك   

 رائحة عريقي شذية أيضا
 ....هوو....هوو...هوو:   1.3.4
، ...ها...ها...رائحته آريهة آرائحة البق ها... ال...ال...ال:  إيلوك  

 ...السالم عليكم
 وعليكم السالم:     1.3.4

 
 

 ةالحوار للمجموعة الخامس
 :أسماء أعضاء المجموعة 

 ألفاني نور فريدة .1
 إرما فراديبة .2
 نانيك ويجايانتي .3
 أم فوزية .4
 نلنا منحة المولى .5

 في البرآة
 السالم عليكم :    فاني 

 وعليكم السالم:  إرما   
 ...بطني... بطني... بطني....أستغفر اهللا العظيم:  نانيك  

 ماذابك يانانيك ؟:  إرما    
 ما عرفت،  يمكن غلبني مرض البطن:  نانيك 

 هل تريد إلى الحمام ؟ :  فاني   



 

 نعم، أين الحمام ؟:  نانيك  
 نيك، أرافقك إلى الحمام:  أم      

 شكرا آثيرا، دّلني أين البرآة ؟:  انيك  ن
 هذه البرآة خاصة للسناتير...تفّضلي:  أم      
 هل هناك البرآة األخرى غير هذ البرآة ؟:  نلنا    
 نعم، في معهدي خمسة برك للضيوف:  إرما   
 هل في البرآة صابون ومعجون األسنان ؟:  فاني   
 سنان وغيرهمانعم، فيها صابون ومعجون األ:  إرما   
هل في البرآة خاصة للسناتير صابون ومعجون األسنان أيضا :  فاني   

 ؟
ال، ولكن لكل السناتير لها سّلة خاصة لصابون ومعجون :  إرما   

 األسنان والشوآة وسامبو
 من في البرآة ؟:  نلنا    
 ال أحد فيها إال أّن الباب مقفول:  أم      
 رآة موجود ؟هل الماء في الب:  نلنا    
 نعم، موجود ولكن قليل جدا:  أم      
 هل الماء يبلغ القلتين ؟:  نلنا    
 أظن لم يبلغ، إمالء البرآة بسرعة ثم إغتسل ؟:  أم      
أنا سأغتسل، من أين تمالء هذه البرآة من البئر أم من الحنفية :  نلنا    

 ؟
 ....ما شاء اهللا نلنا من الحنفية:  أم      
 إرما أطلوب صابونك ألّن صابوني نفد:      نلنا

 !إرجعي الصابون بعد اإلستعمال إلى وعائه ... نعم، هذا:  إرما   
 ةأنت بخيل....أووو:  نلنا    
ال تبذر في استعمال الماء ، ... يا نلنا ...توك... توك... توك:  فاني   

 الماء هنا صعب ألّن اآلن مات الكهرباء
 إذا لم يكن الماء في البرآة! النهر إغسل في :  إرما   
 ما شاء اهللا أنا مسكينة:  فاني   
شكرآثيرا على إهتمامكم، أريد أن أرجع إلى ... يا أصدقائي:  نانيك  

 معهدي
 الشكر على الواجب:  1.2.4.5
 السالم عليكم:   نانيك  



 

 وعليكم السالم:  1.2.4.5
 ر للمجموعة السادسةالحوا
 :ة أسماء أعضاء المجموع

 فريدة النعمة. 1
 إمرأة الصالحة. 2
 نور واحدة الفاضيلة. 3
 سيتي نوفيانا. 4

 المدرسة
 ...السالم عليكم :   فريدة

 وعليكم السالم :إمرأة     
 اين تتعلم ؟: واحدة   
 انا اتعلم في المدرسة الثانوية الحكومية تامباء براس جمبانج:       سيتي

  هل مدرستنا آبيرة ؟:    فريدة
 نعم، هي آبيرة: إمرأة     

فريدة، أنت تدّرسين هنا سنتين ولكن ال تعرفين هذه  يا: واحدة   
 المدرسة ؟

 عفوا يا واحدة، انا تلميذة جديدة منذ أسبوعين الماضيين :   فريدة
 اظّنِك انِت منتقلة من الفصل اآلخر:      سيتي
 داغ جاوا الغربيةسوم المدرسة الثانوية الحكومية ال، انا من :   فريدة

 سبحان اهللا، بعيد جدا:إمرأة     
 جيد سنشّرح لك عن هذه المدرسة... أوو:واحدة   
 في هذه المدرسة إحدى وأربعين فصال:      سيتي

 
 سبحان اهللا، آثير جدا :   فريدة

مدرستنا أآثر تلميذة من المدارس الثانوية اإلسالمية طبعا، ألن هذه : إمرأة     
 يافي إندونيس
مبنى اول وثاني يقعان في غربي النهر . لها اربعة مباني: واحدة   

 )(etane kali" بإيتالي"ومبنى ثالث يقع في شرقى النهرومشهور 
 ...ها ...ها ...ها

 رابع يقع في شارع آارودا هذا خاص للمهارة الخسبي ومبنى :     سيتي



 

 درسة ؟المدرسة هل هو يسكن في هذه الم هذه من مدير:    فريدة
 أستاذ أحسن سوتاري الماجيستير: إمرأة     
 ال، هو يسكن في آودا جمبانج            
وأستاذة اللغة العربية في هذا الفصل هي أستاذة سيتي منورة : واحدة   

 وأستاذة عيني رشدية
 تسعة حصة في آل أسبوع اللغة العربية نحن نتعلم:      سيتي

 اللغة العربيةون ماهرة في حتى نك سبحان اهللا، :   فريدة
 إن شاء اهللا آذلك، إذا آنا مجتهدين في التعّلم: إمرأة     
نعم، ألننا من قسم اللغة لذا الدرس اللغة العربية واإلنجليزية : واحدة   

 واأللمانية أآثر من أقسام األخرى في هذه المدرسة
 فصلاألساسية في هذا ال الدرس الدرس اللغةنعم، آأن :      سيتي
 آون مجتهدة في التعّلمانا مسرورة بهذا الشرح سأ سبحان اهللا، :   فريدة

نتعلم ثمانية خصة في آل يوم ونستريح في الساعة العاشرة : إمرأة     
 وعشرة دقائق

 في اإلستراحة أحيانا نذهب إلى المكتبة: واحدة   
 نعم، فيها الكتب المكمل:      سيتي

 ؟ متى نذهب إلى هنا:   فريدة
 إن شاء اهللا غدا سأرافقك إلى المكتبة: إمرأة     
 ستعرف عن هذه المدرسة آاملة بعد انتهيت عن الدراسة: واحدة   
 طبعا ألننا سنقبل آتب سيرة هذه المدرسة وسيرة بحر العلوم:      سيتي

Teet… Teet… Teet… Teet… Teet…               
 خل إلى الفصلقد دق الجرس هيا ند... هاي:       سيتي
 سنستمر محادثتنا في وقت األخر:  1.2.3
 شاء اهللا، السالم عليكم إن:      سيتي
 وعليكم السالم:  1.2.3

 ةبعر للمجموعة الساالحوا
 :أسماء أعضاء المجموعة 

 انا رسواندا. 1
 لولوك محتوم. 2
 نور الفتية. 3
 ريستا ليني أندرياني. 4



 

 في الفصل
 ...السالم عليكم : انا        
 وعليكم السالم : لولوك    
 آم مقعدا في الفصل ؟: نور      
 فيه خمس والثالثون مقعدا:  ريستا    
 اين تجلس ؟:  انا        
 أجلس في األمام:  لولوك    
 لماذا تفضل الجلوس في األمام ؟:  نور      
ألّن بصري ضعيف الأستطيع أن أرى السّبورة إذا آنت :  لولوك    

 ا بعيدا منه
 لماذا تفضل الجلوس على المقعد األخير ؟... انا:  ريستا    
 ألّنني جئت متأخرا حينما دخل المدرسة أزيد العطلة:  انا        
 ماشاء اهللا، ماذا بك حتى تزيد العطلة ؟:  ريستا    
 ألن أبي يبيت في المستشفى:  انا        
 !شفا اهللا أباك ياانا  : لولوك    
 ، اين تجلس ؟...أمين:  انا        
 اجلس في الوسطى:  نور      
 هل تجلس منفردة ؟: ريستا    
 مبانجواجلس مع نانيك من ج ال،:   نور     

 أين وضعت الكتب ؟:  انا        
 أضعها في الدرج واين وضعَتها ياأنا ؟:  لولوك    
 أضعها على المكتبة ألن درج مكتبتي فساد : انا        

 !أنت مسكينة ياانا :     نور   
 ماذا على الجدران ؟.... هاي:  ريستا    
 ....عليها التقويم السنوي:  انا        
 ماذا فعلت التلميذة إذا دق الجرس ؟:  لولوك    
دخلن الفصل واحدا بعد واحد بدون أن يدفع بعضهن بعضا ثم :  نور     

 جلسن بهدوء تنتظرون األستاذ
 أستاذهن ؟ ا فعلن إذا دخلوماذ:  ريستا    
 ردوا سالمة وحّيوه:  انا        
 متى يبدأ األستاذ الدرس ؟:  لولوك    
 يبدأ بعد أن استقّر جلوسهم: نور       



 

 هل يخرج بعض التلميذات أثناء الدرس ؟:  ريستا    
ال، ال يجوز ذلك عليهن إال إذا آان لهن حاجة، وذلك بإذن :  انا      

 مدّرساألستاذ ال
 آيف حال هؤالء التلميذات حينما يشرح لهن األستاذ ؟: لولوك    
هّن تصغون وتسمعون إليه بهدوء واعتناء وال تتحرآون حتى  :نور     

 آأن على رؤوسهن الطير
 هل تشعر بالحررة أثناء الدرس ؟ : ريستا    
 ليها ال، ألّن فوقنا مرواحة آهربائية نشعلها آلما نحتاج إ:  انا        
 آيف إذا اراد احدهن ان يخرج لحاجة له ؟: لولوك    
 يتقدم إلى األمام ويستأذن من األستاذ ثم يخرج بعد أن أذن له : نور       
 من الذي يكنس الفصل آل يوم ؟:  ريستا    
 يكنسه التلميذات وتنظفونه بالتناوب بينهن : انا        
 ...م عليكمعجيب جدا، شكرا آثيرا السال: لولوك    

