
 

  
 

  
  

  ة إندونيسـياـمجـهوريـ

  وزارة  الشـؤون الدينيـة

  مباالنج  جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية

    ة الدراسات العليا قسم تعليـم اللغـة العربيـةـكلي

  

 
  

 
  

   "فكر وزاوج وناقش"استخدام أسلوب 

 الكالميف تعليم مهارة 
  )جاوى الشرقية الموجنان السلفيةيف املدرسة الثانوية  جتريبـيحبث (

  
  

  

  املاجستري يف تعليم اللغة العربيةحبث تكميلي لنيل درجة 
  

  

   :إعداد

  خري النساء   :       ةالطالب

 S-2/٠٨٧٢٠٠٠٩:  رقم التسجيل

  : إشراف

  نصرالدين إدريس جوهر الدكتور 

  فيصل حممود آدم إبراهيم الدكتور  

  

  

  العام اجلامعي

٢٠٠٩/٢٠١٠  



  االستهالل

  

  سم اهللا الرمحن الرحيمب
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  إهـداء
  

  

  إىل والدي و والديت
سليم، وبذال يل الوسع واحلب الق يطرال ، و أرشداين إىلقد علماين املعارفاللذين 

  ظفري مةوعوالرمحة واألموال منذ ن
  "اللهم اغفر لوالدي وارمحهما كما ربياين صغريا وتابع بينهما باخلريات"

  
  

 

 "أمحد سهودي" الكبري يو أخ" زمرة"أخيت  إىل
  "الصاحلني يف الدين والدنيا واآلخرة مناهللا أن جيعلهم  ىعس"

  
  

  إىل مجيع أسريت احملبوبة

   إىل مجيع املشايخ األعزاء واألساتذة الكرماء، ومن قد علمين ورباين

  باجلهد والصرب، عسى اهللا أن يعطيهم الدرجة األوىل يف الدنيا واآلخرة
 

  

  

  

  



  تقديـرالشـكر وال
تعينه ونستغفره، ونتوب إليه ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن احلمد هللا حنمده ونس

سيئاتنا أعمالنا، من يهد اهللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له وأشهد أن ال إله إال اهللا 
وحده ال شريك له وأشهد أن حممدا عبده ورسوله، أوصيكم عباد اهللا بتقوى اهللا وأحثكم 

  ا بعدعلى طاعته وأستفتح بالذي هو خري أم
بعد محد اهللا  –قد وهبين اهللا عز وجل الفرصة والقدرة إلنتهاء كتابة هذا البحث 

حىت أتقدم بالشكر والتقدير والعرفان إىل الذين كان هلم فضل يف كتابة هذا البحث  -تعاىل
إىل حيز الوجود ومل يبخل أحدهم بشيئ طلبت ومل يكن حيدوهم إال العمل اجلاد خرج 
  :ومنهم. املخلص

احة األستاذ الدكتور احلاج إمام سفرايوغو، مدير جامعة موالنا مالك مس
  .إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
، مدير كلية الدراسات العليا جبامعة موالنا مهيمنمساحة األستاذ الدكتور 

  .مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
غة العربية كلية ، رئيس قسم تعليم اللنور شهداء صاحلمساحة الدكتور 

  .الدراسات العليا جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
، املشرف األول الذي أفاد الباحثة نصرالدين إديس جوهرالدكتور مساحة 

علميا وعمليا ووجد خطواته ىف كل مراحل إعداد هذا البحث منذ بداية فكرة البحث 
  .ري اجلزاء ومن الباحث عظيم الشكر والتقديرحتـى اإلنتهاء منه، فله من اهللا خ

، املشرف الثاين، فحقاً يعجز لساين الدكتور فيصل حممود آدم إبراهيممساحة 
عن شكره وتقديره فقد قدم للباحثة كل العون والتشجيع طوال فترة إعداد هذا 

، وكان هاالبحث فلم يبخل بعلمه ومل يضق صدره يوماً عن مساعدة الباحثة وتوجيه
تفضله مبناقشة هذا البحث أكرب األثر يف نفس الباحثة فله منـي خالص الشكر ل

  .والتقدير ومن اهللا عظيم الثواب واجلزاء



املعلمني يف قسم تعليم  ةكما تتقدم الباحثة بكل الشكر والتقدير إىل األساتذ
ومية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلك ةاللغة العربية كلي

ماالنج، فلهم من الباحثة كل الشكر والتقدير على ماقدموه من العلوم واملعارف 
  .والتشجيع وجزاهم اهللا عنـي خري اجلزاء

املاجستري مدير املدرسة  نرديالباحثة بكل الشكر والتقدير إىل كما تتقدم 
إىل مجيع . ةالموجنان الذي مسح الباحثة بالدراسة يف املدرس اإلسالمية السلفيةالثانوية 
  .، لكم جزيل شكري٢٠١٠- ٢٠٠٩دراسية ال للسنة صف الثاين أليف والباءالطلبة 

اللغة  ةاملدرس زوين أستويت ةألوف الشكر  إىل األستاذبتتقدم الباحثة كذلك 
  .العربية

الوالدان احملترمان اللذان قد ربيانـي ورمحانـي منذ نعومة أظفاري وشجعين 
  .افعةدائما يف طلب العلوم الن
 جامعةيف قسم تعليم اللغة العربية الب وطالبات ـط، خوايتأمجيع إخواين و
  .الدراسات العليا كليةاإلسالمية احلكومية ماالنج  موالنا مالك إبراهيم

وكل من يف بيت املستأجر سيت إمارة اإلثنني وألشقائي وزمالئي وأصدقائي 
ولو بكلمة تشجيع، هلم مجيعاً  الوجود زيح ساهم ىف إخراج هذا العمل املتواضع إىل
  .خالص الشكر وعظيم التقدير واالمتنان

 هذه أن وأخريا. الثواب حبسن يثيبنا وأن هلا الحد برمحة علينا مين أن اهللا عسى
 مـن  ةالباحث رجوت  فلذا والنقصان، األخطاء إىل املائلة اإلنسانية اآلثار من أثر الكتابة
  .اإلصالح سبيل على واإلقتراح النقد القراء

 علـوم  من واألخرين ةالباحث فيدت ما فيه ولعل وتعاىل سبحانه اهللا يسر ما هذا
  آمني. واآلخرة الدنيا

 .خري اجلـزاءجزاكم اهللا 



 

  
 

  
  

  وزارة الشؤون الدينية

  مباالنج  جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية

 ة الدراسات العليا قسم تعليـم اللغـة العربيـةـكلي

  
  

  تقرير املشرفني
  

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

  : ةه الطالبتالذي حضر ليميتكبعد االطالع على البحث ال
  خري النساء: االسم            
  ٠٨٧٢٠٠٠٩/S-2 :    رقم التسجيل

   الكالميف تعليم مهارة  "أسلوب فكر وزاوج وناقش"تخدام سا:  موضوع البحث

  )الموجنان اإلسالمية السلفيةحبث جترييب يف املدرسة الثانوية ( 

  .اجلامعةوافق املشرفان على تقدميه إىل جملس 
  

 املشرف الثاين                                        املشرف األول           

  
  الدكتور فيصل حممود آدم إبراهيميرس جوهر                    نصرالدين إدالدكتور  
)١٩٧٥٠٩٠٩١٩٩٨٠٣١٠٠(  

  يعتمد،
  رئيس قسم تعليم اللغة العربية

  
  

  شهداء صاحل نور الدكتور
  ١٩٧٢٠١٠٦٢٠٠٥٠١١٠٠١:  رقم التوظيف



 

  
 

  
  

  وزارة الشؤون الدينية

  مباالنج  جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية

 ة الدراسات العليا قسم تعليـم اللغـة العربيـةـيكل

  
 

  اعتماد جلنة املناقشة
  :عنوان البحث

  يف تعليم مهارة الكالم "فكر وزاوج وناقش"استخدام أسلوب 
  )حبث جترييب يف املدرسة الثانوية اإلسالمية السلفية الموجنان(

  حبث تكميلي لنيل درجة املاجستري قسم تعليم اللغة العربية

  ٠٨٧٢٠٠٠٩/S-2: التسجيل رقم     خري النساء:    ةالطالب ادإعد
وتقرر قبوله شرطا لنيل درجة  اجلامعةعن هذا البحث أمام جلنة  ةالطالب تقد دافع

  .  م ٢٠١٠ يونيو ٢٨، اإلثننياملاجستري يف تعليم اللغة العربية، وذلك يف يوم 
  

  :األساتذة ةمن الساد ملناقشةوتتكون جلنة ا
  .................. :التوقيع  رئيسا ومناقشا  توركيس لوبسالدكتور  - ١
  .................. :التوقيع  مناقشا  الدكتور شهداء صاحل نور - ٢
  .................. :التوقيع  مشرفا ومناقشا  الدكتور نصر الدين إدريس جوهر - ٣
  .................. :التوقيع  مشرفا ومناقشا  الدكتور فيصل حممود آدم إبراهيم  - ٤

   ،دعتمي
  الدراسات العلياعميد كلية 

  
  األستاذ الدكتور مهيمن 

   ١٩٥٠١٢١١١٩٨٣٠٣١٠٠٥  :رقم التوظيف 



  إقرار الطالبة
  :كالتايل بيانايتوأنا املوقعة أدناه، 
  خري النساء:   االسم الكامل
 ٠٨٧٢٠٠٠٩/S-2:   رقم التسجيل

  ماالنج ٠٣منرة  مسفاع كجايناالشارع :   العنوان
أقرر بأن هذه الرسالة التـي حضرا لتوفري شرط لنيل درجة املاجسـتري يف 

الدراسات العليا جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية  كليةتعليم اللغة العربية 
  :ـاالنج حتت عنوانمباحلكومية 

  يف تعليم مهارة الكالم استخدام أسلوب فكر وزاوج وناقش
  )ية اإلسالمية السلفية الموجنانحبث جترييب يف املدرسة الثانو(

وإذا أدعـى . حضرا وكتبتها بنفسي وما زورا من إبداع غريي أو تأليف اآلخر
أحـد استقباال أا من تأليفه وتبني أا فعال ليست من حبثي فأنا أحتمل املسؤولية على 

ة الدراسات العليا اجلامع كليةذلك، ولن تكون املسؤولية على املشرف أو على 
  .اإلسالمية احلكومية ماالنج

  .هذا، وقررت هذا اإلقرار بناء على رغبتـي اخلاصة وال جيربين أحد على ذلك
  

  م٢٠١٠ يونيو٢٨ماالنج، 
  توقيع صاحبة اإلقرار    
  

  خري النساء                                                                 

       ٠٨٧٢٠٠٠٩/S-2: رقم التسجيل                                                     

 
  



  البحث مستخلص  

  
يف  جترييبحبث ( الكالمتعليم مهارة  أسلوب فكر وزاوج يفاستخدام ، ٢٠١٠، خري النساء

رسالة املاجستري، كليـة الدراسات ). الموجنان اإلسالمية السلفيةاملدرسة الثانوية 
، جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية العليا قسم تعليم اللغة العربية

املاجستري واملشرف  نصرالدين إديس جوهرالدكتور : املشرف األول. مباالنج
  الدكتور فيصل حممود آدم إبراهيم: الثاين

  

  . أسلوب فكر وزاوج وناقش، الكالممهارة : ساسيةاأل الكلمات
األسلوب من طريقة التعلم هذا البحث يستعمل أسلوب فكر وزاوج وناقش وهذا 

  . الثانوية السلفية الموجنان املدرسة على قبالتطبي الكالم مهارة تنمية يفالتعاوين 
أسلوب فكر  فعالية ومعرفة الكالم مهارة تعليم عملية حتسني إىل البحث هذا ويهدف
  التعليم عملية يف مزايا األسلوب اوهذ. املدرسة هذه يف الكالم مهارة تنمية يف وزاوج وناقش

 كما الدرس إىل وتشوقهم التعليم عملية يف بطالال محاسة لتنمية تساعد أا: منها العربية، اللغة
  .تنوعةامل واألغراض املختلفة التعليم مراحل يف االستعمال سهلة أا

البحث هو البحث التجرييب باملدخل الكمي، واخلطوات يف هذا البحث  هذا ومنهج
ومن األدوات جلمع . التقومي) ٤املالحظة، ) ٣التطبيق، ) ٢دريس، تصميم خطة الت) ١:هي

  ). القبلي والبعدي(االختبار ) ٤االستبانة، ) ٣املالحظة،) ٢املقابلة، ) ١: البيانات
 أن يستطيع أسلوب فكر وزاوج وناقش استخدام إن: منها النتائج إىل الباحثة وتصل

 املدرسةالثاين  الصف لطالب الكالم مهارة كفاءة ويطور الكالم مهارة تعليم عملية حيسن
  ٢،٦٨ الطالب كفاءة نسبة وبلغت. نتائجهم وتقدم حتسن هو عليه يدل ومماالثانوية السلفية 

 رغبة ينمي العربية اللغة تعليم عملية يف أسلوب فكر وزاوج وناقش استخدام أن ذلك إىل إضافة
  .كبرية بصورة فيه اشراكهم ذلك على دل وقد جة،وامل التعبري مهارة تعليم يف الطالب

  

  
 



  

  مستخلص البحث باللغة اإلجنليزية
 

 
 Nisa’, Khoirun. 2010, "The Use of a think pair share in Teaching Arabic 

Language for The Improvement of speaking Skill" (Experimental 
Research in Islamic Senior High School “Salafiyah” Lamongan). Thesis, 
Graduate Program in Arabic Language Education, State Islamic 
University of Maulana Malik Ibrahim Malang.  
Advisors: Dr. Nasarudin Idris Jauhar M,Ed, and Dr. Faisal Mahmud 

Adam Ibrahim. 
 

 

Key words: Speaking Comprehension, Think pair share method 
 

  
The research uses think pair share, one of cooperative learning techniques 

to improve students’ speking comprehension in Islamic senior high school 
“Salafiyah” lamongan. 

This research is conducted to improve learning process of speaking 
comprehension as well as to know the effectiveness of think pair share in 
improving speaking skill of students’ in this school. This method has several 
streghts in teaching Arabic, such as stimulating students’ motivation and will in 
learning process and it’s easily used for any purposes in different education levels. 

During research process, the researcher uses experimental design with 
quantitative approach where it includes : 1) arrange teaching plan, 2) apply think 
pair share method, 3) observation, 4) scoring. The instruments of data collction 
consist of : 1) observation, 2) quessionare, 3) interview, 4) test (pre test and post 
test). 

The result of this research shos that think pair share method is able to 
improve teaching process of speaking comprehension of the nineth grade student 
in islamic senior high school “salafiyah” it’s indicated by average score 2,68 on 
teaching process. 

Besides, the use of think pair share method in teaching Arabic is able to 
create students’ interest to teaching process of speaking comprehension this is 
indicated by their high intention during teaching process.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 مستخلص البحث باللغة اإلندونيسية

 
 

Nisa’, Khoirun, 2010, Pemakaian Metode Think pair share (TPS) Dalam 
Pembelajaran Ketrampilan berbicara (Studi Eksperimen Di Madrasah 
Aliyah Salafiyah Lamongan). Pembimbing pertama: Dr. Nasarudin Idris 
Jauhar, M.Ed, Pembimbing kedua: Dr. Faisal Mahmud Adam Ibrahim. 
 

Kata Kunci: Maharah Kalam Metode Think Pair Share (berfikir, berpasangan 
dan berbagi) 

Penelitian ini  menggunakan metode think pair share, salah satu teknik dari 
kooperatif learning dalam meningkatkan kemampuan ketrampilan berbicara siswa 
di Madrasah Aliyah Salafiyah.  

Peneliti ini bertujuan untuk memperbaiki proses  belajar  mengajar 
ketrampilan berbicara dan mengetahui efektifitas metode think phare share dalam 
meningkatkan kemampuan ketrampilan berbicara siswa di madrasah ini. metode 
ini memiliki kelebihan-kelebihan dalam pembelajaran bahasa arab, diantaranya 
membantu meningkatkan semangat para siswa dalam proses pembelajaran, 
kemauan siswa untuk belajar, dan mudah penggunaannya dalam berbagai 
tingkatan pendidikan dengan berbagai tujuan. 

Dalam pelaksanaanya, peneliti menggunakan desain penelitian 
eksperiment. dengan pendekatan kuantitatif, dan dalam penelitian ini terdiri dari 4 
langkah; (1) Penyusunan rencana pengajaran, (2) Penerapan metode think phare 
share, (3) Observasi, (4) Penilaian. Instrumen untuk pengumpulan data terdiri 
dari; 1) Observasi, 2) Angket, 3) wawancara 4) Tes (Pre tes dan Post-tes). 
 Adapun hasil penelitian ini metode think pair share mampu memperbaiki 
proses belajar mengajar ketrampilan berbicara siswa kelas IX di Madrasah Aliyah 
salafiyah. hal ini ditunjukkan dengan perolehan rata-rata akhir pada proses belajar 
mengajar yaitu 2,68. selain itu penggunaan metode think pair share dalam 
pembelajaran bahasa arab dapat menumbuhkan kecintaan siswa dalam 
pembelajaran ketrampilan berbicara. hal ini diindikasikan dengan penuhnya 
perhatian mereka ketika mengikuti proses belajar mengajar. 

