
  سيايجمهورية إندون
  وزارة الشؤون الدينية 

  جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية بماالنج
  كلية الدراسات العليا قسم تعليم اللغة العربية

  
  

رة في تنمية مهارة الكالم ّ   استخدام طريقة القياس المطو
  )الشرقيةجتربة يف مدرسة مشس العارفني الثانوية اإلسالمية باسوروان جاوا (

  
  بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير في تعليم اللغة العربية 

  
   

  إعداد الطالب
      الدكتور توركيس لوبيس        ديان أرديانطا:     االسم

  ١٩٦٢٠٥٠٥٢٠٠١١٢١٠٠٢      ٠٨٧٢٠٠٠٤:   رقم التسجيل
  
  
  
  
  

  
  العام 
  م ٢٠١٠
  ه ١٣٤١



  
  
  
  
  

  االستهالل
  
  
  

  بـسم اهللا الرمحن الرحيمـ
  

                   

  )٢:سورة يوسف(
  
  
  
  
  
  
  



  
  إهداء

  

  
  إىل والدي ووالديت

  املعلم الذي تلقيت على يديه الكرمي أول مبادئ الصدق والوفاء 
  وعرفت يف نفسه السمحة الطيبة وسالمة الطوية ونقاء الضمري 

  تقدمة إجالل واحرتام
  إىل أساتذيت الذين أدين هلم بالكثري 

  تقديرا وإجالال
  إىل من مها عندي يف مقام الزوجة واالبن
  مودة وتقديرا ورغبة يف التقدم العلمي

  إىل الذين يؤمنون بأن النحو العريب مل ينضج ومل حيرتق والذين مل يؤمنوا
  إىل الذين حيرصون على اللغة العربية حرصهم على وجود األمة 

  ها رسل حضارة أسهمت وتسهم يف خدمة اإلنسانوبقائ
  
  
  
  

  
  
  



  الشكر والتقدير
 
  

احلمد هللا على كل حال، وأشكره على فضله املتوال، وأسأله جزيل النوال، والثبات يف احلال 
واملآل، وأصلي وأسلم على خري الصابرين الشاكرين، وعلى أله وأصحابه والتابعني ومن تبعهم 

  :أما بعدبإحسان إىل يوم الدين، 
ّ اهللا على االنتهاء من كتابة هذا البحث، فله سبحانه أهلج باحلمد والثناء، فلك  وقد من

أن  -بعد محد اهللا تعاىل –احلمد يا ريب حىت ترضى، على جزيل نعمائك وعظيم عطائك ويشرفين 
ومل يبخل  أتقدم بالشكر والتقدير والعرفان إىل الذين هلم فضل يف خروج هذا البحث إىل حيز الوجود

  :ومنهم. أحدهم بشئ طلبت، ومل يكن حيدوهم إال العمل اجلاد املخلص
مساحة األستاذ الدكتور إمام سوفرايوغو، مدير جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية 

 .احلكومية مباالنج
مساحة األستاذ الدكتور مهيمن، عميد كلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك إبراهيم 

 .اإلسالمية احلكومية مباالنج
كلية الدراسات العليا جامعة  مساحة الدكتور شهداء صاحل نور، رئيس قسم تعليم اللغة العربية

  .موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج
مساحة الدكتور توركيس لوبس، املشرف الذي أفاد الباحث علميا وعمليا ووجه خطواته يف  

هذا البحث منذ بداية فكرة البحث حىت اإلنتهاء منه، فله من اهللا خري اجلزاء ومن كل مراحل إعداد 
  .الباحث عظيم الشكر والتقدير

كما يتقدم الباحث بكل الشكر والتقدير إىل األساتذ املعلمني يف قسم تعليم اللغة العربية كلية 
فلهم من الباحث كل . االنججامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مب الدراسات العليا

  .الشكر والتقدير على ما قدموه من العلوم واملعارف والتشجيع وجزاهم اهللا عين خري اجلزاء
كما يتقدم بكل الشكر والتقدير إىل رئيس مدرسة مشس العارفني الثانوية اإلسالمية باسوروان 

يت وعلى رأسها والدي الكرمي وأما أسر . جاوا الشرقية، الذي قد أعطاين اإلذن عن املوضوع التايل
الذي كان له بعد اهللا فضل إمتام هذا البحث مبا غرسه يف نفسي من حب للعلم واملعرفة واإلخالص 

  .يف العمل، ووالديت احلبيبة اليت يطوق فضلها عنقي وكان دعائها املستمر خري معني يل يف حيايت



إخراج هذا العمل املتواضع إىل  ولزوجيت احلبيبة وولدي احلبيب وأصدقائي وكل من ساهم يف
  .خري الوجود ولو بكلمة تشجيع، هلم مجيعا خالص الشكر وعظيم التقدير واإلمتنان

  
 واهللا ويل التوفيق

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  تقرير المشرف
  

بسم اهللا الرمحن الرحيم احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني 
  .وصحبه أمجعنيآله على و 

  :الذي حضره الطالب  الع على هذا البحثبعد االط
  ديان أرديانطا :    سماال

 S2/٠٨٧٢٠٠٠٤ :  رقم التسجيل

رة في تنمية مهارة الكالم :موضوع البحث ّ    استخدام طريقة القياس المطو
  )سالمية باسوروان جاوا الشرقيةجتربة يف مدرسة مشس العارفني الثانوية اإل(

  .على تقدميه إىل جملس اجلامعة شرفاملوافق 
 
  
  

   ،شرفامل
  
  

  الدكتور توكيس لوبس
  ١٩٦٢٠٥٠٥٢٠٠١١٢١٠٠٢:رقم التوظيف    

  
  
  

  يعتمد،
  رئيس قسم تعليم اللغة العربية

  
  

  نورصاحل الدكتور شهداء 
  ١٩٧٢٠١٠٦٢٠٠٥٠١١٠٠١: رقم التوظيف



  اعتماد لجنة المناقشة
  

  :موضوع البحث
رة في تنمية مهارة الكالماستخدام طريقة القياس  ّ   المطو

  )جتربة يف مدرسة مشس العارفني الثانوية اإلسالمية باسوروان جاوا الشرقية(
  

  تعليم اللغة العربية ة املاجستري يفدرجحبث تكميلي لنيل 
  

  ٠٨٧٢٠٠٠٤: رقم التسجيل        ديان أرديانطا: إعداد الطالب 
اجلامعة وتقرر قبوله شرطا لنيل درجة املاجستري يف تعليم الطالب عن هذا البحث أمام جلنة قد دافع 

  .م٢٠١٠سبتمرب  ١اللغة العربية، وذلك يف يوم أربعاء، 
  :وتتكون جلنة املناقشة من الساذة األساتذة

 )            (  التوقيع    رئيسا ومناقشا    الدكتور شهداء صاحل نور .١
 )            ( التوقيع       مناقشا  الدكتور مفتاح اهلدى، املاجستري .٢
 )            ( التوقيع       مناقشا      الدكتور نور حسن .٣
  )            ( التوقيع     مشرفا ومناقشا    الدكتور توركيس لوبس .٤

  
  
  
  
  
  
  
 

  يعتمد،
  عميد كلية الدراسات العليا

  
 
  

  األستاذ الدكتور مهيمن
  ١٩٥٦١٢١١١٩٨٣٠٣١٠٠٥:رقم التوظيف



  إقرار الطالب
  

  :وبيانايت كاآليتأنا املوقع أدناه، 
  ديان أرديانطا:     االسم

  ٠٨٧٢٠٠٠٤:   رقم التسجيل
  باسوروان جاوا الشرقية ١٥شارع ماغرساري رقم :     العنوان

ا لتوفري شرط لنيل درجة املاجستري يف تعليم اللغة العربية كلية  أقرر بأن هذه الرسالة اليت حضر
  :مية احلكومية مباالنج حتت موضوعالدراسات العليا جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسال

  استخدام طريقة القياس المطورة في تنمية مهارة الكالم
  )جتربة يف مدرسة مشس العارفني الثانوية االسالمية باسوروان جاوا الشرقية(

ا من إبداع غريي أو تأليف اآلخر ا وكتبتها بنفسي وما زور ُ ا من . حضر وإذا أدعى أحد استقباال أ
ا فعال ليست من حبثي فأنا أحتمل املسؤولية على ذلك، ولن تكون املسؤولية على تأليفه  وتبني أ

  .كلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج املشرف أو على
  .هذا، وحررت هذا اإلقرار بناء على رغبيت اخلاصة وال جيربين أحد على ذلك

  
  
  
  

  ٢٠١٠سبتمرب  ١ماالنج، 
  توقيع صاحب اإلقرار

  
  
  

  ديان أرديانطا
  ٠٨٧٢٠٠٠٤:رقم التسجيل

  



 
  مستخلص البحث

جتربة يف مدرسة مشس العارفني (استخدام طريقة القياس املطورة يف تنمية مهارة الكالم  م،٢٠١٠ديان أرديانطا، 
الدراسات العليا جامعة موالنا مالك إبراهيم كلية . رسالة املاجستري  )الثانوية اإلسالمية باسوروان جاوا الشرقية

 الدكتور توركيس لوبيس: املشرف. اإلسالمية احلكومية ماالنج

  

 طريقة القياس املطورة، مهارة الكالم :الكلمات األساسية
ا بعض ببعض، ولكن يف عملية التعليم والتعلم   عدة إن اللغة العربية هلا مهارات األربع اليت يؤكد 

اليت جيب حلها هي الطريقة التعليمية يليها منهج الدراسية واملواد التعليمية وروح املدرس يف عملية املشكالت 
ورة يف مهارة الكالم على أنه يؤدي إىل طويف هذا البحث ركز الباحث على جوانب من طريقة القياس امل. التعليم

ةتعليم القواعد اللغوية   املظاهر التعليمية يف ّ ته  يق وجتويد الفهملتعم كأهداف مرجو ّ وسائل يف لتوضيح املعىن وصح
جتربة يف (استخدام طريقة القياس املطورة يف تنمية مهارة الكالم "فبناء على ذلك، موضوع البحث . االتصال

  )".مدرسة مشس العارفني الثانوية اإلسالمية باسوروان جاوا الشرقية
تنمية الضبط النحوي والصريف يف مهارة الكالم ل طورةاستخدام طريقة القياس املأسئلة البحث فعالية و   

  .لدى تالميذ مدرسة مشس العارفني الثانوية اإلسالمية باسوروان جاوا الشرقية
لتنمية الضبط طورة استخدام طريقة القياس املهداف املنشودة يف هذا البحث فهي معرفة فعالية األوأما   

رسة مشس العارفني الثانوية اإلسالمية باسوروان جاوا الشرقية النحوي والصريف يف مهارة الكالم لدى تالميذ مد
  .يعين جتويد فهم التالميذ يف املواد الدراسية وتطبيق الكالم

ا تالميذ   مدرسة مشس العارفني الثانوية  وفرضية البحث باستخدام هذه الطريقة يف مهارة الكالم ينمى 
  .وتسهيال يف تطبيق الكالماإلسالمية باسوروان جاوا الشرقية بالضبط النحوي والصريف يف تعليم اللغة العربية، 

موعتني  حبثهيف  البحث واستخدام   املنهج التجرييب حيث اختار الباحث باالختبار القبلي والبعدي با
جاوا الشرقية يف  فيه تالميذ مدرسة مشس العارفني الثانوية اإلسالمية باسوروان وجمتمع البحث. التجريبة والضابطة
كون أدوات وتت. يف املرحلة الثانية أ-م، وعينته من تالميذ يف الصف األول٢٠١٠-٢٠٠٩السنة الدراسية 

  .املباشرة واملقابلة واالختباراملالحظة البحث فيه 
أن استخدام طريقة القياس املطورة لتنمية الضبط النحوي  احثومن أهم النتائج اليت حصل عليها الب  

والصريف يف مهارة الكالم لدى تالميذ مدرسة مشس العارفني الثانوية اإلسالمية باسوروان جاوا الشرقية ينمى على 
  .  يف جتويد فهم املواد التعليمية وتطبيق الكالمفيها قدرة تالميذ 

 
 



  
ABSTRACT  

 
 

Dian Ardianto, 2010. Use of an enhanced Deductive Method in Learning Arabic Speaking to 
Enhance Proficiency (Implementation in Madrasah Aliyah Syamsul Arifin Pasuruan in East 
Java).  Thesis. Post Graduate Program of state Islamic University Maulana Malik Ibrahim 
malang. Advisor: Dr. H. TorkisLubis 
 
Keywords: Deductive Method is Perfected, Speaking Skill 
 

Speaking skills are needed in human life to be able to convey the intent and purpose 
of the speaker in accordance with the rules of language, especially in Arabic. Of the various 
problems that must be resolved in learning Arabic is a method other than curriculum, 
modules, the learning objectives and integrity of the teaching itself. In this study, 
researchers focused on aspects of the deductive method, because it leads to a phenomenon 
that occurred worldwide arabic language education that emphasizes the current rules of the 
Arabic language as ending purpose, not as a tool to deepen speaking skills in learning, for it 
this method is suitable as a solution to overcome. 

Formulation of the problem in this research are: The effectiveness of the using 
deductive method in improving competence in syntax and morphology of speaking skills in 
students of Madrasah Aliyah Syamsul Arifin Pasuruan-East Java.  

This research aims to be obtained by empirical description of the competence 
development of syntax and phonology students by using of deductive methods in speech, in 
terms of understanding the material or the pronunciation of words or sentences.  

Hypothesis in this study, that the using use of deductive methods can improve 
students' competence in syntax and phonology of speaking skills, both in terms of 
understanding the material or the pronunciation of words / sentences. 

 This research method using the experimental method, with two class of 
experimental and control class through the Pre-Test and Post-Test. The population in this 
study were students Syamsul Arifin MA academic year 2009/2010, while the IA class as 
sample. The research instrument is the researcher himself, observation, interviews, tests 
and documentation.  

The results of this study indicate that the use of deductive method can be enhanced 
to improve students' competence in syntax and morphology of speaking skills, good 
understanding of the material from the pronunciation of words or sentence. 

   
  
  
  
 
  
  

 
 



ABSTRAK 
 
Dian Ardianto, 2010. Penggunaan Metode Deduktif yang disempurnakan dalam 
Pembelajaran Bahasa Arab untuk Meningkatkan Kemahiran Berbicara (Penerapan di 
Madrasah Aliyah syamsul Arifin Pasuruan-Jawa Timur). Tesis. Program Pascasarjana 
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. H. Torkis Lubis 
 
Kata Kunci: Metode Deduktif yang disempurnakan, Kemahiran Berbicara 
  

Bahasa Arab memiliki beberapa keterampilan/kemahiran yang saling menguatkan 
antara yang satu dengan yang lainnya, akan tetapi dalam prakteknya, hal tersebut jarang 
terealisasi secara keseluruhan disebabkan banyak faktor yang menghambat. Dari beragam 
permasalahan yang harus diselesaikan dalam pembelajaran bahasa Arab adalah metode 
pembelajaran selain kurikulum, modul, tujuan pembelajaran dan integritas pengajar itu 
sendiri. Pada penelitian ini, peneliti memfokuskan pada aspek metode deduktif yang 
disempurnakan, karena lebih mengarah pada fenomena yang terjadi didunia pendidikan 
bahasa arab saat ini yang lebih mengedepankan kaidah-kaidah bahasa Arab sebagai alat 
komunikasi yang baik dalam pembelajaran. Dengan demikian peneliti mengangkat judul ” 
Penggunaan Metode Deduktif yang disempurnakan dalam Pembelajaran Bahasa Arab untuk 
Meningkatkan Kemahiran Berbicara (Penerapan di Madrasah Aliyah syamsul Arifin 
Pasuruan-Jawa Timur). 

Sedangkan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Efektifitas penggunaan 
metode deduktif yang disempurnakan  dalam meningkatkan kompetensi sintaksis dan 
morfologi dalam ketrampilan berbicara pada siswa Madrasah Aliyah Syamsul Arifin 
Pasuruan-Jawa Timur.   

Penelitian ini bertujuan untuk dapat memperoleh gambaran secara empirik tentang 
pengembangan kompetensi sintaksis dan morfologi siswa dengan penggunaan metode 
deduktif yang disempurnakan dalam berbicara, baik dari segi pemahaman materi ataupun 
pelafalan kalimat. 

Hipotesa dalam penelitian ini, bahwa dalam penggunaan metode deduktif yang 
disempurnakan  dapat meningkatkan kompetensi sintaksis dan morfologi siswa dalam 
ketrampilan berbicara, baik darisegi pemahaman materi maupun pelafalan kalimat. 

Metode penelitian ini menggunakan metode eksperimen, dengan dua kelas yaitu kelas 
eksperimen dan kelas kontrol melalui Pre-Test dan Post-Test. Populasi dalam penelitian ini 
adalah siswa-siswi MA Syamsul Arifin tahun pelajaran 2009/2010, sedangkan  sample kelas 
I-A. Adapun instrumen penelitian adalah observasi, wawancara, tes. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan metode deduktif yang 
disempurnakan  dapat meningkatkan kompetensi sintaksis dan morfologi siswa dalam 
ketrampilan berbicara, baik dari segi pemahaman materi ataupun pelafalan kalimat dengan 
benar. 

   
 
 
  

  قائمة المحتويات



  
  صفحة                    الموضوع
  أ  .........................................................استهالل 

  ب  ...........................................................إهداء 
  ج  .....................................................شكر وتقدير 
  هـ   ....................................................تقرير املشرف 

  و  ...............................................اعتماد جلنة املناقشة 
  ز   .....................................................إقرار اطالب 

  ح  ................................................مستخلص البحث 
  ط   ......................................مستخلص البحث باإلجنليزية 

  ي    ....................................البحث باإلندونسية  مستخلص
    ك  ...................................................قائمة احملتويات 
     س  ....................................................قائمة اجلداول 
  ف  ....................................................قائمة املالحق 

  الفصل األول
  اإلطار العام والدراسات السابقة

  ١  .................................................... مقدمة  -أ
  ٣  .............................................مشكلة البحث  -ب
  ٣  ..............................................أسئلة البحث   -ج
  ٣  ............................................لبحث فروض ا  - د
  ٣  ............................................أهداف البحث   - ه
  ٤  ..............................................أمهية البحث   -و
    ٤  .............................................حدود البحث   -ز
    ٥  ........................................ث مصطلحات البح  -ح
  ٦  .........................................الدراسات السابقة   - ط



  الفصل الثاني
  اإلطار النظري

رة: المبحث األول  ّ   طريقة القياس المطو
  ٧  .......................................مفهوم الطريقة   - أ
  ٧  .................................املطورة طريقة القياس   -ب  
  ٩  .........................املطورة  خطوات طريقة القياس  -ج  

  مهارة الكالم وتعليمها: المبحث الثاني 
  ١٠  .................................مفهوم مهارة الكالم   - أ  
  ١١  ...................................أمهية مهارة الكالم   -ب  
  ١٣  ...............................مهارة الكالم  أنواع يف  -ج  
  ١٤  .............................مهارة الكالم  املهارات يف  - د  
االت يف مهارة الكالم   - هـ     ١٧  ..............................ا
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  الفصل األول
  اإلطار العام والدراسات السابقة

  مقدمة - أ
. إن اللغة العربية لديها وظيفة ودور يف حياة املسلمني الذين ميثلون األغلبية يف إندونيسيا

ا  ا متكنهم من قراءة وفهم ودراسة النصوص اإلسالمية، أل ونظر الباحث إليها عند املسلمني على أ
  .حىت أن يفهم اإلنسان عن الدين من النص األصلي يكتب كلها باللغة العربية

وتطور تعليم اللغة العربية يف املدارس اليت تشرق وزارة الشؤون الدينية، هي مدرسة االبتدائية 
ويهتم إهتمام تعليم اللغة العربية يف املدارس . اإلسالمية واإلعدادية اإلسالمية والثانوية اإلسالمية

ولغة العبادة ووسيلة االتصال يف تعليم  الفهم بوصفها لغة الدين والقرآنالدينية ويهدف فيها جتويد 
ل: ولكن يواجه تعليم اللغة العربية عديدا من املشكالت، ومنها. اللغة العربية خاصة ّ تنفيذ  األو

، والثاين حيمل املناهج العربية ١فقرية جدا من الكاملةالشؤون الدينية لقيام احلصص العربية يف املدارس 
. م على املعيار القدريت، هي املهارات األربعة منها االستماع والكالم والقراءة والكتابة٢٠٠٤يف عام 

أما يف االبتدائية فوجب على التالميذ أن حيفظوا ثالمثائة من املفردات اليومية والتعبريات 
مائة ومخسون من ويف االعدادية سبعمائة من املفردات والتعبريات االصطالحية، ومنها . االصطالحية

املفردات كل املراحل من السنة األوىل، ومائتان ومخسون من املفردات لكل الفصول من السنة الثانية 
وكذلك يف الثانوية ألف ومخسمائة من املفردات والتعبريات االصطالحية اليت .والثالثة يف االعدادية

  .٢تتعلقها حبياته اليومية ومن املسائل اإلسالمية

                                                             
1 Koran Pendidikan. Deskriminasi Anggaran Pendidikan DIKNAS dan DEPAG. Edisi 259 tanggal 18 maret 
2009. hal 1.  
2 Nurul Murtadlo. Jurnal Bahasa, Sastra seni dan Pengajarannya, “analisis kurukulum”  Universitas Malang. 
Agustus 2008 hal 221.  