 وعليكم السالم :   1.3.4
 

 ةمناثر للمجموعة الالحوا
 :أسماء أعضاء المجموعة 

 حرزة نور ماال. 1
 نور اإلستقامة. 2
 رزقي فسفيتا ساري. 3
 شفى نور فياندا. 4

 األعمال اليومية
 ...السالم عليكم :      حرزة
 وعليكم السالم:      نور

 ي الصباح ؟ متى تستيقظ من النوم ف:      رزقي
 أستيقظ من النوم في الساعة الرابعة صباحا:       شفى
 ؟ الساعةماذا تعمل في تلك  :     حرزة
اغتسل واتوضأ والبس الثياب ثم اذهب إلى المصّلى لصالة  :      شفى

 الصبح جماعة
 مع شفى اّما انا مثل ما فعلت ألنني في نفس المعهد:        نور

واتوضأ والبس الثياب ثم اذهب إلى المسجد  تسلاّما انا اغ:     رزقي
 ألّن بيتي قريب من المسجد لصالة الصبح جماعة



 

المصّلى  اغتسل واتوضأ والبس الثياب ثم اذهب إلىاّما انا  :   حرزة
 لصالة الصبح جماعة

 ثم ماذا تعمل بعد ذلك ؟:        نور
ور، ثم بعد خروجي من المسجد أساعد أمي إلستعداد الفط:     رزقي

 أستعد أن اذهب إلى المدرسة
آخذ الكتب ثم أذهب إلى القاعة لتعلم  المصّلىبعد خروجي من :      شفى

 الكتب مع األستاذ حتى الساعة الخامسة والنصف
آخذ القرآن ثم أذهب إلى القاعة  المصّلىبعد خروجي من  :     حرزة

 لقراءة القرآن مع األستاذ حتى الساعة الخامسة والنصف
آخذ الكتب ثم أذهب إلى القاعة  المصّلىبعد خروجي من :        ورن

 لتعلم الكتب مع األستاذ حتى الساعة الخامسة والنصف
 انا اذهب إلى المدرسة بالجّوالة ألنني أسكن في البيت:      رزقي
 نذهب إلى المدرسة ماشية ألننا نسكن في المعهد:    1.2.4
 من المدرسة ؟ ماذا عملك بعد رجوعك:       شفى
ثم اتناول  أتوضأ وأصلّى الظهر جماعة مع مشرفة المعهد :     حرزة

 الغداء
أتوضأ وأصلّى الظهر جماعة مع مشرفة المعهد ثم اتناول :        نور

 الغداء ثم استريح لحظة 
 ثم أساعد أمي في الدآان أتوضأ وأصلّى الظهر :     رزقي
 اعمال يومنا مساوية نعم، إذا نسكن في المعهد:       شفى
 أنا موافقة ولكني اطالع دروسي في الساعة التاسعة إلى :     حرزة

ليال ثم انام واستيقظ من النوم لصالة الليل في  الساعة العاشرة
 الثالثة ليال

 ماذا تقراء عند النوم ؟:        نور
 باسمك اللهم احيا وباسمك واموت :      رزقي
 احيانا نسينا عن هذا الدعاءسهل جدا ولكن :       شفى
 هذا الدرس في روضة األطفال :    حرزة
اما إذا نستيقظ النوم ندعو الحمد هللا الذي احيانا بعدما نعم،  :      نور

 اماتنا وإليه النشور
 ...السالم عليكم :     حرزة
 وعليكم السالم:    2.3.4

 :في النشاط األخير قامت الباحثة بما يلي 



 

تهت المجموعات آلها من البحث والنقاش والحور بين بعد ما ان  -
آل مجموعة في مكان جلوسهم قامت الباحثة بإعطاء خالصة 
عن هذه المادة ويؤآدها لمعرفة قدرة التالميذ طوال اشتراآهم 

 .هذه العملية التعليمية
 .ثم تختتم المدّرسة الدرس بالدعاء -
 من الدور األول اللقاء الثاني -2

من الدور األول نفدت إجراءات في الفصل الثاني  انيفي اللقاء الث
من قسم اللغة الثالث بالمدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية تمباء 
براس جومبانج جاوا الشرقية قامت بها الباحثة وفق خطة التعليم 

في التاريخ الخميس و نفدت إجراءات التعليمية في يوم . المقررة
ميذ هذا الفصل آلهم حضروا هذه وتال. م 2009من أبريل سنة  9

 .إجراءات التعليمية
" األسرة والحياة اليومية"وموضوع الدرس في هذا اللقاء هو 

أما إجراءات التعليم فتتكون من . دقيقة 80ومدة الخصة حوالي 
 :النشاط األول و النشاط الرئيسي والنشاط األخير آما يلي 

 :في النشاط األول قامت الباحثة بما يلي 
في البداية تلقى المدّرسة السالم والتحية على جميع التالميذ بقول   -

فيجب . السالم عليكم ورحمة اهللا وبرآاته، وقول آيف أحوالكم 
التالميذ بقول وعليكم السالم ورحمة اهللا وبرآاته وقول صباح 

 .النور، وقول بخير والحمد هللا، على التوالي
التي ستدّرس وربطها بما يتعلق بها ثم توجه المدّرسة إلى المادة    -    

 .بالسؤال والجواب
تقّسم المدّرسة " األسرة والحياة اليومية"وبعد أن فهم الشرح عن   -

التالميذ إلى ثمانية مجموعات ويتكون آل مجموعة من أربع 
في  او خمس تلميذة، وينتقل جلوسهم آما قد قرر مكانهم

 . األسبوع الماضية
 :ت الباحثة بما يلي في النشاط الرئيسي قام

 يبحث ويناقش آل مجموعة عن موضوعهم   -
 يحاور آل مجموعة في مكان جلوسهم  -
عن مو ضوعهم أمام مجموعة  افواحد ايقدم آل مجموعة واحد -

 .أخرى



 

وآذلك تقدم المدّرسة التعليقات على حصيلة آل مجموعة من  -
 .تصحيح وتقدير درجة

 :ما يلي في النشاط األخير قامت الباحثة ب
بعد ما انتهت المجموعات آلها من البحث والنقاش والحور بين  -

آل مجموعة في مكان جلوسهم قامت الباحثة بإعطاء خالصة 
عن هذه المادة ويؤآدها لمعرفة قدرة التالميذ طوال اشتراآهم 

 .هذه العملية التعليمية
 .ثم تختتم المدّرسة الدرس بالدعاء -
 
 األولمن الدور  اللقاء الثالث -3

من الدور األول نفدت إجراءات في الفصل الثاني  في اللقاء الثالث
من قسم اللغة الثالث بالمدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية تمباء 
براس جومبانج جاوا الشرقية قامت بها الباحثة وفق خطة التعليم 

في التاريخ  الثالثاءو نفدت إجراءات التعليمية في يوم . المقررة
وتالميذ هذا الفصل آلهم حضروا . م 2009أبريل سنة من  14

 .هذه إجراءات التعليمية
" األسرة والحياة اليومية"وموضوع الدرس في هذا اللقاء هو 

أما إجراءات التعليم فتتكون من . دقيقة 80ومدة الخصة حوالي 
 :النشاط األول و النشاط الرئيسي والنشاط األخير آما يلي 

 
 :مت الباحثة بما يلي في النشاط األول قا

في البداية تلقى المدّرسة السالم والتحية على جميع التالميذ بقول   -
فيجب . السالم عليكم ورحمة اهللا وبرآاته، وقول آيف أحوالكم 

التالميذ بقول وعليكم السالم ورحمة اهللا وبرآاته وقول صباح 
 .النور، وقول بخير والحمد هللا، على التوالي

 
 :رئيسي قامت الباحثة بما يلي في النشاط ال

توجه المدّرسة اإلختبار فيشمل على التكلم في وصف شفاهيا  -
والهدف من هذا اإلختبار معرفة قدرة التالميذ على . وتحريريا

إستيعاب النطق المفردات والطالقة والقواعد والفهم التي تتعلق 
لون ، الالوضيفة، في المدرسة، الطعام( ة باألسرة والحياة اليومي

 ).رآة ـوالطعم، في المطعم، األسرة، حول الوقت، في الب



 

من إجابة األسئلة المعّدة وجمع البيانات في  بعد انتهاء التالميذ
وبعد أن قامت الباحثة بتفتيش . أوراق اإلجابة،  قامت الباحثة تصحيحها

الفصل وتصحيح وتقدير درجة البيانات يعرض هنا نتائج مستوى تالميذ 
قسم اللغة الثالث بالمدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية تمباء الثاني من 

  :في مهارة الكالم، آما في الجدول اآلتيبراس جومبانج جاوا الشرقية 



 

 8: الجدول 
نتائج التالميذ الفصل الثاني من قسم اللغة الثالث في اإلختبار البعدي 

 في مهارة الكالم في دور األول
 

لنطاأسماء التالميذالرقم
 ق

المفردا
 ت

الطال
 قة

القواع
 الفهم د

مجموعة 
تحول 
 الدرجات

المعيا
 البيان ر

ناجح جيد 80 4 4 4 44 أديبة الصابرة 1
2 

ألفني نور 
ناجح مقبول 72 4 3 4 43 فريدة

ناجح جيد 80 4 4 4 44 أنيقة المبّررة 3
ناجح جيد 80 4 4 4 44 أنيس مولية 4
ناجح جيد 80 4 4 4 44 أّنِ رْسواندا 5
ناجح جيد 80 4 4 4 44 عاري إستيرا 6
ديسي وحيو نور  7

ناجح جيد 80 4 4 4 44 عيني
ناجح جيد 80 4 4 4 44 إيلوك نورا فرامودييا 8
فهم فوتري  9

ناجح جيد 80 4 4 4 44 عائشة
ناجح جيد 80 4 4 4 44فريضة النعيمة 10
11 

فطرة عند 
ناجح دجي 80 4 4 4 44 فورناما

ناجح مقبول 72 4 3 4 43 إيكا دفيانتي 12
ناجح مقبول 72 4 3 4 43إمرأة الصالحة 13
ناجح جيد 80 4 4 4 44 إيرما فراديبة 14
15 

حرزة نور 
ناجح جيد 80 4 4 4 44 ماال

ناجح جيد 80 4 4 4 44 حسن الخاتمة 16
ناجح جيد 80 4 4 4 44 لولوء محتوم 17
ناجح مقبول 72 4 3 4 43 مبّررة 18
19 

نانيك 
ناجح مقبول 72 4 3 4 43 ويجايانتي

ناجح جيد 80 4 4 4 44نلنا منحة  20



 