 
 

  

  

  

  



  البحث حمتويات

  
  أ  ....................................................................  هاللاالست
  ب  ........................................................................  إهداء

  ج ..............................................................  الشكر والتقدير
  هـ  ............................................................... تقرير املشرفني

  و  ............................................................  اعتماد جلنة املناقشة
  ز  ...................................................................  إقرار الطالبة

  ح ............................................................  مستخلص البحث
  ط  .............................................  مستخلص البحث باللغة اإلجنليزية

  ي  ...........................................  مستخلص البحث باللغة اإلندونيسية
  ك  ..............................................................  حمتويات البحث
  ع  ................................................................  قائمة اجلدول
  ص  ................................................................  قائمة املالحق

  

  الفصل األول

  اإلطار العام

  
 ١  ....................................................................  قدمةامل -أ
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  البحث مستخلص  

  

يف املدرسة الثانوية  جترييبحبث ( الكالمتعليم مهارة  أسلوب فكر وزاوج يفاستخدام ، ٢٠١٠، خري النساء

رسالة املاجستري، كليـة الدراسات العليا قسم تعليم اللغة العربية، ). الموجنان اإلسالمية السلفية

نصرالدين إديس الدكتور : املشرف األول. ججامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالن

  الدكتور فيصل حممود آدم إبراهيم: املاجستري واملشرف الثاين جوهر
  

  . أسلوب فكر وزاوج وناقش، الكالممهارة : ساسيةاأل الكلمات

 مهارة تنمية يفهذا البحث يستعمل أسلوب فكر وزاوج وناقش وهذا األسلوب من طريقة التعلم التعاوين 

  . الثانوية السلفية الموجنان املدرسة على قبالتطبي مالكال

 يف أسلوب فكر وزاوج وناقش فعالية ومعرفة الكالم مهارة تعليم عملية حتسني إىل البحث هذا ويهدف

 لتنمية تساعد أا: منها العربية، اللغة  التعليم عملية يف مزايا األسلوب اوهذ. املدرسة هذه يف الكالم مهارة تنمية

 املختلفة التعليم مراحل يف االستعمال سهلة أا كما الدرس إىل وتشوقهم التعليم عملية يف بطالال محاسة

  .تنوعةامل واألغراض

تصميم خطة ) ١:البحث هو البحث التجرييب باملدخل الكمي، واخلطوات يف هذا البحث هي هذا ومنهج

) ٣املالحظة،) ٢املقابلة، ) ١: دوات جلمع البياناتومن األ. التقومي) ٤املالحظة، ) ٣التطبيق، ) ٢التدريس، 

  ). القبلي والبعدي(االختبار ) ٤االستبانة، 

 تعليم عملية حيسن أن يستطيع أسلوب فكر وزاوج وناقش استخدام إن: منها النتائج إىل الباحثة وتصل

 حتسن هو عليه يدل وممالسلفية الثانوية ا املدرسةالثاين  الصف لطالب الكالم مهارة كفاءة ويطور الكالم مهارة

  ٢،٦٨ الطالب كفاءة نسبة وبلغت. نتائجهم وتقدم

 تعليم يف الطالب رغبة ينمي العربية اللغة تعليم عملية يف أسلوب فكر وزاوج وناقش استخدام أن ذلك إىل إضافة

  .كبرية بصورة فيه اشراكهم ذلك على دل وقد جة،وامل التعبري مهارة
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Nisa’, Khoirun, 2010, Pemakaian Metode Think pair share (TPS) Dalam Pembelajaran 
Ketrampilan berbicara (Studi Eksperimen Di Madrasah Aliyah Salafiyah Lamongan). 
Pembimbing pertama: Dr. Nasarudin Idris Jauhar, M.Ed, Pembimbing kedua: Dr. Faisal 
Mahmud Adam Ibrahim. 
 

Kata Kunci: Maharah Kalam Metode Think Pair Share (berfikir, berpasangan dan berbagi) 

Penelitian ini  menggunakan metode think pair share, salah satu teknik dari kooperatif 
learning dalam meningkatkan kemampuan ketrampilan berbicara siswa di Madrasah Aliyah 
Salafiyah.  

Peneliti ini bertujuan untuk memperbaiki proses  belajar  mengajar ketrampilan berbicara 
dan mengetahui efektifitas metode think phare share dalam meningkatkan kemampuan 
ketrampilan berbicara siswa di madrasah ini. metode ini memiliki kelebihan-kelebihan dalam 
pembelajaran bahasa arab, diantaranya membantu meningkatkan semangat para siswa dalam 
proses pembelajaran, kemauan siswa untuk belajar, dan mudah penggunaannya dalam berbagai 
tingkatan pendidikan dengan berbagai tujuan. 

Dalam pelaksanaanya, peneliti menggunakan desain penelitian eksperiment. dengan 
pendekatan kuantitatif, dan dalam penelitian ini terdiri dari 4 langkah; (1) Penyusunan rencana 
pengajaran, (2) Penerapan metode think phare share, (3) Observasi, (4) Penilaian. Instrumen 
untuk pengumpulan data terdiri dari; 1) Observasi, 2) Angket, 3) wawancara 4) Tes (Pre tes dan 
Post-tes). 
 Adapun hasil penelitian ini metode think pair share mampu memperbaiki proses belajar 
mengajar ketrampilan berbicara siswa kelas IX di Madrasah Aliyah salafiyah. hal ini ditunjukkan 
dengan perolehan rata-rata akhir pada proses belajar mengajar yaitu 2,68. selain itu penggunaan 
metode think pair share dalam pembelajaran bahasa arab dapat menumbuhkan kecintaan siswa 
dalam pembelajaran ketrampilan berbicara. hal ini diindikasikan dengan penuhnya perhatian 
mereka ketika mengikuti proses belajar mengajar. 
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The research uses think pair share, one of cooperative learning techniques to improve 

students’ speking comprehension in Islamic senior high school “Salafiyah” lamongan. 
This research is conducted to improve learning process of speaking comprehension as 

well as to know the effectiveness of think pair share in improving speaking skill of students’ in 
this school. This method has several streghts in teaching Arabic, such as stimulating students’ 
motivation and will in learning process and it’s easily used for any purposes in different 
education levels. 

During research process, the researcher uses experimental design with quantitative 
approach where it includes : 1) arrange teaching plan, 2) apply think pair share method, 3) 
observation, 4) scoring. The instruments of data collction consist of : 1) observation, 2) 
quessionare, 3) interview, 4) test (pre test and post test). 

The result of this research shos that think pair share method is able to improve teaching 
process of speaking comprehension of the nineth grade student in islamic senior high school 
“salafiyah” it’s indicated by average score 2,68 on teaching process. 

Besides, the use of think pair share method in teaching Arabic is able to create students’ 
interest to teaching process of speaking comprehension this is indicated by their high intention 
during teaching process.  
 
 

 



  الفصل األول

  اإلطار العام
  

  مقدمة -  أ

 أنواع يف والفهم واملعارف املعاملة لتوسيع املهمة التصال ألة هي اللغة
 يتعارف واليت معني، نظام حيكمها اليت الصوتية الرموز من جمموعة وهي.  العلوم
  ١.ببعض بعضهم االتصال حتقيق أجل من دالالا، على معينة ثقافة ذو أفراد

 القرآن ةلغ هي بل اإلجنليزية اللغة مثل العاملية اللغات إحدى ةالعربي واللغة
 تدرسها بل اإلسالمية املدارس تدرسها فلذلك. دينية لغة املسلمون ويعتربها
 أربع على يشمل أن البد اللغة وتدرس. اإلسالمية الدول يف العامة املدارس
. الكتابة مهارةو القراءة ومهارة الكالم ومهارة االستماع مهارة وهي مهارات

 اتفق صويت نظام اللغة ألن اللغة، تدريس يف الغايات أهم من الكالم مهارة وتعد
 تعليم يف احلديثة املدارس اهتمام يتزايد هنا ومن. بينهم االتصال لتحقيق عليه الناس
  .٢كالمه عند يستخدمها أو يسمعها اليت  )decoding( ويقصد. األصوات نطق

 باللغة يتكلم أن يستطيع كان إذا جيدة فستحسب ناإلنسا لغة قدرة وأما
 يوسف قاله كما اللغة تعليم يف عام بشكل هدفا األمر ذلك وصار. يدرسها الىت

 الطالب يكون ألن هي عام بشكل العربية اللغة تعليم أهداف إحدى إن طيار
   ٣.الكالم يف ماهرا

                                                

 ،)١٩٩٨ العريب، الفكر دار: القاهرة( ، األساسي بالتعليم العربية اللغة تدريس مناهج طعيمة، أمحد رشدي ١ 
   ٢٦ ص

جامعة أم : مكة(، اجلزء األول، املرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقني  بلغات أخرىرشدي أمحد طعيمة،  ٢
 ٤٥.، ص )القرى معهد اللغة العربية، دون سنة

3 Tiyar, Yusuf, Metodologi Pengajaran Bahasa Agama Islam dan Bahasa Arab. 
(Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet. I, 1995, p. 190 



غاية مـن غايـات    الكالم يف اللغة الثانية من املهارات األساسية اليت متثل
ولد اشـتدت  . وإن كان هو نفسه وسيلة لالتصال مع األخرين. الدراسة اللغوية

احلاجة هلذه املهارة يف بداية نصف الثاين من هذا القرن بعد انتهاء احلرب العامليـة  
الثانية، وتزايد وسائل االتصال، والتحرك الواسع من بلد إىل بلد، حىت لقـد أدى  

ل الشفهي بني الناس إىل إعادة النظر يف طرق تعلـيم اللغـة   تزايد احلاجة لالتصا
وكان أن انتشرت الطريقة السمعية الشفوية وغريها مـن طـرق تـويل    . الثانية

  .املهارات الصوتية اهتمامها
 أهم يعترب وهلذا اإلنسان، عند االجتماعي االتصال وسيلة ميثل أيضا والكالم

 يف الكـالم  فيها يستخدم اليت املواقف دوتتعد. واستخدامها اللغة ممارسة يف جزء
 ينبغي أساسيا أمرا الشفهي واالتصال واحملادثة الكالم تعليم جعل مما اليومية، احلياة

 اخلاصة املهارات إكتساب من الدارسني متكني دف املدرسة، داخل به اإلهتمام
 تقدمي انيةوإمك املعلومات، وعرض التعبري على والقدرة البناءة واملناقشة باحلديث

 اإلتصـال  عند ذاته عن والتعبري ومدرسيه، وأسرته لزمالءه الفكري ونشاطه نفسه
   ٤.به اآلخرين وإتصال باألخرين

 علـى  باملنـهج  مشـهور  أو ٢٠٠٦ عام العربية للغة الدراسي املنهج ويف
 وهي القدرات على املبنية الدراسية اخلطة فيه ويستخدم التعليمية الوحدة مستوى

. التعليميـة  األهـداف  على للحصول معيار القدرات جتعل اليت لدراسيةا اخلطة
 املدرسون ويؤدي الدراسية اخلطة هذه مواد مجيع يستوعبوا أن الطلبة من ويرجى

 الدراسـية  اخلطـة  بتطوير املدرسون يطلب. املنهج هذا تنفيذ جناح يف مهما دورا
 يف كاملـة  حريـة  له سواملدر. األساسية والكفاءة الكفاءة املستوى أساس على

                                                
دار املعارف، :رياض( ،ةسيكولوجية الوسائل التعليمية ووسائل تدريس اللغة العربيعبد ايد سيد منصور،  ٤

 ١٠٤. ، ص)١٩٨٣



 بـأمورهم  يـدري  ألنـه  العربية اللغة تعليم يف والوسائل والطريقة املادة اختيار
  .الطلبة وبظروف

اللغة العربية ليست شيئا جديدا يف هذه املدرسة، ألـا احـدى املـواد    
الدراسية فيها، وإن تعليم الكالم العربية للصف الثاين على املدرسة الثانوية السلفية 

 وال جبيـد  يـتكلم  أن يستطيع ال الطلبة سيطرة، حتت مازالجنان ضعيف، المو
 املفـردات  مـن  ونقـيص  بطالقة الكالم وترتيب العربية األصوات نطق يستطيع
 يـتكلم  وال اإلندونسية باللغة يتكلم الطلبة العربية اللغة تدريس وحينما. وغريها

ولكن جند أن هلم املشـكلة يف  رمبا هم ماهرون يف الكتابة والقراءة  العربية، باللغة
لذلك يهدف هذا البحث إىل تنمية قدرة الطـالب الكتسـاب   . التعبري الشفهي

وجيدة ومجيلة وطالقة بعد إكتساب املهارات  حمهارة الكالم العربية بكالم صحي
  اللغوية األخرى

وعلي الرغم من استخدم مجيع الطلبة هذه اللغة توجد مشكلة يف تعليم 
فصل خاصة يف التعبري الشفهي، ألنه قد جيد الطالب موضوعا جديدا اللغة داخل ال

من املدرس، ولكن املدرس يعلم ذلك املوضوع بطريقة غري جذابة وبدون استخدام 
 الطلبة لدى واسعة فرصة توجد ال أنه حيث املدرس وال. الوسائل التعليمية

 اللغوية، قدرم لتنمية والتدربات التعليمية األنشطة يف ونشاط جبهد ليشتركون
 على احلصول إىل تؤدي احلالة هذه. العربية اللغة تعليم يف بامللل يشعر الطلبة لذلك

 به يشجع معني أسلوب أو الطريقة إىل حيتاج الواقع يف ملدرساف. جيد غري مستوي
 أن عرف قد وكما .العربية تعليم يف والسأم امللل عن ويبعدهم التعلم يف الطلبة
وهذه املشكلة تؤثر كثريا يف فهم . األتصال اآللة األساسية اللغوية ةاملهار الكالم

  . الطالب للموضوع وكفاءة الطالب يف الكالم
سلوب فكـر  أونظرا إيل هذه املشكلة، حاولت الباحثة تقدمي أن استخدام  

التعلم التعاوين النموذجية اليت وضعتها ليمان وزمـالؤه مـن    أي وزاوج وناقش



املعرفـة   هذا التعليم مفيد لتدريب الطالب على العـودة .  mryland اجلامعة
فكر وزاوج وناقش لديه صراحة أن يعطي املزيد مـن  أسلوب . املوجودة لديهم

سلوب من خالل هذه األ. الطالب وقتا للتفكري، والرد، ويساعد كل منهما اآلخر
لـبعض  للطالب من املتوقع أن تكون قادرة على العمل معا، وحباجة اىل بعضـنا ا 

  .وتعتمد على بعضها البعض يف جمموعات صغرية بشكل تعاوين
 واملناسـبة  الصـحيحة  التعليمية أسلوب أي فكر وزاوج وناقشأسلوب  
تـرى الباحثـة أن دراسـة    . تعليم اللغة العربية لترقية مهارة الكالم يف واجلذابة

سـبا  املوضوع أمر ضروري للحصول علي حتسني يف مهارة الكالم باعتبارها منا
واختبارها يف تعليم اللغة العربية خاصة لترقية مهارة الكالم للطلبـة يف املدرسـة   

  .الثانوية السلفية الموجنان جاوي الشرقية خاصة
 

  البحث مشكالت -ب

  :كما يليأما أسئلة البحث 
الكالم  تعليم مهارة يف "فكر وزاوج وناقش"أسلوب مدي فعالية استخدام ما  - ١

  ؟ لسلفية الموجنان جاوى الشرقيةيف املدرسة الثانوية ا
  :أسئلة فرعية تالية  رئيس  إىلالويتفرع هذا السؤال 

ما مدا فعالية استخدام أسلوب فكر وزاوج وناقش يف تنميـة مهـارة    -)أ 
  نطقا صحيحا؟ األصواتنطق الطالب يف 

ما مدا فعالية استخدام أسلوب فكر وزاوج وناقش يف تنمية مهـارة   -)ب 
 ؟ات اللغوية املفردالطالب يف ستعمال 

ما مدا فعالية استخدام أسلوب فكر وزاوج وناقش يف تنمية مهـارة   -)ج 
 ؟ الطالب يف تطبيق قواعد

ما مدا فعالية استخدام أسلوب فكر وزاوج وناقش يف تنمية مهـارة   -)د 
 ؟ الطالب يف طالقة



  
  أهداف البحث -ج

  :يلي ما البحث هذا فيهدف السابقة البحث أسئلة ىلإ نظرا
نطقا  يف نطق األصوات أسلوب فكر وزاوج وناقشستخدام معرفة فعالية ا -)أ 

 املدرسة الثانوية السلفية الموجنان جاوى الشرقية على صحيحا

املفردات االستعمال يف  أسلوب فكر وزاوج وناقشمعرفة فعالية استخدام  -)ب 
 يف املدرسة الثانوية السلفية الموجنان جاوى الشرقية اللغوية

 علـى   يف القواعـد  فكر وزاوج وناقشأسلوب معرفة فعالية استخدام  -)ج 
 املدرسة الثانوية السلفية الموجنان جاوى الشرقية

 علـى يف الطالقـة   أسلوب فكر وزاوج ونـاقش معرفة فعالية استخدام  -)د 
  .السلفية الموجنان جاوى الشرقيةاملدرسة  الثانوية 

  
  فروض البحث -د

  : ويفترض هذا البحث ما يأيت
فعال يف تعليم مهارة الكالم يف   ناقشإن استخدام أسلوب فكر وزاوج و -)أ 

 نطق األصوات

يف فعال يف تعليم مهارة الكالم   إن استخدام أسلوب فكر وزاوج وناقش -)ب 
 املفردات اللغوية

يف فعال يف تعليم مهارة الكالم   إن استخدام أسلوب فكر وزاوج وناقش -)ج 
 القواعد

يف لكالم فعال يف تعليم مهارة ا  إن استخدام أسلوب فكر وزاوج وناقش -)د 
  .الطالقة

  



  أمهية البحث -هـ

  األمهية النظرية   -أ

معطيات هذا البحث لزيادة املعرفة النظرية مبعايري عملية اكتسـاب  : أوال
   فكر وزاوج وناقش األسلوبباستخدام مهارة الكالم 

  .معطيات هذا البحث لتنمية مهارة الكالم:  ثانيا
اآلخرين لوضع الـدليل يف   أن يكون هذا البحث أساسا للباحثني:  ثالثا