تعليم اللغة العربية يف مهارة الكالم من هذه الدولة فيعرف أحرف العربية حىت  وأما أهداف
صار أن يتكلم بنطق فصيح ال سيما قرأة القرآن، وجتويد الفهم من املعاين العربية، وحمادثة اللغة 

  .العربية من العوامل الدينية
عربية بطريقة القياس والباحث يسعى لدراسة املشاكل املتصلة املنهجية يف تعليم اللغة ال 

أ - املطورة يف تنمية مهارة الكالم بالضبط النحوي والصريف  عن القصص العربية يف الصف األول
فتغيري . وتلك مهارة متعلقة باألداء اللغوي، ألن ضبط معناها بنية الكلمة مهمة جدا. واملرحلة الثانية

ض، (: حركة واحدة من حركات الكلمة قد يغري معناها، مثل كلميت ْ ر ض، وعِ ْ ر ة، وعُ ْ رب ة وعَ ْ عرب
َض ر واملعىن مرتبط بضبطها الصريف كما أن الضبط النحوي ألواخر الكلمات له تأثري على ). وعَ

شاهد املتفرجني الالعبون وهم يتنافسون يف سباق (املعىن، ألن اإلعراب فرع املعىن، فمثال لو قلنا 
إن الضبط النحوي والصريف مهارة البد منها ، لذلك ف)الالعبني وهم يتنافسون يف سباق الفروسية

لتوضيح املعىن وصحته، فرياعي التدريب عليها عن طريق تسجيل املتكلم لكالمه مث إعادة التسجيل، 
  .٣ليعرف األخطاء اليت وقع فيها وحياول تصويبها بنفسه مع مناقسته فيها

وروان جاوا الشرقية، وهذا والبحث امليداين يف مدرسة مشس العارفني الثانوية اإلسالمية باس
والتالميذ تلك املدرسة يفهمون بالقواعد العربية من النحوي . مشس العارفني احلال على ضمان معهد

ذا جيري الباحث يف التجريبة  والصريف ولو قليال، ولكن مل يتكلم باللغة العربية بأسباب كثرية، و
 .  الطلبة بالنطق الفصيح يف حمادثة اللغة العربيةامليدانية بطريقة لتنمية يف مهارة الكالم أي يدافع 

يف طورة امل ريقة القياسطاستخدام  خيطط الباحث هلذا البحث حتت عنوانفبناء على ذلك، 
  .)الشرقية جاواالثانوية اإلسالمية باسوروان يف مدرسة مشس العارفني  جتربة( تنمية مهارة الكالم

  مشكلة البحث -ب
يواجه مدرس اللغة العربية عدة املشكالت يف تعليم مهارة الكالم، ألنه عنصر من عناصر   

اللغة، ولكن قد يكون يف عملية التعليم والتعلم استخدام طريقة غري مناسب لتحصل األهداف 
                                                             

  ٩٧ص) م١٩٩٢.دار املسام:الرياض( .سهاالمهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تدري. أمحد فؤاد عليان.  ٣



ة ّ ي الشرقية ه جاواالثانوية اإلسالمية باسوروان مدرسة مشس العارفني والطريقة املستخدمة يف . املرجو
وإذا تكلف هذه الطريقة يف تنمية مهارة . الطريقة التقليدية اليت ليس هلا مناسبة يف تعليم مهارة الكالم

م اليومية   .الكالم ال تؤثر يف تطبيق الكالم لدى التالميذ يف حيا

  أسئلة البحث -ج
  :يف هذا البحث قدم الباحث سؤالني، ما يلي  

يف تنمية الضبط النحوي والصريف يف مهارة  طورةملالقياس ا طريقةاستخدام  مدى فعالية ما  - ١
 ؟ الشرقية الثانوية اإلسالمية باسوروان جاوا درسة مشس العارفنيالكالم لدى تالميذ م

  فروض البحث -د
القياس املطورة يف مهارة  طريقة فرضية هذا البحث أن نتيجة التالميذ الذين يستخدمون  

طورة يف مهارة القياس امل طريقة الذين ال يستخدموننتيجة التالميذ  الكالم سيكون أحسن من
 الثانوية اإلسالمية باسوروان جاوا درسة مشس العارفنيالكالم يف تنمية الضبط النحوي والصريف يف م

  .الشرقية

  أهداف البحث -هـ
  :األهداف اليت ينبغي حتقيقها يف هذا البحث هي ما يأيت  

يف تنمية الضبط النحوي والصريف يف مهارة  طورةالقياس امل طريقةاستخدام  معرفة فعالية  - ١
 .الشرقية الثانوية اإلسالمية باسوروان جاوا درسة مشس العارفنيالكالم لدى تالميذ م

  أهمية البحث - و
 أمهية نظرية - ١

ترجى نتائج هذا البحث أن تعطى املعارف واملعلومات للباحث واملدرسة ملواجهة    - أ
لعربية يف مهارة الكالم بالضبط النحوي والصريف يف تعليم اللغة التغريات يف تعليم اللغة ا

العربية باستخدام طريقة القياس املطورة يف مدرسة مشس العارفني الثانوية اإلسالمية 
 .باسوروان جاوا الشرقية



بالضبط النحوي والصريف يف تعليم  زيادة النظريات على هذه الطريقة يف مهارة الكالم -ب
  .جاوا الشرقية- يف مدرسة مشس العارفني الثانوية اإلسالمية باسوروان  اللغة العربية

 أمهية تطبيقية  - ٢

أن يستطيع التالميذ أن يتحدثوا اللغة العربية بالطالقة بالضبط النحوي والصريف عن 
مدرسة مشس العارفني الثانوية  أ واملرحلة الثانية -النصوص الدراسية يف الصف األول

  .وان جاوا الشرقيةاإلسالمية باسور 
  حدود البحث -ز

 ةاملوضوعي وداحلد - ١

ذا البحث هو  طورة يف تنمية مهارة بالضبط القياس امل طريقةاستخدام فعالية "حيدد الباحث 
  .)جتربة يف مدرسة مشس العارفني الثانوية اإلسالمية باسورواجاوا الشرقية" (النحوي والصريف

 ةاملكاني وداحلد - ٢

ذه الدراسة يف مدرسة مشس العارفني الثانوية اإلسالمية اليت تشرق ضمان يقوم الباحث 
ببوكول كراتون  باسوروان جاوا  ١معهد مشس العارفني السلفي اإلسالمي، يف شارع كريا باكيت رقم 

  .الشرقية
 ةالزمني وداحلد - ٣

ذا البحث لدى تالميذ باسوروان جاوا مدرسة مشس العارفني الثانوية اإلسالمية  مت القيام 
أ واملرحلة الثانية من هذه السنة - م، أي يف الصف األول٢٠١٠- ٢٠٠٩الشرقية يف السنة الدراسية 

  .الدراسية، وجيري هذا البحث ثالثة أشهر تقديرا

 تحديد المصطلحات -ح

  :حيدد الباحث من اصطالحات املوضوع ما يلي 
 . ىل األهداف املنشودةهو االستفادة من شيئ وتوظيفه للوصول إ االستخدام  - ١



تالميذه ملوقف واخلربات اليت يريد أن يضع األسلوب الذي ينظم به املدرس ا هي الطريقة  - ٢
علم يف معاجلة فيها حىت تتحقق لديهم األهداف املطلوبة واألسلوب الذي يستخدمه امل

 .٤حقق وصول املعارف إىل طالبه بأيسر السبلالنشاط التعليمي لي

  . اليت تتقدم فيها القواعد اللغوية يف عملية التعليمهي طريقة التدريس  القياسطريقة   - ٣
ر هو عملية لتحسني األشياء وجتويد وإتقان األداء يف مواقفها  - ٤ ّ  . املطو

 .تنمية هو رفع درجة الكفاءة يف علم ما  - ٥

أداؤها بطريقة عمال اليت يتم بالتكرار ويتكون من سلسلة من األ هارة هو سلوك يتصفامل  - ٦
 .  ٥ثابتة نسبيا

حاسيس واالجتاهات واملعاين واألفكار واألحداث من الم بأنه نشيط نقل املعتقدات واألالك  - ٧
  املتكلم إىل اآلخرين يف طالقة وانسياب مع صحة يف التعبري وسالمة يف األداء

  الدراسات السابقة -ط
 والتعيني على أن هذا البحث مل اإلطالع على البحوث يعرض الباحث بعضها للتبينيبعد   

  :وأما البحوث السابقة فهي ما يلي. يبحث من قبله
استخدم احلوار الطبيعي املباشر يف تنمية مهارة : "حتت عنوان ٦)٢٠٠٩(دراسة زلفى حسن   - ١

والنتيجة منها أن يعرف أن التالميذ ". الكالم باملدرسة املتواسطة املنورية بولوالوانج ماالنج
بل يف اآلخر . يستطيعون كالما حماكاة من مدرس اللغة العربية كنموذج على الكلمات العربية

 .يت كانت عنصرا من عناصر اللغة باجلودةمل يالحظوا قواعد اللغة ال

                                                             
جامعة موالنا مالك إبراهيم   :الدراسات العليا. محاضرة مادة تطبيق تعليم اللغة العربية والدراسة الميدانية. خري النساء .  ٤

  ١م ص٢٠٠٩نوفمبري . مباالنج
  ٢٤٠ص) م١٩٧٨دار القلم : الكويت(. علم النفس التربوي. رجاء حممد أبو عالم    ٥

زلفى، استخدام احلوار الطبيعي املباشر يف تنمية مهارة الكالم باملدرسة املتواسط املنورية اإلسالمية بولوالوانج ماالنج، رسالة   ٦
اجلامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج، برنامج الدراسات العليا، ختصيص تعليم : ماالنج(ماجستري، غري منشورة 

   )م٢٠٠٩ة،اللغة العربي



استخدام طريقة القواعد والرتمجة يف فهم املقروء : "حتت عنوان ٧)٢٠٠٨(دراسة شافعي   - ٢
والنتيجة منها النظرة إليها الرتكيز على ". باملدرسة املتواسطة اإلسالمية سونن كايل جاغا مباالنج

ص العربية لكي أن يفهم الطالب مبا قرؤوا من قواعد اللغة كالغاية يف تعليمها وترمجة النصو 
تم هذه الطريقة مبهارات القراءة والكتابة والرتمجة وال تعطي االهتمام الالزم . الدروس العربية و

 .٨ملهارة الكالم

الدراسات املشار إليها تركيز على تعليم املشكالت الدراسة اليت ترتكز على اللغة األجنبية 
ا تركز على البحث الذي املتصلة باستخدام الط رق العربية، ال تزال نادرة بطريقة القياس املطورة أل

من وسائل تعليمية لتجويد الفهم يف مهارة الكالم وهلا فوائد كبرية لقيم املتصلة باملشكالت يف تعليم 
  . اللغة العربية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

                                                             
شافعي، استخدام طريقة القواعد والرتمجة يف فهم املقروء باملدرسة املتواسطة اإلسالمية سونن كايل جاغا ماالنج، رسالة   ٧

اجلامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج، برنامج الدراسات العليا، ختصيص تعليم : ماالنج(ماجستري، غري منشورة 
    )م٢٠٠٨ية،اللغة العرب

   ٢١ص. املرجع السابق. حممد علي اخلويل  ٨



  الفصل الثاني
  اإلطار النظري

  ةطور طريقة القياس الم:   المبحث األول
  مفهوم الطريقة  - أ

ا   عبارة عن خطة عامة الختيار وتنظيم وعرض املادة  كثري من اصطالحات الطريقة على أ
ويدعوها اآلخرون األسلوب الذي ينظم به املدرس املوقف واخلربات اليت يريد أن يضع .  ٩اللغوية

املعلم يف معاجلة  تالميذه فيها حىت تتحقق لديهم األهداف املطلوبة، واألسلوب الذي يستخدمه
وساد لفرتة من الزمن تعريف . ١٠النشاط التعليمي لتحقيق وصول املعارف إىل طالبه بأيسر السبل

ا وسيلة معينة لتوصيل املعرفة ويف ضوء املفهوم احلديث هلا جمموعة . لطريقة التدريس مؤداها أ
ال اخلارجي للمتعلم من أج   . ١١ل حتقيق أهداف تربوية معينةاألساليب اليت يقوم بواسيطتها تنظيم ا

  المطورة  طريقة القياس -ب
فالقياس هو االستدالل . ١٢يذكر يف لسان العرب على أن القياس لغة قدر الشيئ على مثاله

وطريقة القياس من الطرق التعليمية يف تعليم اللغة العربية، ويدعوها . ١٣يشتمل على مقدمات ونتائج
طريقة التدريس اليت تبدأ من طرق التفكري القياسي بالقواعد اللغوية يف هي اآلخرون بالطريقة القدمية 

 . ١٤عملية التعليم

                                                             
9 . Azhar Arsyat. Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya.  (Yogyakarta: Pustaka Pelajar.2003) p.19 

  ١ص. مرجع سابق. خري النساء .  ١٠
جامعة أم القرى : مكة املكرمة( .العربيةدليل عمل في إعداد المواد التعليمية لبرامج تعليم . رشدي أمحد طعيمة.   ١١

  ١٥٦ص) م١٩٨٥
لد السادسلسان العرب. عامر أمحد حيدر.  ١٢   ٢٢٧ص) م٢٠٠٣دار الكتب العلمية : لبنان-بريوت. (، ا
  ٣٠. املرجع السابق. ذوقان عبيدات وآخرون .  ١٣

14 . Didiek. Metode Qiyasiah yang disempurnakan dan Istinbatiyah dalam PBA. Lombok Barat. Seminar 
bahasa. p.3  



وتقوم طريقة . وتعد طريقة القياس من أقدم الطرائق، إذ كانت هلا أمهية كبرية يف التعليم
لقاعدة القياس على ذكر القاعدة أو التعريف أو املبدأ العام أوال، مث صياغة األمثلة اليت تنطبق على ا

وأما األساس الفلسفي الذي . انطباقا تاما، أو بالعكس تنطبق القاعدة على األمثلة انطباقا تاما
تعتمد عليه هذه الطريقة فهو انتقال الفكر من احلقيقة العامة إىل احلقائق اجلزئية، ومن القانون العام 

ا احدى إىل احلاالت اخلاصة، ومن الكل إىل اجلزء، ومن املبادئ إىل النتائج ا طريقة عقلية أل ، إ
هول إىل املعلوم وقد قيل طريقة القياس يف تدريس . طرق التفكري اليت ينتجها العقل يف الوصول من ا

ا صورة موسعة خلطوة التطبيق فيها وعند ما تصل إىل مرحلة التطبيق، فإن . القواعد العربية على أ
أمثلة تطبيقية، وهم هنا يستحضرون القاعدة  الباحث يسأل طالبه حول املوضوع أو تقدم هلم

م هنا يبدؤوا بالقياس    .١٥لتساعدهم حل األمثلة التطبيقية وكأ
وأما طريقة القياس املطورة يف هذا البحث فيقدم الباحث بالضبط النحوي والصريف يف مهارة 
الكالم من املواد الدروسية اليت يؤخذ فيها الباحث من مدرسة مشس العارفني الثانوية اإلسالمية 

ل يف املرحلة الثانية ّ قاعدة الفعل من " املهندس"واملواضع منها . باسوروان جاوا الشرقية يف الصف األو
من قاعدة " اهلواية"من قاعدة الفاعل باعتبار املذكر واملؤنث و" العمل"وأقسامه باعتبار الزمان و

مث  من قاعدة املعرفة والنكرة حىت يفهم وحيفظ الطلبة من املادة " النجاح"املبتداء واخلرب املفرد و
ذا البحث هو ممارسة احملادثة بالقواعد والرتكيز يف ه. يطبقها الطلبة بالقياس من األمثلة يف احملادثة

موعة التجريبة  . النحوية والصرفية اليت يتعلم فيها الباحث يف إجراء عملية التعليم والتعلم يف ا

رة يعىن أن  ّ ويقوم الباحث على تطوير طريقة القياس أو باعتبار آخر طريقة القياس املطو
ر تطبيق الكالم يف عملية التعليم و  ّ رة بتدريبات الباحث يطو ّ التعلم باستخدام طريقة القياس املطو

 .األمثلة بالقياس يف تطبيق الكالم

                                                             
دار : االردن-عمان( .الطرائق العملية في تدريس اللغة العربية. طه على حسني الدليمي وسعاد عبد الكرمي الوائلي.  ١٥

  ٥٠-٤٩ص) م٢٠٠٣. السروق



   المطورة ١٦خطوات طريقة القياس -ج
أن يشرح املدرس القواعد اللغوية باخلطوات من طريقة القياس، وأن الباحث يطور هذه 

  :ومن اخلطوات ما يلي. الطريقة لتطبيق مهارة الكالم
  التمهيد:   أوال

 .جذب انتباه الطلبة إىل الدرس اجلديد  - ١

 .إزالة ما علق بإذهان الطلبة من الدروس اليت سبقت درس القواعد  - ٢

ربط املوضوع السابق باملوضوع اجلديد إذ أن القواعد تكون دروسها      مرتابطة كل درس   - ٣
 .الحق يبىن على ما سبقه

  .افعية قوية لديهم ملا سيعرض عليهميتحفز الطلبة باجتاه الدرس اجلديد أي اجياد د  - ٤
  عرض القاعدة:   ثانيا

 .تعرض القاعدة عرضا فيه أثارة لالهتمام  - ١

يستدعي أن يكتبها املدرس خبط مجيل وبالطباشري يف مكان بارز من السبورة حبيث تقع   - ٢
 .القاعدة يف مستوى نظر اجلميع

حدى التفكري وتثريه يف أثناء التعليم يوجد الطالب بوجود املشكلة تتطلب حال أو قضية تت  - ٣
 .والتعلم

  .يتحفز الطلبة مجيعهم إىل النظر يف هذه املشكلة كال حبسب مستواه وقدراته  - ٤
  تحليل القاعدة:   ثالثا

 .املدرس لديه مفاتيح التحليل  - ١

ذه يعطي املدرس بطريقته املثرية الهتمام الطلبة أن حيمل طلبه على التفكري اجلدي حبل ه  - ٢
 .املسألة

 .اشرتاك التالميذ اشرتاكا فعليا يف عملية التحليل  - ٣

                                                             
  ٤٠. املرجع السابق. طه على حسني الدليمي وسعاد عبد الكرمي الوائلي.  ١٦



يضع املدرس أسئلة هلا عالقة مباشرة مبوضوع القاعدة، أو يعطي مثاال واحدا بوصفه املفتاح   - ٤
 .األول للشروع بالتحليل

  .تتواىل الطلبة قياسا على مثال املدرس واستجابة ملا أثره من أسئلة   - ٥
  التطبيق:   رابعا

 .يذكر املدرس أمثلة بسيطة من املوضوع  - ١

 .يسأل املدرس عن االتيان بأمثلة أخرى  - ٢

  .يقيس التالميذ من األمثلة األخرى  - ٣
  :وإضافة من الباحث أن يطبق يف مهارة الكالم  
  حمادثة الطلبة فيما يقيس من األمثلة    - ١  

  بالضبط النحوي والصريفيتحدث الطلبة باألمثلة القياسية من املوضوع   - ٢
  . ممارسة الكالم بكالم فصيح - ٣  

  
  مهارة الكالم وتعليمها:     المبحث الثاني

  مفهوم مهارة الكالم - أ
هناك تعريفات اصطالحية كثرية للمهارة، وكلها جتمع هذه الدالالت اللغوية، وأكثر هذه   

احلديث عن املهارة، وسنحاول ذكر  التعريفات للمهارة احلركية، وارتبطت ببعض املواد اليت ورد فيها
ا سلوك يتصف بالتكرار . هذه التعريفات، مث نذكر تعريف املهارة اللغوية وعرفها رجاء أبو عالم بأ

ا . ويتكون من سلسلة من االعمال اليت يتم أداؤها بطريقة ثابتة نسبيا وقال أمحد زكي صاحل بأ
  .١٧السهولة والدقة يف إجراء عمل من األعمال

                                                             
  ٨ص. املرجع السابق. انأمحد فؤاد علي.   ١٧



صد بالكالم أو ما يسمى يف جمال تعليم اللغة بالتحدث أو التعبري الشفوي، وهو الكالم ويق
يعترب النطق والكالم من أهم الوسائل و . ١٨املنطوق الذي يعرب به املتكلم عما يف نفسه أو خاطرته

نحه الشعور وتكوين صداقات ومت. اليت تساعد الشخص على التواصل االجتماعي والتعبري عن ذاته
، ولكن إذا حدث اضطراب يف تعبريه عن ذاته وإيصال ما يريد إىل الطرف اآلخر نتمائه إىل جمموعةبا

االستهزاء يقابل هذا الشخص بما فإنه يصاب خبيبة أمل ويضطرب انفعاليا ويزيد من ذلك عند 
    .سلوك العدواين  واخلجل واالنطواءإىل عدة أساليب من بينها ال أوالسخرية فعند ذلك يلج

. والكالم ىف اللغة الثانية من املهارات األساسية  اليت متثل غاية من غايات الدراسة اللغوية
ولقد اشتدت احلاجة هلذه املهارة يف بداية النصف . وإن كان هو نفسه وسيلة لالتصال مع اآلخرين

حرك الواسع من بلد الثاين من هذا القرن بعد انتهاء احلرب العاملية الثاين، وتزايد وسائل االتصال، والت
إىل بلد، حىت لقد أدى تزايد احلاجة لالتصال الشفهي بني الناس إىل إعادة النظر يف طريف تعليم 

. وكان أن انتشرت الطريقة السمعية الشفوية وغريها من طرق تويل املهارات الصوتية اهتمامها. الثانية
امها هي الصفة املميزة للوجود أن القدرة على اكتساب اللغة واستخد Geralg. Wيذكر جريالد 

  .١٩اإلنساين، فبدون اللغة يكون التفاهم بني الناس والقيم والتقاليد يف الواقع مستحيلة
الكالم بأنه مهارة نقل املعتقدات ومفهوم الكالم كثري من التعريفات عند خرباء اللغة يعين 
ىل اآلخرين يف طالقة وانسياب مع واالحاسيس واالجتاهات واملعاين واألفكار واألحداث من املتكلم إ

وقال حممد كامل الناقة، الكالم مهارة انتاجية تتطلب من  .٢٠صحة يف التعبري وسالمة يف األداء
املتعلم القدرة على استخدام األصوات بدقة، والتمكن من الصيغ النحوية ونظام ترتيب الكلمات اليت 

حلديث أي أن الكالم عبارة عن عملية إدراكية تساعده على التعبري عما يريد أن يقوله يف مواقف ا

                                                             
اور صالح الدين.  ١٨   ١٨٩صاملرجع السابق  .علي ا
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  ١٩٤ص ، )م١٩٩٠،س للنشر والتوزيعندلاأل



تتضمن دافعا للمتكلم، مث مضمونا للحديث، مث نظاما لغويا بوساطته يرتجم الدافع واملضموم يف 
  .شكل كالم

. وإن مهارة الكالم هي من أهم املهارات يف تعليم اللغات األجنبية، عربية كانت أم اجنليزية
ذه املهارة نستطيع أن نوا وبالنسبة لتعليم اللغة العربية يف . صل ما نريد وما نقصد لآلخرينإذا، 

  .الفصل الدراسة أن استخدام األساليب املناسبة حيتاج ملدرسي ودارسي اللغة العربية لوسائل اإلتصال

  مهارة الكالمأهمية  -ب
لة إن الكالم مهم جدا يف حياة االنسان، واهللا عز وجل له األمساء احلسىن والصفات الكام

: منها الكالم واملتكلم،و يقول يف آياته القرآنية اليت تدل على أمهية الكالم         

                     ٢١.      

                ٢٢ .  