 المولى
نوفية جمفاآا  21

ناجح مقبول 72 4 3 4 43 فوتري
ناجح مقبول 72 4 3 4 43 نور فطرية 22
23 

وحيدة نور
ناجح جيد 80 4 4 4 44 الفضيلة

ناجح جيد 80 4 4 4 44 نورالفتية 24
ناجح جيد 80 4 4 4 44 نور اإلستقامة 25
غير راسب 56 2 2 3 34 ريني دماينتي 26

 ناجح

ريستا لني  27
ناجح مقبول 72 4 3 4 43 أندرياني

28 
رزقي 

ناجح جيد 80 4 4 4 44 فوسفيتاساري
ناجح جيد 80 4 4 4 44 صالحة 29
ناجح مقبول 72 4 3 4 43 سيتي نوفيانا  30
غير راسب 56 2 2 3 34سري وحيوني 31

 ناجح
ناجح جيد 80 4 4 4 44 شفا نور فيندا 32
ناجح جيد 80 4 4 4 44 أم فوزية 33
34 

يولية 
غير راسب 56 2 2 3 34 وينداساري

 ناجح

ناجح جيد 80 4 4 4 44 زهرة عملية 35
 

يذ في استيعاب نطرا إلى جدول السابق يتضح أن نتائج التالم
 :المفردات في الكالم يمكن تصنيفها إلى أربعة أقسام آما يلي

 الدور األول 
 )ال يوجد التالميذ في درجات جيد جدا(%  0

 )جيد نفي درجاته تلميذة 23(%  65،71
 )في درجات مقبول تلميذة %9 ( 25،71

 ). تالميذ فحسب آانت درجاتهم نقصان اي راسب 3% (  8،57أو 
 نعكاس من الدور األولاإل) ب 

وحينما تنفذ إجراءات التعليم في اللقاء األول والثاني من الدور 
األول قامت الباحثة بالمالحظة عن هذه اإلجراءت التعليمية آما قامت 



 

الباحثة بمالحظة الظواهر الموجودة من سلوك التالميذ حينما اشترآوا 
خدمة هي نمط وأدوات المالحظة المست في عملية التعليم والتعلم

 .المالحظة للمدّرسة و نمط المالحظة للتالميذ
 ولحظت الباحثة أن إجراءات التعليم في اللقاء األول من الدور

قد نفذت وفق حطة التعليم المقررة، إال أنها تختلف من حيث  األول
 .مستواها من مستوى جيد ومتوسط وضعيف

ء األول والثاني وآذالك لحظت الباحثة أن إجراءات التعليم في اللقا
من الدور األول قد نفذت وفق حطة التعليم المقررة، إال أنها تختلف من 

 .حيث مستواها من مستوى جيد ومتوسط وضعيف
قد أجرى عملية  إعتمادا على حصيلة هذه المالحظة أن المدّرسة

في اللقاء األول والثاني من الدور األول وفق حطة التعليم التعليم 
 .تختلف من حيث مستواهااإلجراءات التعليمية  ذهه المقررة، إال أن

بناء على هذه اإلجراءات التعليمية التصل إلى مستوى جيد ينبغي 
 .للمدّرسة تحسينها وتعزيزها إلى ما هو أحسن في الدور التالي

حينما اشترآوا في  بمالحظة سلوك التالميذ وآذالك قامت الباحثة
الحظت . ل والثاني من الدور األولالتعليمية في اللقاء األو عملية ال

ويظهر . الباحثة إهتمام التالميذ بصورة آبيرة بهذه العملية  التعليمية
 :فيها آما يلي  همذالك واضحا في سلوآهم عندما اشتراآ

 أظهر التالميذ حماسة في استماع المدّرسة حينما تشرح الدرس -
 لمدّرسةأظهر التالميذ حماسة في رد السؤال حينما تلقاه ا -
القيام بالواجب عندما أمرتهم المدّرسة  أظهر التالميذ حماسة في -

 به
 المناقشة في حجرة الدراسة أظهر التالميذ حماسة في -
 إستبشر التالميذ عندما اشتراآهم في العملية  التعليمية -
 إستبشر التالميذ عندما قاموا بالواجب -
 اقشةإستبشر التالميذ عندما اشتراآهم في المن -
 ال يزال التالميذ متفاعلين عندما يحلون المشكالت -
 يسئلون عما ال يفهمونهال يزال التالميذ  -
 حل المشكالت أصدقاءهم في التالميذ معتعاون  -

بتحليل حصيلة بالنسبة لدرجة مستوى التالميذ قامت الباحثة 
سن وآانت حصيلة اإلختبار البعدي أح. اإلختبار البعدي في الدور األول



 

من تعليم قبله، ولكن تجدر اإلشارة هنا أن حصيلة اإلختبار البعدي لم 
 .تصل إلى معيار النجاح

اإلجراءات التعليمية  إعتمادا على هذا التحليل تستخلص الباحثة أن
. لى مستوى جيدفي اللقاء األول والثاني من الدور األول لم تصل ع

وخالصة القول . ى جيدنتيجة آفاءة التالميذ لم تصل على مستووآذالك 
 .أن هذه اإلجراءات التعليمية ال بد من تنفيذها في الدور الثاني

 الدور الثاني -ب
 خطة الدراسة

 

المادة 
 الدراسية

 اللغة العربية

-1998اللغة العربية، وزارة الشئون الدينية، سنة   الكتاب
1999

األبطال اإلندونيسي الموضوع
المهارة 
 اللغوية

الكالم

ستوىالم ثانوية الحكومية تامباء براس جمباج المدرسة ال 
إحدى عشر من قسم اللغة الصف
الفصل 
 الدراسى

الثاني

دقيقة 40×2 الحصة
العام 

 الجامعي
2008/2009

 (Standar Kompetensi)  معيار الكفاءة 
ير الكفاياتيوالمعا   (Standar Kompetensi)  الكالمفى تدريس مهارة 

للفصل الدراسي الثانى هى فهم  إحدى عشرالصف  لطلبة
األبطال النصوص المكتوبة أو الحوارات تحت الموضوع 

 اإلندونيسي
 Dasar) (Kompetensi األساسية اتالكفاي

ية    ات األساس ا الكفاي ارة     Dasar) (Kompetensiوأم دريس مه ى ت ف
ة  فى المدرسة    الكالم ة لطلب انى للفصل الدراسي      العالي الصف الث
  :ى فهى مايلىالثان



 

على قراءة ونطق النصوص والكلمات المكتوبة  الطلبةآفاءة  -1
 .األبطال اإلندونيسيجهرية صحيحة تحت الموضوع 

تكوين النصوص والكلمات العربية آفاءة الطلبة على معرفة  -2
  .األبطال اإلندونيسيالمكتوبة وعنوانها تحت الموضوع 

لنصوص آلراء من ااالمعانى وفهم على  الطلبةآفاءة  -3
األبطال والكلمات العربية المكتوبة  صحيحة تحت الموضوع 

 .اإلندونيسي
 (Indikator Pencapaian)   دليل التحصيل

 :على  ينقادر الطلبةأن يكون التعلم  ة بعد أنشط
عن الموضوع األسرة والحياة اليومية واستخدام القراءة  -1

 .لفى الترآيب والجم" األمر فعل "القاعدة اللغوية 
تكوين النصوص والكلمات العربية المكتوبة  المعرفة عن -2

 األبطال اإلندونيسيوعنوانها تحت الموضوع 
المعانى واآلراء من النصوص والكلمات العربية  الفهم عن -3

األبطال  تحت الموضوعوتكميلها المكتوبة  صحيحة 
 اإلندونيسي

التدريس قطر  
    Grammar-Translation methode   طريقة النحو والترجمة  -1
Whole Word dan Whole Sentence) (طريقة الكلمة وطريقة الجملة  -2

  تقسيم الطالب إلى المجموعات باإلنجاز -3
      )Achevement Devision STAD   Student Teams(   

الدرس مادةو والوسائل المصدر  
، عالىال نىتعليم اللغة العربية للصف الثا آتاب.1:المصدر  -1

 .2007 يودسترا،: جاآرتا ،فطري ليزا من تأليف
، "دار السقاف "المحاورة الحديثة باللغة العبية . 2                  

 1981سورابايا، 
 والقلم والطباشرالتكميل السبورة وبطاقات :   الوسائل  -2
، تحت العنوان الموضوع عن الكائنات العامة :  المادة -3

 .األبطال اإلندونيسي
مدّرسة ال  عيني رشدية 

ةالباحث  سيتي منوَّرة 
 الثانياللقاء األول من الدور  -1



 

 الثانيفي اللقاء األول من الدور 
نفدت إجراءات في الفصل الثاني من قسم اللغة الثالث بالمدرسة  

الثانوية اإلسالمية الحكومية تمباء براس جومبانج جاوا الشرقية 
و نفدت إجراءات . م المقررةقامت بها الباحثة وفق خطة التعلي

. م 2009من أبريل سنة  16في التاريخ  الخميسالتعليمية في يوم 
 .وتالميذ هذا الفصل آلهم حضروا هذه إجراءات التعليمية

ومدة " بطال اإلندنيسياأل"وموضوع الدرس في هذا اللقاء هو 
أما إجراءات التعليم فتتكون من النشاط . دقيقة 80الخصة حوالي 

 :و النشاط الرئيسي والنشاط األخير آما يلي  األول
 :في النشاط األول قامت الباحثة بما يلي 

في البداية تلقى المدّرسة السالم والتحية على جميع التالميذ بقول   -
فيجب . السالم عليكم ورحمة اهللا وبرآاته، وقول آيف أحوالكم 
صباح  التالميذ بقول وعليكم السالم ورحمة اهللا وبرآاته وقول

 .النور، وقول بخير والحمد هللا، على التوالي
ثم توجه المدّرسة إلى المادة التي ستدّرس وربطها بما يتعلق بها   -    

 .بالسؤال والجواب
تقّسم المدّرسة " األبطال اإلندنيسي  "وبعد أن فهم الشرح عن   -

التالميذ إلى ثمانية مجموعات ويتكون آل مجموعة من أربع 
ميذة، وينتقل جلوسهم آما قد قرر مكانهم، ثم أخذ او خمس تل

أحد من آل مجموعة بطاقة الموضوع ويعرف آل أعضاء 
 .مجموعة عن موضوعهم

 :في النشاط الرئيسي قامت الباحثة بما يلي 
 يبحث ويناقش آل مجموعة عن موضوعهم   -
 يحاور آل مجموعة في مكان جلوسهم  -
لى حصيلة آل مجموعة من وآذلك تقدم المدّرسة التعليقات ع -

 .تصحيح وتقدير درجة
 الدرس الرابع
 الجزء الرابع

 
قراء 

ة



 