 .يف تعليم مهارة الكالم فكر وزاوج وناقش األسلوباستخدام 

  
  األمهية التطبيقية -ب

 فكـر وزاوج ونـاقش   األسلوبيرجي من هذا البحث استخدام :  أوال
السـيما   السلفية الموجنانلتنمية مهارة الكالم يف املدرسة الثانوية 

م الستحيائهم أوخوفهم الذين ليس هلم الكفاءة والدوافع يف الكال
أو بسبب الضوضاء يف أثناء التدريس وميكن اسـتفادة املـدارس   

 .األخرى منها

فكر  سلوبأأن يقدم هذا البحث االقتراحات النافعة عن استخدام : ثانيا
ؤسسات التربوية الـيت  امليف تعليم مهارة الكالم يف  وزاوج وناقش

  .تدرس فيها اللغة العربية
السـلفية  ا البحث االقتراحات النافعة للمدرسة الثانوية أن يقدم هذ: ثالثا

يف تنمية مهارة  فكر وزاوج وناقش أسلوبعن استخدام  الموجنان
 .الكالم

  حدود البحث -و

فكر وزاوج ونـاقش وهـذه   أسلوب استخدام ) أ:  احلدود املوضوعية -١
ية تنمية مهارة الكالم باللغة العرب) ب. التعاوين التعلمطريقة األسلوب من 



وترتكز مهارة الكالم يف هذا البحث على مهارة الطلبـة يف  . لدي الطلبة
نطق األصوات العربية، النحو والصرف، مفردات اللغويـة والطالقـة يف   

    . األسلوب فكر وزاوج وناقشباستخدام  شكل املناقشة

 لصفل وخاصة الموجنان السلفية الثانوية املدرسة يف :    املكانية احلدود -٢
 ألـا  البحث ميدان لتكون مناسبة املدرسة هذه أن الباحثة وترى .ثاينال

بعض الطلبـة مل  : منها اللغة، يف مشكالت عندها ولكن مشهورة مدرسة
  .يستطع أن يتكلم باللغة العربية جيدا

  .٢٠١٠-٢٠٠٩ الدراسية العام يف البحث هذا يعقد :    الزمانية احلدود -٣
  
  حتديد املصطلحات -ز

 رة الكالممها مفهوم  -١

هي ما يصدر عن اإلنسان من صوت يعرب به عن شيئ له داللة يف ذهن 
وبناء على هذا، فإن الكـالم  . املتكلم والسامع، أو على األقل يف ذهن املتكلم

الذي ليس له داللة يف ذهن املتكلم أو السامع، البعد كالما، بل هي أصوات 
  ٥.المعىن هلا

 )think pair share( فكر وزاوج وناقشأسلوب مفهوم  -٢

مث  ،بالدرسأو القضايا املتصلة األول يعطى املعلم الطلبة األسئلة  فكر،
  .تهاإلجابللتفكري  الفرصة املعلم يعطى 

تعطي الفرصة  ،أزواجا يسأل املدرس الطالب ،، يف هذه املرحلةزاوج
يرجى هذه املناقشات يعميق املعىن من اإلجابة من خالل نفس . للمناقشة يهمإل

  .شريكهامع 
                                                

. ، ص)١٩٩٢دار املسلم، : الرياض(، املهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تدريسهاعليان،  دوأمحد فؤاد حمم ٥
٩٥-٩٣ 



 .٦بعد املناقشات من خالل الزواج مث يناقش أمام الفصل ناقش،

  

  الدرسات السابقة -ط

 :٧ صوف الرجال  - ١

كالم من خالل التعليم التعاوين يف املدرسـة  لتنمية مهارة ا: املوضوع       
  العالية دار املخلصني 

 كيف تكون مهارة الكالم من خالل التعلم التعاوىن. ١: البحث  تمشكال
يف  املدرسة العالية املخلصني من خالل التعلم التعاوين 

  .بأسلوب تقسيم الطلبة اىل اموعات
مااملوقات اليت تواجه عملية التعلم يف تنمية مهرة الكالم . ٢

من خالل التعلم التعاوىن بأسلوب تقسيم الطلبـة اىل  
  .اموعات

إىل اي مدى تصل فعالية التعلم التعـاوين بأسـلوب   . ٣
سيم الطلبة اىل اموعات يف تنمية مهارة الكـالم  تق

  .لدي طلبة املرحلة العالية
استخدام التعلم التعاوين بأسلوب تقسـيم الطلبـة اىل   . ١: نتائج البحث   

اموعات فعالية يف تنميـة مهـارة الكـالم وحتسـينها            
هناك ستة عوامل جيعل التعلم التعاوىن بأسلوب تقسيم . ٢

 اموعات ترتفع مهارة الكالم الطلبة وهي كما الطلبة اىل
موقف التعلم من خالل التعلم التعاوىن بأسلوب ) ١: (يلي 
                                                

6 Suprijono, Agus, Cooperative Learning Teori Dan Aplikasi Paikem, (Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar, 2009) p. 91 

، رسالة تنمية مهارة الكالم من خالل التعليم التعاوين يف املدرسة العالية دار املخلصني، رجالصوف ال ٧
 .٢٠٠٦ ،)اجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج: ماالنج. (ماجستري



)  ٣(ممارسة الكلم ) ٢. (تقسيم الطلبة إىل اموعات مريح
يصـمم  ) ٤(يتيح الفرصة املتوية على الطلبة يف الـتكلم  

يتركز الـتعلم  ) ٥(أنشطة التكلم املتنوعة حبسب احلاجة 
وجود التعاون ) ٦(لى نشاط الطالب لوجود الرة عليهم ع

نتيجة العمل اجلمعي أفضل من العمـل  . ملعاجلة املشكالت
  .الفردي

 
 ٨عفت ميمونة - ٢

   تنمية مهارة الكالم باستخدام ظريقة متثيل األدوار بالتطبيق : املوضوع        
بالونج مجبري " بيت األرقم"على املدرسة املعلمات االسالمية 

  ٢٠٠٨وذجا، من
ما مدى فعالية طريقة متثيل األدوار يف تنمية مهارة الكالم : البحث  تمشكال

  ؟بالونج مجبري" بيت األرقم"يف املدرسة معلمات االسالمية 
نتائج وتؤكد فعالية استخدام طريقة متثيل األدوار، بـدليل  : نتائج البحث    

ل األدوار أن اجراء تعليم مهارة الكالم باستخدام طريقة متثي
يدفع التلميذات إىل إجادة الكالم مع االهتمام بالعناصـر  

والتعاون على التحدث يف مجاعـة ممـا   . املهمة يف التعليم
يقوى مهارة الكالم عندهن، كما تدفعهن إىل إبراد األفكار 
والكالم جيرأه وثقة بالنفس دون خوف مـن الوقـوم يف   

رة الكالم عند وتساعد يف حتسني مها. اخلطاء أثناء الكالم

                                                
تنمية مهارة الكالم باستخدام ظريقة متثيل األدوار بالتطبيق  على املدرسة املعلمات االسالمية  ،عفت ميمونة ٨
 .٢٠٠٨ ،)اجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج: ماالنج. (، رسالة ماجستريبالونج مجبري منوذجا" األرقم بيت"
 



التلميدات وارتقاء مستويان بدليل ما حصلت عليه مـن  
  .درجات افضل من السابق

  
 ٩سيف املصطفي - ٣

استراتيجية تعليم مهارة الكالم يف ضوء اجتاه التعليم والتعلم : املوضوع        
دراسة حالة يف الربنامج اخلاص لتعلـيم  (على سياق العام 

  ٢٠٠٦، )مية احلكومية ماالنجاللغة العربية باجلامعة اإلسال
ويف هذا البحث يريد الباحث الكشف عن إسـتراتيجية  : البحث  تمشكال

جتاه التعليم والتعلم على إتعليم مهارة الكالم ومشكال ايف 
  .السياق العام يف الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية

تعليم والتعلم علـى  إستراتيجية تعليم مهارة الكالم باجتاه ال: النتائج البحث  
 Jigsawالسياق العام اليت استخدمها الباحـث طريقـة   

methode    هي أستراتيجية جذابة وممتعة، وذلـك ليكـون
الكلبة متحمني ومنتهني يف الدراسـة واليصـبيهم امللـل    
والطالب حيصلون على تعلمهم حصيلة جيدة، املشكالت 

 Jigsaw methodeاليت يوجهها املعلم على التطبيق طريقة  
: باستراتيجية اجتاه التعليم والتعلم على السياق العام هـي  

اختيار املواد التعليمية املناسبة خلياة الطالب اليومية، واملواد 
تنقسم إىل عدة املهارات الدراسية كلي يستذيع أن تقسم 

                                                
دراسة حالة ( استراتيجية تعليم مهارة الكالم يف ضوء اجتاه التعليم والتعلم على سياق العام ،سيف املصطفي ٩

اجلامعة : ماالنج. (، رسالة ماجستري)احلكومية ماالنجيف الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية باجلامعة اإلسالمية 
 ٢٠٠٦. ،)اإلسالمية احلكومية ماالنج

 



إىل اوعات املتعددة، وحيتاج إألى املؤنة إلعداد الوسائل 
  .اموعة قبل الدرس دد الفرقة أوالتعليمية بع

  
  ١٠أعلى - ٤

 STAD )student teamالتعلم التعاوين بأسلوب : املوضوع        

achievmen divisiin(   يف تنمية مهارة الكالم والقرأءة
بالتطبيق على املدرسة دار األعمال العالية جبديد مترو (

  )المبونج
طلبة  كيف مستوى مهارتى الكالم والقرأءة لدى. ١: مشكالت البحث 

الفصل الثاين يف املدرسة دار األعمال العالية 
جبديد مترو المبونج بعد جتربة التعليم التعاوين 

  ؟STADبأسلوب 
على  STADكيف أثر التعليم التعاوين بأسلوب . ٢

مهاريت الكالم والقرأءة لدى طلبة الفصل الثاين 
يف مدرسة دار األعمال العالية جبديد مترو 

  ؟٢٠٠٩-٢٠٠٨رسي المبونج العام الدا
وجود أثر التعليم التعاوين على مهارة القرأءة بناء ). ١: (نتائج البحث     

. على النتيجة احملصولة من اإلختبارات القتلي والبعدي
من جمموعة نتائج اإلختبار  ٥،١٩٩أن قيمة احلساب 

من  ٢٦٦وقيمة احلساب  ٥،٧القبلي مبعدل النتائج 
هذا . ٧،٦النتائج  جمموع اإلختبار البعدى مبعدل

                                                
يف تنمية مهارة   )STAD )student team achievmen division، التعلم التعاوين بأسلوب أعلى ١٠

: ماالنج. (ماجستري، رسالة )بالتطبيق على املدرسة دار األعمال العالية جبديد مترو المبونج(الكالم والقرأءة 
 ٢٠٠٩ )اجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج



االرتفاع يدل على أن هذا األسلوب يعطي فهما أو 
وجود تاثري ). ٢. (ضح على كل املادة املدروسة

بناء على النتيجة . التعليم التعاوين على مهارة الكالم
أن قيمة . احملصولة من اإلختبارين القبلي والبعدي

من جمموع نتائج االختبار القبلى  ١٨٩احلساب 
من جمموع  ٢،٢وقيمة احلساب . ٤،٥تائج مبعدل الن

هذا االرتفاع . ٢،٨االختبار البعدي مبعدل النتائج 
يدل أن هذا األسلوب يعطي فرصة واسعة لكل 

  .الطالب لتقدمي آراءه وقصد باللغة العربية
  

بعد ان الحظت الباحثة أنواع الدراسات السابقة، أنه تذكر تعليم الكالم 
عة ونتيجتها جيدة وتستطيع أن تنمي كفاءة الطلبة يف مهارة بالطريقة والوسائل املتنو

وعلى ضوء هذه . وكذلك فإن مهارة الكالم اليت تريد الباحثة يف هذا البحث. الكالم
ألن . النتيجة يتضح لنا أن الدراسة اليت تقوم ا الباحثة ختتلف عن الدراسات السابقة

الم لطلبة الصف الثاين باملدرسة الثانوية تقوم الباحثة بدراسة جتريبية لتنمية مهارة الك
 .السلفية الموجنان باستخدام األسلوب فكر وزاوج وناقش

  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الثاين

  اإلطار النظري
 
 
 



  املبحث األول

  وخصائصها مهارة الكالم

  
 مفهوم مهارة الكالم -أ 

يعترب الكالم الفن الثاين من فنون اللغة األربعة بعد االستماع، وهو 
لسان عما تعلمه اإلنسان عن طريق االستماع والقراءة والكتابة، وهو ترمجة ال

من العالمات املميزة لإلنسان فليس كل صوت كالما، ألن الكالم هو اللفظ 
واإلفادة، واللفظ هو الصوت املشتمل على بعض احلروف، كما أن اإلفادة هو 

  .١١مادلت على معىن من املعاىن على األقل يف ذهن املتكلم
م ىف أصل اللغة هو اإلبانة و اإلفصاح عما جيول يف خاطر الكال

والكالم اصطالحا  ١٢.اإلنسان من أفكاره ومشاعره من حيث يفهمه اآلخرون
هو فن نقل املعتقدات و املشاعر واألحاسيس و املعلومات واملعارف واخلربات 
 واألفكار واألراء من شخص إىل آخرين نقال يقع من املستمع أو املستقبل أو

   ١٣.املخاطب موقع القبول و الفهم و التفاعل واالستجابة
نقط األصوات العربية نطقا سليما حبيث خترج ) الكالم(ويقصد به 

وتعرف مهارة . هذه األصوات من خمارجها املتعارف عليها لدى علماء اللغة
الكالم باستمرار دون توقف مطلوب ودون تكرار للمفردات بصورة متقاربة 

والطالب عندما يتقن هذه املهارات وأنه يستطيع . لصوت املعربمع استخدام ا

                                                
 ،ص)١٩٩٢ املسلم، دار: الرياض( ،تدريسها وطرائق ماهيتها اللغوية املهارات عليان، حممود فؤاد أمحد  ١١

٨٥ 
 ٢٠٠، ص )م٢٠٠٣دار السروق، : أردون-عمان(، الطرائق العلمية ىف تدريس اللغة ،على حسني الدليمى ١٢

، )م٢٠٠٣ ،مكتبة وهبة: القاهرة( ،فنياته و استراتيجيا ته وأساليب تعليمية ―احلوار ،راهيم اللبودىمىن إب ١٣
 ١٠ص 



أن حيقق اهلدف األمسى من اللغة وهو القدرة على االتصال باألخرين وهم ماذا 
    ١٤.يريدون 

  
 أمهية مهارة الكالم - ب 

وال شك، ان الكالم من أهم ألوان النشاط اللغوي للصغار والكبار، 
. تابة اي أم يتكلمون اكثر مما يكتبونفالناس يستخدمون الكالم اكثر من الك

ومن مث نستطيع أن نعترب أن الكالم هو الشكل الرئيس لالتصال بالنسبة 
  . ١٥لإلنسان ومن هنا فهو يعترب أهم جزء يف ممارسة اللغة واستخدامها

يعد الكالم من أهم فنون اللغة وأكثرها شيوعا يف مواقف احلياة 
رب اللغة هي الكالم حيث تعرف اللغة بأنه اليومية، حيت ان بعض الكتاب تعت

نظام من الرموز يف اإلنشارات يستخدم يف التواصل الكالمي بني مجاعة من 
أما أمهية الكالم  األشخاص يشترك يف لغة واحدة لتبادل املعاين واخلربات،

  : ١٦فمنها
فاإلنسان تكلم قبل أن  ،الكالم كوسيلة إفهام سبق الكتابة ىف الوجود -١

  .ذلك فإن الكالم خادم للكتابةيكتب، ول
، والقدرة التدريب على الكالم يعود اإلنسان الطالقة ىف التعبري عن إفكار -٢

 . على مبادئ ومواجهة اجلماهري

                                                
دار االعتصام، : الرياض(، أسس إعداد الكتب التعليمية لغري الناطقني بالعربيةناصر عبد اهللا الغايل وعبد اهللا،  ١٤

 ٥٤. ، ص)١٩٩١
: إيسيسكو(، طرائق تدريس اللغة العربية لغري الناطقني احممود كامل الناقة ورشدي أمحد طعيمة،  ١٥

 ١٥٣ص  ,)م٢٠٠٣منشورات املنظمة اإلسالمسة للتربية والعلوم والثقافة، 

 ٨٨-٨٧. ، مرجع سابق، صعليان حممود فؤاد أمحد ١٦



احلياة املعاصرة مبا فيها من حرية وثقافة، يف حاجة ماسة إىل املناقشة  -٣
 وإبداء الرأئ واإلقناع، والسبيل إىل ذلك إال بالتدريب الواسع على

 .التحدث، الذي يؤدي إىل التعبري الوضح عما يف النفس

الكالم وسيلة اإلقناع، والفهم واإلفهام بني املتكلم واملخاطب، ويبدو  -٤
ذلك واضحا من تعدد القضايا املطروحة للمناقشة بني املتكلمني، او 

 .املشكالت اخلاصة والعامة اليت تكون حمال للخالف

يعانيه، ألن تعبري الفرد عن نفسه ولو الكالم وسيلة لتنفيس الفرد عما  -٥
كان حيدث نفسه عالج نفسي خيفف من حدة األزمنة يعانيها، او 

 . املواقف اليت يتعرض هلا

نشاط إنساين يقوم به الصغري و الكبري، واملتعلم واجلاهل، والذكر الكالم  -٦
واألنثى، حيث يتيح للفرد فرصة أكثر ىف التعامل مع احلياة ، والتعبري عن 