وملا كان للكالم منزلته اخلاصة بني فروع اللغة العربية، وهو أنه الغاية من كل فروع اللغة، 
  :٢٣سيحاول هنا أن يوضح أمهية الكالم يف احلياة نقاط محددة تكشف جوانب من هذه األمهية

فاإلنسان تكلم قبل أن يكتب، ولذلك من املؤكد أن الكالم كوسيلة إفهام سبق الكتابة،  - ١
 .٢٤فإن الكالم خادم للكتابة

التدريب على الكالم يعود اإلنسان الطالقة يف التعبري عن أفكاره والقدرة على املبادأة    - ٢
 .ومواجهة اجلماهري

                                                             
  ١٦٤:اآلية :النسآءسورة .  ٢١
  ٢٦٣: اآلية :البقرةسورة .  ٢٢
  ٨٨-٨٧ص. املرجع السابق. أمحد فؤاد عليان.  ٢٣
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احلياة املعاصرة مبا فيها من حرية وثقافة، يف حاجة ماسة إىل املناقشة وابداء الرأي واإلقناع    - ٣
وال سبيل إىل ذلك إال بالتدريب الواسع على التحدث الذي يؤدي إىل العبري الواضح 

 .عما يف النفس

ليس وسيلة  -خصوصا يف هذا العصر الذي تعددت فيه وسائل النقل واملواصالت-الكالم - ٤
لطمأنة الناس املتنقلني فقط، بل طمأنة أهليهم وذويهم، ألن يف انقطاع االتصال بداية 

املغرتب واملسافر عند ما يكلم أهله باهلاتف يطمئنهم، ويكلم رفاقه وأصدقائه اخلطر، ف
 .فيطمئن عليهم، ويطمئنون عليه

للحكم على املتكلم، ومعرفة مستواه الثقايف، وطبقته  - إىل حد ما- والكالم مؤشر صادق  - ٥
االجتماعية، ومهنته أو حرفته، ذلك ألن املتكلمني على اختالف أنواعهم، إمنا 
يستخدمون اصطالحات لغوية تنيبء عن عملهم، ومن هنا فإن الكالم هو اإلنسان، 

 .إن اإلنسان حيوان ناطق: ولذلك قال بعض علماء املنطق

والكالم وسيلة اإلقناع، والفهم واإلفهام بني املتكلم واملخاطب، ويبدو ذلك واضحا من   - ٦
شكالت اخلاصة والعامة اليت تكون تعدد القضايا املطروحة للمناقشة بني املتكلمني أو امل

 .حمال للخالف

ولو كان حيدث –والكالم وسيلة لتنفيس الفرد عما يعانيه، ألن تعبري الفرد عن نفسه   - ٧
 .عالج نفسي خيفف من حد األزمة اليت يعانيها، أو املواقف اليت يتعرض هلا - نفسه

واجلاهل، والذكر واألنثى، حيث  والكالم نشاط إنساين يقوم به الصغري والكبري، واملتعلم - ٨
 .يتيح للفرد فرصة أكثر يف التعامل مع احلياة، والتعبري عن مطالبه الضرورية

والكالم وسيلة رئيسة يف العملية التعليمية يف خمتلف مراحلها، ال ميكن أن يستغين  عنه  - ٩
  .معلم يف أية مادة من املواد للشرح والتوضيح

  
  



  أنواع في مهارة الكالم -ج
  ٢٥:للكالم له نوعان يف الوظيفة، مها ما يلي

  الكالم الوظيفي - ١
هو ما يؤدي غرضا وظيفيا يف احلياة يف حميط اإلنسان، والكالم الوظيفي هو الذي يكون   

م، مثل م وقضاء حاجا احملادثة واملناقشة : الغرض منه اتصال الناس بعضهم ببعض، لتنظيم حيا
شراء وأحاديث املتطلبات اإلدارية واخلطب السياسية واالجتماعية وأحاديث االجتماعات والبيع وال

  .وأحاديث السمر
والكالم الوظيفي ضروري يف احلياة، ال يستغين عنه إنسان،  وال ميكن أن تقوم احلياة بدونه،   

فهو حيقق املطالب املادية واالجتماعية، وال حيتاج هذا النوع الستعداد خاص، وال يتطلب أسلوبا 
وموافق احلياة العلمية يف الوقت احلاضر تتطلب التدريب على هذا النوع من التعبري الذي  خاصا،

     .٢٦ميارسه املتكلم يف حياته يف العمل ويف األسواق ويف وسائل اإلعالم امسموعة واملرئية
  الكالم اإلبداعي - ٢

اإلحساسات يقصد به إظهار املشاعر واإلفصاح عن العواطف وخلجات النفس وترمجة   
املختلفة بعبارة منتقاة اللفظ، جيدة النسق، بليغة الصياغة مبا يتضمن صحتها لغويا حنويا، حبيث 
تنقلها إىل اآلخرين يطريقة مشوقة مثرية هي األداء األديب، حبيث ينقلها سامعها أو قارئها إىل املشاركة 

التكلم عن : وحيس مبا أحس هو به مثلالوجدانية ملن قاهلا كي يعيش معه يف جوه، وينفعل بانفعاالته 
  .مجال الطبيعة أو املشاعر العاطفية أو التذوق الشعري أو النثر القصصي أو التكلم عن حب الوطن

  المهارات في الكالم  - د
  :٢٧الكالم له جمموعة من الفروع املتنوعة اليت هلا أن ينتقنها الفرد من النواحي، فيما يلي  

                                                             
  ١٠٣- ١٠٢ص. املرجع السابق.فؤاد عليانأمحد .  ٢٥
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وتلك مهارة هامة، ألن  :خمارجها األصلية، ووضوحها عند املستمعنطق احلروف من   - ١
: احلروف إذا مل ينطق نطقا سليما، فقد يفهم املعىن على غري وجهه الصحيح، فمثال كلمة

والثانية مبعىن . األوىل مبعىن التحرك من مكان قريب إىل مكان بعيد. زهاب: ذهاب، وكلمة
عنيني إال بإجراج اللسان مع حروف الذال يف الكلمة محل املتاع، وال ميكن التمييز بني امل

 .وهكذا) ..... الثمن والسمن(، )حرث وحرس(األوىل ومثلهما كلمتا 

ترتيب الكالم ترتيبا معينا حيقق ما يهدف إليه املتكلم واملستمع على السواء، كتوضيح   - ٢
ا، فاملتكلم إذا مل يكن ماهرا يف عرض فكرته بط ريقة مرتتبة تنتقل من الفكرة أو إقناع 

مل إىل املفصل، ومن املبهم إىل املوضح، ومع االستشهاد  البسيط إىل املركب، ومن ا
باألمثلة والشواهد، إذا مل يفعل املتكلم هذا مل ميكنه أن يفهم السامعني أو يوصل ما يريد 

 .توصيله إليهم

فال خيرج من املوضوع  فهمه،تسلسل األفكار وترابطها بطريقة جتعل املوضوع متدرجا يف   - ٣
األصلي إىل موضوعات فرعية تبعد السامعني عن اموضوع األصلي، وال تكون هناك 

 .فواصل يف الكالم تقطعه عن بعض

اخلرب : حبيث ال ينسى مثالالسيطرة التامة عى كل ما يقوله خاصة فيما يتعلق بتمام املعىن،   - ٤
د عن بقية أجزاء اجلملة الشرطية، كما الينسى إذا بعد عن املبتداء أو جواب الشرط إذا بع

 .ترابط األفكار وتتابعها

وتلك مهارة متعلقة باألداء اللغوي، ألن ضبط معناها بنية الكلمة : الضبط النحوي والصريف  - ٥
ة : (فتغيري حركة واحدة من حركات الكلمة قد يغري معناها، مثل كلميت. مهمة جدا ْ عرب

ض، ْ ر ض، وعِ ْ ر ة، وعُ ْ رب َض وعَ ر فكل كلمة هلا معىن، وهذا املعىن مرتبط بضبطها الصريف  ). وعَ
كما أن الضبط النحوي ألواخر الكلمات له تأثري على املعىن، ألن اإلعراب فرع املعىن، 

شاهد املتفرجني الالعبون وهم يتنافسون يف سباق الالعبني وهم يتنافسون (فمثال لو قلنا 
النحوي والصريف مهارة البد منها لتوضيح املعىن  ، لذلك فإن الضبط)يف سباق الفروسية



وصحته، فرياعي التدريب عليها عن طريق تسجيل املتكلم لكالمه مث إعادة التسجيل، 
 .ليعرف األخطاء اليت وقع فيها وحياول تصويبها بنفسه مع مناقسته فيها

، وعرض األدلة وتلك مهارة مهمة تتعلق بعرض األفكار وتنسيقها :اإلقناع وقوة التأثري  - ٦
وإدراك مواطن االتفاق واالختالف يف املوضوع مع اآلخرين، وحماولة التأكيد على مواطن 
االتفاق وتفنيد مواطن االختالف مع ذكر األدلة املقنعة بطريقة مؤثرة، وخالية من التعصب 

 .املمقوت أو االنفعال الزائد

عاين، واللفظ الواحد قد يؤدي معاين تعد األلفاظ قوالب للم :استخدام املفردات اللغوية  - ٧
اسم : للجاسوس، والعني: لنبع املاء، والعني: حلاسة البصر، والعني: العني: (خمتلفة مثل

 .، وهلم جر)املدينة

مبراعاة حالتهم والتالؤم معهم من سرعة أو بطء  القدرة على إثارة السامعني وشد انتباههم  - ٨
كالسهولة والصعوبة : مما يناسب املستمعني وإجياب أو إطناب أو مساواة وغري ذلك

  .واالستطراد

مبا فيه من تنغيم للصوت وتنويعه والضغط على ما يراد الضغط عليه،  :إجادة فن اإللقاء  - ٩
فيمثل .... التعجب واالستفهام واجلمل االعرتاضية والدعائية : وتنبيه السامع على مواقف

 .املتكلم املعىن بالصوت واإلشارة

وتأثري فيه مبا اليرتك جماال للعزوف عنه، أو امللل منه، ويتأتى ذلك  ستقطاب املستمع،ا -١٠
 .حسن العرض وأسلوب التشويق وقوة األداء والثقة فيما يقول واالقتناع به: باستخدام

 .٢٨القدرة على استخدام الوقفة املناسبة، واحلركات اجلسمية املعربة، والوسائل املساعدة -١١
فكل هذه مهارات هلا تاثريها يف تقبل السامعني واستجابتهم ملا يقوله املتكلم، فاملتكلم 
املتكرب يف جلسته، ال يستجيب له السامعون، واملتكلم الذي ال يعرف كيف يواجه 

                                                             
  ١٣٤ص) م١٩٨١دار الثقافة : القاهرة(. أساسيات في تعليم اللغة العربية. فتحي علي يونس  ٢٨



اجلماهري املستمعة بطالوة صوته ودقة تعبريه وتوضيح أفكاره وشد انتباهم اليعد متمكنا من 
  .مهارات الكالم

  المجاالت في مهارة الكالم -هـ
  ٢٩:وللمجاالت يف مهارة الكالم عند اللغويني هي ما يلي

 الكالم عن القصص - ١

حكاية القصص من ألوان الكالم اهلامة، فالقصة خري معني للتدريب على مهارات الكالم، 
فحب الناس للقصص جيعلها عامال من عوامل ترقية الكالم، وهي فضال على ذلك مترين للذاكرة، 
وجتريء على الكالم مع صحة األسلوب وتوسيع مدارك املتكلمني يف فهم احلياة االجتماعية واخللقية 

لوب جذاب مشوق، ومثري لالتنباه، وإلكثار من سرد القصص احلية اليت ختتار جيدا يعود بأس
  . املتكلمني على القول اجليد، مع ضبط التفكري وصحة التعبري

وحكاية اخلربات الشخصية مدخل مناسب للتدريب على الكالم، وحيسن أن تكون حكاية 
ة اآليت عند التدريب على حكاية القصص القصص من اختيار املتكلمني أنفسهم، وينبغي مراعا

بتجنب اإلكراه وإجياد املوقف الطبيعي ومراعاة النطق السليم ومراعاة التنغيم الصويت والتأكد من 
 . معرفة القصة معرفة جيدة

 الكالم احلر - ٢

وهذا يشمل موضوعات متعددة، ومواقف . يقصد به التعبري عن األفكار واآلراء الشخصية
احلديث عن األمور الدينية، والعادات والتقاليد واحلديث يف النوادي الرياضية والثقافية : خمتلفة مثل

: واحلفالت املنزلية واالجتماعية، والتعليق على األخبار أو املقاالت، ووصف األحداث الواقعية مثل
غضب والفرح اخلوف وال: الزالزل، واحلرائق، والتعبري عن الظواهر اإلنسانية البسيطة مثل احلديث عن

الوطنية والعلم واحلروب والقومية : واحلزن، والتعبري عن الظواهر اإلنسانية املركبة مثل الكالم عن
 .والدميقراطية
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 الكالم عن الصور - ٣

الكالم عن الصور جمال هام من جماالت الكالم الذي مييل إليه الصغار والكبار، والغرض منه 
. لعبارات واأللفاظ الرمزمية اليت تدل عليها وتوضح معناهاانتقال الذهن من الصور املرئية إىل ا

التلفاز والفيديو ودار (أفالم : فالصور املتحركة مثل. والصور منها ما هو متحرك، ومنها ما هو ساكن
اللوحات املرسومة ملناظر طبيعية، أو ألفراد، أو حليوانات، أو لطيور، : والصور الساكنة مثل). اخليالة

اجلبال، والصحراء، والثلوج، والتكلم عن : بعض مشاهد الطبيعة الساكنة مثل: ومثلأو لنباتات، 
 .هذه الصورة بنقدها، أو حتليلها، أو توضيحها جمال جيد للتدريب على الكالم

 احملادثة - ٤

متحدث هو مرسل للفكرة، ومستمع هو . الكالم عملية تتم بني متحدث ومستمع أو أكثر
ا له دوره يف عملية االتصال، ودور املتحدث يتلخص يف توضيح أفكاره وكل منهم. مستقبل للفكرة

عن طريق نظم الكلمات بعضها مع بعض يف وحدات حتمل فكرة، واستخدم التوضيحات اليت 
تساعده على توضيح كالمه من تعبريات الوجه، وإمياءات الرأس، وإشارات اليد وغريها، بينما يقوم 

ديث املتكلم، وفك رموزه، وإدراك مهانيه، واالستفسار عن املعىن املستمع باإلصغاء، واإلنصات حل
 .الغامض يف احلديث

 املناقشة - ٥

ا احلديث املشرتك الذي يكون فيه مؤيد ومعارض، وسائل وجميب واألساس يف . يقصد 
ا اختيار ثالثة أو أربعة  ا نشاط إلثارة التفكري الناقد، واملفهوم من املناقشة أ يعهد إليهم املناقشة أ

ببحث املوضوع الذي يطرح للمناقشة، على أن ينفرد كل واحد ببحث ناحية من نواحيه، حىت ال 
يكون مثة تكرار أو تضارب يف الرأي يف أثناء املناقشة، وحىت تنال كل ناحية حظها من البحث 

أي حديث : والدراسة الدقيقة، وبذلك يتكامل املوضوع ويصبح وحدة تامة، واملناقشة أخذ وعطاء
متبادل بني طرفني أو أكثر، فهي ال تقل أمهية عن احملادثة، فاحلياة اليومية مبا تقضيه من اهتمام 



وغري ذلك تقضي أن يكون الفرد قادرا .... باملناقشة واإلقناع، وما تقضيه من ختطيط وانتخابات
ا  . على املناقشة، كي يستطيع أن يوضح أفكاره ويقنع اآلخرين 

 الكلماتاخلطب و  - ٦

مظهرا قويا من مظاهر البالغة وقوة التأثري، واخلطابة ضرورة من ضرورات يعد فن اخلطابة 
االجتماع يف احلياة العامة، فهي ال ختلو من توديع شخص منقول وتكرميه، أو استقبال شخص 

واخلطب  جديد، والكثري من أعمال احلياة حيتاج إىل جدل وإقناع تكون اخلطابة أداته وعدته الظاهرة،
والكلمات جماالن هامان من جماالت الكالم، فاإلنسان يف موافق كثرية يتطلب منه املوقف إلقاء  

  . كلمة

  طرائق تعليم مهارة الكالم - و
ومن أهم هذه الطرق منها الطريقة املباشرة والطريقة . هناك طريقة متنوعة لتعليم مهارة الكالم  

سمية والطريقة الصامتة والطريقة االتصالية والطريقة االنتقائية السمعية الشفهية والطريقة اإلستجابة اجل
  .أو التوليفية

  الطريقة املباشرة - ١
هذه الطريقة تبدأ بتعليم املفردات أوال من خالل سلسلة من اجلمل تدور حول أنشطة احلياة   

ولقد . املواقف العامةاليومية، مثل االستيقاظ وتناول الطعام والذهاب إىل املدرسة مث تنتقل إىل 
استندت هذه الطريقة على نظرية أساسها أن الطالب ميكن ن يتعلم منذ البداية التفكري بواسطة اللغة 
املتعلمة على طريقة ربط املوضوع واألشياء واملواقف واألفكار ربطا مباشرا مياثلها من الكلمات 

ب اليت تساعد على منو القدرة على واملصطلحات وعن طريق استخدام كل احليل والوسائل واألسالي
  .٣٠االستماع والكالم

                                                             
مطبعة املعارف :الرباط( .طرائق تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها. حممود كامل الناقة ورشدي أمحد طعيمة.  ٣٠

  ١٠٤ص) م٢٠٠٣.اجلديدة



وتعطي الطريقة املباشرة األولوية ملهارة الكالم بدال من مهارات القراءة والكتابة والرتمجة، على   
  . ٣١أساس أن اللغة هي الكالم بشكل أساسي

  الطريقة السمعية الشفوية - ٢
األساسية الشائعة يف احلياة اليومية، تبدأ هذه الطريقة حبوارات مستندة إىل التعبريات   

وعملية التكرار تبدأ بتكرار مجاعي . فيستمع الطالب إىل انتباه املدرس مث يكرره ويتكلمه
. ٣٢من الطالب، مث كل جمموعة صغرية على حده، مث يأيت الدور على كل طالب مبفرده

للغوية ألخرى اليت الطريقة السمعية الشفوية تركز على الكالم على حساب املهارات ا وإن
  .ال تقل أمهية عن الكالم

  الطريقة اإلستجابة اجلسمية  - ٣
يطلب املعلم من الطلبة أن يستجيب ما أمره باالستجابة اجلسمية، مثل يقول خذ الطباشري   

  .فأخذه الطلبة
  الطريقة الصامتة  - ٤

يتبعه تقدمي املدرس عنصر لغوي وقد يكون باستخدام غري لفظي من توصيل املعىن ف  
  .٣٣باالختبار ومن األفضل تسميته باستنطاق الطلبة وتشكيل استجابته

  الطريقة االتصالية  - ٥
. يقول املدرس بصورة شخصية وغري رمسية من خالل اجلالسات اإلنفرادية مع املدرسني  

وقد يتم بصورة رمسية عن طريق إجراء عملية .... ويتحدث فيها املدرس عن املوضوعات 
  .اتحتديد اختياج
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  الطريقة االنتقائية أو التوليفية  - ٦
من املمكن أن ننظر إىل الطرق السابقة على أساس أن بعضها يكمل البعض اآلخر بدال   

ا متعارضة أو متناقضة وعلى املدرس أن يشعر أنه حر يف . من النظر إليها على أساس أ
ليب لطرق التدريس استخدام األساليب اليت نتاسب طالبه بعض النظر عن انتماء األسا

  .٣٤املختلفة

  تعليم مهارة الكالم أهداف -ز
  : ٣٥هناك أهداف عامة لتعليم مهارة الكالم أو احلديث، ميكن أن نعرض ألمهها فيما يلي  

أن ينطق املعلم أصوات اللغة العربية، وأن يؤدي أنواع النرب والتنغيم املختلفة وذلك بطريقة  - ١
  .مقبول من أبناء العربية

ة أن  - ٢   .ينطق األصوات املتجاورة واملتشا
  .أن يدرك الفرق يف النطق باحلركات القصرية واحلركات الطويلة  - ٣
  .أن يعرب عن أفكاره مستخدما الصيغ النحوية املناسبة  - ٤
  .أن يعرب عن أفكاره مستخدما الصحيح كرتكيب الكلمة يف العربية خاصة يف مهارة الكالم  - ٥
خصائص اللغة يف التعبري الشفوي مثل التذكري والتأنيث ومتييز العدد أن يستخدم بعض   - ٦

  .واحلال ونظام الفعل وأزمنته وغري ذلك مما يلزم املتكلم بالعربية
أن يكتسب ثروة لفظية كالمية مناسبة لعمره ومستوى نضجه وقدراته، وأن تستخدم هذه   - ٧

  .الثروة يف إمتام عمليات اتصال عصرية
بعض أشكال الثقافة العربية املقبولة واملناسبة لعمره ومستواه االجتماعي  أن يستخدم  - ٨

  .وطبيعة عمله، وأن يكتسب بعض املعلومات األساس عن الرتاث العريب واإلسالمي
  .أن يعرب عن نفسه تعبريا واضحا ومفهوما يف مواقف احلديث البسيطة  - ٩
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ا بشكل متصل ومرتابط لفرتات زمنية أن يتمكن من التفكري باللغة العربية والتحدث  -١٠
  .مقبولة

  مشكالت تعليم مهارة الكالم -ح
قليل من املدرسني من كان هلم حسن النطق وجودة األداء يف الكالم باللغة العربية، بل     - ١

  .٣٦كان منهم من مل يستطع التكلم بالعربية فصيحا وجمودا
الغباء أمام أية خطإ أو الظهور كاب أكثر الدارسني خائفون من الفشل وال حيبون ارت  - ٢

م عند ما تكلموا باللغة العربية أثناء التعلم   .أقرا
م ال جيدون فرصة   - ٣ عدم البيئة العربية اليت تشجع الدارسني على التكلم باللغة العربية حىت أ

  .للتكلم أو حاهلم للمحادثة يف البيئة حوهلم أو يف املدرسة اليت يتعلمون فيها
الطريقة التعليمية اليت يطبقها املدرس ال تفيد كثريا للدارسني يف التعبري الشفوي بأسباب   إن  - ٤

  .كثرة إهتمام القواعد العربية يف أثناء التعلني وال يعطي الدارسني فرصة كبرية للكالم
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  الفصل الثالث
  منهجية البحث

  منهج البحث - أ
وتصميم البحث املستخدم هو الدراسة التجريبية، وهي . يتبع هذا البحث املدخل الكمي  

تغري معتمد ومضبوط للشروط احملددة للواقع أو للظاهرة اليت تكون موضوعا للدراسة، ومالحظة ما 
وأن الباحث يعرف يف هذا البحث العالقة . ٣٧ينتج عن هذا التغري من آثار يف هذا الواقع والظاهرة

ا يف الفصول ويستهدف إلصالح وتكميل ٣٨تابعبني املتغري املستقل واملتغري ال ، وأنه أيضا يقام 
  .٣٩عملية التعليم من تطبيقها ونتائجها وغريها ملصلحة املدرسني وتالميذهم

وجيري هذا البحث بتجريبة استخدام طريقة القياس املطورة يف تعليم مهارة الكالم يف مدرسة   
ويف تصميم . ا الشرقية وبقياس مدى فعالية استخدامهامشس العارفني الثانوية اإلسالمية باسوروان جاو 

هذا البحث اختار الباحث جمموعتني، وجلأ إىل استخدام املعايري اإلحصائية مثل املتوسط احلسايب 
موعتني ولذلك مال الباحث إىل إجراء التغيريات . واالحنراف املعياري لكل عامل مؤثر على هذين ا

موعتني حىت تكون    .  مكافئة للمجموعة األخرىيف أحد ا
أ واملرحلة الثانية، مث جعله - واعتمادا على هذا التصميم، اختار الباحث الصف األول  

وأخذ الباحث النتيجة يف االختبار القبلي من مدرسة مشس العارفني . جمموعتني جتريبية وضابطة
يف جمموعة جتريبية وجمموعة ) وىلاالختبار يف املرحلة األ(الثانوية اإلسالمية باسوروان جاوا الشرقية 

موعة الضابطة ما أدخلها املتغري  موعة التجريبية املتغري التجرييب وا ضابطة، مث أدخل على ا
  .التجرييب بعد ذلك قاس مستوامها التحصيلي باالختبار البعدي
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  مجتمع البحث وعينته -ب
أن البحوث على  Prosedur Penelitian suatu pendekatan praktekيقسم أريكونتو يف كتابه 

تمع هو حييط جبميع العناصر املوجودة يف منطقة   Population Researchثالثة أنواع منها حبث ا
تمع تعميما لنتائج العينة،   Sample Researchالبحث، والثاين حبث العينة هو حيدد البحث ببعض ا

  .٤٠م احلالة يف منطقة أضيق من البحث السابقهو حياول لتعميCase Research والثالث حبث احلالة 
تمع على أنه من البحوث الشاملة اليت قد تتكون من اإلنسان واألشياء  ميكن أن يفسر ا

وأما جمتمع البحث يف هذه . واحليوانات والنباتات أو األحداث مصدرا للبيانات اليت هلا يوصفها
اإلسالمية باسوروان جاوا الشرقية سنة دراسية  مدرسة مشس العارفني الثانوية الدراسة فهو تالميذ