 أبطال إندونيسيا
 

. يحتفل الشعب اإلندنيسي بذآر يوم األبطال في آل سنة مرة
ويعتقد هذا الحفل في يوم العاشر من نوفيمبير لذآر معرآة حدثت في 

 .بمدينة سورابايا  م 1945نوفيمبير سنة  10
لمستعمرون إلى إندونيسيا ليستعمروا أراضي وحينئذ عاد ا
وآانت إندونيسيا قد استقلت منذ اليوم السابع عشر . إندونيسيا من جديد
 . م 1945من أغسطوس سنة 

وقد جاهد الشعب اإلندونيسي لطرد المستعمرين الهولنديين منذ أن 
 .يطئوا أقدامهم على أراضي إندونيسيا

يرة بين الشعب اإلندونيسي ومنذ ذلك الحين حدثت المعارك الكث
وبين المستعمرين، فقتل منهم آثيرون آما قتل من المستعمرين عددا ال 

 .يحصى
. وهؤآلء الذين ُقِتُلْوا لتحرير بالدهم والدفاع عنها ُنَسمِّْيِهْم أبطاال

األمير ديفونيجورو من جاوا واإلمام : فاألبطال إذن عددهم آبير، منهم 
ة وتيكو عمر من أتشية، والسلطان حسن بونجول من سومطرة الغربي

غفر اهللا ذنوبهم وجعل الجنَّة . الدين من أجونج باندانج وغير ذلك
 .مثواهم

 !أجب عن األسئلة اآلتية وفقا للنص السابق 
 آم مرة في السنة يحتفل الشعب اإلندونيسي بذآر يوم األبطال ؟ .1
 . م 1945نوفيمبير سنة  10معرآة لماذا حدثت  .2
 ستعمار الهولندي يسيطر على أراضي إندونيسيا ؟متى بدأ اإل .3
 من األبطال ؟ .4
 ما اسم البطل المسلم من أتشية ؟ .5

 
 

 !ترجم مايأتي إلى اللعة اإلندونيسية الجيدة 
 نوفيمبير 10في  ذآر لمعرآة نوفيمبير 10يعتقد هذا الحفل في  .1

 .بمدينة سورابايا  م 1945سنة 
نيسيا ليستعمروها من في ذلك اليم عاد المستعمرون إلى إندو .2

 . جديد

 آتابة



 

بدأ ذلك اإلستعمار منذ أن يطأ المستعمرون أقدامهم على أراضي  .3
 .إندونيسيا

 



 

 ر للمجموعة األولىاالحو
 :أسماء أعضاء المجموعة 

 أنيس مولية. 1
 إيكا دفيانتي. 2
 نوفية جمفاآا فوتري. 3
 يولياتول منداساري. 4

 دوآتور سوتومو
 السالم عليكم:  س 
 ليكم السالموع:  ج 

 )بوغ تومو(سوتومو 
 )م1920-1981(

 
 من هو سوتومو؟:     س
 فى سورابايا 1945نوفمبر  10هو احد القائدين فى معرآة :    ج
 متى ولد؟:    س
 3(ولد فى الثالث من اوآتوبر سنة الف تسعمائة وعشرين ميالدية :    ج

 فى سورابايا) م1920أوآتوبر 
 ما آنياته المعروفة؟ :    س
 آنياته هي بوع تومو:    ج
 ما فعاليته فى طرد الهوالنديين؟:    س
آان ينهض غيرة الشعب لطرد الهوالنديين الذين يريدون سيطرة :    ج

 "نيجا"أندونسيا مرة ثانية، وذلك بوسيطة  جنود 
 ما المعرآة المشهورة التى قاد فيها بوغ تومو؟:    س
 م1945نوفمبر  10هي معرآة :    ج
 متى توفي؟  :   س
توفي فى السابع من اوآتوبر سنة الف تسعمائة احدى وثمانين :    ج

 في مكة المكرمة) م1981أوآتوبر  7(ميالدية 
 هل عرفت دآتورسوتومو؟:   س 
 "بودي أوتومو"نعم، هو بطل أندونيسيا وهو رئيس منّظمة :   ج 

 اين يولد دآتورسوتومو ؟:   س 
 م  1888يولي  3قية، في غفية جاوا الشر يولد :   ج



 

بودي "اي التاريخ يختار دآتورسوتومو على رئيس منّظمة  :  س 
 "أوتومو

 م1908مايو  20في  : ج  
 ماتضحية دآتورسوتومو لبلد اندونيسيا ؟:   س 
آان يساعد ان يزيل األذى فيس الذي يهجم المجتمع ماالنج وهو : ج  

 يساعدهم باجتهاد
 ؟ من  أي مدرسة هو يتخرج:   س 
 م 1911هو متخّرج من ستوفيا سنة :  ج  

 متى توفي ؟:  س  
 م1938مايو  30توفي في التاريخ :  ج  
 بأي سبب وفاته ؟:   س 
 إلشتغاله وضغط الحياة لنضل الوطن:    ج 

 السالم عليكم: س   
 وعليكم السالم: ج   

 ر للمجموعة الثانيةاالحو
 :أسماء أعضاء المجموعة 

 عاري إستيارا .1
 ي فوتري عائشةفهم .2
 مبّررة .3
 صالحة .4
 زهرة عملية .5

 
 سيدة اجغ آارتيني

)1879-1904(  
 السالم عليكم: س  
 وعليكم السالم: ج  
 هل تعرف سيدة اجنغ آارتيني؟ : س 
نعم عرفت هي بنت سيد ماس اريو سوريانيغرات بوفاتي جفارا :   ج

 جاوا الوسطى
 متى ولدت؟:   س



 

ابريل سنة الف ثمان مائة تسع  ولدت فى الحادي وعشرين من شهر:   ج
       )1879ابريل 21(وسبعين ميالدية 

 ما فعاليتها؟:  س 
 منها تحرير المراة اإلندونيسية:   ج
 ما هوايتها؟:   س
منها القراءة ألنها تصير الفكرة منفتحة وإرسال الرسالة الى :   ج

 أصدقائها
 ما الكتاب الذي الفت؟:   س
 "هابيس آالف تربيتاله تراغ"الفت آتابا يسمى ب :   ج
 متى توفي؟:   س
توفي في التاريخ السابع عشر من سبتمبر سنة الف وتسعمائة :   ج

وهي بنت خمسة وعشرين  )1704سبتمبر  17(واربع ميالدية 
 من عمرها

 السالم عليكم:   س
 وعليكم السالم:   ج

 ر للمجموعة الثالثةاالحو
 :أسماء أعضاء المجموعة 

 ةأديبة الصابر .1
 فطرة إينداه فورناما .2
 نور فطرية .3
 سري وحيوني .4

 
 ابطال اندونسيا

.بطال في آل سنة مرةل الشعب االندونيسي بذآرى يوم األيحتف  
 

 آياهي حاج هاشم اشعري
)1947-1875(  

 السالم عليكم: س   
 السالموعليكم : ج   

 هل تعرف هذه الصورة ؟: س   



 

مؤسس نهضة  نعم عرفت هو آياهي حاج هاشم اشعري هو: ج   
 العلماء

 اين ولد ؟: س   
ولد بمدينة جومبانج في تاريخ الرابع عشر من ابريل سنة الف : ج   

 )م 1871فبراير 14(وثمانمائة احدى وسبعين ميالدية 
 آيف سيرته في التعليم ؟: س   
اوال هو يتعلم في المعهد وونوبويو فروبو ليغكا ثم يواصل : ج    

واخيرا في . يتان ثم باغكاالن مادورا دراسته الى المعهد الغ
 .المعهد سيواالن فانجى سيدورجو

 
 من شيوخه؟: س    
منهم شيخ احمد خطيب ميناغكاباو وشيخ احمد امين األطار وسيد : ج    

    سلطان هاشم وغيرهم
 ما فعاليته فى طرد المستعمرين الهوالنديين؟: س    
 حزب اهللا قام بقيادة الجنود المسمى بجنود: ج     

 متى توفي؟: س     
يو سنة الف توفي في تاريخ الخامس وعشرين من شهر يول:     ج 

 في تبو إيرغ     ) 1947يوليو 25(ميالدية وتسعمائة سبع واربعين 
 السالم عليكم:  س   

 وعليكم السالم:   ج  
 
 
 
 
 

 



 

 ر للمجموعة الرابعةاالحو
 :أسماء أعضاء المجموعة 

 أنيقة المبّرة .1
 يلوك فراموديياإ .2
 حسن الخاتمة .3
 ريني ديمايانتي .4

 
 آي هاجر ديوانتارا

)1899-1959( 
 السالم عليكم:  س
 وعليكم السالم: ج 
 متى يحتفل الشعب األندونسيبذ بذآرى يوم التربية؟:  س
يحتفل الشعب األندونسي بذآرى يوم التربية في الثاني من شهر :  ج

 مايو فى آل سنة
 من مؤسسه؟:  س
 سه آي هاجر ديوانتارامؤس:  ج
 ما فعاليته؟:  س
فى سنة الف وتسعمائة اثنا وعشرين ميالدية " تامان سيسوا"اسس :  ج

 فى جوآجاآارتا
 ما مبدءه في التربية؟:  س
ايغ غارسو توالدا، ايغ ماريو ماغون آارسا، "مبدءه في التربية هو :  ج

 "توت ووري هانداياني
 عربية؟ترجم هذه الكلمة الى اللغة ال:  س
 يعطي األسوة الحسنة اذا آان فى األعلى:  ج

 ينتهض الغيرة اذا آان فى الوسط    
 يعطي التفاؤل اذا آان في األدنى    
 السالم عليكم: س 
 وعليكم السالم: ج  

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 ر للمجموعة الخامسةاالحو
 :أسماء أعضاء المجموعة 

 ألفاني نور فريدة .1
 إرما فراديبة .2
 ينانيك ويجايانت .3
 أم فوزية .4

 
 فاغيران ديفنكارا

)1785-1855(  
 

 السالم عليكم: س 
 وعليكم السالم: ج 
 متى حدثت المعرآة بين ديفونكارا والهوالنديين؟:  س
حدثت هذه المعرآة فى العشرين من يوليو سنة الف تسعمائة خمس :  ج

 وعشرين
 آم سنة حدثت هذه المعرآة؟:  س
 حدثت هذه المعرآة خمس سنوات:  ج
 من يساعد ديفونكارا فى المعرآة؟:  س
هم آيائي موجو وفاغيران ماغكو بومي وسنتوت علي باشه :  ج