 .طالبه الضروريةم

للحكم على املتكلم ، ومعرفة  -إىل حد ما –الكالم مؤشر صادق  -٧
مستواه الثقاىف، وطبقته االجتماعية ، و مهنته أو حرفته، ذلك ألن 
املتكلمني على اختالف أنواعهم ، إمنا يستخدمون اصطالحات لغوية 
تنبئ عن عملهم، ومن هنا فإن الكالم هو اإلنسان، ولذلك قال بعض 

 .إن اإلنسان حيوان ناطق: لماء املنطقع

والكالم وسيلة رئيسية يف العملية التعليمية يف خمتلف مراحلها، الميكن  -٨
 .  يستغين عنه معلم يف أية مادة من املواد للشرح والتوضيح

 
 
 

  أهداف تعليم مهارة الكالم  - ج 



  :١٧هناك أهداف عامة لتعليم الكالم ميكن أن نعرض ألمهمها فيما يلي
ق املتعلم أصوات اللغة العربية، وأن يؤدي أنواع النرب والتنغيم أن ينط - ٢

 املختلفة وذلك بطريقة مقبولة من أبناء العربية

 أن ينطق األصوات املتجاورة واملتشاة - ٣

 أن يدرك الفرق يف النطق بني احلركات القصرية واحلركات الطويلة - ٤

 أن يعرب عن أفكاره مستخدما الصيغ النحوية املناسبة - ٥

عرب عن أفكاره مستخدما النظام الصحيح لتركيب الكلمة يف أن ي - ٦
 العربية خاصة يف لغة الكالم

أن يستخدم بعص خصائص اللغة يف التعبري الشفهوي مثل التذكري  - ٧
والتأنيث ومتييز العدد واحلال ونظام الفعل وأزمنته وغري ذلك مما يلزم 

 املتكلم بالعربية

مره ومستوى نضجه وقدراته، أن يكسب ثروة لفطية كالمية مناسبة لع - ٨
 .وأن يستخدم هذه الثروة يف إمتام عمليات إتصال عصرية

أن يستخدم بعض أشكال الثقافة العربية املقبولة واملناسبة لعمره  - ٩
ومستواه االجتماعي وطبيعة عمله، وأن يكسب بعض املعلومات 

 .األساسي عن التراث العريب واإلسالمي

ومفهوما يف مواقف احلديث أن يعرب عن نفسه تعبريا واضحا  -١٠
 .البسيطة

أن يتمكن من التفكري باللغة العربية والتحدث ا بشكل متصل  -١١
 ومترابط لفترات زمنية مقبولة

 جماالت تعليم مهارة الكالم -د 

                                                
منشورات : مصر( تعليم العربية لغري الناطقني ا، مناهجه وأساليبهحممد كامل الناقة ورشدي أمحد طعيمة،  ١٧

 .١٦٠ ص، )م١٩٨٩/ه١٣١٠إيسيسكو،  -املنطمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة



جماالت الكالم متعددة، ومل تذكر جمتمعة، وإمنا ذكرت متفرقة يف 
  : ١٨كتب طرق تدريس اللغة العربية،ومنها كمايلي

  دثة احملا - ١
هي عملية تتم بني متحدث و مستمع أو أكثر، متحدث هو مرسل 

وكل منهما له دوره يف عملية . للفكرة، و مستمع هو مستقبل للفكرة
اإلتصال، و دور املتحدث يتلخص يف توضيح أفكاره عن طريق نظم 
الكلمات بعضها مع بعض يف وحدات حتمل فكرة و اإلستفسار عن املعىن 

  .١٩الغامض يف احلديث 
فإذا . لذلك، أن احملادثة من أهم ألوان النشاط الصغار والكبار

وجدنا أن . أضفنا إىل ذلك ما تقتضيه احلياة احلديثة من اهتمام باحملادثة
احملادثة ينبغي أن حتظي مبكانة كبرية يف املدرسة فال بد أن يتعلم التلميذ أن 

أن يكون قادرا على  تكون لديه قدرة على جماملة غريه يف أثناء احملادثة، و
تغيري جمرى احلديث، و معرفة األماكن و األوقات اليت ال ينبغي الكالم 

  .٢٠فيها، و ال بد أن يكون قادرا على تقدمي الناس بعضهم لبعض
  املناقشة  - ٢

هي احلديث املشترك الذي يكون فيه مؤيد و معارض، وسائل 
و فيها .٢١الناقد وأساس املناقشة هي أا نشاط إلثارة التفكري. وجميب

املناقشات اليت جتري عند اخلالف يف مسألة ما، أو عند وضع خطة للقيام 
و ينبغي أن . بعمل، أو عند تقدمي عمل ما، كل هذه ااالت للمناقشة

                                                
 ١٠٦، مرجع سابق، عليانحممود أمحد فؤاد  ١٨

 ١٠٩ص ، املرجع نفسه ١٩

 ١٤٧، ص )م٢٠٠٣مكتبة التوبة، : الرياض (، طرائق تعليم اللغة العربيةحممد بن إبراهيم اخلطيب،  ٢٠
 

 ١١٠ص ، مرجع سابق ،ليانحممود عفؤاد أمحد  ٢١



    نلتفت اآلن للقدرات واملهارات وامليول اليت جيب أن نستهدفها يف
  . ٢٢تعليمنا 

  حكاية القصص - ٣
د أحداثها من اخليال أو الواقع أو منهما هي حكاية نثرية تستم

معا، و تبىن على قواعد معينة، وحكاية القصص من ألوان الكالم اهلامة، 
فالقصة خري معني للتدريب على مهارات الكالم، فحب الناس للقصص 

  .٢٣جيعلها عامال من عوامل ترقية الكالم
  

  توجهات عامة لتدريس مهارة الكالم - ه 

توجيهات العامة اليت قد تسهم يف تطوير وفيها يلي جمموعة من ال
  ٢٤.تدريس مهارة الكالم يف العرب كلغة ثانية

يقصد بذلك أن يتعرض الطالب بالفعل : تدريس الكالم يعين ممارسة الكالم - ١
إن الكالم مهارة ال ...إىل مواقف يتكلم فيها بنفسه ال أن يتكلم غريه عنه

من هنا تقاس كفاءة املعلم  ...يتعلمها الطالب إن تكلم املعلم وظل مستمعا
ىف حصة الكالم مبقدار صمته وقدرته على توجيه احلديث وليس بكثرة 

  ...كالمه واستئثاره باحلديث
يقصد بذلك أال يكلف الطالب بالكالم عن : أن يعرب الكالب عن خربة - ٢

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

 .وقد ال جيد يف رصيده اللغوي ما يسعفه. مألوف إذ أن هذا يعطل فهمه
                                                

 ١٤٧ص  ،مرجع سابق حممد بن إبراهيم اخلطيب،   ٢٢

 ١٠٦ ص، مرجع سابق ،حممود عليانفؤاد أمحد  ٢٣

منشورات املنظمة :  ضالريا(، تعليم العربية لغري الناطقني ا مناهجه وأساليبهرشدي أمحد طعيمة،  ٢٤
 ١٦١-١٦٠ص ) ١٩٨٩اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة، 



ليس الكالم نشاطا آليا يردد فيه الطالب : التدريب على توجيه االنتباه - ٣
إنه .. إن الكالم نشاط عقلي مركب.. عبارات معينه وقتما يراد منه الكالم

والقدرة . يز األصغوات عند مساعها و عند نطقهايستلزم القدرة على متي
إن ... على تعرف التراكب وكيف أن اختالفها يؤدي إىل اختالف املعىن

الكالم باختصار نشاط ذهين يتطلب من الفرد أن يكون واعيا ملا صدر عنه 
وقد ميا قيل إن عثرات اللسان أفتك من .. حىت ال يصدر منه ما يالم عليه

 ..عثرات السنان

من أكثر األشياء حرجا للمتحدث وإحباطا : دم املقاطعة و كثرة التصحيحع - ٤
وإذا كان هذا يصدق على املتحدثني يف لغام . له أن يقاطعه اآلخرون

إن لديهم من .. األوىل فهو أكثر صدقا بالنسبة للمتحدثني يف لغات ثانية
كل العجز يف اللغة ما يعوقهم عن االسترسال يف احلديث أو إخراجه بش

و ير تبط .. متكامل، ولعل مما يزيد يف إحساسه ذا العجز أن يقاطعه املعلم
  . ذا أيضا أال يلح املعلم يف تصحيح أخطاء الطالب

من املعلمني من تزيد توقعاته كما سبق القول عن : مستوى التوقعات  - ٥
اإلمكانات احلقيقة للطالب، فيظل يراجع الطالب، ويستحثه على استيفاء 

إن احلقيقة اليت ينبغي أن . مث يلومه إن مل يكن  عند مستوى التوقعاتالقول 
يعرفها معلم العربية كلغة ثانية أن األجنيب، خاصة إن تعلم العربية وهو 

وهذه .. كبري، يندر أن يصل إىل مستوى العرب عند ممارسته مهارة الكالم
ني للغات ظاهرة ال ختتص بتعلم العربية وحدها، وإمنا تشمل كافة الدارس

وأن مييز بني . على املعلم إذن أن يقدر ذلك، وأن يكون واقعيا. الثانية
مستوى الكالم الذي يصدر عن الناطقني بالعربية وذلك الذي يصدر عن 

  .الناطقني بلغات أخرى



ينطبق مبدأ التدرج هنا أيضا إن الكالم، كما قلنا مهارة مركبة : التدرج  - ٦
ملهارات ال حيدث بني يوم وليلة، والبني ونشاط عقلي متكامل وتعلم هذه ا

إمنا عملية تستغرق وقتا وتطلب من الصرب واجلهد . عشية وضحاها
وعليه أن يهيء من مواقف الكالم ما  .واحلكمة ما ينبغي أن ميلكه املعلم

 :يتناسب مع كل مستوي من مستويات الدارسني كالتايل

ف الكالم حول ميكن أن تدور مواق: بالنسبة للمستوى االبتدائي  - ١
ومن خالل هذه اإلجابة . أسئلة يطرحها املعلم وجييب عليها الطالب

 .يتعلم الطالب كيفية انتقاء الكالمات وبناء اجلملة وعرض األفكار

ترتفع مستوى املواقف اليت يتعلم الطالب من : املستوي املتوسط  - ٢
) role playing(من هذه املواقف لعب الدور . خالل مهارة الكالم

 دارة االإجتماعاتوإ

وهنا قد حيكي الطالب قصة أعجبتهم او يصفون : املستوى املتقدم  - ٣
 .مظهرا من مظاهر البيعية

تزداد دافعية الطالب للتعلم كان ما يتعلمونه ذا معىن : قيمة املوضوع  - ٧
وينبغي ان حيسن املعلم اختيار املوضوعان اليت . عندهم، وذا قيمة يف حيام

اصة يف املستوى املتقدم، حيث الفرصة متاحه يتحدث الطالب فيها خ
 للتعبري احلر

  
  طرق تعليم مهارة الكالم -و 

تعرف طريقة التعليم بأا اخلطة اليت يستعاين ا يف حتقيق اهلدف 
ويف رأي آهر أا اخلطة اليت يرمسها املدرس ليحقق ا  ٢٥.التربوي املنشودي

جهد من جانبه ومن جانب  اهلدف من العملية التعليمية يف أقصر وقت وبأقل
                                                

 ٥٦- ٥٤ايد عبداهللا، مرجع سابق، ص  ناصر عبد اهللا الغايل وعبد ٢٥



تعليم مهارة الكالم باللغة العربية لوأما الطرائق املعروفة يف ميدان ا. ٢٦التالميذ
  :لغري الناطقني ا فمنها

 )Direct Method(الطريقة املباشرة  -١

) القواعد والترمجة(نشأت هذه الطريقة كرد فعل للطريقة السابقة 
 ٢٧).م١٨٨٠(يف عام ) Francois Gouin(وقد ابتكرها فرنسوا قوان 

ومسيت هذه الطريقة بالطريقة املباشر ألن التعلم فيها يتم بالربط املباشر 
بني الكلمات األجنبية والعبارات واألشياء واألحداث اليت تدل عليها 

  ٢٨بدون استخدام اللغة القومية من جانب املدرس أو من جانب الطلبة
الكلمات وما تدل عليه تستخدم هذه الطريقة االفتران املباشر بني 

وتستخدم أسلوب التقليد واحلفظ حيث يستظهر الكالم مجال باللغة 
تتجنب هذه . العربية وأغاين وحماورات تساعدهم على إتقان اللغة املنشودة

الطريقة استخدام الترمجة، والمكان للغة األم وال تستخدم األحكام 
  ٢٩.النحوية

 )Audiolingual Method(الطريقة السمعية الشفهية  -٢

وسيمت بالطريقة السمعية الشفهية ألا دف إىل تنمية مهارات 
االستماع واحلديث أوال وقبل كل شيء كأسس لبناء مهارات القراءة 

فيتبع املعلم يف تدريس املهارات اللغوية ذه الطريقة الترتيب . ٣٠والكتابة
ن لغته االول، يكتسب اإلنسا. فراد هلا يف لغته األوىلاالالطبيعي الكتساب 

                                                
 ٦٩حممد كامل الناقة ورشدي امحد طعيمة، مرجع سابق، ص  ٢٦

 ٥١ص املرجع نفسه،  ٢٧

لى ع املرجع يف تعليم اللغة العربية لألجانيب من النطرية ،عىي يونس وحممد عبد الرؤوف الشيخفتحي  ٢٨
 ٧٣-٧٢، ص )م ٢٠٠٣ /ه ١٣٢٣وهبة، مكتبة : القاهرة ( ،التطبيق

 ٢٢. ، ص)٢٠٠٠دار الفالح، : عمان( ،أساليب تدريس اللغة العربيةحممد على اخلويل،  ٢٩
 ٧٧ ، صسابقمرجع ، حممد على اخلويل ٣٠



مث تقليد احمليطني به يف الكالم، . كما نعلم، عن طريق االستماع إليها أوال
   .فينطق بعض كلماا مث يقرأ هذه الكلمات وأخريا يكتبها

ينبغي أن يكون املعلم منوذجا لطلبته يف النطق السليم واالستخدام 
مبجرد يف اللغة، وأن حيكم املعلم على أداء الطالب ويصحح أخطاءه 

يف بداية التعليم يستمع الطلبة إىل املدرس أو النموذج مسجال . حدوثها
على سريط حىت يستطيعون التمييز بني أصوات ونرب اجلملة اليت يتمكنوا 

وعندما يستطيع كل طالب أن يستعيد . من تكرارها مبفردهم بدقة وطالقة
 ٣١.أخرى اجلملة ويكررها بطريقة مرصية يتم االنتقال إىل تعليم مجلة

  )Total Physical Respond Method(الطريقة اإلستجابة اجلسدية كاملة  -٣
طريقة تعليم اللغة بنيت من جمموعة املناقشة اخلطابية واحملاولة 

طلب املعلم . للتطبيق ا لتعليم وتعلم اللغة بوسيلة االستجابة اجلسدية
املثال أمر  على سبيل. الطالب ليعمل ما أمرهم مباشرة باستجابة اجلسدية
  .املدرس الطالب ليفتح الباب فالطالب يفتحه مباشرة

  )The Silent Way Method(الطريقة الصامتة  -٤
تقدمي املدرس عنصر لغوي مرة واحدة، وعادة ما يكون ذلك 

ويتبع ذلك . باستخدام معينات غري لفظية من أجل توصيل املعاين للطالب
تسمية باستنطاق الطالب  مباشرة االختبار والذي قد يكون من األفضل

  .وتشكيل استجابته
  )Communicative Method(الطريقة االتصالية   -٥

وقد يقوم املعلم بصورة شخصية وغري رمسية من خالل اجللسات 
يتحدث فيها املعلم عن موضوعات مثل نظرة . اإلنفرادية مع كل دارس

                                                
) م ١٩٨٥جامعة أم القرى، : مكة مكرمة(، تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرىحممد كامل ناقة،  ٣١

 ١٣٠. ص



فه من التعلم الدارس على أسلوبه يف التعلم وقدراته التعليمية اخلاصة وأهدا
  . كما قد يتم ذلك بصورة رمسية عن طريق إجراء عملية حتديد احتياجات

 )Electic Method(أو التولفية  الطريقة االنتقائية  -٦

نتيجة ملا وجه للطرق السابقة من انتقادات ظهرت بعض 
االجتاهات اليت تسعي إىل صياغة طرق أهرى تعتمد على مميزات الطرق 

ولقد عرفت . هذه الطرق بالطرق التولفية السابقة وشاعت تسمية
Bumpass  ا طريقة املعلم اخلاصة اليت "الطريقة التوليفية أو االنتقائيةبأ

  ٣٢".يستفيد فيها من كل عناصر الطرق األخرى اليت يشعر أا فعالة
كل طريقة يف  نواالقتراضات الكامنة وراء هذه الطريقة هي أ

. تفادة منها يف تدريس اللغة األجنبية، بوميكن االس هاالتدريس هلا حماسن
. التوجد طريقة مثالية متاما أو خاطئة متاما ولكل طريقة مزايا مستقلة، ج

أساس أن بعضها يكمل البعض  علىمن املمكن النظر إىل الطرق السابقة 
التوجد طريقة تدريس واحدة تناسب مجيع األهداف ومجيع . اآلخر، د

. يع أنواع برامج تدريس اللغة األجنبية، هالطالب ومجيع املعلمني ومج
املهم يف التدريس هو التركيز على املتعلم وحاجاته، وليس الوالء لطريقة 

  ٣٣.تدريس معينة على حساب حاجات املتعلم

 )Electic Method(أو التولفية  الطريقة االنتقائية  -٧

نتيجة ملا وجه للطرق السابقة من انتقادات ظهرت بعض 
يت تسعي إىل صياغة طرق أهرى تعتمد على مميزات الطرق االجتاهات ال