  :وميكن تفسريه يف اجلدول التايل. م٢٠١٠- ٢٠٠٩
  ١جدول 

  العدد الكلي من التالميذ
  جاوا الشرقية رفني الثانوية اإلسالمية باسوروانامدرسة مشس الع

  عدد التالميذ  الفصل الدراسي  رقم
١  
٢  
٣  

ل   ّ   )ج- ب -أ : (األو
  ) ج- ب -أ : (الثاين  

  )ب- أ :  (الثالث     

٨٠=  ٢٧+  ٢٥+  ٢٨  
٧٢=  ٢٥+  ٢٥+  ٢٢  
٦٢=          ٣٠+  ٣٢   

  ٢١٤العدد الكلي                                                       
تمع تكون . يف البحث دائما ال حاجة لدراسة مجيع التالميذ وجيري البحث على جزء من ا

أ واملرحلة - الصف األولمن التالميذ يف  وعينته. فيه النتيجة لتمثيل أو وصف إمجايل عدد التالميذ
تلميذا يؤخذ من أعلى وجمموعة  ١٤تلميذا ويقسم جمموعتني جمموعة جتريبية  ٢٨، وتبلغ الثانية

  . تلميذا يؤخذ من سفلى ١٤ضابطة 
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  متغيرات البحث - ج
. العامل الذي أن نقيس مدى تأثريه على املوقف Independent Variableاملتغري املستقل 

. ٤١وأما املتغري التابع فهو العامل الذي ينتج عن تأثري العامل املستقل. ويسمى أيضا باملتغري التجرييب
واملتغري التابع هو تنمية تالميذ . ويف هذا البحث أن املتغري املستقل هو استخدام طريقة القياس املطورة

 الثانوية اإلسالمية باسوروان جاوا الشرقية يف مهارة الكالم بالضبط النحوي مدرسة مشس العارفني
  .والصريف يف تعليم اللغة العربية

  أدوات البحث -د
  املالحظة - ١

هي الوسيلة يستخدمها الباحث العادي يف اكتسابه خلرباته ومعلوماته حيث جيمع اخلربات 
باستخدام طريقة  يم والتعلم يف مهارة الكالممن خالل ما يشاهده أو يسمع عنه يف عملية التعل

  . القياس املطورة
ويقوم الباحث باملالحظة املباشرة للحصول على البيانات املتعلقة بنشاطات التعليم واالتصال 
بني املدرس والدارسون واتصال التالميذ بأنفسهم يف عملية الدراسة ومشاركتهم فيها واجنازات 

ويهتم هذه املالحظة عن سلوك تالميذ يف أثناء . عن املواد التعليمة التالميذ عما يعلمه الباحث
  . التعليم والتعلم جبوانب دوافعهم وميوهلم

  املقابلة - ٢
تعترب املقابلة استبيانا شفويا يقوم من خالله الباحث جبمع معلومات وبيانات شفوية من 

ها البشرية، وأن املقابلة متكن وأنه أداة هامة للحصول على املعلومات من خالل مصادر . احملفوص
الباحث من دراسة وفهم التعبريات النفسية للمحفوص واالطالع على مدى انفعاله وتأثره باملعلومات 
ا متكن الباحث من إقامة عالقات ثقة ومودة مع احملفوص مما يساعده على  اليت يقدمها، كما أ

 .الكشف عن املعلومات املطلوبة
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دف احلصول على معلومات وأخذ الباحث يف تنفيذ  املقابلة فقد تكون املقابلة مسحية 
وقد تكون املقابلة . وبيانات وآراء كتلك اليت تستخدم يف دراسات الرأي العام أو دراسة االجتاهات

دف  ا وعواملها، وقد تكون املقابلة عالجية  تشخيصية يهدف إىل حتديد مشكلة ما ومعرفة أسبا
مدرسة  وتطبق املقابلة إىل ثالثة األشخاص منها رئيس. يواجهه مشكلة ماإىل تقدمي العون لشخص 

مشس العرفني الثانوية اإلسالمية باسوروان جاوا الشرقية ملعرفة حملية تلك املدرسة عامة، ومدرس اللغة 
العربية ملعرفة حملية تعليم اللغة العربية، وتالميذ تلك املدرسة حىت يعرف الباحث كفاءة التالميذ يف 

  .  جتويد فهم تعليم اللغة العربية يف مهارة الكالم خاصة
  الختبارا - ٣

أعدت لتقيس ) أسئلة شفوية أو كتابية أو صور أو رسوم(من املثريات االختبار هو جمموعة 
وميكن . بطريقة كمية أو كيفية سلوكيا ما، واالختبار يعطي درجة ما أو قيمة ما أو رتبة ما للمفحوص

اة أو اإلجراء وقيل أن االختبار هو األد. أن يكون االختبار جمموعة من األسئلة أو جهازا معينا
 .٤٢والنشاطات املعدة لقياس قدرة سلوك الرجل اليت تصور الكفاءة يف املادة الدراسية املعينة

واالختبار يف هذا البحث نوعان، ومنها االختبار القبلي أي يقوم به الباحث قبل أن 
ولكن أخذ  طريقة القياس املطورة يف عملية تعليم مهارة الكالم بالضبط النحوي والصريف، يستخدم

أ، لتصديق -الباحث من النتائج االختبارية يف املدرسة أي االختبار يف املرحلة األوىل يف الصف األول
 .واالختبار البعدي أي يقوم به الباحث بعد إلقاء املواد التعليمة. النتائج والكفاءة من التالميذ

  البيانات ومصادرها -هـ
أعداد وحسابات، هي نتائج االختبار من يف هذا البحث حتتوي البيانات الكمية على 

ويأخذ . التالميذ والبيانات الكيفية على خصائص ومميزات يعين الوصف والتفسري من تلك النتائج
ل أي جبمع البيانات  الباحث أيضا من البيانات األولية هي ّ البيانات اليت جيمع ويقدم فيه املصدر األو

وأما الثانوية فهي . ة اإلسالمية باسوروان جاوا الشرقيةلبحث تالميذ مدرسة مشس العارفني الثانوي
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ا جمموعة البيانات : ٤٣الذي جيمع ويقدم فيها املصدر الزائدة، وهلا نوعان الثانوية الداخلية يقصد 
ومثل يف هذا البحث الوثائق . جتميعها وتسجيلها لدى اجلهات صاحبة هذه البيانات السابقة
والثانوية اخلارجية هي البيانات اليت تتضمنها الكتب والدوريات النشرات واإلحصاءات . الدراسية

  .  الرمسية املنشورة والبحوث املنشورة وكذلك كافة ما تتصمنه املكتبات ومراكز التوثيق واملعلومات

  إجراء جمع البيانات - و
والبيانات اليت يتم مجعها يف هذه الدراسة هو نتيجة التالميذ يف تعليم اللغة العربية، ال سيما 

ا من االختبار القبلي واالختبار البعدي. يف املوضوعات من النصوص الدراسية والباحث يسعى . وأ
الختبار القبلي والبعدي اليت تظهر تقدم لدراسة البيانات من االختبار البعدي والفرق البيانات من ا

  :  وميكن أن تكون البيانات اليت مجعت من خالل اإلجراءات فيما يلي. التالميذ
مدرسة مشس العارفني الثانوية اإلسالمية باسوروان جاوا  بدأ معيار قياس قدرة تالميذ  - ١

ريبية أم جمموعة ضابطة أ واملرحلة الثانية، سوآء كانت جمموعة جت-الشرقية، يف الصف األول
   .قبل أن جتري التجريبة

م يف  بعد النشاط التجرييب يف جمموعة جتريبية و - ٢ جمموعة ضابطة مراقبة جتريبية لقياس قدر
   .التعليم، حبيث أن البيانات اليت مت احلصول عليها نتائج االختبار البعدي

القبلي، حىت أن البيانات اليت حيصل جذر نتائج االختبار البعدي خفض نتائج االختبار   - ٣
  .ومن مثَّ البيانات استخدامها الختبار الفرضية. سيتم التالميذ بالتقدم

  أسلوب تحليل البيانات -ز
للفرضية طرحها، كذلك الغرض من البحث للعثور على االختالفات بني نتائج التعليم  وفقا  

يستخدم يف حتليل البيانات، كما رأي  )T-test(املتوسط باستخدام طريقة خمتلفة، مث اختبار الفرق 
  .٤٤أري فيما يلي

                                                             
  ٤٨- ٤٧ص) م ٢٠٠٠دار الفجر : القاهرة(٢.ط. األسس العلمية لكتابة الرسالة الجامعية. حممد منري حجاب.  ٤٣

44 Sudjana. Metoda Statistika. (Tarsito: Bandung. 2002). p. 246  
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1 xx  اخلطاء املعياري للفرق بني الفيئتني
M 1  املقياس املعديل يف االختبار البعدي من جمموعة جتريبة =  
M2                   =  املقياس املعديل يف االختبار البعدي من جمموعة ضابطة 
n1       جمموعة جتريبةعدد النتيجة يف   =    

n2  =  جمموعة ضابطةعدد النتيجة يف  

 x12  =  جمموعة جتريبةعدد إحنراف النتيجة يف  

 x22  =    جمموعة ضابطةعدد إحنراف النتيجة يف   

  

متساوية أو  T ومن مث إذا كان ٠،٠٥موافقة أم ال باستخدام متوسط Tلتحديد ما إذا كان 
221أكرب على قيمة يف جدول باألساس  nn=df  فتقبل الفرضية عن نتيجة البحث وعلى العكس.  

  



  

  مراحل تنفيذ البحث -ح
. ، يستخدم بثالث أدوات البحث، املالحظة واملقابلة واإلختباريقوم الباحث بتنفيذ البحث

  :ما يليومن املرحل الدراسية 
  )م٢٠١٠مايو  ٢٩( االستعدادية - ١

مشس العارفني الثانوية اإلسالمية باسوروان  جاوا الشرقية  الباحث مدير مدرسة استأذن  - أ
أ يف مهارة الكالم بالضبط النحوي -ألن يقوم بتعليم اللغة العربية يف الصف األول

العليا جامعة وقدم إليه خطاب االستئذان للدراسة من عميد كلية الدراسات . والصريف
  .موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

مشس العارفني الثانوية اإلسالمية باسوروان   مدرسة طلب الباحث من مدرس اللغة العربية -ب
  .جاوا الشرقية يف اشرتاكه طوال هذه الدراسة

 ارة الكالمأ يف املرحلة الثانية لتجربة مه-أخذ الباحث من التالميذ يف الصف األول -ج
  .بالضبط النحوي والصريف يف تعليم اللغة العربية باستخدام طريقة القياس املطورة

  االختبار القبلي - ٢
وضع الباحث من نتيجة االختبار القبلي تؤخذ من مدرسة مشس العارفني الثانوية اإلسالمية   

  ١٢م، يذكر يف ملحق ٢٠١٠ ينايري ٢٥باسوروان جاوا الشرقية اليت نفذت يف املرحلة الثانية التاريخ 
  )م٢٠١٠مايو  ٢٠ –م ٢٠١٠مايو  ١( ةيبالتجر  - ٣

  :تشمل هذه املرحلة على اخلطوات اآلتية فيما يلي  
يؤخذ الباحث من النصوص الدراسية يف مدرسة مشس العارفني الثانوية اإلسالمية    - أ

  .باسوروان جاوا الشرقية يف املرحلة الثانية
رة أربع لقاءات،  مهارةيقوم الباحث بتدريس  -ب ّ الكالم باستخدام طريقة القياس املطو

فعل  بقاعدة" املهندس"ويف اللقاء األول موضوع . دقيقة ٢×٤٥حيث أن يف كل لقاء 



بقاعدة فاعل باعتبار املذكر " العمل"باعتبار الزمان، واللقاء الثاين موضوع  وأقسامه
بقاعدة املبتداء واخلرب، واللقاء الرابع موضوع " اهلواية"واملؤنث، واللقاء الثالث موضوع 

  . بقاعدة املعرفة والنكرة" النجاح"
  )م٢٠١٠مايو  ٢٦ –م ٢٠١٠مايو  ٢٥(أدوات البحث   - ٤

طلب الباحث املعلومات واخلربات باملالحظة مما تعلمه تالميذ يف مدرسة مشس العارفني 
الثانوية اإلسالمية باسوروان جاوا الشرقية، وباملقابلة من مدير املدرسة ومدرس اللغة العربية فيها 

  . أ يف املرحلة الثانية-وتالميذها يف الصف األول
  )م٢٠١٠مايو  ٢٧( االختبار البعدي - ٥

أ يف -خذ الباحث األسئلة من النصوص الدراسية يف تعليم اللغة العربية يف الصف األولأ
  .املرحلة الثانية يف مهارة الكالم بشكل الشفوي

  حتليل النتائج - ٦
  :تشمل هذه املرحلة على اخلطوات اآلتية  

  .التحرير والتصحيح، وهو تصحيح النتائج احملصولة حذرا من وقوع   األخطاء  - أ  
  .رميز النتائج، وهو إدخال النتائج يف الرمز تسهيال يف التقسيم والتحليلت  -ب

  .تكوين اجلداول وهي تقدمي النتائج على شكل اجلدول  -ج  
موعة الستنباط األجوبة ألسئلة البحث  - د     . التحليل، وهو حتليل النتائج ا

 

  
  
  
  
  

 
 

 



  الفصل الرابع
  عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها

  
جاوا الشرقية وتعليم اللغة فين الثانوية اإلسالمية باسوروان مدرسة شمس العار  البيانات حول -أ

  العربية فيها 
  تاريخ مؤسسة شمس العارفين -١

. بين معهد مشس العارفني يف قرية كراتون باسورون عند ما جاء هولندا يف بلدنا إندونيسيا هذا  
ا ينهى يف واملؤسس فيها  امسه .  تطورها يف عملية التعليم والتعلُّمال يعرف الناس على وجودها على أ

وتويف شيخ مشس العارفني .  الشيخ مشس العارفني، وله ولد صغري امسه عمرو بن مشس العارفني
م تقديرا، واتبعه عمرو على هذا املعهد بل انتقله با ملكان اآلخر باسم مؤسسة مشس العارفني ١٩٣٠

  .ميذ من الرجال والنساء الذين جاءوا من حول القرىوفيها التال. م١٩٥٤يف السنة 
م ٢٠٠٠يف سنة  وبنيت املؤسسات الرمسية على ضمان الشوؤون الدينية يف مجهورية إندونيسيا  

هي مدرسة مشس العارفني الثانوية اإلسالمية باسوروان جاوا الشرقية اليت يبحث فيها الباحث على 
  .أ واملرحلة الثانية-يف مهارة الكالم يف الصف األول جتريبة استخدام طريقة القياس املطورة

  وتطورها  جاوا الشرقيةفين الثانوية اإلسالمية باسوروان شمس العار تاريخ  -٢
من املؤسسات الرمسية على ضمان الشوؤون الدينية يف مجهورية إندونيسيا هي مدرسة مشس   

والتعليم فيها مرحلة الصفوف هي . لشرقيةالعارفني الثانوية اإلسالمية وحملها يف باسوروان جاوا ا
  . الصف األول والصف الثاين والصف الثالث

تلميذا من الرجال  ٢١٤وعدد التالميذ يف مدرسة مشس العارفني الثانوية اإلسالمية باسوروان   
م. والنساء وأما عدد التالميذ فيها فهو . بعضهم يسكنون يف معهد مشس العارفني، وبعض من بيو
  :دول ما يلييف اجل

  



  ٢جدول 
  يف مدرسة مشس العارفني الثانوية اإلسالمية باسوروان جاوا الشرقية  عدد التالميذ
  جمموعة  الفصل الثالث  الفصل الثاين  الفصل األول

وعة
جمم

  إناث  ذكور  إناث  ذكور  إناث  ذكور  إناث  ذكور  
٢١٤  ١٠٠  ١١٤  ٣٠  ٣٢  ٣٣  ٣٩  ٣٧  ٤٣  

مدرسة مشس العارفني الثانوية اإلسالمية باسوروان جاوا جتري عملية التعليم والتعلم يف 
ارا كل يوم إال يوم األحد، وال يدخل بعدها من  الشرقية من الساعة السابعة إىل الساعة الواحدة 

  .التالميذ ألن هلا أبناء املدرسة
وسيكون الوصول إىل األهداف املنشودة يف التعليم بالقاعات والوسائل وهذه قد توجد يف 

  :ملدرسة، هي ما يليا
  ٣جدول 

  الشرقية باسوروان جاوايف مدرسة مشس العارفني الثانوية اإلسالمية  قاعات ووسائل
  عددها  قاعات ووسائل  الرقم

  ١  مكتب مدير املدرسة  ١
  ١  قاعة املعلمني  ٢
  ١  مكتب املوظفني  ٣
  ١٠  قاعة دراسية  ٤
  ١  املكتبة  ٥
  ١  املسجد  ٦
  ١  املعمل اللغوي  ٧
  ١  قاعة لغوية  ٨
  ١  غرفة اآلالت اللغوية  ٩



في مدرسة شمس العارفين الثانوية اإلسالمية باسوروان جاوا تعليم اللغة العربية   -٣    
  الشرقية

املواد التعليمية يف مدرسة مشس العارفني الثانوية اإلسالمية باسوروان جاوا الشرقية  استخدام  
وورقة  ٢٠٠٦سنة  KTSPلتعليم اللغة العربية يعتمد على املنهج اجلديد يسمى مبنهج الوحدة الدراسية 

  . م٢٠٠٨العمل سنة 
وروان جاوا الشرقية واستخدم مدرس العربية يف مدرسة مشس العارفني الثانوية اإلسالمية باس  

  . بالطريقة االنتقائية وهي الطريقة اليت ترد على الطريقة القواعد والرتمجة والطريقة السمعية الشفوية
وعلى احلقيقة، أن تالميذ مدرسة مشس العارفني الثانوية اإلسالمية باسوروان جاوا الشرقية يف 

م اليومية وغري فعال يف عملية التعليم أ مل يستطيعوا يف حمادثة اللغة العربية يف -الصف األول حيا
  .والتعلم

فباء على ذلك يسعى الباحث باستخدام الطريقة اجلديدة هي طريقة القياس املطورة يف تعليم   
اللغة العربية حىت أصبح التالميذ جتويد الفهم وتطبيق الكالم يف مهارة الكالم بالضبط النحوي 

  .والصريف يف تعليم اللغة العربية
  
في استخدام طريقة القياس المطورة في مهارة  البيانات حول إجراء عملية التعليم والتعلم -ب

  الكالم بالضبط النحوي والصرفي في المجموعة التجريبية وتحليلها
ولكل املوضوع . جرى الباحث يف عملية التعليم والتعلم على مخسة لقاءات بأربعة مواضع  

بعدي حىت يعرف الباحث على كفاءة التالميذ يف تعليم اللغة العربية لقاء واللقاء األخري لالختبار ال
وأما نتيجة االختبار القبلي فتؤخذ النتيجة من إختبار تالميذ مدرسة مشس . وتؤخذ منه النتيجة

  .أ يف املرحلة األوىل-العارفني الثانوية اإلسالمية باسوروان جاوا الشرقية يف الصف األول
موعة التجريبية على أربعة مواضع منها املهندس وشرح الباحث خطة األن   شطة التعليمية يف ا

بقاعدة الفعل وأقسامه باعتبار الزمان، وموضوع "  املهندس"وموضوع . والعمل واهلواية والنجاح



بقاعدة املبتداء واخلرب املفرد، " اهلواية"بقاعدة الفاعل باعتبار املذكر واملؤنث، وموضوع " العمل"
وركز الباحث استخدام طريقة . ١كما يذكر يف ملحق  بقاعدة املعرفة والنكرة،" نجاحال"وموضوع 

رة بالضبط النحوي الصريف يف مهارة الكالم، ويقسم الباحث هذه القواعد النحوية  ّ القياس املطو
عرفة والصرفية، وأما النحوية فهي قاعدة الفاعل باعتبار املذكر واملؤنث، واملبتداء واخلرب املفرد، وامل

موعة . والصرفية هي قاعدة الفعل وأقسامه باعتبار الزمان. والنكرة ومن عملية التعليم والتعلم يف ا
  :التجريبة ما يلي

ل باستخدام قاعدة الفعل وأقسامه باعتبار الزمان  " املهندس"موضوع   - ١ ّ   يف اللقاء األو
  التمهيد:   أوال

  "املهندس"جذب انتباه الطلبة إىل موضوع   - ١
 ".املهندس"فتح الباحث بقصة صغرية عن املوضوع   - ٢

  .أي اجياد دافعية قوية لديه ملا عرض عليه" املهندس"انتبه الطلبة باجتاه موضوع   - ٣
  عرض القاعدة:   ثانيا

منها : عرض الباحث قاعدة الفعل وأقسامه باعتبار الزمان، كما يرى مصطفى الغاليني  - ١
مما دلَّ على م: الفعل املاضي . عىن يف نفسه مقرتن بالزمان املاضي كجاء واجتهد وتعّل

ما دلَّ على معىن يف نفسه مقرتن بزمان حيتمل احلال واالستقبال، مثل  :والفعل املضارع
م ما دلَّ على طلب وقوع الفعل من الفاعل املخاطب : والفعل األمر. جييء وجيتهد ويتعّل

 ْ ئ واجتهد وتعلَّم ِ  .٤٥بغري الم األمر، مثل ج

قاعدة الفعل وأقسامه باعتبار الزمان خبط مجيل وبالطباشري يف مكان بارز من  كتب الباحث   - ٢
  .السبورة حبيث تقع هذه القاعدة يف مستوى نظر اجلميع

 شرح الباحث على قاعدة الفعل وأقسامه باعتبار الزمان شرحا واضحا    - ٣

 . ستقبلاملو أال احل ناملضارع لزمافعل ال يكون مىتقدم الطالب سؤاال، وهو   - ٤

                                                             
  ٢٧ص) م٢٠٠٣املكتبة العصرية : بريوت( ١ط جامعة الدروس العربيةمصطفى الغاليني   ٤٥



الزمان "انتبه مجيع الطلبة إىل النظر يف هذا السؤال وحله، واستجاب منهم فيها باعتبار  - ٥
بالراحة النفسية والثقة بالنفس وتنمية اجلرأة الصدار االحكام  وشعر" متعلق سياق الكلمة

  . مستقبال
  حتليل القاعدة:   ثالثا

يف قاعدة  ستقبلاملو أال احل املضارع لزمانفعل ال يكون مىتيف السؤال وهو  شرح الباحث  - ١
 .الفعل وأقسامه باعتبار الزمان

فعل مضارع بزمانه " اآلنامللك قصرا عظيما  ينظر"استجاب الباحث باألمثلة البسيطة   - ٢
امللك املهندسني يف  يستدعى"تدل على احلاضر، مث األمثلة الثانية " اآلن"حال بزيادة كلمة 

. تدل على معىن اليوم بعد اليوم" غدا"فعل مضارع بزمانه مستقبل بزيادة كلمة " داغمملكته 
 .     ٤٦وتوخذ هذه القاعدة مما قال مصطفى الغاليني يف كتابه جامع الدروس العربية

 .اشرتاك التالميذ اشرتاكا فعليا بإجابة الفعل املضارع بزمان احلال  - ٣

مباشرة بقاعدة الفعل وأقسامه باعتبار الزمان بالضبط وضع الباحث أسئلة هلا عالقة   - ٤
لَ امللك من املهندس أن  طلب"الصريف، أو أعطى مثاال من املوضوع  ّ معه يف جوانب  يتجو

ْ "، و"القصر  "املهندس يف اململكة أطلب

 قرءا" و". الكتب يف املكتبة يقرأحممد أن  ذهب"تواىل الطلبة قياسا على مثال الباحث   - ٥
   " الكتب