 وفراويراديرجو وغيرهم
 لماذا حدثت هذه المعرآة؟:  س
وبنى , ألن الهوالنديين اهانوا الملوك الجاوية واحتقروهم :  ج

 الهوالنديين الطريق الذى عبر قرية تكال رجو
 ارا الهوالنديين؟بما هاجم ديفونك:  س
 "آريليا"هاجم ديفونكارا الهوالنديين بتخطيط :  ج
 متى توفي؟:  س
 توفي في الثامن من يناير سنة الف وثمانمائة خمس وخمسين:  ج
 السالم عليكم:  س
 وعليكم السالم:  ج
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 ر للمجموعة السادسةاالحو
 :أسماء أعضاء المجموعة 

 فريدة النعمة. 1
 صالحةإمرأة ال. 2
 نور واحدة الفاضيلة. 3
 سيتي نوفيانا. 4

 جوت ياء دين
)1850-1908( 

 السالم عليكم: س 
 وعليكم السالم: ج 
 من جوت ياء دين؟:  س
 موآيم 6هي جوت ياء دين بنت اولي باالغ :  ج
 متى ولدت؟:  س
 ولدت في المفاداغ اتشيه بسار سنة الف ثمانمائة وخمسين ميالدية:  ج
 جت جوت ياء دين مرة ثانية؟ومن هو؟مع من تزو:  س
تزوجت جوت ياء دين مع تؤآو عمر ابن عمها وهو احد االبطال :  ج

 في اتشيه 
 متى توفيت؟:  س
تسعمائة وثمانية بمدينة و فلاتوفيت فى السادس من نوفمبر سنة  : ج

سومداغ جاوا الغربية يحتفل الشعب االندونيسي بذآرى يوم 
 .االبطال في آل سنة مرة

 السالم عليكم:  س
 وعليكم السالم:  ج



 

 ر للمجموعة السابعةاالحو
 :أسماء أعضاء المجموعة 

 انا رسواندا. 1
 لولوك محتوم. 2
 نور الفتية. 3
 ريستا ليني أندرياني. 4

 ر سوآارنو.إ
 السالم عليكم: س 
 وعليكم السالم: ج 

 أي آتاب تقرأ ؟: س 
 آتاب التاريخ: ج 

 أي موضوع تقرأ ؟: س 
 أقرأ عن أبطال اإلندونيسي: ج 

 !جيد جدا، من فضلك أن تشرح لنا : س 
 نعم، هو سوآارنو:  ج 

 من هو ؟: س 
 رئيس الجمهورية اإلندونيسيا األولى: ج 

 نعم، اين ولد ؟ :س 
 م 1901يوني  6في سورابايا، : ج 

 اين يتعلم سوآارنو ؟: س 
واسطة ثم المدرسة يتعلم في المدرسة اإلبتدائية ثم إلى المدرسة المت: ج 

 الثانوية الحكومية
 ما فعاليته في بلد اإلندونيسيا ؟ :س 
مع الشعب اإلندونيسيا هو يدفع المستعمرين اليبانية حتى يكون بلدنا  :ج 

 حرية
 متى يعلن بلد اإلندونيسي ؟ :س 
 م1945اآوستوس   17: ج 

 متى توفي ؟ :س 
 م 1970يوني  21توفي في : ج  
 سالم عليكمشكرا آثيرا ال: س 
 وعليكم السالم: ج 

 



 

 
 
 
 

 



 

 ر للمجموعة الثامنةاالحو
 :أسماء أعضاء المجموعة 

 حرزة نور ماال. 1
 نور اإلستقامة. 2
 رزقي فسفيتا ساري. 3
 شفى نور فياندا. 4

 جندرال سوديرمان
)1916-1950(  

 السالم عليكم: س 
 وعليكم السالم: ج 
 متى ولد جندرال سوديرمان؟:  س
ة ألف وتسعمائة وستة ي التاريخ الرابع وعشرين من يناير سنولد ف:  ج

 آاراغ جاتي فورباليغكا جاوا الوسطىعشر فى بوداس 
 متى حدثت معرآة فاالآان امباراوا؟ :  س
تسعمائة ولف معرآة فى العشرين من نوفمبر سنة أحدثت هذه ال:  ج

 ربعين ميالديةة وأخمسو
 من قتل فى هذه المعرآة؟:  س
 فى هذه المعرآة ليتكول إيسديمانقتل :  ج
 بما طرد جندرال سوديرمان وجنوده الهوالنديين؟:  س
سوفيت "طرد جندرال سوديرمان وجنوده الهوالنديين بتخطيط :  ج

 "اوداع
 متى توفي؟:  س
توفي في اتاسع وعشرين من يناير سنة الف تسعمائة وستة عشر في :  ج

 ماالغ ودفن فى سماآي جوآجاآارتا 
 
 السالم عليكم:  س
 وعليكم السالم: ج 

 
 :في النشاط األخير قامت الباحثة بما يلي 

بعد ما انتهت المجموعات آلها من البحث والنقاش والحور بين  -
آل مجموعة في مكان جلوسهم قامت الباحثة بإعطاء خالصة 



 

عن هذه المادة ويؤآدها لمعرفة قدرة التالميذ طوال اشتراآهم 
 .ةهذه العملية التعليمي

 .ثم تختتم المدّرسة الدرس بالدعاء -
 الثانياللقاء الثاني من الدور  -2

نفدت إجراءات في الفصل الثاني  الثانيفي اللقاء الثاني من الدور 
من قسم اللغة الثالث بالمدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية تمباء 
براس جومبانج جاوا الشرقية قامت بها الباحثة وفق خطة التعليم 

في التاريخ  الثالثاءو نفدت إجراءات التعليمية في يوم . قررةالم
وتالميذ هذا الفصل آلهم حضروا . م 2009من أبريل سنة  21

 .هذه إجراءات التعليمية
ومدة " األبطال اإلندنيسي  "وموضوع الدرس في هذا اللقاء هو 

أما إجراءات التعليم فتتكون من النشاط . دقيقة 80الخصة حوالي 
 :و النشاط الرئيسي والنشاط األخير آما يلي األول 

 : في النشاط األول قامت الباحثة بما يلي
في البداية تلقى المدّرسة السالم والتحية على جميع التالميذ    -

. بقول السالم عليكم ورحمة اهللا وبرآاته، وقول آيف أحوالكم 
 فيجب التالميذ بقول وعليكم السالم ورحمة اهللا وبرآاته وقول

 .صباح النور، وقول بخير والحمد هللا، على التوالي
ثم توجه المدّرسة إلى المادة التي ستدّرس وربطها بما يتعلق بها    -    

 .بالسؤال والجواب
تقّسم المدّرسة " األبطال اإلندنيسي  "وبعد أن فهم الشرح عن   -

التالميذ إلى ثمانية مجموعات ويتكون آل مجموعة من أربع 
لميذة، وينتقل جلوسهم آما قد قرر مكانهم في او خمس ت

 . األسبوع الماضية
 :في النشاط الرئيسي قامت الباحثة بما يلي 

 يبحث ويناقش آل مجموعة عن موضوعهم   -
 يحاور آل مجموعة في مكان جلوسهم  -
يقدم آل مجموعة واحدا فواحدا عن مو ضوعهم أمام مجموعة  -

 .أخرى
تعليقات على حصيلة آل مجموعة من وآذلك تقدم المدّرسة ال -

 .تصحيح وتقدير درجة
 :في النشاط األخير قامت الباحثة بما يلي 



 

بعد ما انتهت المجموعات آلها من البحث والنقاش والحور بين  -
آل مجموعة في مكان جلوسهم قامت الباحثة بإعطاء خالصة 
عن هذه المادة ويؤآدها لمعرفة قدرة التالميذ طوال اشتراآهم 

 .ه العملية التعليميةهذ
 .ثم تختتم المدّرسة الدرس بالدعاء -
 
 الثانياللقاء الثالث من الدور -3

في اللقاء الثالث من الدور األول نفدت إجراءات في الفصل الثاني 
من قسم اللغة الثالث بالمدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية تمباء 

ق خطة التعليم براس جومبانج جاوا الشرقية قامت بها الباحثة وف
في التاريخ الخميس و نفدت إجراءات التعليمية في يوم . المقررة

وتالميذ هذا الفصل آلهم حضروا . م 2009من أبريل سنة  23
 .هذه إجراءات التعليمية

ومدة " األبطال اإلندنيسي  "وموضوع الدرس في هذا اللقاء هو 
ن النشاط أما إجراءات التعليم فتتكون م. دقيقة 80الخصة حوالي 

 :والنشاط األخير آما يلي األول و النشاط الرئيسي 
 :في النشاط األول قامت الباحثة بما يلي 

ة على جميع التالميذ بقول في البداية تلقى المدّرسة السالم والتحي   -
فيجب . عليكم ورحمة اهللا وبرآاته، وقول آيف أحوالكم  السالم

 وبرآاته وقول صباح التالميذ بقول وعليكم السالم ورحمة اهللا
 .النور، وقول بخير والحمد هللا، على التوالي
 : في النشاط الرئيسي قامت الباحثة بما يلي

توجه المدّرسة اإلختبار فيشمل على التكلم في وصف شفاهيا  -
والهدف من هذا اإلختبار معرفة قدرة التالميذ على . وتحريريا

تتعلق  والفهم التيإستيعاب النطق المفردات والطالقة والقواعد 
ر .آارتيني، جيندرال سوديرمان،  إ( أبطال اإلندونيسيب
 ومو،ـوآارنو، الدآتور سوتــس

ك هاجر ديوانتورو، الشيخ هاشم أشعاري، األمير ديفونكارا،     
 ).دين   جوت نياك 

بعد انتهاء التالميذ من إجابة األسئلة المعّدة وجمع البيانات في  -
وبعد أن قامت الباحثة . الباحثة تصحيحها أوراق اإلجابة،  قامت

بتفتيش وتصحيح وتقدير درجة البيانات يعرض هنا نتائج 



 

مستوى تالميذ الفصل الثاني من قسم اللغة الثالث بالمدرسة 
الثانوية اإلسالمية الحكومية تمباء براس جومبانج جاوا الشرقية 

 :في مهارة الكالم، آما في الجدول اآلتي
 



 