ولقد عرفت . السابقة وشاعت تسمية هذه الطرق بالطرق التولفية

                                                
 ٨٦ص ، مرجع سابق، مل الناقة ورشدي امحد طعيمةحممد كا ٣٢

 ٢٦-٢٥ص  ،، مرجع سابقود على اخلويلحمم ٣٣



Bumpass ا طريقة املعلم اخلاصة اليت "وليفية أو االنتقائية الطريقة التبأ
  ٣٤".يستفيد فيها من كل عناصر الطرق األخرى اليت يشعر أا فعالة

ر إىل الطرق السابقة على أساس ان بعضها من املمكن ان ننظ
يكمل البعض اآلخر بدال من النظر إليها على اساس أا متعارضة او 

وعلى املعلم ان يشعر انه حر يف استخدام األساليب اليت تناسب . متناقضة
 طالبه بعض النظر عن انتماء األساليب لطرق تدريس خمتلفة

كل طريقة يف  نهي أ واالقتراضات الكامنة وراء هذه الطريقة
. التدريس هلا حماسنة وميكن االستفادة منها يف تدريس اللغة األجنبية، ب
. التوجد طريقة مثالية متاما أو خاطئة متاما ولكل طريقة مزايا مستقلة، ج

من املمكن النظر إىل الطرق السابقة عىب أساس أن بعضها يكمل البعض 
اسب مجيع األهداف ومجيع التوجد طريقة تدريس واحدة تن. اآلخر، د

. الطالب ومجيع املعلمني ومجيع أنواع برامج تدريس اللغة األجنبية، ه
املهم يف التدريس هو التركيز على املتعلم وحاجاته، وليس الوالء لطريقة 

  ٣٥.تدريس معينة على حساب حاجات املتعلم

  
 مشكالت تعليم مهارة الكالم - ز 

من احملتمل أن يواجهه بعض عندما يتعلم العريب اللغة العربية، ف
ويقول اخلويل ان هناك مشكالت يف مهارة الكالم    . الصعوبات املتعلقة بالنطق

  ٣٦: وهي

                                                
 ٨٦ص ، مرجع سابق، حممد كامل الناقة ورشدي امحد طعيمة ٣٤

 ٢٦-٢٥ص  ،، مرجع سابقود على اخلويلحمم ٣٥

  ٤٨-٤٦. املرجع نفسه، ص ٣٦



قد يصعب على املتعلم أن ينطق بعض األصوات العربية غري املوجودة يف  - ١
 لغته األم

قد يسمع املتعلم بعض األصوات العربية ظانا اياها أصواتا تشبه أصواتا يف  - ٢
 .مع املعلم أا يف واقع خالل ذلك لغته أمل

قد خيطئ املتعلم يف إدراك ما يسمع فينطق على أساس ما يسمع فيؤدى  - ٣
 .خطاء السمع إىل خطاء النطق

قد خيطئ املتعلم يف إدراك الفروق اهلامة بني بعض االصوات العربية  - ٤
 .وينطقتها ليست هامة قياسا على ما يف لغته األم

عريب كما هو منطوق يف لغتهم األم كما ينطقه قد ينطق املتعلم الصوت ال - ٥
 .العريب

قد يضيف املتعلم إىل اللغة العربية اصواتا غريبة عنها يستعريها من لغتهم  - ٦
 .األم

قد ينطق املتعلم الصوت العريب كما منطوق يف لغتهم األم ال كما ينطقها  - ٧
 .العريب

قد يصعب على املتعلم نطق صوت ما العتبارات اجتماعية فبعض  - ٨
 .الشعوب تعترب اخراج اللسان من الفهم سلوكا معينا

قد جتد صوتا مشتركا بني العربية واللغة األم ملتعلم ما، ولكن هذا  - ٩
 .الصوت يشكل صعوبة لدى املتعلم يف بعض املواقع

فهي ) ط، ص، ض، ظ(ومن األصوات الصعبة على غري العريب  -١٠
 .باق أو حتليقاصوات مفخمة أو مطبفة أو حملقة، تعرضت لتفخيم اي إط

بل إن التمييز ) خ، و، غ(ومن األصوات الصعبة على غري العريب  -١١
 .بينهما يصعب احيانا على الطفل العريب

 .قد يصعب على غري العريب التمييز بني اهلمزة والفتحة القصرية -١٢



قد يصعب على املتعلم أن يدرك الفرق بني الفتحة القصرية والفتحة  -١٣
 .الطويلة

 .يز الكسرة القصرية والكسرة الطويلةقد يصعب عليه التمي -١٤

  .العربية أو املرددة) ر(قد يصعب عليه نطق  -١٥
 

  ومستوياا تنمية مهارة الكالمجماالت  - ح 

قال رشدي أمحد طعيمة عن تنمية مهارة الكالم، ينبغي تنمية و
  :  ٣٧املهارات اآلتية يف الكالم عند

  :دائي تباملستوى اال - ١
  .نطق األصوات العربية نطقا صحيحا -)أ 
) ط/ ز / ذ (التمييز عند النطق بني األصوات املتشاة مثل  -)ب 

  .متييزا واضحا) ث/ ت / ب (وكذلك األصوات املتجاورة مثل 
  .التمييز عند النطق بني احلركات الطويلة وحلركات القصرية -)ج 
استخدام اإلشارة واإلمياءات واحلركات استخداما معربا عما  -)د 

  .يريد توصيله
ر املد والشدة، والتفريق بينهما سواء التمييز صوتيا بني ظواه - )ه 

  .عند النطق ما أو االستماع إليهما
إدراك نوع االنفعال الذي يسود احلديث ويستجيب له يف  - )و 

  .حدود ما تعلمه
  :املستوى املتوسط  - ٢

                                                
 ،)١٩٩٨: العريب الفكر دار: القاهرة( ،ألساسيا بالتعليم العربية اللغة تدريس مناهج طعيمة، أمحد رشدي  ٣٧

 ١١٧ ص
 



نطق الكلمات املنونة نطقا صحيحا مييز التنوين عن غريه من  -)أ 
  .الظواهر

ابة صحيحة مناسبة االستجابة لألسئلة اليت توجه إليه استج  -)ب 
  .اهلدف من إلقاء السؤال

  .إعادة سرد قصة تلقى عليه -)ج 
القدرة على أن يعرض الطالب شفويا وبطريقة صحيحة نصا  -)د 

  حلديث ألقي علي
  :املستوى املتقدم  - ٣

  .التعبري عند احلديث عن احترامه لآلخرين  -)أ 
  .تطويع نغمة صوته حسب املوقف الذي يتحدث فيه -)ب 
  .سرد قصة قصرية من إبداعه -)ج 
استرجاع نص من الذاكرة حيفظه ويلقيه صحيحا، مثل اآليات  -)د 

  .واألحاديث واألناشيد
التمييز بني أنواع النرب والتنغيم عند االستماع إليها وتأديتها  - )ه 

  .بكفاءة عند احلديث
  

  أساليب تعليم مهارة الكالم - ط 
وأما األساليب لتعليم مهارة الكالم لغري الناطقني ا فذكر حممد 

  : ورشدي أمحد طعيمة أن بعضها كما يليكامل الناقة 
  األسلوب املباشر -١

وهو من األساليب الشائعة اإلستخدام يف تعليم و تعلم اللغات 
. األجنبية، و لعل هذا األسلوب هو ما شاع تسميته بالطريقة املباشرة

والفكرة األساسية اليت يقوم عليها هذا األسلوب هي ربط الكلمات 



مث ربط األشياء بالسياق، مث ربط السياق با لتعبري باألشياء الدالة عليها، 
يف اللغة املتعلمة، ومبا أن السياق قد يكون فكرة أو حديثا حيويا 
كامال، فإنه يأيت بعد ذلك ربط السياق ذا املعىن باخلربة احلقيقية اليت 

  ٣٨.أعطت الفكرة نبضه احلقيقي
  سلسلة األعمال واحلركات التمثيلية -٢

لنمط أنه يقدم للدارسني ممارسة لغوية على ومن مميزات هذا ا
درجة كبرية من الصحة فاألخطاء عادة ما تكون قليلة ألن تسلسل 
األحداث حيكم التعبري و يوجهه، فكل مجلة تؤدي للجملة التالية، 
وهذا املنطق و التسلسل جيعل الطالب قادرين على إدراك اخلطاء 

  .والتصحيح لبعضهم البعض
دارس من السيطرة على معاين الكلمات وكذلك أنه ميكن ال

بسهولة ووضوح الرتباط الكلمة مبعناها مباشرة إما يف شكل الشيء 
الدالة عليه، و هذا يساعد الدارس أيضا على أن يتذكر اللغة يف مواقف 
الكالم اجلديدة بشكل أسهل مما لو قدمت له معاين الكلمات يف مجل 

  .٣٩منفصلة أو يف مفردات منعزلة
  واألجوبة األسئلة -٣

تعترب هذه الطريقة من أنسب الطرق وأبسطها وأكثرها فعالية 
يف تدريس احملادثة باللغة العربية، وعادة ما يبدأ املعلم استخدام هذا 
األسلوب بأسئلة و إجابات قصرية و مع منو قدرة الدارسني على 
اإلستجابة للمواقف الشفوية ينتقل املعلم إىل مراحل أكثر تقدما، 

                                                
 ١٣٦ص  حممود كامل الناقة ورشدي أمحد طعيمة، مرجع سابق،  ٣٨

 ١٣٩ -١٣٨ص ، املرجع نفسه ٣٩



من السهل إىل املعقد، ومن املواقف الصغرية إىل مواقف  فيتقدم
.جوهرية تستغرق عدة دقائق

٤٠  
  

  الكالم مهارة لتدريس التعليم الوسائل - ي 

يقصد بالوسائل التعليمية كل اداة يستخدمها املعلم لتحسني عملية 
التعلم، وتوضيح معاين الكلمات وشرح األفكار وتدريب الدارسني على 

العادات وتنمية االجتاهات وغرس القيم، دون  املهارات وغكتسام
االعتماد األساسي من جانب املعلم على استخدام األلفاظ والرموز 

  ٤١واألرقام
ومن التعريفات السابقة فدور الوسيلة التعليمية يف عملية التعلم 
والتعليم كعملية توصيل املعرفة إىل املتعلم وخلق الدوافع واجياد الرغبة لدى 

بحث والتنقيب والعمل للوصول إىل املعرفة مهم ألا تقلل اجلهد املتعلم لل
  ٤٢.وختتصر الوقت من املعلم واملتعلم

  :٤٣وتنقسم الوسائل إىل ثالثة انواع 
 مسعية، مثل الشريط املسجل والراديوالوسائل  -١

 وسائل البصرية، مثل اللوحات والصور -٢

 وسائل مسعية بصرية، مثل األفالم الناطقة -٣

 :٤٤خر كالتاىلوهذه مثال اآل

                                                
 ١٤٠-١٣٩، ص  مرجع سابق، حممود كامل الناقة ورشدي أمحد طعيمة ٤٠

دار : القاهرة(، ١.، طتدريس العربيةسيكولوجية الوسائل التعليمية ووسائل عبد ايد سيد أمحد منصور،  ٤١
 ٤٠، ص )١٩٨١املعارف، 

ه ١٤٠٦مكتبة احملتسب، : عمان ( الوسائل التعليمية إعدادها وطرق إستخدامهابشري عبد الرحيم الكلوب،  ٤٢
 ٢٧، ص )م ١٩٨٦/

 ١٧١حممد على اخلويل، مرجع سابق، ص  ٤٣



 : السبورة  - ١

  :تقدم السبورة عونا كبريا يف جماالت خمتلفة منها
يكتب املعلم على السبورة التاريخ ورقم الدرس والصفحة اليت  )١

  سيدرسها
  يكتب املعلم الكلمات اجلديدة ومعانيها على السبورة )٢
  يكتب املعلم التراكيب اجلديدة على السبورة )٣
  او االختبار يكتب املعلم االسئلة بقد التمرين )٤
  يكتب املعلم الغجابات النموذجية على السبورة )٥
  يكتب املعلم الواجب البييت على السبورة )٦
  يستخدم املعلم السبورة للكتابة النموذجية )٧
  يستخدم املعلم السبورة لرسم األشكال بقصد التوضيح )٨
يستخدم الكالب السبورة يف املسابقات أو أية اغراض تعليمية  )٩

  .أخرى
 : الصور  - ٢

  :ور وسيلة بصرية ختدم أهدافا عديدة منها الص
  جتمع الصورة عيوب الطالب على منظر واحد يف وقت واحد )١
تستخدم الور يف تعليم معاين الكلمات عن طريق االقتران  )٢

  املباشر بني الكلمة والصورة
تستخدم الصورة لتكون حمور حمادثة أو أية نشاطات فوية  )٣

  أخرى
  بدال من الكلماتتستخدم الصور يف تدربات التعويض  )٤
  تستخدم الصور لتوضيح استعمال بعض التراكيب اللغوية )٥

                                                                                                                                 
 ١٧٥-١٧١، ص حممد على اخلويل، مرجع سابق ٤٤



  تستخدم الصورة لتوضيح حمتوى مقال أوقصة )٦
 :اللوحات  - ٣

  :تقوم اللوحات بالوظائف اآلتية 
تساعد على تثبيت املادة يف ذهن الطالب عن ظريق عرضها  )١

. أمامه على حائط غرفة الصف ملدة أسبوع واحد او أكثر
  لوحات احلائط وتدعى حينئذ

من املمكن استخدام قوائم الكلمات املكتوبة على اللوحات يف  )٢
فيشري املعلم إىل الكلمة ويقوم الطالب . تدربات التعويض
  بالتعويض املطلوب

من املمكن استخدام املادة املكتوبة على اللوحات ألغراض  )٣
  القراءة واملراجعة من حني الخر

٤( م إذا اشتركوا هم يف تساعد لوحات الطالب على حتقيق ذوا
  صنعها بإشراف املعلم

من املمكن استخدام اللوحات لتلخيص بعض أحكام اإلمالء  )٥
  اوالنحو

 :أشرطة التسجيل  - ٤

  :أشرطة التسجيل وسيلة مسعية ختدم عدة أهداف منها  
تسجل على االشرطة مناذج من قراء اللغة العربية وتكملها  )١

ب ليلتقطوا النطق فيسمع إليها الطال. بصوت ابناء هذه اللغة
  الصحيح والتنغيم الصحيح

تسجل على الشريط مجل بني كل مجلة واألخرى وقوف يكفي  )٢
ويفيد هذا يف التدريب . لريدد الطالب اجلملة بعد أن يسمعها

  .على التراكيب  اللغوية



. تسجل على الشريط أسئلة جييب عنها الطالب شفهيا أو كتابتا )٣
  .وسؤال ويكون هناك وقوف كاف بني ك سؤال

وتقوم املعينات البصرية املستخدمة يف أنشطة الكالم 
  :بالوظائف التالية

 تشجع الطالب على الكالم -)أ 

 .تساعد على إجياد السياق الذي جيعل لكالم الطالب معىن -)ب 

 .توفر املعلومات اليت يستخدمها الطالب يف كالمه -)ج 

 .متده باملؤشرات غري الشفوية يف استعمال اللغة -)د 

  ٤٥.نات غري شفوية إلعداء صياغة حوار أو ابتارهمتد الطالب مبلق- )ه 
  

  معيار التقومي  يف مهارة الكالم - ك 
ومن الصعوبات اليت تواجه من يريد احلكم على هذه املهارة  أا 
تتكون من قدرات خمتلفة ال يتقنها للدارس يف وقت واحد، منها القدرة على 

غوية من حنو وصرف النطق الصحيح لألصوات اللغوية، مث استخدام الكفاءة الل
ومفردات، مث الطالقة والسالمة يف اختيار التراطيب اللغوية اليت تناسب موقف 

  .االتصال اخلريات املستمع وكفائته اللغوية
  

وبالعام من ذلك فقد استطاع خرباء القياس حتديد من اختبارات مهارة 
  ٤٦:النطق واحلديث وهي

  

                                                
: الرياض (، الد الثاين وقائع ندوات تعليم اللغة العربية لغري الناطقني ابد اهللا وآخرون، عمر الصديق ع ٤٥

 ١٩٥ص ) م١٩٨٥ /ه١٤٠٦مكتبة التربية العريب لدول اخلليج، 

 ١٠٥ص ) ١٩٩٠دار العلم، : بريوت(، طرق تدريس اللغة العربيةحممد ابراهيم عطاء،  ٤٦



  )١(جدول   

  

  النطق -)أ

    
  النحو والصرف    -)ب
 النتيجة املعيار الرقم

 ٢٥ هم املعىنيرتكب أخطاء حنوية والصرفية قليلة جدا وال تؤثر يف ف ١

 ٢٠ مع كثرة اخطاء حنوية ميكن فهم ما يعنيه متاما ٢

 ١٥ بعض أخطاء النطق وتقود إىل سوء الفهم ٣

 ١٠ بسبب األخطاء النحوية –إال قليل–يصعب ما يقول  ٤

 
    املفردات اللغوية -)ج
 النتيجة املعيار الرقم

 ٢٥ يستخدم نفس املفردات اليت يفضلها أهل اللغة   ١

ستخدم ألفاظا غري معربة أحيانا ولكن معىن ما يقول مفهوم ي ٢
 متاما

٢٠ 

يستخدم بعض األلفاظ اخلاطئة مما تسبب يف عدم وضوح معىن  ٣
 بعض فقرات حديثه

١٥ 

 ةالنتيج املعيار الرقم

 ٢٥ مفهوم متاما مع وجود لكنة خفيفة ١

 ٢٠ مفهوم غري بعيد مع وجود لكنة واضحة ٢  

 ١٥ أخطاء النطق وتقود إىل سوء الفهم بعض ٣

 ١٠ يصعب فهمه لكثرة أخطاء النطق   ٤



يستخدم بعض األلفاظ اخلاطئة مما تسبب يف عدم وضوح معىن  ٤
 بعض فقرات حديثه

١٠ 

 
      الطالقة -)د

 النتيجة املعيار الرقم

 ٢٥ حدث بطالقة كأهل اللغةيت ١

 ٢٠ استطاعة التعبري متاما عما يريد مع بعض التردد والتكرار ٢

 ١٥ كثرة التردد والبطء الشديد وقد يصعب فهم ما يقول ٣

 ١٠ كثرة التردد وصمته يف زمن طويل حىت يصعب فهم ٤

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  املبحث الثاين 

  التعلم التعاوين

  