  التطبيق:   رابعا
  :تدريبات الطلبة من األسئلة اليت تشمل منها ثالثة عناصر، منها  - ١

  عني الفعل واقسامه باعتبار الزمان - أ    
  أجب األسئلة وفقا للنص  -ب    
 قس الكلمة يف اجلملة  -ج    

                                                             
  ٣٠ص. نفس املرجع  ٤٦



  استجاب التالميذ عن األسئلة  - ٢
ر الباحث تطبيق طريقة القياس يف احملادثة    ّ   :   وطو

  استدعى امللك املهندسني يف مملكتهسأل الباحث  - ١
  وغريها استدعى حممد الضيوف يف بيتهقياس الكلمة من الطلبة  - ٢
  .ممارسة الطلبة يف الكالم من الكلمة املستخدمة يف األمثلة السابقة - ٣

وهذا التطوير يف طريقة القياس ال يستخدم الباحث أسئلة من الطلبة إىل اآلخر يف مواجهة 
  .لكالم بأسباب ضيق الوقتا

  يف اللقاء الثاين باستخدام قاعدة الفاعل باعتبار املذكر واملؤنث " العمل"موضوع    - ٢
  التمهيد:   أوال

  "العمل"جذب انتباه الطلبة إىل موضوع   - ١
  ".العمل"إزالة ما علق بإذهان الطلبة أي الرتكيز على التعليم والتعلم يف موضوع   - ٢
بالنسبة لقاعدة الفاعل باعتبار املذكر واملؤنث " العمل"مبوضوع " املهندس"ربط موضوع   - ٣

 .ألن القواعد مرتابطة كل درس الحق بيىن على ما سبقه

  .انتبه مجيع الطلبة باجتاه الدرس الثاين أي اجياد دافعية قوية لديه ملا عرض عليه  - ٣
  عرض القاعدة:   ثانيا

أن : كما قال مصطفى الغاليني. ر املذكر واملؤنثعرض الباحث قاعدة الفاعل باعتبا  - ١
تهد والسابق فرسه فائز  الفاعل هو املسند إليه بعد فعل تام معلوم أو شبهه، حنو فاز ا

تهد( أسند إىل شبه الفعل التام : والفرس" فاز"أسند إىل الفعل التام املعلوم، وهو : فا
  ).ليهفكالمها فاعل ملا أسند إ" السابق"املعلوم وهو 

ّ أو مجع مذكر ساملا سوآء أكان تذكريه معىن ولفظا . وأن يكون الفاعل مذكر مفردا أو مثىن
تهدون، أو معىن ال لفظا حنو جاء محزة تهدان أو ا فإن كان . حنو ينجح التلميذ، أو ا

مجع تكسري كرجال، أو مذكرا جمموعا باأللف والتاء كطلحات ومحزات، أو ملحقا جبمع 



وأما إن كان الفاعل مجع مذكر . تدكريه وتأنيثه: لسامل كبنني جاز يف فعله الوجهاناملذكر ا
وأجاز الكوفيون تأنيثه وهو ضعيف، فتقول . ساملا، فالصحيح وجوب تذكري الفعل معه

تهدون" تهدون وأفلحت ا   ".  أفلح ا
مجع مؤنث ساملا، وأن يكون الفاعل مؤنثا حقيقيا ظاهرا متصال بفعله، مفردا أو مثىن أو 

فإن كان الفاعل مؤنثا جمازيا كشمس أو مجع . حنو جاءت فاطمة أو فاطمتان أو فاطمات
تكسري كفواطم أو ضمريا منفصال حنو إمنا قام هي، أو ملحقا جبمع املؤنث السامل كبنات 

وأما مجع املؤنث السامل فاألصح . أو مفصوال بينه وبني فعله بفاعل، جاز فيه الوجهان
جاءت فاطمتان وجاء "فيقولون . وأجاز الكوفيون وبعض البصريني تذكريه. ثهتأني

 . ٤٧فاطمات

قاعدة الفاعل باعتبار املذكر واملؤنث خبط مجيل وبالطباشري يف مكان بارز  كتب الباحث   - ٢
  .من السبورة حبيث تقع هذه القاعدة يف مستوى نظر اجلميع

 بار املذكر واملؤنث شرحا واضحا شرح الباحث على قاعدة الفعل فاعل باعت   - ٣

هل البدر من الفاعل باعتبار ... علينا البدرقدم الطالب سؤاال، وهو من األمثلة طلع   - ٤
  . املذكر أو املؤنث

  حتليل القاعدة:   ثالثا
 "هل البدر من املذكر أو املؤنث... علينا البدرطلع "عن األمثلة  شرح الباحث يف السؤال  - ١

 باعتبار املذكر واملؤنث يف قاعدة الفاعل

البدر من مذكر جمازي على أنه يعامل : استجاب الباحث باعتباره  كما قال الغاليني  - ٢
 ". معاملة الذكر من الناس وليس منها

وضع الباحث أسئلة هلا عالقة مباشرة بقاعدة فاعل باعتبار املذكر واملؤنث، من املوضوع    - ٤
ٌ "كلمة  ة هم يف النص تدل على املذك" يد ّ  ها العاملة يدر أو املؤنث يف كلمات شباب األم

                                                             
  ٣٣٤. نفس املرجع  ٤٧



  ".  والشمس وضحاها"تواىل الطلبة قياسا على مثال الباحث   - ٥
  التطبيق:   رابعا

  :تدريبات الطلبة من األسئلة اليت تشمل منها ثالثة عناصر، منها  - ١
  عني الفاعل باعتبار املذكر واملؤنث يف اجلملة  - أ    
  ذكر واملؤنث يف النصأطلب كلمة امل  -ب    
 قس كلمة املذكر إىل املؤنث  -ج    

  استجاب التالميذ عن األسئلة  - ٢
ر الباحث تطبيق طريقة القياس يف احملادثة    ّ   :   وطو

م منذ الصغر"سأل الباحث من األسئلة  - ١ ّ األمة برتبية شبا تم   "جيب أن 
تم األمهات برتبية قياس الكلمة من الطلبة  - ٢ م منذ الصغرجيب أن    شبا
  يعمل املدرس يف املدرسةسأل الطلبة إىل اآلخر باألمثلة  - ٣
  فىيعمل الطبيب يف املستش بإجابةقياس الكلمة من اآلخر  - ٤
  .ممارسة الطلبة يف الكالم من الكلمة املستخدمة - ٥
  يف اللقاء الثالث باستخدام قاعدة املبتداء واخلرب املفرد واجلملة " اهلواية"موضوع   - ٣

  التمهيد:   أوال
  "اهلواية"جذب انتباه الطلبة إىل موضوع   - ١
 .إزالة ما علق بإذهان الطلبة من الدروس السابقة أي الرتكيز على التعليم والتعلم  - ٢

  .لث أي اجياد دافعية قوية لديه ملا عرض عليهانتبه الطالب باجتاه الدرس الثا  - ٣
  عرض القاعدة:   ثانيا

أن املبتداء هو االسم : كاقال أيب عبد اهللا. عرض الباحث قاعدة املبتداء واخلرب املفرد  - ١
املرفوع العاري عن العوامل اللفظية، واخلرب هو االسم املرفوع املسند إليه حنو قولك حممد 



يف كتابه أن اخلرب له قسمان املفرد واجلمع، فاخلرب املفرد ما كان غري وزاد الغاليني . ٤٨جمتهد
تهدون  تهدان حممودان، وا تهد حممود، وا مجلة وإن كان مثىن أو جمموعا حنو ا

 .٤٩حممودون

قاعدة مبتداء وخرب خبط مجيل وبالطباشري يف مكان بارز من السبورة حبيث  كتب الباحث   - ٢
  .مستوى نظر اجلميعتقع هذه القاعدة يف 

 شرح الباحث على قاعدة املبتداء وخرب شرحا واضحا    - ٣

 . قدم من الطلبة سؤاال، وهو هل املبتداء متقدم على اخلرب، ويرفع املبتداء واخلرب يف الكلمة  - ٤

الرفع يف "انتبه مجيع الطلبة إىل النظر يف هذا السؤال وحله، واستجاب منهم فيها باعتبار   - ٥
  ".قد يكون الرفع فيها وقد يكون متغريمها"واآلخر " املبتداء واخلرب

  حتليل القاعدة:   ثالثا
هل املبتداء متقدم على اخلرب، ويرفع املبتداء واخلرب يف "وهو  شرح الباحث يف السؤال،  - ١

 .يف قاعدة مبتداء وخرب" الكلمة 

املبتداء مقدم على اخلرب، مثل  قد يكون: "استجاب الباحث باعتباره، كما يرى الغاليني  - ٢
وقد يكون املبتداء متأخر على اخلرب، . التالميذ يذهبون إىل مدرستهم يف صحة وسعادة

وقد يكون املبتداء واخلرب رافعان يف الكلمات مثل " والثاين ". مثل لكل الناس وقت للعمل
، ويرفع املبتداء وتنصب اخلرب إذا دخل كان وأخوا ا مثل تلميٌذ جمتهدٌ هوايتُك كرُة القدمِ

ا  ا فصار إنّ تلميًذ ا، وينصب املبتداء ويرفع اخلرب إذا دخل إنّ وأخوا صار كان تلميٌذ جمتهدً
 ٌ  .   ٥٠جمتهد

 . اشرتاك التالميذ اشرتاكا فعليا  - ٣

                                                             
  ١٥ص) دار الكتاب اإلسالمي، جمهول السنة: لبنان-بريوت( متن اآلجروميةأيب عبد اهللا حممد بن حممد الصنهاجي   ٤٨
  ٣٥٥ص. مصطفى الغاليني، املرجع السابق  ٤٩
  ٣٥٨املرجع السابق ص. مصطفى الغاليني  ٥٠



وضع الباحث أسئلة هلا عالقة مباشرة بقاعدة مبتداء وخرب من النص يعىن متييز مبتداء   - ٤
 .وخرب

  .   الطلبة قياسا على األمثلة األخرى هي هواييت قراءة القصةتواىل  - ٥
  التطبيق:   رابعا

  :تدريبات الطلبة من األسئلة اليت يشمل منها عنصران، منها  - ١
  عني مبتداء وخرب يف اجلملة - أ    
 أجب األسئلة وفقا للنص  -ب    

  استجاب التالميذ عن األسئلة   - ٢
ر الباحث تطبيق طريقة القيا   ّ   :   س يف احملادثة وطو
  أخذ الطلبة األمثلة البسيطة من النص عن اهلواية  - ١  
يعىن تقص الطلبة قصة صغرية عن هوايتهم " اهلواية"ممارسة الطلبة مجيعهم عن موضوع  - ٢  

  .كرة القدم وكرة الريشة و قراءة الكتب وزيارة األقارب: اليت ختتار من النص منها
  يف اللقاء الرابع باستخدام قاعدة النكرة واملعرفة  " النجاح"موضوع   - ٤

  التمهيد:   أوال
  "النجاح"جذب انتباه الطلبة إىل موضوع   - ١
 إزالة ما علق بإذهان الطلبة من الدروس اليت سبقت درس القواعد  - ٢

  .رض عليهانتبه الطالب باجتاه الدرس الرابع أي اجياد دافعية قوية لديه ملا ع  - ٣
  عرض القاعدة:   ثانيا

فالنكرة هي : عرض الباحث قاعدة النكرة واملعرفة، كما يرى حممد بن أمحد بن عبد الباري  - ١
. األصل، وهي كل اسم شائع يف جنسه ال خيتص به واحد دون آخر كرجل وكتاب وتلميذ

لميذ، واملعرفة وأما املعرفة فهي ما وضع ليستعمل يف واحد بعينه حنو الرجل والكتاب والت



ستة أنواع منها املضمر كهو وأنت وأنا والعلم كمحمد واإلشارة حنو هناك واملوصول حنو 
ّف باألداة كالرجل واملضاف إىل املعرفة كغالم زيد  . ٥١الذي والذان والذين واملعر

قاعدة معرفة ونكرة خبط مجيل وبالطباشري يف مكان بارز من السبورة حبيث  كتب الباحث   - ٢
  .هذه القاعدة يف مستوى نظر اجلميع تقع

  شرح الباحث على قاعدة معرفة ونكرة شرحا واضحا   - ٣
 .قدم الطالب سؤاال، وهو هل جتوز املعرفة من اجلمع مذكرا كان أم تكسريا  - ٤

  حتليل القاعدة:   ثالثا
 ".تكسرياهل جتوز املعرفة من اجلمع مذكرا ساملا كان أم "شرح الباحث يف السؤال، وهو   - ١

ا جتوز من اجلمع أي ما يقبل أل وتؤثر   - ٢ استجاب الباحث كما يرى حممد احلضري على أ
فيه التعريف أو يقع موقع ما يقبل أل مثل رجال فصار الرجال من مجع تكسري ومسلمون 

  . ٥٢فصار املسلمون من مجع مذكر سامل
  التطبيق:   رابعا

  :منها ثالثة عناصر، منها تدريبات الطلبة من األسئلة اليت تشمل  - ١
  إجعل معرفة إىل نكرة يف اجلملة - أ    
 أجب األسئلة وفقا للنص   -ب    

  استجاب التالميذ عن األسئلة  - ٢
ر الباحث تطبيق طريقة القياس يف احملادثة    ّ   :   وطو
  أخذ الطلبة األمثلة البسيطة من النص عن النجاح  - ١  

 "  النجاح"موضوعممارسة الطلبة مجيعهم يف احملادثة عن  - ٢
  

                                                             
  ٤٥ص) مكتبة طه فوترا، جمهول السنة: مسارغ-إندونيسيا( ١ج الكواكب الدريةحممد بن أمحد بن عبد الباري األهدل   ٥١
  ٥٢ص) طه فوترا، جمهول النسة: مساراغ-إندونيسيا( ١ج حاشية الخضري على ابن عقيلحممد اخلضري   ٥٢



  
  البيانات حول أدوات البحث وتحليلها - ج

  :استخدم الباحث يف إجراء عملية التعليم والتعلم بثالث أدوات، منها    
  المالحظة  -١

الحظ الباحث على تالميذ مدرسة مشس العارفني الثانوية اإلسالمية باسوروان جاوا الشرقية 
موعة التجريبيةمبالحظة مباشرة يعىن رأى سلوك معني من  . التالميذ أثناء تعليم اللغة العربية يف ا

  :وقد وجد الباحث من سلوك الطلبة يف عملية تعليم وتعلم العربية يف أربعة لقاءات ما يلي
  أن الطلبة دافعية قوية إال قليل الكالم بالعربية:   يف اللقاء األول
   قليال، ومل يتكلم بالعربيةأن الطلبة مل يسئل من األسئلة إال:   يف اللقاء الثاين

  أن الطلبة بداية الكالم بالعربية حني يسئل وجيب من األسئلة:   يف اللقاء الثالث
  أن الطلبة بكالم العربية:   يف اللقاء الرابع

تالميذ مدرسة مشس العارفني الثانوية  وشرح الباحث يف منوذج املالحظة املباشرة على  
  . ٩ة، كما يف ملحق اإلسالمية باسوروان جاوا الشرقي

 المقابلة     -٢

إن من املقابلة متكن الباحث من دراسة وفهم التعبريات النفسية لالطالع على مدى انفعاله 
ا متكن الباحث من إقامة عالقات ثقة ومودة مع احملفوص مما  وتأثره باملعلومات اليت يقدمها، كما أ

  .يساعده على الكشف عن املعلومات املطلوبة
د الباحث يف املقابلة بتحديد األسئلة من األسئلة العامة عن ميدان الدراسة، يعىن وجد واستع

مدرسة مشس  الباحث من مقابل رئيس املدرسة على أنه يعرب باعتباره اشرتاك مدرس العربية يف
العارفني الثانوية اإلسالمية باسوروان جاوا الشرقية على األنشطة التعليمية يف مسابقة العربية 

ومن مقابل مدرس العربية الذي ركز الرتكيز . ١٠التدريبات والدافعية يف تعليم العربية، كما يف ملحق ب
ما يف تعليم العربية، كما يف ملحق  تم  ومن . ١١من املهارات األربع هي مهارة القراءة والكتابة 



ذكر منوذج املقابلة يف وي. الطلبة على أنه يقول يستحي أن يتكلم يف اللغة العربية بأسباب خمتلفة
  .١٢ملحق 
 االختبار -٣

عرف الباحث على كفاءة تالميذ مدرسة مشس العارفني الثانوية اإلسالمية باسوروان جاوا 
أ يف مهارة الكالم بالضبط النحوي والصريف أو من النتائج يف عملية التعليم -الشرقية يف الصف األول

  :ا املعيار ما يليوفيه استخدم الباحث هذ. والتعلم باالختبار
 ٤جدول         

  تعليم مهارة الكالممعيار كفاءة في 
  التقدير  النتائج

  ممتاز  ١٠٠-٩١
  جيد جدا  ٩٠-٨١
  جيد  ٨٠-٧١
  مقبول  ٧٠-٦١
  ناقص  ٦٠-٥١
  راسب  ٥٠-٤١

 
  :ومن هذا البحث قد وجد يف اجلداول اآلتية هي ما يلي

   للمجموعة الضابطة والصرفيكفاءة التالميذ في مهارة الكالم بالضبط النحوي   -١
  ٥جدول 

  يف مهارة الكالم بالضبط النحوي الضابطة  االختبار القبلي والبعدي للمجموعةدرجة التالميذ يف
  

االختبار البعدي   االختبار القبلي  أمساء التالميذ  رقم
  بالضبط النحوي

  التقدير



  ممتاز  ٩٠ ٨٠  عبد الراشد  ١

  جيد جدا  ٨٢ ٧٥  عبد اهللا  ٢

  ممتاز  ٩٥ ٩٠  سوبنديأمحد   ٣

  ممتاز  ٩٠ ٩٢  ك .أرستا أ  ٤

  ممتاز  ٩٧ ٨٧  بيضاوي  ٥

  جيد  ٨٠ ٨٩  درديري  ٦

  ممتاز  ٩٣ ٨٣  فائزة احلسنة  ٧

  جيد جدا  ٨٩ ٩٥  إفضال شريف  ٨

  ممتاز  ٩٣ ٨٠  إثنني  ٩

  جيد   ٨٠ ٧٥  حسب احلقيقي  ١٠

  مقبول  ٧٥ ٦٠  ليلة الفطرية  ١١

  مقبول  ٧٠ ٦٥  ليلة املوليدية  ١٢

  مقبول  ٧٨ ٨٢  مفتاح اخلريية  ١٣

  ممتاز  ٩٠ ٨٥  مصباح املنري  ١٤

  
  :مهارة الكالم بالضبط النحوي للمجموعة الضابطة فهي أما كفاءة

  ٨٥،٨٥ =  ١٢٠٢=   جمموعة النتائج لالختبار البعدي
موعة الضابطة        ١٤عدد التالميذ يف ا



يدل على أن كفاءة مهارة الكالم بالضبط النحوي والصريف ) ٨٥،٨٥(ذه النتيجة 
  .جدا جيدللمجموعة الضابطة 

ومعرفة التأثري بني االختبار القبلي واالختبار البعدي للمجموعة الضابطة يف مهارة الكالم 
  :بالضبط النحوي ميكن مطالعتها يف اجلدول اآليت

  ٦جدول 
  الضابطة للمجموعةحساب نتيجة االختبار القبلي والبعدي 

  يف مهارة الكالم بالضبط النحوي    
  

  التالميذ
(N)  

  الفرق  االختبار
(D= x-y) 

 
D2 

 y  البعدي x  القبلي 

١٠٠  -١٠  ٩٠ ٨٠  ١  

٤٩  - ٧  ٨٢ ٧٥  ٢  

٢٥  - ٥  ٩٥ ٩٠  ٣  

٤  ٢  ٩٠ ٩٢  ٤  

١٠٠  -١٠  ٩٧ ٨٧  ٥  

٨١  ٩  ٨٠ ٨٩  ٦  

١٠٠  -١٠  ٩٣ ٨٣  ٧  

٣٦  ٦  ٨٩ ٩٥  ٨  

١٦٩  -١٣  ٩٣ ٨٠  ٩  



٢٥  - ٥  ٨٠ ٧٥  ١٠  

٢٢٥  -١٥  ٧٥ ٦٠  ١١  

٢٥  - ٥  ٧٠ ٦٥  ١٢  

٩  ٣  ٧٨ ٨٢  ١٣  

٢٥  - ٥  ٩٠ ٨٥  ١٤  

      ٦٥-D =  ٩٧٤D2 =   

      ٤،٦- MD =    
 

D = -٦٥من اجلدول السابق اتضح للباحث أن  مث حسب هو    = MD  - ٤،٦و ٩٧٣D2 = و  
  :االحنراف املعياري من الفرق بالرمز

 

SDD =     
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95.634.4816.215.69
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DSD

 

  :حسب اخلطأ املعياري من متوسط الفرق بالرمزمث 
  

93.1
6.3

95.6
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95.6
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  :باستخدام الرمز T0  مث حسب

  
38.2

93.1
6.4

0

0








T

SE
MT
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بني االختبار   )MD(من احلساب السابق قد يوجد الباحث على الرموز الرتتيبة أن متوسط الفرق 
 ١،٩٣هو ) SEMD(واخلطأ املعياري  ٦،٩٥ هو) SDD(واالحنراف املعياري  - ٤،٦القبلي والبعدي هو 

-١٤=د.يعين يوجد أن ف df = N-1: د بالرمز.ومث حسب ف - ٢،٣٨فهو  T0 وأما درجة تاء 
وقد اتضح أن درجة تاء املوجودة . إىل درجة تاء املوجودة يف اجلدول املعترب ١٣فريجع عدد  ١٣=١

يدل على  %١مستوى الداللة  وعند ٢،٢٦تدل على العدد  % ٥يف جدول عند مستوى الداللة 
 %٥عرف الباحث أن درجة تاء احلساب أكرب من درجة تاء اجلدول على مستوى . ٣،٢٥العدد 

  ).٢،٢٦ > ٢،٣٨ > ٣،٢٥( %١ولكنها أصغر من درجة تاء اجلدول على مستوى 
  ٧جدول 

  بط الصريفيف مهارة الكالم بالض الضابطة  االختبار القبلي والبعدي للمجموعةدرجة التالميذ يف
  

االختبار البعدي   االختبار القبلي  أمساء التالميذ  رقم
  بالضبط الصريف

  التقدير

  ممتاز  ٩٢ ٨٠  عبد الراشد  ١

  جيد جدا  ٨٥ ٧٥  عبد اهللا  ٢

  ممتاز  ٩٥ ٩٠  أمحد سوبندي  ٣

  جيد جدا  ٨٥ ٩٢  ك .أرستا أ  ٤



  جيد جدا  ٩٠ ٨٧  بيضاوي  ٥

  ممتاز  ٩٢ ٨٩  درديري  ٦

  ممتاز  ٩٢ ٨٣  فائزة احلسنة  ٧

  جيد جدا  ٨٥ ٩٥  إفضال شريف  ٨

  ممتاز  ٩٥ ٨٠  إثنني  ٩

  جيد   ٨٠ ٧٥  حسب احلقيقي  ١٠

  جيد  ٧٢ ٦٠  ليلة الفطرية  ١١

  جيد جدا  ٧٠ ٦٥  ليلة املوليدية  ١٢

  جيد  ٨٥ ٨٢  مفتاح اخلريية  ١٣

  ممتاز  ٩٠ ٨٥  مصباح املنري  ١٤

  
  :مهارة الكالم بالضبط الصريف للمجموعة الضابطة ما يلي كفاءة

  ٨٦،٢٨ =  ١٢٠٨=   جمموعة النتائج لالختبار البعدي
موعة الضابطة        ١٤عدد التالميذ يف ا