 9: ل الجدو
تائج التالميذ الفصل الثاني من قسم اللغة الثالث في اإلختبار البعدي ن

 لثانيفي مهارة الكالم في دور ا
الر
النط أسماء التالميذ قم

 ق
المفردا
 الفهم القواعد الطالقة ت

مجموعة 
تحول 
 الدرجات

 البيان المعيار

 ناجح جداجيد 488 4 5 45 أديبة الصابرة 1
ناجح جيد 484 4 5 44ألفني نور فريدة 2
 ناجح جيدجدا 488 4 5 45 أنيقة المبّررة 3
ناجح جيد 484 4 5 44 أنيس مولية 4
 ناجح جيد 480 4 4 44 أّنِ رْسواندا 5
 ناجح جيدجدا 488 4 5 45 عاري إستيرا 6

ديسي وحيو نور  7
ناجح جيد 484 4 5 44 عيني

إيلوك نورا  8
 ناجح يدج 480 4 4 44 فرامودييا

9 
فهم فوتري 

 ناجح جيدجدا 488 4 5 45 عائشة

ناجح جيد 484 4 5 44 فريضة النعيمة 10

11 
فطرة عند 

 ناجح جيدجدا 488 4 5 45 فورناما

 ناجح جيد 480 4 4 44 إيكا دفيانتي 12
ناجح جيد 484 4 5 44 إمرأة الصالحة 13
 اجحن جيدجدا 488 4 5 45 إيرما فراديبة 14
 ناجح جيدجدا 488 4 5 45 حرزة نور ماال 15
 ناجح جيدجدا 488 4 5 45 حسن الخاتمة 16
 ناجح جيدجدا 488 4 5 45 لولوء محتوم 17
 ناجح جيد 480 4 4 44 مبّررة 18
 ناجح جيد 480 4 4 44نانيك ويجايانتي 19

20 
نلنا منحة 

ناجح جيد 484 4 5 44 المولى

جمفاآا  نوفية 21
 ناجح جيد 480 4 4 4 4 فوتري

 ناجح جيد 480 4 4 44 نور فطرية 22



 

 ناجح جيدجدا 488 4 5 45 نور وحيدة الفضيلة 23
ناجح جيد 484 4 5 44 نورالفتية 24
 ناجح جيدجدا 488 4 5 45 نور اإلستقامة 25
ناجح مقبول 472 3 4 43 ريني دماينتي 26

27 
ريستا لني 

ناجح مقبول 472 3 4 43 ريانيأند

رزقي  28
 ناجح جيدجدا 488 4 5 45 فوسفيتاساري

 ناجح جيدجدا 488 4 5 45 صالحة 29
ناجح جيد 480 4 4 44 سيتي نوفيانا  30
ناجح مقبول 472 3 4 43 سري وحيوني 31
 ناجح جيدجدا 488 4 5 45 شفا نور فيندا 32
 ناجح جيدجدا 488 4 5 45 أم فوزية 33

34 
يولية 

ناجح مقبول 472 3 4 43 وينداساري

 ناجح جيدجدا 488 4 5 45 زهرة عملية 35
 

نطرا إلى جدول السابق يتضح أن نتائج التالميذ في استيعاب 
 :المفردات في الكالم يمكن تصنيفها إلى أربعة أقسام آما يلي

 الثانيالدور 
 )يد جدافي درجات ج ةميذتل %16 ( 71، 45

 )تلميذة في درجاتهن جيد 15(%  86، 42 
 )تلميذة في درجات مقبول 4(%  43، 11  

 ). ي راسبت نقصان أدرجا واليكاد ويوجد منهن في 
 ثانياإلنعكاس من الدور ال) ب 

وحينما تنفذ إجراءات التعليم في اللقاء األول والثاني من الدور 
إلجراءت التعليمية آما قامت قامت الباحثة بالمالحظة عن هذه ا الثاني

الباحثة بمالحظة الظواهر الموجودة من سلوك التالميذ حينما اشترآوا 
في عملية التعليم والتعلم وأدوات المالحظة المستخدمة هي نمط 

 .المالحظة للمدّرسة و نمط المالحظة للتالميذ



 

ولحظت الباحثة أن إجراءات التعليم في اللقاء األول من الدور 
قد نفذت وفق حطة التعليم المقررة، إال أنها تختلف من حيث  الثاني

 .مستواها من مستوى جيد ومتوسط وضعيف
وآذالك لحظت الباحثة أن إجراءات التعليم في اللقاء األول والثاني 

قد نفذت وفق حطة التعليم المقررة، إال أنها تختلف من  الثانيمن الدور 
 .يفحيث مستواها من مستوى جيد ومتوسط وضع

إعتمادا على حصيلة هذه المالحظة أن المدّرسة قد أجرى عملية 
وفق حطة التعليم الثاني التعليم في اللقاء األول والثاني من الدور 

وهذا .المقررة، إال أن هذه اإلجراءات التعليمية تختلف من حيث مستواها
يعني أن هذا البحث قد تحقق األهداف المقرر وهي إرتفاع مستوى 

 مقبول،مستوى  راسب إلىذ في المفردات و التكلم من مستوى التالمي
جيد جدا في  مستوى ومستوى جيد إلى ،جيد مستوى ومستوى مقبول إلى

وآذلك يزداد رغبتهم . من اإلختبار البعدي األول والثاني  .الدور الثاني
 .م اللغة العربية تعلواهتمامهم في تعليم و

ية التعليم من اإلستبانة يعرف حماسة التلميذ ونشاطهم في عمل
والمالحة داخل الدراسة، وبجانب ذلك أآثر التالميذ قادرين على الكالم 

 Student .تقسيم الطالب إلى المجموعات باإلنجازم عن آرائهم بإستخدا
Teams Achevement Devision (STAD)”    

  جدا اتصل إلى مستوى جيداء على هذه اإلجراءات التعليمية قد بن
 .اإلجراءات في اللقاء الثالث من الدور الثانيلمدّرسة اي نتهوت

وآذالك قامت الباحثة بمالحظة سلوك التالميذ حينما اشترآوا في 
الحظت . الثانيالعملية  التعليمية في اللقاء األول والثاني من الدور 

ويظهر . الباحثة إهتمام التالميذ بصورة آبيرة بهذه العملية  التعليمية
 :ا في سلوآهم عندما اشتراآهم فيها آما يلي ذالك واضح

 :عن المالحظة خالل عملية التعليم والتعلم  10أنظر إلى الجدول 
إستجابتهم في ) 2(أسئلة التالميذ خالل الدرس، ) 1(:يحتوي على 

رغبتهم في التكلم ) 4(ميولهم وحماستهم في التعلم ) 3(تقديم اآلراء 
 .باللغة العربية

 
 10: الجدول 

رال
أسئلة التالميذ  أسماء التالميذ قم

خالل الدرس 
إستجابتهم في 

 اآلراء  تقديم

ميولهم 
وحماستهم في 

 التعلم

رغبتهم في التكلم 
 باللغة العربية



 

 * * * * أديبة الصابرة 1
 * * * *ألفني نور فريدة 2
 * * * * أنيقة المبّررة 3
 * - * * أنيس مولية 4
 * * * * أّنِ رْسواندا 5
 * * * - عاري إستيرا 6
ديسي وحيو نور  7

 * * * * عيني

إيلوك نورا  8
 * * * * فرامودييا

9 
فهم فوتري 

 * * * * عائشة
 * * * * فريضة النعيمة 10
11 

فطرة عند 
 * * * * فورناما

 * * * - إيكا دفيانتي 12
 * * * * إمرأة الصالحة 13
 * * * * إيرما فراديبة 14
 * * * * ماال حرزة نور 15
 * * * * حسن الخاتمة 16
 * * * * لولوء محتوم 17
 * * * * مبّررة 18
 * * * *نانيك ويجايانتي 19
20 

نلنا منحة 
 * * * * المولى

نوفية جمفاآا  21
 * * * * فوتري

 * * * * نور فطرية 22
 * * - * نور وحيدة الفضيلة 23
 - * * * نورالفتية 24
 * * * * قامةنور اإلست 25
 - * * * ريني دماينتي 26
 * - * *ريستا لني  27



 

 أندرياني
رزقي  28

 * * * * فوسفيتاساري
 * * - * صالحة 29
 * * * - سيتي نوفيانا  30
 - * * * سري وحيوني 31
 * * * * شفا نور فيندا 32
 * - * * أم فوزية 33
34 

يولية 
 * * * * وينداساري

 * * * * زهرة عملية 35
 91،4 91،4 94،3 91،4 النسبة المئوية

 
                  الب إلى المجموعات باإلنجازــسيم الطــتق" األسلوب  بهذا

  Student Teams Achevement Devision (STAD)  "إستيعاب  التالميذ سهل على
هل عليهم السهولة في التكلم وآذلك للمدرسين س المفردات ويسب آذلك

 .المفرداتيستغرق وقتا طويال في تقديم  تعليم المفردات، بدون أن
تقسيم الطالب إلى " وبتطيق تعليم اللغة العربية عن طريقة 

صار "   Student Teams Achevement Devision (STAD) .المجموعات باإلنجاز
حتى يرغبون في  .التالميذ مشجعين في تقديم اآلراء شفهيا وتحريريا

 .علم اللغة العربية واليشعرون بالسأم والملل والخوفت
 

 المؤشرات في ترقية عملية التعليم وحصيلتها وتحسينها 
من التحليل ومالحظة الباحثة تنسيق البرامج تقديمها وتقويمها، توجد 

 :المؤشرات في ترقية نوعية التعليم والتعلم 
تفيد للتالميذ في حل عملية التعليم والتعلم في تعليم اللغة العربية  -1

 .مثل السأم والملل والخوف في تقديم اآلراء شفهيا مشكالتهم 
 درجة التالميذ مرتفعة  -2
 األطاء الشائعة في التكلم متدانية -3



 

 خامسالفصل ال

 نتائج البحث والتوصيات والمقترحات

 نتائج البحث -أ
ة ى المدرس ة ف ة العربي ادة اللغ ة اإلسالمية الحك إن م ة الثانوي ومي

رقية  اوا الش انج ج راس جومب اء ب اد   تمب ا، وال تك ذ أول بناءه درس من ت
ا       ك السنوات تطورا قيم اء تل ذه      . تتطور فى أثن يم فى ه ا عوامل التعل أم

 :المدرسة فهي فيما يلى
ا      .1 ة تكلم ة العربي دارس اللغ تكلم ال ى أن ي ة إل ة العربي يم اللغ يهدف تعل

ة و    ب العلمي م الكت رأ ويفه دا صحيحا ويق ة  جي ة باللغ ة المكتوب الديني
 .العربية

واد المناسبة      .2 رر واآلخر والم المواد الدراسية مأخوذة من الكتاب المق
 .لتنمية مهارات التالميذ اللغوية خاصة مهارة الكالم