 مفهوم التعلم التعاوين -أ 

 
حدى األساليب التعليمية اليت يشترك فيها الدارسون باجلماعة وهي ا

التعليم اجلماعي، وفيه الدارسون املسؤلون عن القيام بتدريس املقرر الدارسي 
ويعتمد حجم األسلوب اجلماعي على طبيعة املقرر حبيث . لعدد من املواد

قومي يتعلمون أفراد اجلماعي يف وضع خطة الدرس والقيام بالتدريس وت
  ٤٧التالميذ

سلوب تعلم يتم فيه تقسيم التالميذ إىل جمموعات أالتعلم التعاوين هو 
، يتراوح عدد أفراد كل )تضم مستويات معرفية خمتلفة(الصغرية غري متجانسة 

أفراد، ويتعاون تالميذ اموعة الواحدة يف حتقيق  ٦-٤جمموعات ما بني 
 ٤٨.داف مشتركةههدف أو أ

هو اخلطوة األوىل من الطريقة التقليدية لعمليات  إن التعلم التعاوين
عرفة واإلدراك للمهارات التعليم يف معظم البلدان العربية، من حيث مرحليت امل

 ، فالتعليم يفم الفردي يف داخل الفصل الدراسـي، ومن خالل التعلياألساسية
، ألن التحصيل غري العادي ال يأيت من غرفة الصف حيتاج إىل جهد تعاوين

، بل يأيت من خالل العمل املنعـــزل اجلهود الفردية أو التنافسية للفرد
  ٤٩.على شكل جمموعة تعاونية

                                                
األخلو املصرية، : القاهرة(أساليب عمله، إعداده منو العلمي واملنهى مسؤليات: رشدي نبيل، وعلم العلوم  ٤٧

 ١٦ص ) ١٩٨٣
48  http://www.geocities.com/diakses 02 juli 2010 
49 http://www.geocities.com/diakses 02 juli 2010 



جونسون وجونسون أن التعلم التعاوين هو التعلم ضمن ورأى 
حبيث يسمح للطالب بالعمل ) طالب ٦- ٢(جمموعات صغرية من الطالب 

د منهم وحتقيق سويا وبفعالية، ومساعدة بعضهم البعض لرفع مستوى كل فر
ويقوم أداء الطالب مبقارنة مبحكات معدة مسبقا . اهلدف التعليمي املشترك

  ٥٠.لقياس مدى تقدم افراد اموعة يف أداء املهمات املوكلة إليهم
إن استخدام التعلم التعاوين حيقق أحدى املبادئ اإلسالمية املهمة 

والتعاونوا على اإلمث  وتعاونوا على الرب والتقوى" واملتمثل يف قوله تعاىل 
، وقد استخدم املسلمون األوائل طريقة احللقات )٢: املائدة" (والعدوان

اجلماعية يف التعليم يف املساجد واملعاهد، وعي طريقة قريبة من بعض طرق 
  التعلم التعاوين

منوذج تدريس يتطلب من : التعلم التعاوين بأنه ٥١تعرف كوجك
واحلوار فيما بينهم فيما يتعلق باملادة  التالميذ العمل مع بعضهم البعض،

الدراسية، وأن يعلم بعضهم بعضا، وأثناء هذا التفاعل الفعال تنمو لديهم 
  .مهارات شخصية واجتماعية إجيابية

  

  لتعلم التعاوينل العناصر األساسية  - ب 

 التعلم يعترب موعةيف ا تعاونال كل ليس إن جونسون وجونسون قال
 أعضاء كل يتعاون أن هي التعاوين التعلم يف األساسية الفكرة ألن التعاوىن،

حاليا جرى الذي اجلماعي التعلم وأما. املشتركة األهداف لتحقيق موعةا 
 أكثر كمجموعة اوعة وجناح نتائج على اهتمامه أكرب يركز املدارس يف

                                                
50   http://www.almaqha.com/showthread.php,diakses   10 juli 2010 

عامل الكتب، : القاهرة) ٢ط(كوجك، كوثر حسني، اجتاهات حديثة يف املناهيج وصرق التدريس،  ٥١
 ٣١٥، ص ١٩٩٧



 عاوىنالت التعلم هلذا وإمنا. اموعة أعضاء األفراد وجناح جنتائ على هااممتاه
  ٥٢:  هي العناصر هذه الباهر، النجاح إىل للوصول حتقيقها بجي عناصر سةمخ
  اإلجيايباالعتماد املتبادل  - ١

 يف متاما التعاون وضع على بأم الطالب يشعر التعاون التعلم يف
 أن وعي على طالب وكل. بعضا متعلقني املمعينة األهداف إىل الوصول

 جزء أنه بذلك يشعر طالب لك جمموعته أعضاء بنجاح مرهون جناح
  .اموعة جناح يف والعطاء السهم يقدم أن جيب لذي اموعة من

  الفردية املسؤلية - ٢

 العمل إىل الكالب بني املسؤلية يؤدى التعاوىن التعلم إجراء إن
 وهذا أعضاء، كل يد يف اموعة جناح مفتاح ان يشعرون ألم األفضل

  .الكالب بني ابيةاإلجي العالقات من نتيجة العنصور

  بوجه وجها التفاعل - ٣

 نافعة متعاونا لنيمو متوجهة واملناقشة للعمل فرصة جمموعة لكل
 الفكرة من وأحسن أغىن جبماعة الفكرة ألن اموعات اعضاء بني

  .الفردية حمصالت من أرقي تكون مجاعة التعليم وحمصالت النفسية

  األعضاء بني إتصال - ٤

 الطالب التعاوين، التعلم يف هامة ةمهار اإلجتماعية مهارة يعد
 مباشرة اموعلت أعضاء بني االتصال مهاارات استعمال يف يشوقون

 الصرب مثل التعاوين التعلم يف املوجودة اإلجتماعية مهارة. التعلم إجراء يف
                                                

52 Lie, Anita, Cooperative Learning : Mempraktikkan cooperative learning di 
ruang kelas, (Jakarta : grasindo, 2007), p 31. 
http://www.almaqha.com/showthread.php,diakses 05 juli 2010 



 واقتراحات والكالم اآلخر رأي إىل واالستماع التتابع انتظار يف
  .والتعاون

  .موعةا عملية يف التقومي - ٥

 قدر ملعرفة اجلماعة عملية على التقومي اموعات لكل يعطي
 شاء ملا جتري هي هل اموعلت وظيفة وتفكري األعضاء بني التعاون

 إىل احتاج فإذا فيكل، يشاء كما جتري كانت اذا ال؟ أم األعضاء كل
   .مالتعل يف إجيابيا تاثريا يتأثر الكالب بني التعاون ليكون فيصلح اإلصالح

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                             

  

  

  



  املبحث الثالث

  )Think Pair Share(فكر وزاوج وناقش أسلوب 

 
  فكر وزاوج وناقشأسلوب مفهوم  -أ 

 هو التعلم التعاوين النموذجية اليت وضعتها ليمان وزمالؤه من اجلامعة
ryland am .وزاوج فكرأسلوب . الطالبمعرفة م مفيدة لتدريب يهذا التعل 
، وجييب األسئلة ،للتفكريالطلبة وقتا يعطي جيدة،  اإلجرأتلدي  وناقش

أن تكون  يرجى الطلبةمن خالل هذه الطريقة . ما اآلخريساعد كل منهو
اىل بعضنا البعض يف جمموعات صغرية بشكل  وحيتاج ،قادرة على العمل معا

 . ٥٣تعاوين

يعطى . يعطى املدرس األسئلة الذي يتعلق بالدرس ليفكر الطلبة فكر،
  . املدرس الفرصة ليفكر عن جوابه

تعطي الفرصة ا، أزواج لبةالطيسأل املدرس  ،، يف هذه املرحلةزاوج
من اإلجابة الذي هذه املناقشات تعميق معىن  يرجى. األزواج للمناقشة

  .مع شريكهامن خالل النفس  يفكرها
هذا النشاط كل اموعة يناقش أمام الفصل،  ،يف هذه املرحلةناقش، 

   ٥٤.يرجى األسئلة واألجوبة بني اموعة
فكر . طة مع فوائد كبريةهو تقنية بسي فكر وزاوج وناقشأسلوب  

يتعلم الطالب . تذكر بعض املعلومات لترقية الطلبة أن يستطيع وزاوج وناقش
ويعطى الطلبة الفرصة ، أمام الفصلتناقش ل األفكار يبلغو من الطالب اآلخرين

                                                
53 Lie, Anita, op.cit., p.57 
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أي هو منوذج التعلم التعاوين  فكر وزاوج وناقشأسلوب  .ليناقش أمام الفصل
  . بقةويستعمل كل الطتطبيق  سهل

  
  :٥٥على النحو التايل فكر وزاوج وناقشأسلوب خطوات  - ب 

 فكر -١

 ،بالدرسأو القضايا املتصلة األول يعطى املعلم الطلبة األسئلة 
  .تهاإلجابللتفكري  الفرصة املعلم مث يعطى 

 زاوج -٢

عطي ، يأزواجا يسأل املدرس الطالب ،، يف هذه املرحلةزاوج
املناقشات يعميق املعىن يرجى هذه . األزواج للمناقشة الفرصة إىل

  .من اإلجابة من خالل نفس مع شريكها
 ناقش -٣

يف  جمموعة أخر أمام الفصل،املناقشة مع  يسأل معلم ،ايةيف 
   .يدور معلم الفصل من اموعة إىل اموعة األخرهذه اخلطوة 

 
 وزاوج فكرأسلوب  خطوات) ٢٠٠٧( ىل انيتا وقال

  ٥٦:التايل النحو علىوناقش

 كل الوظيفة ويعطي جمموعة أربعة إىل الطلبة درسم ينقسم - ١
  اموعة

                                                
55  Yulianto, Dwi. implementasi model pembelajaran kooperatif Think pair share 

(TPS) dalam upaya meningkatkan kemampuan afektif dan hasil belajar biologi 
siswa kelas X-6 SMA negeri 10 malang tahun ajaran 2007/2008, skripsi, 
jurusan biologi FMIPA universitas negeri malang. 2008  

56 Lie, Anita, op.cit., p.58 
 



 بأنفسهم الوظيفة ويعمل يفكر الطلبة كل - ٢

 العربية باللغة هممع ويناقس اموعة الطلبة يزاوج - ٣

 .تبادال الفصل أمام يناقش جمموعة كل - ٤

 

 : على النحو التايل فكر وزاوج وناقشأسلوب مزايا وعيوب  - ج 
 

 .تأن يستطيع الطلبة حل املشكال - ١

 .الطلبة جييب األسئلة يستطيع - ٢

 .الطلبة لترقية مهارة الكالم من مناقشات يستطيع - ٣

 .التفكري بشكل فردي أو جمموعات مهارة ترقية  - ٤

  حيتاج وقتا طويال - ٥

   من  تتكونيف جمموعات صغرية  الطلبة يف التعلم التعاوين، يتعلم - ٦
٦- ٤. 

 

 :كما يلي فكر وزاوج وناقشفوائد أسلوب  -د 

 

 املستويات مجيع يف بسهولة تطبيقهزاوج وناقش أسلوب فكر و - ١
 .فرصة كل ويف التعليمية

 الطلبةاستجابة  لترقيةحيتاج الوقت التفكري  - ٢



 يستطيع الطلبة أن نتعلم من الطالب اآلخرين - ٣

  الدرس موضوع عن الطلبة أفهم - ٤

 .األفكار ليبلغ الفرصة لديها اموعة يف الطلبة كل - ٥

 

 اوج وناقشفكر وزتعليم الكالم باألسلوب  - ه 

 فكر وزاوج وناقشالكالم باألسلوب  تعليمأما خطوات 

 الطلبة إىل" التسوق"  عن الوظيفة أو الورقة ةاملدرس عطىت  -١

 بأنفسهم الوظيفة ويعمل يفكر الطلبة كل -٢

 .طلبة مخسة أو أربعةا  جمموعة كل عةجممو إىل الطلبة ةدرسامل قسمت -٣

 يناقش الطلبة مبجموعتهم  -٤

لبة ليسئلوا عن معىن الكلمات الصعبة مث تشرح املدرسة تأمر املدرسة الط -٥
 تلك الكلمات

شرح اموعة اجليدة تيقدم كل جمموعة ما فهم من النص أمام الفصل مث  -٦
 من مجيع اموعات

  

  

  

  



  الرابع املبحث 

  الثانوية السلفية مسان سكران الموجنانمدرسة نبذة تارخيية عن 

 
  اجلغرايفاملوقع  -أ 

رسة، تابعة ملؤسسة معهد الفته اإلسالمي السلفي اليت إن هذه املد
يتكون فيه من املدارس، . الموجنان جاوى الشرقية-سكران-وقعت يف مسان

، املدرسة )MI(، املدرسة اإلبتدائية اإلسالمية )TK(روضة األطفال : منها
  ).MA(، و املدرسة الثانوية اإلسالمية )MTs(اإلسالمية  املتوسطة

  
  درسةامل أسيست -ب 

م، وقد أسس مع ١٩٤٧إن املدرسة الثانوية السلفية أسس يف السنة 
بناه احلاج رين شأرين كان رئيس مؤسس معهد الفتح . مشايخ معهد الفتح

يف هذه املدرسة تتكون من برامج . و أستاذ نوردي كان رئيس هذه املدرسة
أي  مهو الربنامج الذي يقدم للطالب عا عامة وخاصة، أما برنامج العامة

  .وبرنامج اخلاصة وجب الطلبة يقيم يف املعهد اليقيم يف املعهد
من أساس نشأة هذه املؤسسة لتساعد اتمع و الضعفاء حىت 

التعليمية يف هذه املدرسة األهداف أما . يستطيع أن يتعلم ىف هذه املدرسة
  :هي
  .أن تسعى املدرسة ليكون الطالب متخلقني بأخالق كرمية - ١
كفاءة الطالب يف اال التعليمي حىت يستطع أن يستمر تنمية املدرسة  - ٢

 دراستهم إىل مستوى العليا

ترقية الطالب ترقية مناسبة بانتشار التكنولوجي، والـحضارة  - ٣
 اإلسالمية



سعت املدرسة يف ترقية مهارات الطالب حىت يستطيع أن يتعامل  - ٤
 ويتعاون بينهم و بني اتمع

  
  املدرسية مكونات - ج 

  )٢(جدول 

  املكونات يف هذه املدرسة

  اجلملة  مكونات املدرسية

  إدارة مدير املدرسة -
  إدارة األساتذة -
  معمل احلاسوب -
  خمتربمعمل  -
  مصلى  -
  املكتبة -
  املقصف -
  قاعة -
  ميدان الرياضة -
  الفصول الدراسية -
  )UKS(األخر  -

١  
١  
١  
١  
١  
١  
١  
١  
١  
٥  
١  

 

  

  

  

 



 درسةالعربية يف هذه امل اللغةتعليم  -د

يف مدرسة الثانوية السلفية مسان سكران الموجنان  العربيةتعليم اللغة  
) KTSP(يعتمد على املنهج اجلديد املسمى باملنهج على الوحدة الدراسية 

و يسري ا مدرس اللغة العربية يف عملية التعليم بأي طريقة . ٢٠٠٦سنة 
عند أغلب الطالب، و اللغة العربية هي لغة نادرة االستعمال . وأسلوب ما

  .ولكنها مستعملة عند الطالب الذين يسكنون يف املعهد
كان درس اللغة العربية جيهز للدارسني خصة واحدة يف األسبوع، يعين يف يوم 

وملا قامت الباحثة تبحثها حيث يؤدي عملية . دقيقة ٤٥و لكل السبت 
  التدريس، فالبد أن ينتهز الوقت احلاضر

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  
  
  



 ثالثال الفصل

  منهجية البحث
  

  منهج البحث -أ 

يب، الباحثة يف هذه الدراسة هو املنهج التجري انتهجتهإن املنهج الذي 
أي  ٥٧يعترب املنهج التجرييب أقرب مناهج البحوث حلل املشكلة بالطريقة العلمية،

البحث تغيري متعمد ومضبوط احملددة لواقعه معينة ومالحظة التغيريات الناجتة يف 
البحث التجرييب يتضمن حماولة لضبط كل العوامل . ذاا وتفسريهاهذه الواقع 

األساسية املؤثرة يف التغيري التابعة يف التجربة ما عدا عامال واحدا يتحكم فيه 
الباحث ويغري على حنو معني بقصد حتديد وقياس تأثرية على املتغري أو املتغريات 

زم حبدود الواقع إمنا حتاول إعادة ويسمى بالتجريييب ألن الباحثة ال تلت .٥٨التابعة
تشكيله عن طريق إدخال تغيريات عليه وقياس أثر هذه التغيريات وما حتدث من 

جيري هذا البحث باستخدام جمموعتني منها، اموعة  التجريبية واموعة . نتائج
اموعة التجريبية هي جمموعة جيري ا السلوك اخلاص، أما اموعة . الضابطة