يدل على أن كفاءة مهارة الكالم بالضبط الصريف للمجموعة الضابطة  ٨٦،٢٨ذه النتيجة 
  .جدا جيد

االختبار القبلي واالختبار البعدي للمجموعة الضابطة يف مهارة الكالم ومعرفة التأثري بني 
  :بالضبط الصريف ميكن مطالعتها يف اجلدول اآليت

 



  ٨جدول 
يف مهارة الكالم  الضابطة للمجموعةحساب نتيجة االختبار القبلي والبعدي 

  بالضبط الصريف
  التالميذ

(N)  
  

  الفرق  االختبار
(D= x-y) 

 
D2 

 y  البعدي x  القبلي 

١٤٤  -١٢  ٩٢ ٨٠  ١  

١٠٠  -١٠  ٨٥ ٧٥  ٢  

٢٥  - ٥  ٩٥ ٩٠  ٣  

٤٩  ٧  ٨٥ ٩٢  ٤  

٩  - ٣  ٩٠ ٨٧  ٥  

٩  ٣  ٩٢ ٨٩  ٦  

٨١  - ٩  ٩٢ ٨٣  ٧  

١٠٠  ١٠  ٨٥ ٩٥  ٨  

٢٢٥  -١٥  ٩٥ ٨٠  ٩  

٢٥  - ٥  ٨٠ ٧٥  ١٠  

١٤٤  -١٢  ٧٢ ٦٠  ١١  

٢٥  - ٥  ٧٠ ٦٥  ١٢  

٩  - ٣  ٨٥ ٨٢  ١٣  



٢٥  - ٥  ٩٠ ٨٥  ١٤  

      ٦٤-D =  ٩٧٠D2 =   

      ٤،٥- MD =    
D = -٦٤من اجلدول السابق اتضح للباحث أن  مث حسب هو    = MD  -٤،٥و  ٩٧٠D2 = و  

  :االحنراف املعياري من الفرق بالرمز
 

SDD =     
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99.697.4825.202.69
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  :مث حسب اخلطأ املعياري من متوسط الفرق بالرمز
  

94.1
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  :باستخدام الرمز T0  مث حسب

  31.2
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بني االختبار   )MD(السابق قد يوجد الباحث على الرموز الرتتيبة أن متوسط الفرق من احلساب 
 ١،٩٤هو ) SEMD(واخلطأ املعياري  ٦،٩٩هو ) SDD(واالحنراف املعياري  - ٤،٥القبلي والبعدي هو 



-١٤=د.يعين يوجد أن ف df = N-1: د بالرمز.ومث حسب ف - ٢،٣١فهو  T0 وأما درجة تاء 
وقد اتضح أن درجة تاء املوجودة . إىل درجة تاء املوجودة يف اجلدول املعترب ١٣فريجع عدد  ١٣=١

يدل على  %١وعند مستوى الداللة  ٢،٢٦تدل على العدد  % ٥يف جدول عند مستوى الداللة 
 %٥عرف الباحث أن درجة تاء احلساب أكرب من درجة تاء اجلدول على مستوى . ٣،٢٥العدد 

  ).٢،٢٦ < ٢،٣١ > ٣،٢٥( %١ولكنها أصغر من درجة تاء اجلدول على مستوى 
  للمجموعة التجريبية كفاءة التالميذ في مهارة الكالم بالضبط النحوي والصرفي  -٢

  ٩جدول 
موعة التجريبية يف مهارة الكالم بالضبط  درجة التالميذ يف االختبار القبلي واالختبار البعدي يف ا

  النحوي
 

االختبار البعدي   االختبار القبلي  أمساء التالميذ  رقم
  بالضبط النحوي

  التقدير

  ممتاز  ٩٥ ٨٠  زينول ساجنايا  ١

  جيد جدا  ٩٠ ٨٣  وحيو ماهندرا  ٢

  جيد جدا  ٩٢ ٩٠  عبيد اهللا  ٣

  جيد جدا  ٨٠ ٨٥  سيت مرمي  ٤

  ممتاز  ٩٨ ٨٠  سيت فوزية  ٥

  جيد جدا  ٩٣ ٨٨  ثانية املوليدية  ٦

  جيد جدا  ٩٠ ٧٥  سيف املوجب  ٧

  ممتاز  ٩٣ ٨٥  سيف البحري  ٨



  ممتاز  ٩٤ ٩٠  رضيفة اخلرية  ٩

  جيد جدا  ٩٥ ٨٠  و. رسيت نور  ١٠

  ممتاز  ١٠٠ ٩٥  نيل السعادة  ١١

  جيد جدا  ٩٢ ٩٥  حممد زينوري  ١٢

  جيد جدا  ٩٥ ٩٢  حممد محيم  ١٣

  ممتاز  ٩٧ ٨٥  حممد بيهقي  ١٤

  
  :مهارة الكالم بالضبط النحوي لدى التالميذ للمجموعة التجريبة هي كفاءة

  ٩٣،١٤=  ١٣٠٤=  جمموعة النتائج لالختبار البعدي
موعة التجريبة                       ١٤عدد التالميذ يف ا

يدل على أن كفاءة مهارة الكالم بالضبط النحوي لدى التالميذ  ٩٣،١٤ذه النتيجة 
  .ممتازللمجموعة التجريبة 

ومعرفة التأثري بني االختبار القبلي واالختبار البعدي للمجموعة التجريبة يف مهارة الكالم 
  :بالضبط النحوي ميكن مطالعتها يف اجلدول اآليت

  ١٠جدول 
  للمجموعة التجريبيةحساب نتيجة االختبار القبلي والبعدي 

  يف مهارة الكالم بالضبط النحوي  
  التالميذ

(N)  

  الفرق  االختبار
(D= x-y) 

 
D2 

 y  البعدي x  القبلي 

٢٢٥  -١٥  ٩٥ ٨٠  ١  



٤٩  - ٧  ٩٠ ٨٣  ٢  

٤  - ٢  ٩٢ ٩٠  ٣  

٢٥  ٥  ٨٠ ٨٥  ٤  

٣٢٤  -١٨  ٩٨ ٨٠  ٥  

٢٥  - ٥  ٩٣ ٨٨  ٦  

٢٢٥  -١٥  ٩٠ ٧٥  ٧  

١٦٩  -١٣  ٩٣ ٨٥  ٨  

١٦  - ٤  ٩٤ ٩٠  ٩  

٢٥  - ٥  ٩٥ ٨٠  ١٠  

٢٥  - ٥  ١٠٠ ٩٥  ١١  

٩  ٣  ٩٢ ٩٥  ١٢  

٩  - ٣  ٩٥ ٩٢  ١٣  

١٤٤  -١٢  ٩٧ ٨٥  ١٤  

      ٩٦-D =  ١٢٧٤D2 =   

      ٦،٨- MD =    
 

D = -٩٦من اجلدول السابق اتضح للباحث أن  مث حسب هو    = MD  - ٦،٩و ٧٧٣D2 = و  
  :االحنراف املعياري من الفرق بالرمز



 

SDD =     
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  :مث حسب اخلطأ املعياري من متوسط الفرق بالرمز
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  :باستخدام الرمز T0  مث حسب
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بني االختبار   )MD(من احلساب السابق قد يوجد الباحث على الرموز الرتتيبة أن متوسط الفرق 

 ١،٩١هو ) SEMD(واخلطأ املعياري  ٦،٦٩هو ) SDD(واالحنراف املعياري  -٦،٨القبلي والبعدي هو
-١٤=د.يعين يوجد أن ف df = N-1: د بالرمز.ومث حسب ف - ٣،٥٦فهو  T0 وأما درجة تاء 

املوجودة  وقد اتضح أن درجة تاء .إىل درجة تاء املوجودة يف اجلدول املعترب ١٣فريجع عدد  ١٣=١
يدل على  %١وعند مستوى الداللة  ٢،٢٦تدل على العدد  % ٥يف جدول عند مستوى الداللة 

 ٣،٥٦<  ٣،٢٥(عرف الباحث أن درجة تاء احلساب أكرب من درجة تاء اجلدول . ٣،٢٥العدد 
 <٢،٢٦.(    



  ١١جدول 
موعة التجريبة درجة التالميذ   يف االختبار القبلي واالختبار البعدي يف ا

  يف مهارة الكالم بالضبط الصريف
 

االختبار البعدي   االختبار القبلي  أمساء التالميذ  رقم
  بالضبط الصريف

  التقدير

  ممتاز  ٩٥ ٨٠  زينول ساجنايا  ١

  ممتاز  ٩٨ ٨٣  وحيو ماهندرا  ٢

  ممتاز  ٩٢ ٩٠  عبيد اهللا  ٣

  ممتاز  ٩٢ ٨٥  سيت مرمي  ٤

  جيد جدا  ٨٢ ٨٠  سيت فوزية  ٥

  ممتاز  ٩٦ ٨٨  ثانية املوليدية  ٦

  جيد جدا  ٩٠ ٧٥  سيف املوجب  ٧

  ممتاز  ٩٨ ٨٥  سيف البحري  ٨

  جيد جدا  ٨٥ ٩٠  رضيفة اخلرية  ٩

  جيد جدا  ٨٦ ٨٠  و. رسيت نور  ١٠

  جيد جدا  ٩٠ ٩٥  نيل السعادة  ١١

  ممتاز  ١٠٠ ٩٥  حممد زينوري  ١٢



  ممتاز  ١٠٠ ٩٢  حممد محيم  ١٣

  ممتاز  ٩٠ ٨٥  حممد بيهقي  ١٤

  
  :مهارة الكالم بالضبط الصريف لدى التالميذ للمجموعة التجريبة هي كفاءة

  ٩٢،٥٠=  ١٢٩٥=  جمموعة النتائج لالختبار البعدي
موعة التجريبة                       ١٤عدد التالميذ يف ا

يدل على أن كفاءة مهارة الكالم بالضبط الصريف لدى التالميذ  ٩٢،٥٠ذه درجة النتيجة 
  .ممتازلتجريبة للمجموعة ا

ومعرفة التأثري بني االختبار القبلي واالختبار البعدي للمجموعة الضابطة يف مهارة الكالم 
  :بالضبط الصريف ميكن مطالعتها يف اجلدول اآليت

  ١٢جدول 
  للمجموعة التجريبيةحساب نتيجة االختبار القبلي والبعدي 

  يف مهارة الكالم بالضبط الصريف  
  التالميذ

(N)  

  الفرق  االختبار
(D= x-y) 

 
D2 

 y  البعدي x  القبلي 

٢٢٥  -١٥  ٩٥ ٨٠  ١  

٢٢٥  -١٥  ٩٨ ٨٣  ٢  

٤  - ٢  ٩٢ ٩٠  ٣  

٤٩  - ٧  ٩٢ ٨٥  ٤  

٩  - ٣  ٨٢ ٨٠  ٥  



٦٤  - ٨  ٩٦ ٨٨  ٦  

٢٢٥  -١٥  ٩٠ ٧٥  ٧  

١٦٩  -١٣  ٩٨ ٨٥  ٨  

٢٥  ٥  ٨٥ ٩٠  ٩  

٣٦  - ٦  ٨٦ ٨٠  ١٠  

٢٥  ٥  ٩٠ ٩٥  ١١  

٢٥  - ٥  ١٠٠ ٩٥  ١٢  

٦٤  - ٨  ١٠٠ ٩٢  ١٣  

٢٥  - ٥  ٩٠ ٨٥  ١٤  

      ٩٢-D =  ١١٦١D2 =   

      ٦،٥- MD =    
 

D = -٩٢من اجلدول السابق اتضح للباحث أن  مث حسب هو    = MD - ٦،٥و ١١٦١D2 = و  
  :بالرمزاالحنراف املعياري من الفرق 

 

SDD =     
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  :مث حسب اخلطأ املعياري من متوسط الفرق بالرمز
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  :الرمزباستخدام  T0  مث حسب
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بني االختبار   )MD(من احلساب السابق قد يوجد الباحث على الرموز الرتتيبة أن متوسط الفرق 

 ١،٧٥هو ) SEMD(واخلطأ املعياري  ٦،٣٠هو ) SDD(واالحنراف املعياري  - ٦،٥القبلي والبعدي هو 
-١٤=د.يعين يوجد أن ف df = N-1: د بالرمز.ومث حسب ف - ٣،٧١فهو  T0 وأما درجة تاء 

وقد اتضح أن درجة تاء املوجودة  .إىل درجة تاء املوجودة يف اجلدول املعترب ١٣فريجع عدد  ١٣=١
يدل على  %١وعند مستوى الداللة  ٢،٢٦تدل على العدد  % ٥يف جدول عند مستوى الداللة 

 ٣،٧١<٣،٢٥(عرف الباحث أن درجة تاء احلساب أكرب من درجة تاء اجلدول . ٣،٢٥العدد 
<٢،٢٦.(  

واعتمادا على ذلك يفرق بني نتيجة االختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبة يف مهارة الكالم 
  .بالضبط النحوي والصريف يف استخدام الطريقة القياسية املتطورة

موعة التجريبة والضابطة يف االختبار القبلي والبعدي كما يف اجلدول اآليت وها هي داللة   :فرق بني ا
  ١٣جدول 

موعة التجريبة والضابطة يف االختبار القبلي والبعدي   داللة الفرق بني ا
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وعة  مهارة الكالم

م
ا

  

  االختبار القبلي والبعدي
متوسط 

  الفرق
االحنراف 

  املعياري
اخلطأ 

  املعياري
قيمة 

  )ت(
  ف.د

N-1 

قيمة ت يف اجلدول 
  عند مستوى الداللة

٥  %١%  
    ١٣  ٣،٥٦  ١،٩١  ٦،٦٩  -٦،٨  التجريبة  الضبط النحوي

٣،٢٥  
  
  

  
  ١٣  ٢،٣٨  ١،٩٣  ٦،٩٥  -٤،٦  الضابطة  ١،٢٦

  ١٣  ٣،٧١  ١،٧٥  ٦،٣٠  -٦،٥  التجريبة  الضبط الصريف
  ١٣  ٢،٣١  ١،٩٤  ٦،٩٩  -٤،٥  الضابطة

  
  فعالية استخدام طريقة القياس المطورة في مهارة الكالم بالضبط النحويمدى  -٣

موعة التجريبة والضابطة يف    إن حتليل نتيجة االختبار البعدي للحصول على املقارنة بني ا
ويف هذا البحث قد اعتمد الباحث على نتيجة االختبار . مهارة الكالم بالضبط النحوي

ا مقياس ملعر  موعة التجريبة وتأثري املتغري التابع يف البعدي فقط أل فة تأثري املتغري التجرييب يف ا
موعة الضابطة   :واحتصر الباحث بالرمز. ا

  
  

  
  :التحليل فيما يلي

:   بالرمز   X1معرفة متوسط - ١
1

1
1 N

X
M  

:    بالرمز X2 معرفة متوسط - ٢
2

2
2 N

X
M   

111 :   بالرمز X1 معرفة نتيجة - ٣ MXX   



222 :   بالرمز X2معرفة نتيجة  - ٤ MXX   
مث جيمع وينال   X1ارتقاء درجة ثانية  - ٥ 2

1X  
مث جيمع وينال     X2ارتقاء درجة ثانية  - ٦ 2

2X  

  
  ١٤جدول 

موعة التجريبية والضابطة   حساب املقارنة بني نتيجة االختبار البعدي من ا
 النحوييف مهارة الكالم بالضبط 

  االختبار البعدي
 ط
N  

  التجريبة
X1  

  الضابطة
X2  

)X1(  )X2(  )X1
2(  )X2

2(  

١٧،٢٢  ٣،٤٥  ٤،١٥  ١،٨٦  ٩٠  ٩٥  ١  
١٤،٨٢  ٩،٨٥  - ٣،٨٥  - ٣،١٤  ٨٢  ٩٠  ٢  
٨٣،٧٢  ١،٢٩  ٩،١٥  - ١،١٤  ٩٥  ٩٢  ٣  
١٧،٢٢  ١٧٢،٦٥  ٤،١٥  -١٣،١٤  ٩٠  ٨٠  ٤  
١٢٤،٣٢  ٢٣،٦١  ١١،١٥  ٤،٨٦  ٩٧  ٩٨  ٥  
٣٤،٢٢  ٠،٠١  - ٥،٨٥  ٠،١٤  ٨٠  ٩٣  ٦  
٥١،١٢  ٩،٨٥  ٧،١٥  - ٣،١٤  ٩٣  ٩٠  ٧  
٩،٩٢  ٠،٠١  ٣،١٥  ٠،١٤  ٨٩  ٩٣  ٨  
٥١،١٢  ٠،٧٣  ٧،١٥  ٠،٨٦  ٩٣  ٩٤  ٩  

٣٤،٢٢  ٣،٤٥  - ٥،٨٥  ١،٨٦  ٨٠  ٩٥  ١٠  
١١٧،٧٢  ٤٧،٠٥  -١٠،٨٥  ٦،٨٦  ٧٥  ١٠٠  ١١  
٢٥١،٢٢  ١،٢٩  -١٥،٨٥  - ١،١٤  ٧٠  ٩٢  ١٢  



 
ومن اجلدول اآليت حياسب الباحث حبساب متوسط من كل جمموعة يف مهارة الكالم بالضبط 

  :النحوي وحيصل على العدد التايل
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:  مث حساب تاء بالرمز  
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33.6
29.7

14.027.45
29.7

196
28

26
26.1177
29.7

14.14
1414

21414
68.88558.291

85.8514.93
0















T

  

موعة التجريبة هو  واملتوسط  ٩٣،١٤من احلساب السابق قد حصل الباحث على أن املتوسط من ا
موعة الضابطة هو   df = N-1: د بالرمز.وحسب الباحث ف ٢،٩٠وقيمة ت هو  ٨٥،٨٥من ا

 .إىل درجة تاء املوجودة يف اجلدول املعترب ٢٦فريجع عدد  ٢٦=٢-٤١+١٤=د.يعين يوجد أن ف
وعند  ٢،١٠تدل على العدد  % ٥درجة تاء املوجودة يف جدول عند مستوى الداللة  وقد اتضح أن

عرف الباحث أن درجة تاء احلساب أكرب من درجة . ٢،٨٨يدل على العدد  %١مستوى الداللة 
  ).٢،١٠>  ٢،٩٠<  ٢،٨٨(تاء اجلدول 

 
  

٦١،٦٢  ٣،٤٥  - ٧،٨٥  ١،٨٦  ٧٨  ٩٥  ١٣  
١٧،٢٢  ١٤،٨٩  ٤،١٥  ٣،٨٦  ٩٠  ٩٧  ١٤  

N = ١٢٠٢  ١٣٠٤ ١٤   1X ٠،٦  2X

٠،١ 
 2

1X ٢٩١،٥٨  2
2X  ٨٨٥،٦٨  



  الصرفيمدى فعالية استخدام طريقة القياس المطورة في مهارة الكالم بالضبط  -٤
موعة التجريبة والضابطة يف  إن حتليل نتيجة االختبار البعدي للحصول على املقارنة بني ا

ويف هذا البحث قد اعتمد الباحث على نتيجة االختبار البعدي فقط . مهارة الكالم بالضبط الصريف
موعة التجريبة وتأثري املتغري ا مقياس ملعرفة تأثري املتغري التجرييب يف ا موعة الضابطةأل .  التابع يف ا

  :واحتصر الباحث بالرمز
 

 
21

21

21

2
2

2
1

21
0

.2 NN
NN

NN
XX

MMT








 
 

 
  ١٥جدول 

موعة التجريبة والضابطة يف مهارة الكالم بالضبط  حساب املقارنة بني نتيجة االختبار البعدي من ا
  الصريف

  االختبار البعدي
 ط
N  

  التجريبة
X1  

  الضابطة
X2  

)X1(  )X2(  )X1
2(  )X2

2(  

٣٢،٧١  ٧،٠٢  ٥،٧٢  ٢،٦٥  ٩٢  ٩٥  ١  
١،٦٣  ٣١،٩٢  - ١،٢٨  ٥،٦٥  ٨٥  ٩٨  ٢  
٧٦،٠٣  ٠،١٢  ٨،٧٢  - ٠،٣٥  ٩٥  ٩٢  ٣  
١،٦٣  ٠،١٢  - ١،٢٨  - ٠،٣٥  ٨٥  ٩٢  ٤  
١٣،٨٣  ١٠٧،١٢  ٣،٧٢  -١٠،٣٥  ٩٠  ٨٢  ٥  
٣٢،٧١  ١٣،٣٢  ٥،٧٢  ٣،٦٥  ٩٢  ٩٦  ٦  
٣٢،٧١  ٥،٥٢  ٥،٧٢  - ٢،٣٥  ٩٢  ٩٠  ٧  
١،٦٣  ٣١،٩٢  - ١،٢٨  ٥،٦٥  ٨٥  ٩٨  ٨  
٧٦،٠٣  ٥٤،٠٢  ٨،٧٢  - ٧،٣٥  ٩٥  ٨٥  ٩  



٣٩،٤٣  ٢٨،٦٢  - ٦،٢٨  - ٥،٣٥  ٨٠  ٨٦  ١٠  
٢٠٣،٩١  ٥،٥٢  -١٤،٢٨  - ٢،٣٥  ٧٢  ٩٠  ١١  
٢٦٥،٠٣  ٥٨،٥٢  -١٦،٢٨  ٧،٦٥  ٧٠  ١٠٠  ١٢  
١،٦٣  ٥٨،٥٢  - ١،٢٨  ٧،٦٥  ٨٥  ١٠٠  ١٣  
١٣،٨٣  ٥،٥٢  ٣،٧٢  ٢،٣٥  ٩٠  ٩٠  ١٤  

N = ١٢٠٨  ١٢٩٤ ١٤   1X ٦،٨  2X

٠،٠٨ 
 2

1X ٤٠٧،٧٨  2
2X  ٧٩٢،٧٤  

ومن اجلدول اآليت حياسب الباحث حبساب متوسط من كل جمموعة يف مهارة الكالم بالضبط 
  :النحوي وحيصل على العدد التايل
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:  مث حساب تاء بالرمز  
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موعة التجريبية هو   ٩٢،٣٥من احلساب السابق قد حصل الباحث على أن املتوسط من ا

موعة الضابطة هو   df: د بالرمز.وحسب الباحث ف ٢،٣٠وقيمة ت هو  ٨٦،٢٨واملتوسط من ا

= N-1 إىل درجة تاء املوجودة يف اجلدول  ٢٦فريجع عدد  ٢٦=٢-٤١+١٤=د.يعين يوجد أن ف



 ٢،١٠تدل على العدد  % ٥وقد اتضح أن درجة تاء املوجودة يف جدول عند مستوى الداللة  .املعترب
عرف الباحث أن درجة تاء احلساب أكرب من . ٢،٨٨يدل على العدد  %١وعند مستوى الداللة 

  )٢،١٠> ٢،٣٠>  ٢،٨٨(ل درجة تاء اجلدو 

  المناقشة في نتائج البحث -هـ
ا الباحث يف مدرسة مشس العارفني الثانوية االسالمية باسوروان  الدراسة امليدانية اليت قد قام 
جاوا الشرقية قد حصل الباحث على استخدام طريقة القياس املطورة يف مهارة الكالم بالضبط 

موعة التجريبة النحوي والصريف لدى التالميذ فيها   :والفروض من هذا البحث هي. يف ا
إذا كانت درجة تاء احلساب أكرب من درجة تاء اجلدول فالفرض مقبول أي فعالية هذه   - ١