دخل   .3 تعلم بالم يم وال راء التعل تأن إج اونيال ارة   علم التع يم مه ى تعل ف
ة جمي    ة   الكالم له فعالية يطبقها المدرسون فى تنمي ارات اللغوي ع المه

 .خاصة فى تنمية مهارة الكالم
أما مدى نجاح التالميذ فى تنمية آفاءة مهارة الكالم باستخدام المدخل   .4

اوني  تعلم التع ذ   ال ان التالمي ث آ دا حي د ج توى الجي ى المس و ف فه
التعلم يحصلون على النتائج الجيدة جدا وهم فرحين باستخدام المدخل 

 .التعاوني
ر         أما الوسائل  .5 ذه المدرسة تترآز فى استخدام المختب ة فى ه التعليمي

ة بالعناصر    اللغوي الذى يكون مرآزا، باإلضافة إلى الوسائل المتعلق
 . المساعدة فى تعليم اللغة العربية

ذه المدرسة،         .6 را فى ه أما طرائق التعليم التى يستخدمها المدرس آثي
 .وهي الطريقة المباشرة، والطريقة السمعية الشفهية

 :من المشكالت التى توجد فى عوامل التعليم فى هذه المدرسة، هي .7
ة، وال تخطط          . أ يم العام ى أهداف التعل أن أهداف التعليم تقتصر عل

ين         ة وال تع ر اللغ روع  وعناص ل ف اءة لك ة أو آف داف خاص أه
ذ    ل التلمي ة لك اءة المطلوب ه    . الكف ذ أن قدرت عر بعض التالمي فيش

 .اللغوية ال تتطور آثيرا



 

ة      آا  . ب يم وخلفي ام بأهداف التعل دون االهتم نت المواد الدراسية تعد ب
م   ية ل واد الدراس عر بعضهم أن الم ة، فيش ين اللغوي درة الدارس وق

ة اتهم اللغوي ية وال  . تناسب بحاج اهج الدراس د المن م تع ذلك، ل وآ
 .سيما خطة التدريس

ة،       . ج دارس المختلف ن الم اءوا م امج ج ذا البرن ى ه ذ ف إذ أن التالمي
اخت ا ال يختلف ف ة، بينم ى الدراس تراك ف ى االش تعدادهم عل لف اس

 .تنفيذهم فى تعليم مواد اللغة وطرائق التعليم والتقويم
ى       . د اعد عل م تس ة، فل ب بتخصص اللغ م تناس ة ل ة التعليمي أن البيئ

م توجد العناصر واألحوال        ا، أي ل ة فيه تطوير تعليم اللغة العربي
تخ ين الس جع الدارس ى تش ات الت ى والنظام ة ف ة العربي دام اللغ

 .معاملتهم اليومية
ين       . هـ ة ب دا بسبب لحن العالق نظم جي وآانت طرائق تعليم اللغة لم تت

ية         ة الدراس ة الحص ذلك قل ية وآ واد الدراس يم والم داف التعل أه
واد المضمونة      ى ترتيب الم لتعليمها، فيدرس المدرس باالتباع عل

 . فى الكتب الدراسية
 

 االقتراحات  . أ
الثانوية للمدرسة  ةالباحث تالحظة على نتائج البحث، فاقترحبعد الم

ومدرسي اللغة  اإلسالمية الحكومية تمباء براس جومبانج جاوا الشرقية
 :العربية فيها على

ام   .1 ة     إعادة تنظيم أهداف التعليم باالهتم يم العام ى أهداف التعل ة  لعل لغ
ة الدارس  توى حاج ين، ومس داف للدارس ة األه ة، وأهمي ين، العربي

ة ة التعليمي ل    . والبيئ نظم لك داف ت ون األه ى أن تك ذا، ينبغ ب ه بجان
يم   ل التعل ة ومراح روع اللغ درة (عناصر وف ة أو الق اءة المطلوب الكف

 ).األساسية لمرحلة معينة
ة،       .2 ة التعليمي يم والبيئ واد الدراسية التى تناسب أهداف التعل إعداد الم

تم إعداد    أو فى عبار. سين اللغويةروتمأل حاجات الدا ة أخرى، أن يه
ا     ددة للدارسين ينمون فيه ة ومتع وفير فرص آافي واد الدراسية بت الم
ى      دربون عل اتهم ويت اتهم ورغب ميولهم واتجاهاتهم ويشبعون بها حاج
ى   بعض المهارات والعادات األساسية التى من شأنها أن تساعدهم عل

 .التصرف وتعقل خيال مواقف الحياة المختلفة



 

ذه المدرسة، وهي    بهذه المناسب ة، ينبغى أن تنظم المناهج الدراسية له
ا        تمكن فيه ث ي ا حي دخل التكنولوجي ى م ير عل ى تس اهج الت المن
واد       راءات الم ية وإج درة األساس ة أو الق اءة المطلوب ارين الكف المعي

 .للحصول على تلك الكفاءة
ذ الدارسون تنف      .3 با، أي أن ينف ذا مناس يم تنفي ذا  تنفيذ الدارسين فى التعل ي

ية    درتهم األساس توى ق ى مس اد عل ا باالعتم ون  . مختلف ى أن يك فينبغ
دارس       ذلك بال دارس المتوسط وآ ذ ال تنفيذ الدارس المبتدأ مختلفا بتنفي

 .المتقدم
داد      .4 يم، وإع اليب التعل ق وأس ى طرائ ين عل تيعاب المدرس وير اس تط

ل أن      . المواد الدراسية أو خطة المحاضرة   د قي ا ق ذا ضروري، آم ه
م يكف   العنا رة إن ل انى آثي ا مع دا فليست له تعدت جي ا اس صر آيفم

ل دوره  ى عم درس ف ا صعبت إن  . الم ية آيفم واد الدراس ذلك الم وآ
 .يكف المدرس فى طرائق التعليم فتسهل المواد للدارسين

إعداد الوسائل التعليمية التى تساعد فى الحصول على أهداف التعليم،  .5
هلة و ائل س ون الوس ا يرجى أن تك ةطبع ا فعال إذ أن . رخيصة ولكنه

إعداد الوسائل ال بد أن يهتم بكثرة المصاريف التى تنفق فى استخدام   
ا ى تنتجه ائج الت ع النت وازن م د أن تت ائل، وهي ال ب ا يكن . الوس مهم

ة    ائل التكنولوجي ن الوس دة م ع فائ يطة أوس ائل البس تخدام الوس اس
واز   ا ال تت رة المصاريف   الحديثة إذا آانت النتائج المحصولة به ن بكث

 .التى تنفق بها
ة            .6 ة، وهي أن تفضل البيئ ة تساعد فى تكثيف اللغ ة بيئ أن تجعل البيئ

الجاهزة اآلن، أي جعل النظام التعليمي المناسب بالبيئة، نظام خاص   
ة      ى الدراس ترآة ف ر المش ع العناص ى جمي د عل ة يقي ف اللغ لتكثي

ة( ذ الدراس دارس ومنف درس وال ذا ألن المد). الم ة وه ة رس الثانوي
لم تستطع أن  اإلسالمية الحكومية تمباء براس جومبانج جاوا الشرقية

ة  ل بيئ ة"تجع ى   ". المعهدي تعجل ف ن يس ه، ول ى أن يفضل بيئت فينبغ
 .جعل البيئة المعهدية إن لم تكف استطاعته فيه

ة، وهي الطرائق المناسبة      .7 تكثير طرائق التعليم فى تعليم اللغة العربي
واد  دافهابصميم الم ارة المدرس فى . وأه را من مه ذا يطلب آثي وه

 .استخدامها فى التعليم
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 ثانياالمراجع العربية                             

 آتب-1

، وآلة المطبوعات عبد اهللا أصول البحث العلمي ومناهجهأحمد بدر، 
 .، دون السنةنحرمي

،  دار الفكر للنشر والتوزيع البحث العلمي، آخرونذوقان عبيذات و
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 )1987،القرى
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، القاهرة ، دار المعارف ، المنهج وعناصرهإبراهيم بسون عمير، 

1991  
جامعة : ض الريا( علم اللغة النفسي ،منصور، عبد المجيد سيد أحمد
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 بحوث -2
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وف ال ،ص ي   ،رج اوني ف تعلم التع الل ال ن خ الم م ارة الك ة مه تنمي
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Prom Penilaian Diri Bahasa Lisan 
 
PENILAIAN DIRI TENTANG KEMAMPUAN BERBICARA 
 
NAMA : _________________________TANGGAL :___________________ 
 
 
Bagian 1 : Bubuhkan tanda silang (x) pada setiap bagian untuk menunjukkan seberapa 

banyak anda setuju atau tidak setuju. 

 

Minggu ini saya menggunakan bahasa Arab berbicara dengan:______________________ 

1. Saya pikir, saya sukses                                                                           TS____’ S_____ 

2. Mitra bicara saya dapat memahami saya                                                TS____’ S_____ 

3. Saya merasa tenang berbicara bahasa Arab dengan orang lain              TS____’ S_____ 

4. Saya memahami segala sesuatu yang dikatakan orang itu kepadaku     TS____’ S_____ 

5. Saya dapat mengerjakan hal ini lagi tanpa masalah                                TS____’S_____ 

 

Bagian 2: Lengkapi kalimat-kalimat berikut. 

6. Jika seseorang tidak memahami saya, saya __________________________________ 

    _____________________________________________________________________ 

    _____________________________________________________________________ 

    _____________________________________________________________________ 

7. Jika saya tidak memahami pembicaraan seseorang, saya ________________________ 

    _____________________________________________________________________ 

    _____________________________________________________________________ 

    _____________________________________________________________________ 

8. Sekarang saya mengetahui _______________________________________________ 

    _____________________________________________________________________ 

    _____________________________________________________________________ 

    _____________________________________________________________________  

             
 
 
 



FORM SEJAWAT : MENJELASKAN PROSES 
 
Nama Pembicara :__________________________Tanggal :_______________________ 
Nama Anda         :__________________________ 
 
=============================================================== 
 
Bagian 1: Lingkari kata Ya, Cukup, Tidak untuk menunjukkan bagaimana Anda merasakan 

laporan pembicara. 