واموعة التجريبية تدرس  ٥٩.ابطة هي جمموعة ال جيري ا السلوك اخلاصالض
يف تعليم مهارة الكالم، األسلوب فكر وزاوج وناقش فيها مهارة الكالم باستخدام 

األسلوب فكر وزاوج واموعة الضابطة تدرس فيها مهارة الكالم بدون استخدام 
  .وناقش

                                                
 ٢٧٨، ص )١٩٧٣وكالة املطبوعات، : الناشر (، ط ، اصول البحث العلمي ومناهجهأمحد بدر،  ٥٧

، ص )١٩٧٣دار النهضة العربية، : الناشر( مناهج البحث يف التربية وعلم النفس،يد جابر، جابر عبد احلم ٥٨
٢٠ 

59  Ainin, Moch, metodologi bahasa Arab, (Pasuruan : Hilal pustaka, 2007), p. 78 



وهـو   Colaboratif Partisipatorisجيرى هذا البحث بنظام تشاركي 
  .  املشاركة بني الباحثة واملدرس يف الفصل

  
  تصميم البحث - ب 

هذا البحث تصميم االختبار القبلي واالختبار البعدي موعة  استخدام
يعين أن تعيني فعالية اربة  The Aquivalent Pretest –Postest Designة فئمتكا

على هذا التصميم تستخدم عشوائيا يف  ، والدراسةالكالموعدمها يف تعليم مهارة 
األسلوب فعالية الطريقة باستخدام . اختبار اموعة التجريبية واموعة الضابطة

وعدمها تقاس حسب نتيجة اموعة وتظهر يف فروق املقياس فكر وزاوج وناقش 
قبلي نتيجة االختبار ال. املعديل نتيجة الطلبة يف االختبار القبلي واالختبار البعدي

ونتيجة االختبار البعدي تصور سلوكا  Entering Behaviorتصور سلوكا مبدئيا 
  : والصورة البيانة لذلك التصميم كما يلي. للطلبة Terminal Behaviorائيا 

  
  )٣(جدول 

 االختبار البعدي السلوك االختبار القبلي اموعة

 T-1 0-2 1-0 التجربة

 T-1 0-2 1-0 الضابطة

  
   :البيان

األسلوب فكر االختبار القبلي على اموعة التجريبية قبل التدريس باستخدام : 0-1
  وزاوج وناقش 

األسلوب االختبار القبلي على اموعة الضابطة قبل التدريس بدون استخدام : 0-2
  فكر وزاوج وناقش 



T-1 : موعة التجريبية وهي التدريس باستخدام األسلوب فكر السلوك املقدمة
  زاوج وناقش و

T-2 : موعة الضابطة وهي التدريس بدون استخدام األسلوب فكر السلوك املقدمة
  وزاوج وناقش

هو  1-0، 2-0و  1-0من أجل ذلك، التصميم املستخدم يف هذا البحث هو   
هو االختبار البعدي يعين  2-0االختبار القبلي يعين املالحظة قبل السلوك، 

ر احلصول من نتيجة االختبار القبلي واالختبار وتظه. املالحظة بعد السلوك
  .لعل هذه هي النتيجة املرجوة من التجريبية 2-0 1-0البعدي واموعة بني 

  
 جمتمع البحث وعينته وأسلوب اختيارها - ج 

يف املدرسة  الثاينيف هذا البحث هو مجيع الطلبة للصف  البحثإن 
وعينة البحث اليت ستعرضها  ،٢٠٠٩/٢٠١٠يف السنة الدراسيية  السلفيةالثانوية 

وعددهم   السلفية الموجنانيف املدرسة الثانوية  الثاينالباحثة هو الطلبة للصف 
و الفصل " الواحدة"تقسم الطلبة إىل فصلني خمتلفني  ومها الفصل . طالبا  ٣٤

وعددهم  Control Classمبجموعة الضابطة "  الواحدة"ويسمى فصل ".  الثانية"
 ١٧وعددهم  Experiment Classمبجموعة التجربة " الثانية"ل طالبا، و فص ١٧

  .ويكون هذا االختيار بطريقة عشوائية. طالبا
  

  متغريات البحث  -د 

هو  Independent Variable، املتغري املستقبل هناك متغريان يف هذا البحث
. ويسمى أيضا باملتغري التجرييب. العامل الذى أن نقيس مدى تأثريه على املوقف



هو العامل الذى ينتج عن تأثري العامل  )Dependent Variable(ملتغري التابع وا
  :ومها ما يلي ٦٠.املستقل

  )Independent Variable(املتغري املستقل  -١

فكر وزاوج وناقش ىف تعليم ستخدام املتغري املستقل ىف هذا البحث هو ا
تأثري هذا ويهدف البحث كما سبق ذكره إىل معـرفة مدى . اللغة العربية

  .املتغـري املستقل يف املتغري التابع وهو كفائة الطلبة يف مهارة الكالم

  )Dependent Variable(املتغري التابع  -٢

ويف هذا . املتغري التابع هو نوع الفعل أو السلوك الناتج عن املتغري املستقل
  . ترقية مهارة الكالم لدي التالميذ ىف هذه املدرسةالبحث هو 

 
  ومصادر مجع البيانات  أدوات  - ه 

   البيانات مجع أدوات .١

    :الطريقة اليت استخدمتها الباحثة لنيل البيانات هي
 املالحظة) ١

يف هذه املالحظة تقوم الباحثة مبالحظات األحداث والظواهر 
واملالحظة تستخدم عادة لفهم . اليت تتعلق ذا البحث وتسجيلها تنظيما

الفرقة طبيعيا وحبث السلوك الفردية  الظواهر وأمناط السلوك واتصال
وعملية وقوع احلوادث اليت تستطيع مالحظتها يف املواقف الواقعية أو 

 .املواقف الوضعية

وتقوم الباحثة هذه املالحظة للحصول على البيانات اليت تتعلق   
بأنشطة املدرس والطلبة يف عملية التعلم يف الفصل، واملشكالت أو 

                                                
يع، دار أسامة للنشر والتوز: الرياض(، البحث العلمي مفهومه أدواته أساليبهذوقان عبيدات و أخرون،  ٦٠

 ٢٧٧. ص، )م١٩٩٧



الكالم باألسلوب فكر وزاوج ا يف تعليم مهارة الصعوبات اليت يواجهو
  . وناقش

  املقابلة) ٢
املقابلة هي احلوار بني الباحثة ومن له معلومات باهلدف ملعرفة 

 ٦١.اآلراء واألفكار والشعور والتفاسري واملعارف وخربات الشخص
وهدف املقابالت هو معرفة آراء اآلخرين اليت ال تستطيع أن يعرفها 

رس ديف هذه املناسبة، كانت املقابلة املتعمقة جتري مل. حظةبواسطة املال
  . اللغة العربية

 االختبار) ٣

االختبار هو األلة أو اإلجراء أو األنشطة املعقدة لتناول قدرة 
ميلكها يف مادة دراسية  اليتاليت تصور الكفاءة وسلوك الشخص و

سلة من أن االختبار هو عبارة عن السل رو رأي أري كونتو ٦٢.معينة
األسئلة أوالتمرينات أو آالت اخرى املستخدمة لقياس املهارات واملعرفة 

  ٦٣.والذكاء والكفاءة اليت ميلكها الفرد أو اجلماعة
االختبار القبلي واالختبار البعدي : واالختبار ينقسم إيل قسمني 

هو االختبار ملعرفة قدرة ف) Pre Test(اما االختبار القبلي ). املوقعي(
يف استيعاب املواد الدراسية قبل تنفيذها، ويسمي كذلك هذا  الطالب

ول ملعرفة قدرة الطالب عن مادة دروس اللغة الذي األاالختبار االختبار 
  .املوجهة الكالم، خاصة يف مهارة اعلمهتسوف ي

                                                
61  Prantiasih, A, Perencanaan Pengajaran PPKN, (Malang: IKIP, 1997) p. 91 
62 Djiwandono, Soenardi. Muhamad, tes bahasa dalam pengajaran, (bandung: 

ITB, 1996) p. 1 
63  Arikunto, Suharsimi, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2002) p. 139 



وهو االختبار ملعرفة إيل  )Post Test(والثانية هو االختبار البعدي 
استيعاب املواد ويسمي كذلك هذا  علي ادراأي حد كان الطالب ق

يع مواد دروس اللغة مجاالختبار باالختبار األخر ملعرفة قدرة الطالب عن 
  .بأحسن ما ميكن متالعربية قد 

ملعرفة قدرة الطلبة يف مهارة  يقوم املعلم باالختبار يف الفصل،
  .الكالم قبل استخدام اسلوب فكر وزاوج وناقش وبعد استخدامها

 ناالستبيا) ٤

ة مالئمة للحصول على معلومات وبيانات لاالستبيان هو أ
وحقائق مرتبة بواقع معني، ويقدم االستبيان بشكل عدد من األسئلة 

  ٦٤.نيني مبوضع االستبيانعيطلب اإلجابة عنها من قبل عدد من األفراد امل
االستبيانات جلمع البيانات املتعلقة مبيول طلبة  ةالباحث ستخدمت  

واهتمامهم بتعلّم اللغة العربية الصف الثاين يف  وية السلفيةاملدرسة الثان
وخربام طوال تعلم اللغة العربية وموقفهم عن تدريس مهارة الكالم 

باستخدام  الكالمؤخذ احلصول على البيانات عن تدريس مهارة تس
  .األسلوب فكر وزاوج وناقش

  
  مصادر البيانات -و 

  :قسمني مها مصادر البيانات يف هذا البحث ينقسم إيل
 مدير املدرسة، والوثائقية، من املصادر اإلنسانية وهي: املصادر االولية : أوال 

 اللغة العربية والتالميذ يف املدرسة املذكورة مدرس
  ووثائق وسجالت املدرسة

                                                
 ١٤٩: ص )١٩٨٧عمان،  :دار الفكر(، ، البحث العلميذوقان عبيدات و عبد الرمحن عدس واألصدقاء  ٦٤



املعلومات مثل الكتب الىت  مصادر وهي تصدر من: املصادر الثانوية  : ثانيا 
تيجية تعليمها، والكتب واسترا الكالمتتعلق مبهارة 

  غري ذلكو والبحوث اجلامعية الدافعة
  

 .أسلوب حتليل البيانات - ز 
البيانات املأخوذة يف آخر عمله و هو حيللها و يفسرها  ةحيلل الباحث

ذا البحث مث حيقق جناح هذا البحث أو  ا بالنظرية من الكتباعتماد املتعلقة
  :يرتب هذا الباب كما يف اآليت ةثالباح تو لكي يسهل هذا التحليل كان. هفشل
 : وصفية البيانات و تبويبها  -١

يف تصنيفها و  ةل و حياول الباحثجيمع الباحثة البيانات يف اجلداو
 .تقسيمها حىت تكون تلك البيانات يف اموعة أو الفئة املتفرقة

 : حتليل البيانات و تفسريها  -٢

كل البيانات املأخوذة  العملية األخرية هي التحليل و إعطاء التفسري عن
سلوب أو ملعرفة مدى فعالية استخدام . رية املوجودة مث يلخصهاظنو يعلقها بال

الكالم، حيلل الباحثة لتنمية مهارة  ىف تعليم اللغة العربيةفكر وزاوج وناقش 
البيانات اموعة من االختبار البعدي من اموعتني التجريبية والضابطة برمز 

  :٦٥التايل )T-test(ت  - اختبار 
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   :املعاين 
Mx   =املقياس  املعديل من فرقة التجربة  
My   =املقياس املعديل من فرقة الضابطة  
∑X2   عدد التنوعي يف كل النتائج من فرقة التجربة=  
∑Y2   ائج من فرقة الضابطةعدد التنوعي النت=  

Nx   =عدد الطلبة يف فرقة التجربة  
Ny   =عدد الطلبة يف فرقة الضابة  

    (Verifikasi)مراجعة البيانات 
من املالحظة  مجعهابعد مجع البيانات يهدف الباحث ملراجعة البيانات اليت 

وكذلك اإلصالح والتطور علي التحليل لتأكيد التحليل السابق حىت يستطيع أن 
  .أخذ  النتائج املرجوة من البحثي

  
  مراحل تنفيذ البحث  - ح 

  :بتنفيذ الدراسة ىف املراحل اآلتية ةالباحث قامت
  االستعداد - ١

  :تشتمل هذه املرحلة على اخلطوات اآلتية  
السلفية مسان باملالحظة امليدنية ىف املدرسة الثانوية  ةالحظ الباحثت -)أ

  جاوى الشرقية سكران الموجنان
مقابلة مع  تعليم اللغة العربية مبالحظة ورف على املشكالت ىفالتع -)ب

  .ه املدرسةرئيس املدرسة و األساتيذ و بعض التالميذ يف هذ



السلفية مسان من رئيس املنهجي يف املدرسة الثانوية  ةالباحث تاستأذن -)ج
قوم بالتجريبة عن تطبيق تجاوى الشرقية أن  سكران الموجنان

يف تعليم اللغة العربية لترقية  زاوج وناقشأسلوب فكر واستخدام 
إليه خطاب االستئذان للدراسة من  توقدم ينمهارة الكالم مدة شهر

عميد كلية الدراسات العليا اجلامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية 
  . احلكومية ماالنج

  .حتديد وتعيني جمموعتني وهي جمموعة التجريبية و جمموعة الضابطة -)د
  باالختبار القبلي للمجموعة الضابطة والتجريبة ةالباحث قومت -)ه
 أسلوب فكر وزاوج وناقشبعملية التعليمية باستخدام  ةقوم الباحثتأن  - )و

  .لترقية مهارة الكالم موعة التجريبية
أسلوب باملالحظة العميقة من خالل تعليم باستخدام  ةالباحث تقام - )ز

  .لعربية لترقية مهارة الكالميف تعليم اللغة ا فكر وزاوج وناقش
باالختبار البعدي هلاتني اموعتني ومها جمموعة  ةالباحث تقام -)ح

يف تعليم  أسلوب فكر وزاوج وناقشالتجريبية اليت طبقت باستخدام 
اللغة العربية لترقية مهارة الكالم، و جمموعة الضابطة اليت درست 

  مهارة الكالم بدون استخدامها 
  ات مجع البيان - ٢

. باالختبار القبلي هلاتني اموعتني التجربية والضابطة ةقوم الباحثتأن  
األسئلة عن مادة الىت قد تعلمها الطالب  ةسأل الباحثتوهذا االختبار بأن 

إليهم األسئلة الشفهية وكانت األجوبة  تىف السنة الدراسية األوىل، مث قدم
  . على شكل الشفهية

  
  



  التجريبة - ٣
  :ملرحلة على اخلطوات اآلتيةتشمل هذه ا

  تصميم املواد الدراسية واالختبار -)أ
 أسلوب فكر وزاوج وناقشبتدريس الكالم باستخدام  ةقوم الباحثت -)ب

ىف الفصل أو اموعة التجريبة حواىل مثانية لقاءات حيث أن ىف كل 
  .دقائق ٤٥ x ٢لقاء 

  :ويتناول مراحل إجراءات هذا البحث بتفصيل فيما يلي  
  التخطيط -)١

بتشخيص مشكالت تعليم وتعلم اللغة  ةقوم الباحثتبعد أن 

قوم ت ،السلفية مسان سكران الموجنان املدرسة الثانويةالعربية يف 

  :باخلطوات اآلتية ةالباحث

  :، وتنفيذ الدراسة يف هذا البحث كما يليينجيري هذا البحث ملدة شهر
  )٤(جدول 

  موضوع  رقم

  املادة

  

  الوقت

  ايوام  أبريل

٤  ٣  ٢  ١  ٤  ٣  ٢  ١  
  االختبار القبلي  ١

  
٢x٤٥ 

  دقائق
١        

  
        

  الوسائل العامة   ٢
  )يف حمطة القطارات(

٢x٤٥ 
  دقائق

  ١              

  الوسائل العامة   ٣
  )التسوق(

٢x٤٥ 
  دقائق 

    ١            

 ٢x٤٥  رحلة إىل شاطئ البحر  ٤
  دقائق

      ١        
  

  



  الزيارة إىل جاكرتا  ٥
  

٢x٤٥ 
  دقائق

        ١        

 ٢x٤٥  جوكجاكرتا  ٦
  دقائق

          ١  ١    

  البعدياالختبار   ٧
  

٢x٤٥ 
  دقائق

              ١  
  

  لقاءت ٨  مجلة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  الفصل الرابع

  عرض البيانات وحتليلها ومناقشتها
  

  املبحث األول

  سلوب فكر وزاوج وناقشأ ستخداماب الكالمخطوات تدريس 

  

لقاءات  ستة ت، و قد عقدالكالم عليمءات يف تلقا مثانية ةالباحث تعقد
ولقائَني  الكالم تعليميف  أسلوب فكر وزاوج وناقش لتطبيق باستخدامل

يوم  هو يف االسبوع يوما بالتعليم يف اموعة التجريبية ةالباحث تقام. لإلختبار
خطوات التدريس يف  فيما يأيتدقيقة، و تسعون ملدة الثامنة ةيف احلص السبت

  . قاءكل ل
  

  )١( : اللقاء األول

  
        مهارة الكالم:     املادة

                            االختبار القبلي :  عاملوضو

     الثانوية:    املستوى
  الثاين:     الفصل
  دقيقة ٤٥ x ٢:      الزمن

  م٣/٤/٢٠١٠السبت،  :    التاريخ
  .املمسحةوالسبورة، القلم، :    الوسائل

 