  .الطريقة
إذا كانت درجة تاء احلساب أصغر من درجة تاء اجلدول أو متساويني فالفرض مفروض أي   - ٢

  .غري فعالية
 ٢،٩٠صولة وجد الباحث أن درجة تاء احلساب يف هذا البحث واعتمادا على النتائج احمل  

. يف مهارة الكالم بالضبط النحوي% ١ومستوى % ٥أكرب من درجة تاء اجلدول على مستوى 
يف % ١وأصغر منها على مستوى % ٥أكرب من درجة تاء اجلدول على مستوى  ٢،٣٠ونتيجة 

ا يف مهارة الكالم بالضبط النحوي فعال هذه النتيجة تشري إليه. مهارة الكالم بالضبط الصريف
  .  وبالضبط الصريف غري فعال

  

  

 
 
 
 



  الفصل الخامس
  الخاتمة

  نتائج البحث - أ
إعتمادا على النتائج اليت حصل عليها تالميذ مدرسة مشس العارفني الثانوية اإلسالمية 

اللغة العربية يف مهارة أ واملرحلة األوىل يف عملية تعليم - باسوروان جاوا الشرقية يف الصف األول
الكالم بالضبط النحوي والصريف ويف االختبار القبلي واالختبار البعدي،  وللباحث أن يتلخص فيما 

  :يلي
استخدام طريقة القياس املطورة يف تعليم اللغة العربية يف مهارة الكالم بالضبط النحوي   - ١

 سيما من جانب النطق السليم يف والصريف ينمى كفاءة التالميذ يف تعليم مهارة الكالم، ال
  .اجلمل

استخدام طريقة القياس املطورة يف تعليم اللغة العربية يف مهارة الكالم بالضبط النحوي   - ٢
 األوىل ألن نتجية تالميذ يف االختبار البعدي. فعال، وبينما أنه بالضبط الصريف غري فعال

أكرب من درجة تاء اجلدول  ٢،٩٠وجد الباحث أن درجة تاء احلساب يف هذا البحث 
يف مهارة الكالم بالضبط النحوي، وهذه النتيجة تدل % ١ومستوى % ٥على مستوى 

أكرب من درجة تاء  ٢،٣٠وأما نتيجة . على تعليم مهارة الكالم بالضبط النحوي فعال
يف مهارة الكالم بالضبط % ١وأصغر منها على مستوى % ٥اجلدول على مستوى 
غري فعال يف عملية تعليم مهارة الكالم بالضبط الصريف لدى  الصريف فهي تدل على

  .تالميذ مدرسة مشس العارفني الثانوية اإلسالمية باسوروان جاوا الشرقية
    التوصيات -ب

  :انطالقا من نتائج البحث يقدم  الباحث التوصيات فيما يلي  
ة العربية يف مهارة الكالم أن يهتم املدرس  باستخدام طريقة القياس املطورة يف تعليم اللغ  - ١

  .بشكل خاص، لكي ينال التالميذ يف مهارة الكالم كافية



  .أن يكثر املدرس تدريب التالميذ يف القواعد النحوية والصرفية مث يطبق يف مهارة الكالم  - ٢
  .أن يستخدم املدرس الطرائق املتنوعة عند ما يتعلم يف مهارة الكالم   - ٣
  .اللغوية لتطبيق الكالم لدى التالميذجعل املدرس البيئة    - ٤
  .خيتار املدرس املواد التعليمية املناسبة والطرق املناسبة يف مهارة الكالم - ٣

  المقترحات - ج
  :بناء على نتائج البحث يقدم الباحث املقرتحات التالية  

نحوي والصريف إعداد املواد التعليمية املتنوعة لتعليم اللغة العربية يف مهارة الكالم بالضبط ال  - ١
  .حىت ميكن أن يستفيدها مدرس العربية يف استخدام طريقة القياس املطورة

 قأو يف الطر  على الباحثني أن يطوروا هذا البحث، من كل النواحى يف املهارات األربع  - ٢
  .املناسبة يف تعليم اللغة العربية، يف مهارة الكالم خاصة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  والمراجع قائمة المصادر

 

  المصادر -أ

 )سورة النساء والبقرة(القرآن الكرمي   - ١

  قاموس العصري و املناور  - ٢

  المراجع العربية -ب

 كتب

 .دار املسام: الرياض. ١ط. المهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تدريسها. أمحد فؤاد عليان  - ٣
 .م١٩٩٢

 م١٩٩٦. دار املعرفة اجلمعية:اإلسكندريةاجلامعة . مقدمة لدراسة اللغة .حلمي خليل  - ٤

 م١٩٩٢دار املصرية : لبنان. تعليم اللغة العربية. حسن شحاته  - ٥

. دار أسامة: الرياض. البحث العلمي مفهومه أدواته أساليبه. ذوقان عبيدات وآخرون  - ٦
 .م١٩٩٧

 م١٩٧٨دار القلم : الكويت .علم النفس التربوي. رجاء حممد أبو عالم  - ٧

الطرائق العملية في تدريس اللغة . طه على حسني الدليمي وسعاد عبد الكرمي الوائلي - ٨
 .م٢٠٠٣. دار السروق: االردن-عمان .العربية

 .م١٩٩٤. مكتبة اآلداب: علي حسن. ١ط .اللغة والبحث اللغوي. عادل خلف - ٩



 .جمهول السنة . مكتبة الفالح: بريوت .تدريس فنون اللغة العربية . رعلي أمحد مدكو  -١٠

من النظرية إلى  المرجع في تعليم اللغة العربية لألجانب .وآخرون ي علي يونسحفت -١١
 .م٢٠٠٣ .مكتبة وهبة: القاهرة .التطبيق

 .م١٩٨١دار الثقافة : القاهرة. أساسيات في تعليم اللغة العربية. فتحي علي يونس  -١٢

 .من الكتاب الثاين. نصوص العربية بين يديك لتدريبات القراءة. جمموعة من املدرسني  -١٣
 .م٢٠٠٥.اجلامعة اإلسالمية احلكومية مباالنج-الربنامج املكثف لتعليم اللغة العربية:ماالنج

. جامعة دمشق: دمشق. ٢.ط .في طرائق تدريس اللغة العربية. حممود أمحد السيد  -١٤
 .هـ١٤١٦/م١٩٩٦

 .المهارات اللغوية مدخل إلى خصائص اللغة العربية وقنونها .حممد صاحل الشنطي  -١٥
 .م١٩٩٠ .دار االندلوس للنشر والتوزيع: اململكة العربية السعودية

. اململكة العربية السعودية: رياض. ٢.ط. أساليب تدريس اللغة العربية. حممد علي اخلويل  -١٦
 .م١٩٨٧
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  ١ملحق  
  الخطة الدراسية                        

  مدرسة مشس العارفني الثانوية اإلسالمية باسوروان جاوا الشرقية :    املدرسة
  اللغة العربية يف مهارة الكالم بالضبط النحوي والصريف:     الدرس

  املدرسة الثانوية:     املستوى
  الثانية/أ-األول:   املرحلة/الصف

  طريقة القياس املطورة:   طريقة التدريس
  ٤٥×٢:     احلصة

  
  املؤشرات - أ

  يقدر التالميذ على أن يفهموا عن القواعد النحوية والصرفية   - ١
  حيفظ التالميذ على أن يتعلموا عن القواعد النحوية والصرفية   - ٢
  يقدر التالميذ على أن يتكلموا بالعربية بإجابة األسئلة وفقا للقواعد النحوية والصرفية - ٣
  ممارسة التالميذ يف احملادثة - ٤

  اخلطوات الدراسية -ب
o التمهيد  
موعة التجريبة  - ١  جذب انتباه الطلبة إىل املواد التعليمية اليت يتعلم الباحث يف ا

وهذا يعين حمو . إزالة ما علق بإذهان الطلبة من الدروس اليت سبقت درس القواعد  - ٢
ا لكي يتفرغ الفكر إىل وإمنا يعين . املعلومات عن تلك الدروس تعطيل التفكري 

 .القواعد فقط



 

ربط املوضوع السابق باملوضوع اجلديد إذ أن القواعد تكون دروسها مرتابطة كل درس   - ٣
 .الحق يبىن على ما سبقه

  .حفز الطالب باجتاه الدرس اجلديد أي اجياد دافعية قوية لديه ملا سيعرض عليه  - ٤
  
o األنشطة  

  مالحظات  مصار ووسائل  أنشطة التعليم  قاعدة  موضوع  تاريخ وسنة  لقاء

  

١  

  

  

  

مايو  ١
٢٠١٠  

  

  املهندس

  

فعل وأقسامه 
  باعتبار زمانه

يكتب املدرس عن تعرف مجلة فعلية  .١
 .مع األمثلة وفقا للنص

 .يبني املدرس عنها بشرح واضح .٢
 .اشرتاك الطلبة يف مناقشة املوضوع .٣
يفهم وحيفظ الطالب عنها مع  .٤

 .األمثل 
ميارس الطالب باجلمل أو   .٥

النصوص اليت حتتوي على مجلة 
 .فعلية يف التكلم

يالحظ املدرس مبا حيدثه الطالب  .٦
خطاء أو صحيحا بالضبط النحوي 

 .والصريف
يصحح املدرس مبا خيطأه الطالب  .٧

 .يف التعبري
التدريبات يف احملادثة املواجهة بني  .٨

  .الطالب وفقا للنص

 

 

o  باملنهج كتاب تعليم اللغة العربية
 .م٢٠٠٦نظرية الوحدة يف السنة 

o  ورقة العمل يف تعليم اللغة العربية
ملدرسة ثانوية الفصل الواحد " الفتح"

 .  م٢٠٠٨يف سنة 
o للكاتب - جامع الدروس العربية

 .مصطفى الغاليني
o السبورة وامللعقة.  

ينبغي على املدرس أن يدرس 
بكالم فصيح وشرح واضح 
يف تعليم القواعد من الفعل 
وأنواعه والتطبيق يف مهارة 
الكالم بالضبط النحوي 

  .والصريف

ويعطي املدرس الدوافع يف 
  .أمهية تعليم اللغة العربية

  

٢  

  

  

  

  

  

مايو  ٦
٢٠١٠  

  

  

  العمل

  

فاعل باعتبار 
  املذكر واملؤنث

إزالة ما علق بإذهان الطلبة من  .١
 . الدروس اليت سبقت درس القواعد

مبوضوع " املهندس"ربط موضوع  .٢
 ".العمل"

يكتب املدرس عن تعرف فاعل  .٣
 باعتبار املذكر واملؤنث

 .يبني املدرس عنها بشرح واضح .٤
 .اشرتاك الطلبة يف مناقشة املوضوع .٥
يفهم وياحفظ الطالب عنها مع  .٦

 .األمثلة 

  

  

الزم على املدرس أن يكتب 
  .خبط مجيل يف مكان بارز

  

الرتكيز على تعرف الفاعل 
وأنواعه من املفرد واملثىن 



 

  

  

  

ميارس الطالب باجلمل أو  .٧
النصوص اليت حتتوي عليها يف 

 .التكلم
يالحظ املدرس مبا حيدثه الطالب  .٨

بالضبط النحوي  خطاء أو صحيحا
 .والصريف

يصحح املدرس مبا خيطأه الطالب  .٩
 .يف التعبري

التدريبات يف احملادثة املواجهة بني  .١٠
  .الطالب وفقا للنص

 .واجلمع

   

  

٣  

  

  

مايو  ١٤
٢٠١٠  

  

  اهلواية

  

  مبتدأ وخرب

ربط املوضوع السابق باملوضوع  .١
 .اجلديد

 يكتب املدرس عن مبتدأ وخرب .٢
 يشعر معها الطالب بوجود املشكلة .٣
يبني املدرس عنها بشرح واضح،  .٤

 وحل تلك املشكلة
اشرتاك الطلبة يف مناقشة املوضوع  .٥

أي يتحفز الطلبة مجيعهم إىل النظر 
 يف هذه املشكلة

يفهم وحيفظ الطالب عنها مع  .٦
 .األمثلة 

ميارس الطالب باجلمل أو  .٧
النصوص اليت حتتوي عليها يف 

 .التكلم
يالحظ املدرس مبا حيدثه الطالب  .٨

خطاء أو صحيحا بالضبط النحوي 
 .والصريف

يصحح املدرس مبا خيطأه الطالب  .٩
 .يف التعبري

التدريبات يف احملادثة املواجهة بني  .١٠
  الطالب وفقا للنص

  

  

  

  

o باملنهج  كتاب تعليم اللغة العربية
 .م٢٠٠٦نظرية الوحدة يف السنة 

o  ورقة العمل يف تعليم اللغة العربية
ملدرسة ثانوية الفصل الواحد " الفتح"

 .  م٢٠٠٨يف سنة 
o للكاتب - جامع الدروس العربية

 .مصطفى الغاليني
o النحو الواظيفي على القواعد العربية. 
o السبورة وامللعقة والبطاقات.  

  

  

  

إعطاء ملدرس على مفاتيح 
  .التحليل

  

بكالم فصيح وجهر عند ما 
يشرح عن القاعدة مع 

  .أمثلتها

  

  

٤  

  

  

مايو  ٢٠
٢٠١٠  

  

  النجاح

  

  

  معرفة ونكرة

  

إزالة ما علق بإذهان الطلبة من  .١
 . الدروس اليت سبقت درس القواعد

يكتب املدرس عن تعرف معرفة  .٢
 ونكرة

 يشعر معها الطالب بوجود املشكلة .٣

  

الرتكيز على املبتداء واخلرب مث 
  .يطبق بكالم بضبطهما



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

عنها بشرح واضح،  يبني املدرس .٤
 وحل تلك املشكلة

اشرتاك الطلبة يف مناقشة املوضوع  .٥
أي يتحفز الطلبة مجيعهم إىل النظر 

 يف هذه املشكلة
يفهم وحيفظ الطالب عنها مع  .٦

 .األمثلة 
ميارس الطالب باجلمل أو  .٧

النصوص اليت حتتوي عليها يف 
 .التكلم

التدريبات يف احملادثة املواجهة بني  .٩
  للنصالطالب وفقا 

  

واشرتاك الطالب يف عملية 
تعليم العربية منذ أول الدراسة 

  .حىت انتهائها

  

٥  

  

مايو  ٢٧
٢٠١٠  

  

االختبار 
  البعدي

  

  املوضوعات

 

  

  اختبار شفوي وتدريبات

يؤخذ من النصوص الدروسية اليت يدرسها 
  الطالب يف عملية التعليم يف التجريبة 

متية مهارة الكالم بالضبط 
  .النحوي والصريف

فمهم وحفظ القواعد من 
  .املوضوعات اآلتية

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

٢ملحق   
  

مرحلة ثانية الدرس األول يف اللقاء األول الذي يؤخذ من املواد التعليمية يف تعليم اللغة العربية 
ل مدرسة الثانوية اإلسالمية ٢صفحة  ّ   يف الصف األو

  
  !الحظ واقرء هذا النص -أ

  المهندس
 مملكته ا يفيعفاستدعى املهندسني مج. اد أحد امللوك أن يبين لنفسه قصرا عظيمار أ

أخذ املهندس عمر . ه عمر ليبىن ذلك القصرمهندسا مشهورا امس اروقد اخت. يريدا هم مبوأخرب 
 يف هندس العملامل وبدأ. دقيقة لبناء القصر ةوبعد ذلك وضع املهندس خط. وال الوقتط ريفك

ان اجلبل يف كو  ر فوق جبلهشاطئ الن ىنشاط واجتهاد وقد مت بناء القصر سنة ويبىن القصر عل
  .ايط بالقصر ساحة واسعفة األزهار وحتلتحديقة واسعة كثري األشجار خم

املهندس على عمله  ركعا يوافق الوقت سنة وشواس قصرا عظيمار عم املهندس بىن
ويف األيام األخرى . شديدا ااملهندس عمر اعجاب العظيم فأعجب امللك بالقصر الذي يبىن بناء

  .ه يف نشاطيإل عة فاسر لكاملهندس يف املم استدعى امللك
 ب القصر وطاف امللك واملهندسانيف جو  املهندس أن يتجول معه امللك من طلب

لقد شاهد امللك من  را القصر أدو يف ألن ث صعدا إىل سطحه يف الدور الثالب القصر مثجبوان
ل عن هذا ؟ ك قصر مثل هذا ؟ أو أمجا، هل هن املهندس فسأل امللك. يالح منظرا مجطالس

 ذا القصر ؟ أجابه ستطيع أن يبين مثلي ك مهندس غريكاهل هن" بلى" املهندس أجابه
  .ر نافع للناس وخري الناس أنفعهم للناساهأنت مهندس م لكامل قال". بلى" املهندس

  
  
  
  



 

  التدريبات -ب
  !شفهيا ن فعل وأقسامه باعتبار زمانه مع محله في اإلعراب في الجملة اآلتيةبي -١

  اد أحد امللوك أن يبين لنفسه قصرا عظيمار أ - ١  
  وال الوقتر طأخذ املهندس عمر يفك - ٢  
    عاواس قصرا عظيما عمر املهندس بىن - ٣  
  يالح منظرا مجطلقد شاهد امللك من الس - ٤  
  املهندس سأل امللك - ٥  

  ! أجب هذه األسئلة شفهيا  -٢
  ما يريد امللوك أن يستدعى املهندسني يف مملكته ؟ - ١  
  من امسه من املهندسني الذي اختار منهم ليبين ذلك القصر ؟ - ٢  
  ما يعمل عمرو بعد أن خيتار لبناء القصر ؟ - ٣  
  ما يعمل امللوك بعد أن ينهي لبناء القصر ؟ - ٤  
  ما يستفيذ من قصة صغرية عن املهندس ؟ - ٥  

  ر الكلمة شفهيا في الجملة التالية  من فعل أقسامه باعتبار زمانه بين قوسين غي - ج
  إذهب إىل املدرسة  )أمر(حممد إىل املدرسة    ذهب: مثال  

  
  )مضارع  (         نشاط واجتهاديف هندس العملامل بدأ - ١  

  )     غدا(               بناء القصر سنة متوقد  - ٣
  )     أمر(             املهندس على عمله العظيم شكر - ٤  

  )     اآلن(          ر نافع للناساهلك أنت مهندس مامل قال - ٥
  

 
 
 
 



 

٣ملحق   
     الدرس الثاين يف اللقاء الثاين الذي يؤخذ من املواد التعليمية يف تعليم العربية مرحلة ثانية

ل مدرسة الثانوية اإلسالمية ١٨صفحة  ّ   يف الصف األو
  
  !الحظ واقرء هذا النص -أ

  العمل
والعمل هو األساس . يهف س يقيه الربد واحلر وإىل بيت يسكناسان حيتاج إىل طعام يأكله ولبناإل

 على العقل لوم العمقوجيب أن ي. ول إىل هذه احلاجة خاصة ولبناء احلضارة عامةاألول للوص
لإلنسان العقل ليهتدي به يف عمله ويصل  اهللا وقد وهب. والفكر حىت يتطور اإلنسان ويتقدم

  .إىل الكمال
 يد يف إن(املستقبلة  افكر وشباب األمة هم يدها العاملة وحياا املهم عقله: وشباب األمة

ا م م). الشباب أمر األمة ويف إقدامهم حيا تم األمة برتبية شبا نذ الصغر لذا جيب أن 
  .وتزويدهم بالعلم النافع والعمل الصاحل واخللق الكرمي

تم وهذه كلها تقوم بتعليم الشبان . األمة بإنشاء املدارس واجلامعات ومراكز التدريب ولذا 
  .لام إىل الكمماهلوتربيتهم ليصلوا يف علمهم وع

 يعملون ذات يوم رأى عمر بن خطاب رجاال: على وجوب السعي والعمل لهناك قصة تد
  ). اللهم ارزقين: (بنشاط وجد، ورأى رجال يرفع يديه إىل السماء ويقول

وما من دآبة يف (أليس اهللا يقول  :من أين يرزقك اهللا، يا رجل؟ قال رجل: لجقال عمر للر 
ون دابة فإن الدابة كإن أردت أن ت. ق اهللادص: فضحك عمر وقال). األرض إال على اهللا رزقها

  .فريزقها اهللاتسعى لتسرتزق 
ا ملا وجدت رزقا و وقفتلو   قال) يف السماء رزقكم وما توعدونو : (قال الرجل. الدابة مكا
، وطلب عمر إليه أن يسعى يف طلب هذا هلوق رزقخم صدق اهللا العظيم، قدر اهللا لكل: رمع

  ).ةبا وال فضه، فإن السماء ال متطر ذ"اللهم ارزقين: "فال يقعد أحدكم وهو يقول: (الرزق
  



 

  التدريبات -ب
  !ن فاعل باعتبار المذكر والمؤنث في الجملة اآلتية شفهيا بي -ا

ا ملا وجدت رزقا و وقفتلو  - ١     الدابة مكا
  با وال فضةهإن السماء ال متطر ذ - ٢  
  املستقبلة اشباب األمة هم يدها العاملة وحيا - ٣  

  ! أجب عن األسئلة اآلتية شفهيا  -٢
  ما هو العمل ؟ - ١  
ا ؟  - ٢     كيف تعمل شبان األمة يف حيا
  ما تستفيذ من قصة عمر بن خطاب ورجل يف املوضوع ؟ - ٣  

  ! قس كلمة في الجملة التالية شفهيا -٣
  املذكر إىل املؤنث -أ     

  رفع رجل يديه إىل السماء     - ١  
  ضحك عمر من عمل الرجل - ٢  

  املؤنث إىل املذكر -ب    
  اوقفت الدابة إىل مكا - ١  
  تعمل الشبان باحلركة - ٢  

  
  
  
  
  
 

 
 
 



 

  ٤ملحق 
  

الدرس الثالث يف اللقاء الثالث الذي يؤخذ من املواد التعليمية يف تعليم العربية مرحلة ثانية     
ل مدرسة الثانوية اإلسالمية ٣٤صفحة  ّ   يف الصف األو

  
  !الحظ واقرء هذا النص -أ

  ايةو اله
إىل مدرستهم يف صحة وسعادة كل  فالتالميذ يذهبونقت للراحة، و مل و عل الناس وقت للكل

م . ارب يف املعملجيوم يقرؤون الكتب ويكتبون الدروس ويعملون الت وعند ما يعودون إىل بيو
ب عفهم يقضون أيام الدراسة يف ت. يوم الثاين وهكذالن لو جيتهدون يف أداء الواجب ويستعد

  .ن تعب األسبوعا مأن يسرتحيو ر ويف اإلجازة األسبوعية حياول التالميذ ممست
رة كبل أصدقاءه ويلعب معهم من كرة القدم واجلاسيت و اوهذا يذهب إىل النادي الرياضي ليق

اليت  بيت وممارسة إحدى اهلوايات الريشة وغريها من األلعاب الرياضية وأخر يفضل اجللوس يف
ملراسلة أو مساع املوسيق أو غريها حيبها مثل قراءة التاريخ اإلسالمي أو الرسم أو مجع الطوابع أو ا

  .من اهلوايات
ن م موعة من أصحابه إىل رجلة عملية يف مكان قريبومن التالميذ من خيرج مع أصدقائه أو جم

  .والنباتات واحليوانات اراملدرسة هو مكان مجيل فوق اجلبل كثري األشج
، ألن صلة ةاملدينة أو يف القريقاء يف صدومن التالميذ من يصحب أسرته لزيارة األقارب  واأل