 

1. Saya memahami apa yang dikatakan pembicara                          Ya,   Cukup,    Tidak 

2. Pembicara mendiskripsikan cara kerja suatu perangkat               Ya,   Cukup,    Tidak 

3. Pembicara menjelaskan dengan kecepatan yang dapat 

    saya ikuti                                                                                       Ya,   Cukup,    Tidak 

4. Saya rasa saya dapat mengerjakan ini sendiri sekarang               Ya,   Cukup,    Tidak 

5. Arah pembicaraan jelas                                                                Ya,   Cukup,    Tidak 

 

Bagian 2 : Lengkapi kalimat-kalimat berikut. 

 

6. Saya senang jika pembicara ______________________________________________ 

    _____________________________________________________________________ 

    _____________________________________________________________________ 

7. Pembicara baik dalam ___________________________________________________ 

    _____________________________________________________________________ 

    _____________________________________________________________________ 

8. Barangkali pembicara dapat ______________________________________________ 

    _____________________________________________________________________ 

    _____________________________________________________________________ 



PENILAIAN DIRI TENTANG STRATEGI KOMUNIKASI 
DALAM BAHASA LISAN 

 
 

NAMA : _________________________TANGGAL :___________________ 
 
 
Lingkari kata jawaban yang menunjukkan seberapa Anda sering mengerjakan hal-hal 

berikut. 

 

Ketika menghadapi problem dalam berbicara bahasa Arab, saya : 

 

1. Menggunakan bahasa pertama 

      (bahasa Indonesia)                                                             Jarang    Kadang2      Sering 

2. Meminta bantuan                                                               Jarang    Kadang2      Sering 

3. Menggunakan gerak tubuh/ekspresi                                  Jarang    Kadang2      Sering   

4. Menghindari komunikasi secara total atau sebagian         Jarang    Kadang2      Sering  

5. Menggunakan sinonim atau deskripsi                               Jarang    Kadang2      Sering 

6. Membentuk kata baru                                                        Jarang    Kadang2      Sering  

7. Menyederhanakan apa yang hendak saya kehendaki        Jarang    Kadang2      Sering 

8. Putus asa dan  masa bodoh                                                Jarang    Kadang2      Sering   

 
 
 



PENILAIAN DIRI TENTANG FUNGSI BAHASA 
AKADEMIK 

 
NAMA : _________________________TANGGAL :___________________ 

 
 

 
Bubuhkan tanda cek (V) pada kotak yang mendiskripsikan seberapa baik Anda dapat 

menggunakan bahasa Arab. Tambahkan komentar ! 

 

TUGAS 

K
U
R 
A
N
G

C 
U
K
U
P 

B 
A
I 
K

S 
A 
N 
G 
A 
T

B 
A
I 
K KOMENTAR 

1. Saya dapat mendiskripsikan 
benda dan manusia 

     

2. Saya dapat mendiskripsikan 
peristiwa yang sudah lalu  

     

3. Saya dapat menyimak dan 
memahami program radio 

     

4. Saya dapat menyimak dan 
memahami acara TV/ video 

     

5. Saya dapat menyatakan 
suatu pendapat 

     

6. Saya dapat mengemukakan 
persetujuan/ketidak 
setujuan 

     

7. Saya dapat meringkas cerita      
8. Saya dapat memberikan 

laporan lisan 
     

 



PENILAIAN DIRI TENTANG PARTISIPASI DALAM 
KELOMPOK 

 
PENILAIAN DIRI TENTANG FUNGSI BAHASA 

AKADEMIK 
 

NAMA : _________________________TANGGAL :___________________ 
 
 

 
Seberapa sering Anda mengerjakan hal-hal berikut dalam kelompok Anda hari ini ? 
Bubuhkan tanda cek (V) pada kotak untuk mendiskripsikan respon Anda dan beri komentar. 
 

TUGAS 

J 
A 
R 
A 
N 
G 

K
A
D
A
N
G

S 
E 
R 
I 
N 
G 

KOMENTAR 

1. Saya mendengarkan kawan 
dalam kelompok 

    

2. Saya merangkum yang 
dikemukakan orang lain 

    

3. Saya meminta informasi     

4. Saya memberi informasi     

5. Saya dapat menyatakan 
suatu pendapat 

    

6. Saya dapat mengemukakan 
persetujuan/ketidak setujuan 

    

7. Saya meminta klarifikasi     

8. Saya dapat memberikan 
laporan lisan 

    

 
 



Lembar Pengamatan Partisipasi Siswa dalam 
Kegiatan pembelajaran 

 
Rekamlah partisipasi siswa dengan cara membubuhkan nomor kegiatan pada kolom menit terjadinya partisipasi. 
 
Daftar kegiatan (kondisional): 
1. Melafalkan                                                       6.  Mendiskusikan terjemahan 
2. Menghafalkan                                                  7.  Mengemukakan pertanyaan 
3. Unjuk Hafalan                                                 8.  Menjawab pertanyaan 
4. Membaca arti kata                                            9.  Mengemukakan pendapat/komentar 
5. Mendiskusikan terjemahan                             10. Menjelaskan 
 
 
Bulan :    Kelas  XI Bahasa 3       

 
No 

NAMA Klmpk
Kegiatan Per Lima Menit Ket. 

 Urut Induk 1 2 3 4 5 6 7 8  
1 19595 ABIDATUS SHOBIROH 3                     
2 19884 ALFANI NOER FARIDA 5                     
3 19648 ANIQOTUL MUBAROH 4                     
4 19886 ANIS MAULIYAH 1                     
5 19695 ANNA RISWANDA 7                     
6 19744 ARI ISTIARA 2                     
7 19891 DESI WAHYU NURAINI 8                     
8 19657 ELLOK NORA PRAMUDIA 4                     
9 19750 FAHMI PUTRI AISYAH 2                     

10 19753 FARIDLOTIN NAIMAH 6                     
11 19798 FITTRAH INDAH PURNAMA 3                     
12 19851 IKA DEVIANTI 1                     
13 19668 IMRO'ATUS SHOLIHAH 6                     
14 19802 IRMA FARADHIBA 5                     



No 
NAMA Klmpk

Kegiatan Per Lima Menit Ket. 
 Urut Induk 1 2 3 4 5 6 7 8  

15 19901 KHIRZAH NURMALA 8                     
16 19710 KHUSNUL KHOTIMAH 4                     
17 19906 LULUK MAFTUM 7                     
18 19628 MUBARROROH 2                     
19 19909 NANIK MUJAYANTI 5                     
20 19675 NILNA MINHATAL MAULA 5                     
21 19718 NOVIA CEMPAKA PUTERI 1                     
22 19913 NUR FITRIA 3                     
23 19817 NUR WAHIDATUL FADHILAH 6                     
24 19774 NURIL FUTYA 7                     
25 19679 NURUL ISTIQOMAH 8                     
26 19823 RENI DIMAYANTI 4                     
27 19918 RISTA LENI ANDRIANI 7                     
28 19724 RIZKI PUSPITASARI 8                     
29 19872 SHOLIHAH 2                     
30 19731 SITI NOVIANA 6                     
31 19637 SRI WAHYUNIH 3                     
32 19685 SYIVA NURVIANDA 8                     
33 19927 UMMI FAUZIYAH 5                     
34 19786 YULIATUL WINDASARI 1   
35 19642 ZAHROTUN AMLIAH 2   



FORMAT STANDAR PENILAIAN KETRAMPILAN BERBICARA 
 
Nama  : ……………………………… 
Siswa 
 
Korektor  : ……………………………… 

Tanggal : …………………………… 
 
 
Skor/Nilai : …………………………… 
 

Nilai Karakter Ujaran Skor 
5 Sedikit sekali kesalahan ujaran (speech defect) yang muncul  
4 Kesalahan ujaran lebih terlihat, tetapi masaih dapat dimengerti 

dengan jelas  
3 Terdapat kesalahan ujar yang mengundang perhartiann lebih dalam 

menyimak, bahkan terkadang kurang dipahami  
2 Sulit dipahami karena kesalahan ujar, sehingga harus banyak 

mengulang apa yang dikatakannya  
1 Kesalahan ujar yang muncul mengakibatkan perkataannya tidak bisa 

dipahami sama sekali.  
Nilai Qowa’id  

5 Kesalahan gramatikal dan susunan kalimat sedikit sekali, bahkan 
tidak terlihat  

4 Terjadi kesalahan gramatikal, namun tidak menyebabkan kaburnya 
arti  

3 Kadangkala terjadi kesalahan dan menyebabkan kaburnya arti  
2 Kesalahan gramatikal menyebabkan sulit dipahami, dan siswa hanya 

mengulang- ulang satu bentuk atau pola kalimat  
1 Banyak terjadi kesalahan arti karena kesalahan gramatikal yang fatal 

sampai perkataannya tidak dapat dipahami sama sekali  
Nilai Kosakata  

5 Menggunakan kosakata atau idiom sebagaiman para penutur asli 
dengan sempurna  

4 Kadangkala menggunakan idiom yang kurang tepat atau terpaksa 
mengulang ide-ide sebelumnya karena kosakata yang dimiliki tidak 
dapat membantunya.  

3 Berkali-kali menggunakan kata-kata yang salah perkataan yang 
sedikit karena pebendaharaan kosakata yang dimiliki terbatas  

2 Kesalahan dan minimnya jumlah kosakata yang digunakan 
menyebabkan perkataanya sangat sulit dipahami  

1 Kosakata yang dimiliki sangat terbatas sehingga tidak mampu 
berbicara sama sekali  

Nilai Kelancaran   
5 Kelancaran berbicara siswa sama dengan penutur asli  
4 Tempo berbicara terlihat agak berkurang karena masalah-masalah 

kebahasaan  
3 Antara tempo dan kelancaran makin terpengaruh oleh masalah 

kebahasaan  
2 Selalu mengulang-ulang(gagap, ragu). Dirinya kadang terpaksa diam 

karena keterbatasan bahasa  
1 Pembicaraan tersendat-sendat/terputus sampai tidak mungkin 

dilakukan dialog  



 
Nilai Pemahaman  

5 Terlihat memahami semuanya tanpa kesulitan   
4 Dalam tempo normal, mampu menguasai semuanya, namun 

terkadang siswa minta mengulang perkataan yang disampaikan 
padanya  

3 Mengerti sebagian besar apa yang dikatakan jika tempo lebih lambat 
dari biasanya dengan beberapa pengulangan  

2 Banyak menagalami kesulitan dalam mengikuti pembicaraan 
sehingga siswa hanya mampu terjadi kesalahan arti karena kesalahan 
gramatikal yang fatal sampai memahami jika disampaikan dalam 
tempo lambat banyak pengulangan  

1 Tidak mampu memahami apa yang diucapkan padanya kendati dalam 
percakapan paling sederhana dan mudah sederhana dan mudah  
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