الرحم سنة كما قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف حديثه عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه 
عت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول من سره أن يبسط له يف رزقه أو ينسأ له يف أثره قال مس

  )رواه البخاري( فليصل رمحه
د جديدة ومقابلة أهلها واإلطالع يفضلون السفر ملشاهدة بال ويف اإلجازات الطويلة هناك من

م، فما هوايتك املفضل م وطريقة حيا   ةُ ؟على حضار
  



 

  التدريبات -ب
  ! ن المبتداء والخبر في الجملة اآلتية شفهيا بي -١

  قت للراحةو مل و عل الناس وقت للكل - ١  
  إىل مدرستهم يف صحة وسعادة التالميذ يذهبون - ٢  

  قاء يف املدينة أو يف القريةصدالتالميذ من يصحب أسرته لزيارة األقارب  واألمن  - ٣
  !  أجب هذه األسئلة شفهيا -٢

  ما يعمل التالميذ يف املدرسة ؟ - ١  
  كيف يقضو التالميذ يف اإلجازة االسبوعية ؟  - ٢  
  ملاذا من التالميذ من يصحب لزيارة األقارب يف القرية ؟ - ٣  

  !صغيرة عن هوايتك في الكلمة التالية شفهيااختر واصنع قصة  -٣
  كرة القدم  - ١  
  قرأة الكتب  - ٢  
  مشاهدة التلفاز - ٣  
  كتابة املراسلة  - ٤  
  سيماع املوسيق - ٥  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  ٥ملحق 
  

الدرس الرابع يف اللقاء الرابع الذي يؤخذ من املواد التعليمية يف تعليم العربية مرحلة ثانية     
ل مدرسة الثانوية اإلسالميةيف الصف  ٤٩صفحة  ّ   األو

  
  !الحظ واقرء هذا النص -أ

 ُ اح   النَّجَ
رء إىل األشياء من ناحيتها السارة، رغم َ وضد التفاؤل هو . زنها حتأ التفاؤل هو أن يرى امل

رء إىل األشياء من ناحيتها احملزنة َ  والرجل املتشائم يرى أن هذا العامل. التشاؤم وهو أن يرى امل
الغىن  اأيض وال يرى املتشائم إىل أن يف العامل. قر واألمراض واألثام والكوارث واألحزانمليئ بالف

  .والصحة، وفيه اخلري والسعادة
يعتقد أنه  ووه. يكن لديه أمل زنة ويبأس من حياته، ملائم يستسلم هلذا احلاالت احملْ شتاملذلك فل

ُ يف يتوقع اخلري غري قادر على مواجهة مشكالت احلياة، ومل ْ  امل   . تقبلس
وأما املتفائل فهو ال يرى يف العامل إىل ما حيزنه وحده، بل يرى إىل العامل كذلك مليئا بالغىن 

ِ . والصحة، واخلري والسعادة، واألمن والسالم ته، بل لذلك فاملتفائل ال يبأس من النجاح يف حيا
  .ل إىل النجاحالت احلياة فيسعى للوصو كيعتقد أنه قادر على مواجهة أي مشكلة من مش

وأن . صانعا ماهرا وا أون عاملا عظيما أو تاجرا ناجحكواملتفائل يكون له أمل عظيم، يأمل أن ي
  .ما للوصول إليه بدون تعبائيسعى د

قيق أمله، فإذا وجد مشكلة من املشكالت أثناء الوصول إىل ه قادر على حتنتقد بأعي املتفائلو 
ؤمن يرجو رمح واملتفائل. واجتهاد حىت يصل إىل النجاحأمله ال يبأس، بل يبصر ويعمل جبد  ُ  ةامل

الذي يرجو رمحة اهللا ال يأمل النجاح املادي  املتفائل فإن) ة ربك خري مما جيمعونورمح(اهللا دائما 
 َ   . خلقهِويف هناح يف ديجه أن جيمع املرء النجاح املادي والندوإمنا النجاح األكرب عنوحده، 

رء بنجاحه املادي وحده،  ال بدينه وخلقه، ناس اليوم يقيسون جنولكن نرى كثريا من ال َ اح امل
  .ون له أموال كثرية، ويأكل األطعمة اللذيذة، ويلبس املالبس الفاخرةكفيحرتمون من ي



 

ؤ  ُ يطلب أيضا غىن النفس فما قيمة غىن املال بدون غىن  -إذا طلب غىن املال– نمواملتفائل امل
  ؟الدنيا بدون اآلخرة بدون خلق؟ وما قيمةالنفس؟ وما قيمة النجاح 

يا أخي كن متفائال ! واطلب أيضا الغىن النفسي -الغىن املادي وحده -يا أخي– لذا ال تطلب
  !وال تكوين متشائمة! لةائيا أخي، كوين متف! وال تكن متشائما

  
  التدريبات -ب
  !ن المعرفة والنكرة في الجملة التالية شفهيابي -١

  مليئ بالفقر واألمراض واألثام والكوارث واألحزان جل املتشائم يرى أن هذا العاملالر  -١        
  املتفائل يكون له أمل عظيم - ٢  
  يكن لديه أمل يبأس متشائم من حياته مل - ٣  
  ون له أموال كثريةكيحرتمون من يي - ٤  
  ؟الدنيا بدون اآلخرة ما قيمة النجاح بدون خلق؟ وما قيمة - ٥  

  ! أجب هذه األسئلة شفهيا -٢
  ما هو املتفائل ؟ - ١  
  ما هو املتشائم ؟ - ٢  
  كيف عمل املتفائل يف حياته ؟  - ٣  
  كيف عمل املتشائم يف حياته ؟  - ٤  

 !أذكر عالمة المعرفة في الكلمة التالية شفهيا  -٣
  .............. التفاؤل - ١  
  ................ا ناحيته - ٢  
  ............ الرجل املتشائم - ٣  

  
  

  



 

  االختبار البعدي            
  مدرسة شمس العارفين الثانوية اإلسالمية باسوروان

  م٢٠١٠-م٢٠٠٩السنة الدراسية 
  

  ٢٠١٠مايو  ٢٧يوم اخلميس، :   التاريخ/ليوما  مهارة الكالم بالضبط النحوي:     املادة
ل:   املرحلة/الصف ّ   دقائق ٦٠:     احلصة      الثانية/ األو

  
  ! أجب هذه األسئلة اآلتية شفهيا -أ

  ماذا استدعى امللك املهندسني يف مملكته ؟ - ١
  ....من فعل " استدعى"كلمة   - ٢
  من امسه مهندس اختار امللك لبناء ذلك القصر ؟ - ٣
  .....أين بىن امللك ذلك القصر ؟  - ٤
  .....ما قال امللك إىل املهندس  - ٥
ر طوال الوقت لبناء القصر العظيم - ٦ ر"فعل ماض من كلمة . أخذ املهندس عمر يفكِّ   " يفكِّ
    .......ما ال حيتاج اإلنسان يف حياته اليومية  - ٧
  .....يف حمل اإلعراب " اإلنسان"كلمة   - ٨
م اليومية    - ٩   ..... كيف شبان األمة يف حيا

ِ األَ  "ما معىن  -١٠ آبَّةٍ يف ْ دَ ن ا مِ َ م َ ا و َ قـُه ْ ز َ اهللاِ ِر لى الَّ عَ ْضِ ِإ   ....يف القرأن الكرمي " ر
  ما يعمل الطلبة يف املعمل -١١
  من مؤنث" مهزة"كلمة ... يقرأ مهزة يف املكتبة  -١٢
ة هواية تتعلق حبديث رسول اهللا  -١٣ ّ   أي
  ما هواية تعمل يف النهر  -١٤
  ....أين خرب يف الكلمات العليا  -١٥
  ...مبتداء يف هذه الكلمات. له أمل عظيماملتفائل يكون  -١٦



 

  .....ما أفضل بني املتفائل واملتشائم  -١٧
  ....ما شعر املتفائل يف حياته  -١٨
  .....من املتفائل الذي يرجو رمحة اهللا  -١٩
  ...يف كلمة رمحة اهللا، من األمساء" رمحة"كلمة   -٢٠
  

  ! شفهيا األسئلة اآلتية هذهأجب  -ب
  أقسامه باعتيار زمانه مع األمثلة ؟أذكر فعل  -٢١
ّ كلمة من الفعل املضارع بزمان املستقبل  مثل  -٢٢ القصر  يبينامللك املهندس أن  يستدعي"غري

  إىل الفعل املضارع بزمان احلال" العظيم
  أذكر فاعل باعتبار مؤنث لفظي مع األمثلة ؟ -٢٣
  ؟ أذكر مع األمثلة..هل جيوز مبتداء يف آخر مجلة  -٢٤
  ما مبتداء له وجهان يف الكلمات من املعرفة والنكرة ؟ أذكر من األمثلة -٢٥
  
  !أجب عن هذه األسئلة شفهيا  - ج
  

  .....ما وظيفة ترى يف الصورة ؟                  -٢٦
  
  

  ....ماذا يعمل التالميذ يف املطعم                      -٢٧
  

  ! إخرت من اهلوايات التالية  وتكلم عنها -٢٨
  قراءة الكتب  -ج      صلة الرحم  - أ  
  كرة القدم  - د       الرياضة  -ب  

  



 

  االختبارالبعدي بالضبط الصرفي   
  مدرسة شمس العارفين الثانوية اإلسالمية باسوروان

  م٢٠١٠-م٢٠٠٩الدراسية  السنة      
  

  ٢٠١٠مايو  ٢٧يوم اخلميس، :   التاريخ/ليوما  مهارة الكالم بالضبط النحوي:     املادة
ل:   املرحلة/الصف ّ   دقائق ٦٠:     احلصة      الثانية/ األو

  
  !  شفهيا األسئلة اآلتية هذهأجب  -أ

ا" من كلمات   - ١ ً م ْ ي ا عَظِ ً ر ْ ص هِ َق سِ فْ نـَ ِ َ ل ينِ ْ ب ُ كِ َأنْ يـ ْ و ُل ُ دُ امل َ ادَ َأح َ " أراد"فعل مضارع من كلمة "  َأر
.......  

ّ كلمات  -٢ َ "غري نْدِس َ ه ُ ِكُ امل ل َ َألَ امل َ   .....مضارع بزمانه حاضر فصار فعل " س
مِ  - ٣ ْ ي ظِ َ ِ الع ه ِ ل َ م ى عَ َل ُ عَ س نْدِ َ ه ُ َ امل ر َك شَ َ   "......شكر"، فعل أمر من كلمة ◌
قًاأين فاعل باعتباره املؤنث من كلمات  - ٤ زْ دَتْ ِر َ ج َ ا و َ م ا َل َ ه انَـ َك َ ابَّةُ م ْ الدَّ قـَفَت َ ْ و و   ..... َل
  ....  اسم باعتباره الذكر واملؤنثمن " السماء"، كلمة رفع رجل يديه إىل السماء - ٥
ةِ كلمات   - ٦ َ لرَّاح ِ قْتٌ ل َ و َ لِ و َ م َ ع ْل ِ قْتٌ ل َ لِّ النَّاسِ و ُِك  حمل مبتداء يف اإلعراب يف هذه الكلمات " ل
ةُ ؟ - ٧ فَضََّل ُ تُكَ امل َ ايـ َ و ِ ا ه َ  م
ٌ "كم مبتداء يف كلمات   - ٨ م ْ ي ٌ عَظِ ل َ ُ أَم ه نُ َل ْ و َُك ُ ي ِل ائ فَ تـَ ُ   " .....امل
ٌ "مبتداء يف كلمات ما  - ٩ ل َ ِ أَم ه ْ ي دَ ْ َل ن َُك ْ ي ِ َمل ه ِ ات َ ي َ ْ ح ن ُ مِ ِم ائ تَشَ ُ ُ امل َأس ْ ب َ   " ..........يـ

  .....من اسم باعتباره خاص وعام " حياته"كلمة   -١٠
    

  ! شفهيا األسئلة هذهأجب  -ب
ّف تصرف اصطالحي من فعل ماض  -١١   "...شكر"صر
  ؤنث ؟أذكر مثاال من فاعل باعتباره املذكر وامل -١٢
  قص هوايك بكلمات بسيطة من املبتداء واخلرب -١٣



 

  بدّل من املذكر إىل املؤنث -١٤
  رفع رجل يديه إىل السماء     - أ  
  ضحك عمر من عمل الرجل -ب  

  بدّل من املؤنث إىل املذكر -١٥
ا - أ     وقفت الدابة إىل مكا
  تعمل الشبان باحلركة -ب  
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     ٩ملحق
  المالحظة المباشرة في سلوك التالميذ في تعليم العربية

  باسوروان جاوا الشرقيةمدرسة شمس العارفين الثانوية اإلسالمية 
     ٢٠١٠مايو  ٣٠- ١:     التاريخ
  أثناء تعليم العربية :     الوقت

موعة   التجريبية:     ا
  

  
  رقم

  
  السلوك

  
  المؤشرات

    اللقاءات
  ٤  ٣  ٢  ١  المالحظة

  
  
  
١  

  
  
  

الدافعية يف عملية 
  التعليم

يدل على دافعية قوية يف   - ١
  التعليم والتعلم

يتعلم الطالب يف تعليم   √  √  √  √
العربية بالدافعية القوية 
ولكن ليس هلم حيوية 
أحيانا بأسباب األنشطة 
املدرسية مثل الرياضية 

ّ جرا   . والتجريات وهلم

  √  √  -  √  نشاط يف عمل الوظيفة   - ٢
يسئل وجيب عن األسئلة   - ٣

يف أثناء التعليم يف الوقت 
 ّ   املعني

  
√  

  
√  

  
√  

  
√  

انتباه يف املادة جذب  - ٤
  الدراسية

√  -  √  √  

  
٢  

  
الفرح والسرور يف 

  عملية التعليم

يتعلم يف الفصل فرحا عظيما  - ١
ر ّ   بوجه منو

  
√  

  
√  

  
√  

  
√  

  
قد يكون الطالب فارحني 
يف تعليم العربية الذي 

  يرافق به يف الذهن
ليس مشغولة يف الذهن يف  - ٢

  أثناء التعليم
  
√  

  
-  

  
√  

  
√  

  √  √  √  √  بآخر يف عمل الوظيفةاشرتك  - ٣
  
  

  
  

اإلجابية شرط من   √  √  √  -  كون حلقة العربية   - ١
الشروط التعليمية يف    √  √  -  √يسئل من املادة الدراسية اليت  - ٢



 

  
٣  

اإلجابية يف التعليم 
  والتعلم

الفصل ال سيما يف تعليم   مل يفهم 
العربية، والطالب يف 
اللقاء اآلخر هلم اإلجابية 

  يف التعليم

يفهم وحيفظ من املادة  - ٣
  الدراسية

√  √  -  √  

يتكلم باللغة العربية يف  - ٤
  الفصل

-  -  √  √  

  
 
 
  

  ٢٠١٠مايو  ٢٥باسوروان 
  الباحث   
  

  ديان أرديانطا
٠٨٧٢٠٠٠٤:رقم التسجيل           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

١٠ملحق   
  نموذج في مقابلة

  املدرسة مدير:   املقابل
  ٢٠١٠مايو  ٢:   التاريخ

  مشس العارفني الثانوية اإلسالمية باسوروان جاوا الشرقية حول خلفية مدرسة: املوضوع
  يف مدرسة مشس العارفني الثانوية اإلسالمية باسوروان جاوا الشرقية:   املكان

  
  األسئلة -أ

  كيف وصفت مؤسسة مدرسة مشس العارفني الثانوية اإلسالمية باسوروان جاوا الشرقية؟   - ١
مدرسة مشس العارفني الثانوية  ما هي حالة املدرسني والتالميذ ووسائل اإلعالم يف   - ٢

  اإلسالمية باسوروان جاوا الشرقية ؟
مدرسة  يف ما هي أوجه القصور املوجودة اليت تعترب ذات تأثري كبري على عملية التعليم   - ٣

  مشس العارفني الثانوية اإلسالمية باسوروان جاوا الشرقية ؟ 
تمع يف   - ٤   مدرسة مشس العارفني الثانوية اإلسالمية باسوروان جاوا الشرقية؟ كيف تعليق ا

  
   جوبةاأل -ب

مدرسة مشس العارفني الثانوية اإلسالمية على ضمان اجلمهور الدينية يف قرية   مؤسسة   - ١
  .كراتون باسوروان جاوا الشرقية وفيها تعليم العربية

مشس العارفني الثانوية اإلسالمية باسوروان جاوا الشرقية  مدرسة اشرتك مدارس يف    - ٢
على األنشطة التعليمية يف مسابقة العربية بالتدريبات والدافعية يف تعليم العربية، وأما 
التالميذ فهم يشجعون على تعليم العربية يف الفصل، وتوجد الواسائل التعليمية فيها 

  .مثل معمل العربية والصور املتحركة
  مدرسة مشس العارفني الثانوية اإلسالمية توجد القصور التعليمية يف تعليم العربية يف    - ٣



 

باسوروان جاوا الشرقية هي قلة املواد التعليمية املناسبة لتعليم العربية والطرق غري 
  .وهلم جرا.....مناسب وروح مدرس العربية يف تعليمها 

تمع على أن مؤسسة مدرسة مشس العارفني الثانوية اإلسالمية باسوروان جاوا     - ٤ رأى ا
  . الشرقية حالة الرتبية على أوالده لطلب العلم

   
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

١١ملحق   
    
   نموذج في مقابلة  

  مدرس اللغة العربية:   املقابل
  ٢٠١٠مايو  ٦:   التاريخ

  الشرقية  مشس العارفني الثانوية اإلسالمية باسوروان جاوا  مدرسةتعليم العربية يف : املوضوع
  يف مدرسة مشس العارفني الثانوية اإلسالمية باسوروان جاوا الشرقية:   املكان

  
  األسئلة  -أ

السنة عّلمت تعليم العربية يف مدرسة مشس العارفني الثانوية اإلسالمية باسوروان يف أية  - ١
  جاوا الشرقية ؟

  ما اتبعت التدريبات واملؤمترات يف تعليم العربية ؟   - ٢
  ما األنشطة التعليمية اليت تعمل قبلها وما فيها بالنسبة خلطة الدراسية ؟  - ٣
  كيف رأيك عن األهداف املنشودة يف تعليم العربية ؟   - ٤
  ما ترتكز من املهارات األربع يف تعليم العربية ؟  - ٥
  هارة  يف عملية تعليم العربية ؟ما تعمل لتنمية تلك امل  - ٦
  ما استخدامك الطريقة يف تعليم العربية ؟  - ٧
  كيف نتائج من تعليمك يف تعليم العربية بتلك الطريقة ؟   - ٨
  ما رأيك عن الطرق التعليمية املناسبة يف تعليم العربية ؟  - ٩

  
  جوبة األ -ب

  .م٢٠٠٥تعلمت يف تعليم العربية منذ سنة    -١      
  اتبعت من التدريبات العربية واملؤمترات الرتبوية واألنشطة التعليمية يف املدرسة   - ٢  



 

ق املادة التعليمية يف تعليم العربية خبطة الدراسية يف أول السنة الدراسية،     -٣       ّ أعم
  . واستعدادها يف كل اللقاء الستفادة التالميذ يف عملية التعليم

ويف تعليم العربية مهارات أربع منها مهارة االستماع والكالم  كل الدروس منشودة،  -  ٤      
  . والقراءة والكتابة

ما يف تعليم العربية  -٥       تم    .الرتكيز من املهارات األربع هي مهارة القراءة والكتابة 
  اسختدام طريقة االلتقائية  -٦      
ا مهمة جدا يف  -٧          تعليم العربية  اسختدام طريقة االلتقائية أل
عني يف تعليم العربية وعلى العكس  -٨         .قد يكون التالميذ مشجّ
كل املهارات هلا الطريقة املناسبة، عند ما نريد جتويد فهم املهارة ينبغي لنا طريقة تلك    -٩      

  .    املهارة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

١٢ملحق   
   نموذج في مقابلة

  العارفني الثانوية اإلسالمية باسوروان جاوا الشرقيةمدرسة مشس تلميذ :     املقابل
  ٢٠١٠مايو  ٨:     التاريخ

  تعليم العربية يف الفصل:     املوضوع
  يف مدرسة مشس العارفني الثانوية اإلسالمية باسوروان جاوا الشرقية:     املكان

  
  األسئلة  -أ

  ماذا تريد أن تتعلم يف تعليم العربية ؟ - ١  
  م العربية ؟ما مهارتك يف تعلي - ٢  
  ما مهنتك من املهارات األربع يف تعليم العربية ؟ - ٣  

  هل تعليم العربية يناسب مبهتك ؟ - ٤
  كيف فعلت يف وقت االسرتاحة لتنمية اللغة العربية ؟  - ٥
  هل تكلمت كثريا با اللغة العربية مع زميلك ؟ - ٦
  ما هي األنشطة الدراسية لتنمية اللغة العربية يف الفصل ؟ - ٧

  جوبة األ -ب
  أريد أن أتكلم باللغة العربية بطالقة - ١  
  تعلمت بالقواعد العربية فرحا يف الفصل - ٢  
  مهنيت حنوي وصريف  - ٣  
  نعم، قرأ وكتب مدرس العربية بالقواعد العربية - ٤  
  أجتمع حبلقة العربية يف الشركة أو ساحة الفصل باستخدام اللغة العربية - ٥  
  العربيةتكلمت أحيانا باللغة  - ٦  
  .    وما إىل ذلك... مسابقة خطابة العربية، وخط العربية، شعر العربية   - ٧  
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  صورة مدرسة شمس العارفين الثانوية اإلسالمية 

  الشرقية جاوا-باسوروان
  

  
  
  
  
  
 
  

 
 

  أ–صورة عملية التعليم والتعلم في الصف األول
  

  
  

  
  

  
  
  
  

  



 

  السيرة الذاتية للباحث
  

  ديان أرديانطا:     االسم         
  غونتور جامسنطا:   اسم األب        
  تسعةٍ :   اسم األم        
    

وحملة تربيته على . أخوات، وكلها من النساءوهو من ثالثة . م١٩٨٢أبريل  ١٩ولد يف باسوروان 
م، مث ١٩٩٦شهادة التعليم االبدائي يف املدرسة االبتدائية احلكومية باسوروان جاوى الشرقية عام 

حصل على شهادة التعليم اإلعدادي يف املدرسة املتوسطة احلكومية باسوروان جاوى الشرقية عام 
ماالنج جاوى -بولوالوانج" ٢أنور"ي األهلية م، ومث حصل على شهادة التعليم الثانو ١٩٩٩

ماالنج يف املدرسة العالية " املرتضى ٢أنور"ووصل إىل املعهد السلفي . م٢٠٠٢الشرقية عام 
مث واصل إىل اجلامعة اإلسالمية . م٢٠٠٤عام دراسي ) STIKK(لتخصيص الكتب السلفية 

سم اللغة العربية واألدب يف السنة الدراسية احلكومية مباالنج يف كلية العلوم اإلنسانية والثقافة يف ق
وواصل إىل . م٢٠٠٨م، وأتبعها أيضا يف التعليم األهلي يف كلية الرتبية يف السنة الدراسية ٢٠٠٨

الدراسات العليا يف اجلامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج يف السنة الدراسية 
  .م٢٠١٠

م يف ماالنج، وهو مدرس يف اليوم يف املدرسة ٢٠٠٧كان مدرسا يف العلوم القرآنية يف السنة 
ومدرس أيضا يف األكادميية التوليدية . الثانوية ألهل أنواع الوسائل ملادة العلوم الدينية اإلسالمية

  .    باسوروان" السكينة"
  

 