  سالدر هدافأ - ١

  :حتقيق ما يلي إىل الختباريهدف هذا ا
  لتالميذ ملادة الكالم ملعرفة فهم ا - ١

 يف فصل الضابطة وفصل التجريبة على الكالم قدرة التالميذ قارنةمل - ٢

 
 إجراءات التدريس  - ٢

 )٥(جدول 

 الوقت املادة واألنشطة الرقم

  املقدمة - ١

  إلقاء السالم  -أ
 التعارف - ب

 بلى واملعلومات املستهدفةتوجيهات عن االختبار الق - ج

 قائدق١٥

  العرض - ٢

   تسأل املدرسة من الطلبة واحد فواحد شفهيا - أ
 ظة اشتراك التالميذ يف االختبارحمال - ب

  

 دقيقة ٦٥

  االختتام - ٣

  اتفاق علي املوضوع لليوم التايل - ١
 خيرج املدرس بإلقاء السالم - ٢

 قائدق١٠

  

  
  
 



  )٢( :الثاين اللقاء 

  
        الكالممهارة :     املادة

  )يف حمطة القطارات( الوسائل العامة :  عاملوضو
     الثانوية:    املستوى
  الثاين:     الفصل
  دقيقة ٤٥ x ٢:      الزمن

  م١٠/٤/٢٠١٠السبت،  :    التاريخ
  

  الدرس هدافأ  - ١

  :يهدف هذا التعليم إيل حتقيق ما يلي
 يقدر الطلبة على أن يفهموا النص - ١

عن وسائل العامة يف حمطة  اجلديدة اتداملفروا الطلبة على أن يفهم يقدر - ٢
  القطارات

 ث نطقا سليما-ت-ب- حرف اهلجائية أ النطقيقدر الطلبة على  - ٣

 متثيل احلوار بطريقة صحيحةعلى يقدر الطلبة  - ٤

 املدروسة شفهياعلى أن جييبوا السؤال من املادة  الطلبة يقدر - ٥

  

 



     معلم دليل - ٣

ق والوسائل يف عملية تدريس بعض الطر ةعرف املدرستيف هذا الدليل س
شرح تو، الكالممهارة  تعليماللتني حتتجان إىل تنميتهما يف ترقية لكالم امهارة 
ابتداع املدرسني بل تزيد وهذه االقتراحة ال تقصد بتحديد باللغة العربية،  ةاملدرس

، وقبل أن يقوم على هذا التدريس الزم الكالميف عملية تدريس مهارة  معرفتهم
عمل اخلطوات تمث  التدريستم حبسن االهتمام على األهداف أن  ةدرسعلى امل

  :وأما تفصيلها كما يلي. الدراسية
    الطريقة  - ٤

الطريقة التعلم التعاوين على  املستخدمة يف هذا التعليم هي الطريقةأما 
 أسلوب فكر وزاوج وناقش

 الوسائل - ٥

عجم، القلم، ، املالسبورة: أما الوسائل املستخدمة يف هذا التعليم هي
  .LKSدكتور هدية،  ٢٠٠٨، الكتب اللغة العربية املمسحةو

 إجراءات التدريس  - ٦

 )٦(جدول 

 الوقت املادة واألنشطة الرقم

  املقدمة - ١

  الفصل دوء ةدخل املدرست - ١
سأل عن توهم يردونه مث  الطلبةالسالم إىل  ةلقى املدرست - ٢

 أحواهلم 

 كشف الغياب ةقرأ املدرست - ٣

 دقيقة١٥



 أهدافاملادة الىت سيتعلموا وما هى  طلبةال ةعلم املدرست - ٤
 أن حيصل عليها الطلبةالىت ال بد لكل 

  العرض - ٢

نص موافقا للموضوع مث  الطلبةإىل كل  ةوزع املدرست  - ٥
 شرف عليهم كيف عملية التعلمت

يقرأ املدرس احلوار قراءة جهرية وصرحية ويكررها الطلبة  - ٦
 .بعده مرات

 نفسهم يفكر الطلبة النص بأ  - ٧

إىل فرق وكل فرقة ا أربعة أو  الطلبة ةقسم املدرست - ٨
 طلبةمخسة 

تأمر املدرسة الطلبة ليسئلوا عن معىن الكلمات الصعبة مث  - ٩
 تشرح املدرسة تلك الكلمات 

يقدم كل جمموعة ما فهم من النص أمام الفصل مث  -١٠
 شرح اموعة اجليدة من مجيع اموعاتت

 

 دقيقة ٦٠

  االختتام - ٣

حول املواد الذى مت تعليمها إىل بعض  ةسأل املدرست -١١
 حنو املواد املعلمة الطلبةتقوميا لفهم  الطلبة

الفرصة للطلبة ليسأل عما ال يفهموا  ةعطي املدرست  -١٢
 من النص

 .اخلالصة من املادة ةاملدرس عطيت -١٣

 الدوافع ةاملدرس عطىت -١٤

 احلمد هللا رب العاملني: بقراءة  ةتتم املدرسخت  -١٥

 من الفصل بالسالم وجييب عنها التالميذ ةرسرج املدخت -١٦

 دقيقة١٥



 الوسائل العامة      

  يف حمطة القطارات

  
  

  املفردات قائمة - ٧

 

  
  

  
  

  
  

ذهب سفيان إىل حمطة القطار فرأى سياحا جيلس أمام شباك بيع التذاكر 
  مث قال سفيان له 

  يا سياح، أي خدمة؟:  سفيان 
  ايا انا اريد ان اسافر إىل سراب: سياح 

لو مسحت سأشتري لك تذكرة وبعد قليل سيفتح شباك بيع التذاكر هل : سفيان 
  تريد تذكرة أوىل أو سياحية ؟ 

  أريد تذكر ة سياحية : سياح 
  وسيغادر القطار بعد نصف ساعة. مثنها مائة وعشر ون ألفا: سفيان 

 
متعبة  –متجه  –غادر  –تذكرة  –موعد  - شباك  - حمطة 

  حمطة القطار – درجة سياحية –درجة اوىل  –ممتعة  –

  احلوار



  كم ساعة تستغرق الرحلة إىل سورابايا: سياح 
   مخسني ساعاتتستغرق الرحلة إىل: سفيان 

يغادر القطار يف الساعة السادسة متاما وستصل هناك الساعة احلادية (
  )عشرة

  هل الرحلة ذه التذكرة ممتعة ؟: سياح 
نعم، الرحلة ممتعة ألنه مير وسط املزارع والقرى وشتشاهد مجال الريف : سفيان 

حمطة واحيانا هذه الرحلة متعبة وممللة ألنه يقف كل . من حالل النافظة
  . ويعطي فرصة ملرور القطار السريع بتذكرة أوىل

  شكرا: سياح 
  عفوا: سفيان 

 االستيعابية األسئلة - ٨

 ! اآلتية األسئلة عن أجب

 ماذا سأل املسافر أمام شباك بيع التذاكر ؟ - ١

 مىت يغادر القطار الثاين اىل سورابايا ؟ - ٢

 هل قطار حيتاج اىل رحلة طوبيلة ؟ - ٣

 ملاذا تكون الرحلة ممتعة ؟ - ٤

 كم ساعة تستغرق الرحلة اىل سورابايا ؟ - ٥

 اين يتوقف القطار األول ؟ - ٦

 هل هذا القطار يتجه اىل سورابايا ؟ - ٧

 هل تريد التذكرة اأوىل أو السياحة ؟ - ٨

 هل التذكرة األوىل ا يكون القطار سريعا ؟ - ٩

 هل التذكرة السياحية جتعل الرحلة متعبة ؟ -١٠

 



 حنوية معاجلة - ٩

  مضارع فعل+  أن+  مضارع فعل
 

  )أن( قبل تقع اليت املضارعة األفعال من .١

  يسرين  حيب  ميكن  أستطيع    أريد  أحب
 

  !اآلتية املضارعة االفعال يف الضمائر مطابقة إىل انظر .٢

    أحب) أنا(

  أن
  مدرسا أكون

  مدرسا يكون  حيب) هو(
  دروسها تذاكر  تريد) هي(

  )التقومي( التدربات -١٠

  !اذا كانت خاظئة ) خ(اذا كانت هذه العبارة صحيحة أو ) ص(قل  . أ

 (....)يشتري املسافر تذكرة بعد ان يسأل عن مواعد القطارات    .١

 (....)يقف املسافر يف حمطة السيارات                               .٢

 (....)الرحلة إىل سورابايا قصرية                                    .٣

 (....)          الرحلة ممتعة ألن القطار مير وسط احلقول اخلضراء .٤

 (....)اليقف القطار يف سورابايا فقط                              .٥

 !امالء الفراغ بكلمة تناسب ما مسعت من هذه اجلملة   . ب

 .متاما............ وصل القطار اىل حمطة  .١

 اىل سورابايا........ ياخالد، انظر اىل ذلك القطار الذي  .٢

 ...........اشترى املسافر تذكرة سياحية يف  .٣

 ساعات........... يتجه القطار اىل سورابايا ويستغرق  .٤

 ..........خيشى املسافرون أن تكون الرحلة  .٥



  :اعتمادا على اخلطة الدراسية السابقة نفذت الباحثة التجريبة، و البيان فيما يلي 
اعتمادا على هذه . قامت الباحثة بالتدريس يف اللقاء األول لالختبار القبلي

. فألقت السالم والطلبة جييبون السالميف أول مرة طة، دخلت الباحثة الفصل اخل
اللقاء األول عرفت الباحثة نفسها وبعد ذلك قرأت الباحثة كشف  يفألن و

، بعد قراءة كشف احلضور مع كلهم الطلبة ءملعرفة أمساواحد فواحدا احلضور 
. ا الطلبة  يف هذه احلصةالباحثة عن األنشطة الىت سيقوم  وحتدثتالتعرف م، 

 )"يف حمطة القطارات( الوسائل العامة"قرأت الباحثة املادة الدراسية حتت العنوان 
وبعد . بعد انتهاء القراءة ناقش الباحثة و التالميذ عن املفردات الىت مل يعرفوا معناها

لة قدمت إليهم الباحثة األسئ. املناقشة قرأت الباحثة النص مرة ثانية حىت فهموه
   .الشفهية الىت تتعلق بالنص وأجابوها إجابة شفهيا

  

  )٣: ( الثالثاللقاء

  
      مهارة الكالم:     املادة

  )            التسوق(الوسائل العامة  :  عاملوضو

                       الثانوية:    املستوى
  الثاين:    الفصل 

  دقيقة ٤٥ x ٢:      الزمن

  م١٧/٤/٢٠١٠السبت،  :    التاريخ
  
  
  



  الدرس هدافأ - ١

  :يهدف هذا التعليم إيل حتقيق ما يلي
 يقدر الطلبة على أن يفهموا النص  - ١

 ذ نطقا سليما -خ  –ح  –حرف اهلجائية ج  النطقيقدر الطلبة على  - ٢

) التسوق(عن وسائل العامة  اجلديدة اتداملفريقدر الطلبة على أن يفهموا  - ٣
  اجليدة اجلملةو الكلمة يف وممارثتها

 الطلبة أن يفهم القواعد عن فعل أمر يقدر - ٤

 متثيل احلوار بطريقة صحيحةعلى يقدر الطلبة  - ٥

 املدروسة شفهياعلى أن جييبوا السؤال من املادة  الطلبة يقدر - ٦

  معلم دليل - ٢

بعض الطرق والوسائل يف عملية تدريس  ةعرف املدرستيف هذا الدليل س
شرح تو، الكالممهارة  تعليم اللتني حتتجان إىل تنميتهما يف ترقيةلكالم امهارة 
ابتداع املدرسني بل تزيد وهذه االقتراحة ال تقصد بتحديد باللغة العربية،  ةاملدرس

، وقبل أن يقوم على هذا التدريس الزم الكالميف عملية تدريس مهارة  معرفتهم
عمل اخلطوات تمث  التدريستم حبسن االهتمام على األهداف أن  ةعلى املدرس

  :وأما تفصيلها كما يلي. الدراسية
    الطريقة  - ٣

الطريقة التعلم التعاوين على  املستخدمة يف هذا التعليم هي الطريقةأما 
    األسلوب فكر وزاوج وناقش

 الوسائل - ٤



، املعجم، القلم، السبورة: الوسائل املستخدمة يف هذا التعليم هي
  .املمسحةو

 إجراءات التدريس  - ٥

 )٧(جدول 

 الوقت املادة واألنشطة الرقم

  املقدمة - ١

  الفصل دوء ةدخل املدرست - ١
سأل عن توهم يردونه مث  الطلبةالسالم إىل  ةلقى املدرست - ٢

 أحواهلم 

 كشف الغياب ةقرأ املدرست - ٣

 أهدافاملادة الىت سيتعلموا وما هى  الطلبة ةعلم املدرست - ٤
 أن حيصل عليها الطلبةالىت ال بد لكل 

 دقيقة١٥

  العرض - ٢

نص موافقا للموضوع مث  لبةالطإىل كل  ةوزع املدرست - ٥
 شرف عليهم كيف عملية التعلمت

 يفكر كل الطلبة النص بأنفسهم  - ٦

إىل فرق وكل فرقة ا أربعة أو مخسة  الطلبة ةقسم املدرست - ٧
 طلبة

تأمر املدرسة الطلبة ليسئلوا عن معىن الكلمات الصعبة مث  - ٨
 تشرح املدرسة تلك الكلمات 

شرح تالفصل مث  يقدم كل جمموعة ما فهم من النص أمام - ٩
 اموعة اجليدة من مجيع اموعات

 

 دقيقة ٦٠



  االختتام - ٣

حول املواد الذى مت تعليمها إىل بعض  ةسأل املدرست -١٠
 حنو املواد املعلمة الطلبةتقوميا لفهم  الطلبة

الفرصة للطلبة ليسأل عما ال يفهموا من  ةعطي املدرست  -١١
 النص

 .اخلالصة من املادة ةاملدرس عطيت -١٢

  .الرابع املدرس املادة الذي يصل يف الدرس يبني -١٣
 الدوافع ةاملدرس عطىت -١٤

 احلمد هللا رب العاملني: بقراءة  ةتتم املدرسخت  -١٥

 من الفصل بالسالم وجييب عنها التالميذ ةرج املدرسخت -١٦

 دقيقة١٥

  

  الوسائل العامة

  التسوق

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 املفردات قائمة - ٦

 



 

  
  

  

  
  

  يا علي، ماذا تعمل األن؟: حسن 
  سأذهب إىل السوق ألشتري السمك واللحم : لي   ع

  هل حتتاج إىل اخلضروات؟: حسن 
وكل . نعم، أحتاج جدا ولذلك سأشتري أيضا البصال والطماطم واخليار: على  

  .مثل السكر والنب والشاي والطبق البيت وعلبة امللح. ما حيتاج إليه الطبخ
  هل هناك قسم للقمصان؟ : حسن 
  )قميص أبيض وأمحر وأزرق وأصفر وأسود(القسم القمصان  نعم، فيه: علي   
  طيب، هل تعرف كم مثه طبق البيت وعلبة امللح؟: حسن 
  نعم، عرفت مثنه مثانون دينارا: علي   
  واالن وسأودع لك القميص، وكم القميص، : حسن 
  القميص األزرق بعشرين دينارا: علي   
  وكم هذا الثوب؟: حسن 
  ألبيض مخسون ديناراهذا الثوب ا: علي   
  هل تريد هذا الثوب؟. طيب، تفضل هذه مخسون دينارا: حسن 
  نعم، أريده: علي   
  طيب، إشترى لك وألسرتك ذه النقود : حسن 
  شكرا: علي   
  عفوا: حسن 

 
 –شاي  –سكر  –طماطم  –بصل  –خيار  –تسوق  –قميص 

  طبق البيض –علبة امللح  –بن  –امحر  –أصفر  –أسود 

  حلوارا



  االستيعابية األسئلة - ٧

 علي يف السوق ؟ماذا يعمل  - ١

 هل حسن  يشتري احلضروات ؟ - ٢

 ينارا ؟مثنه مثانون د هل القميص األزرق - ٣

 طبق البيت وعلبة امللح ؟ كم مثن - ٤

 كم مثن ثوب وقميص؟ - ٥

 
 حنوية معاجلة - ٨

  األمرفعل 
k.k perintah 

  مراأل  ضارعامل

  سلم  يسلم
  تكلم  يتكلم

 
  أفعل: فعل أمر ) أفعل يفعل(خاص 

  مراأل  ضارعامل  اضامل

  أخرب  خيرب  أخرب
  آمن  يؤمن  آمن

  

 

 )التقومي( التدربات - ٩

 :اجب كاملثال  -)أ 

  ماذا يشتري حممد يف الدكان ؟ -الدكان      /الكتاب/حممد:  املثال



 يشترري حممد الكتاب يف الدكان -

 . ...................أنت القلم احملفظة                  أ )١

 .................. -)ب 

 . ...................أ                  عائشة الرز البيت )٢

 ...................ب

 . ...................املذاكرة         أأنت الدرس غرفة  )٣

 ..................ب

 . ..................املسافر التذكرة حمطة القطار       أ )٤

 ..................ب

 . ..................املسافرون القطار احملطة            أ )٥

 .................ب

  :حثة التجريبة، و البيان فيما يلي اعتمادا على اخلطة الدراسية السابقة نفذت البا

قامت الباحثة بالتدريس يف اللقاء الثاين لتجريبة االسلوب فكر وزاوج 

، يأمر الباحثة الطلبة "التسوق"عرض الباحث املادة الدراسية حتت العنوان . وناقش

عن يفهم عن املادة بأنفسهم مث يتزوج مع أصدقائه وبعد ذلك ينقسم الفرقة 

مث ناقشوا مع فرقتهم، وبعد ذلك ناقشوا مع الباحثة عن  اشخاص ٥تتكون 

وبعد ذلك . مث املناقشة يعطى األسئلة كل فرقة. املفردات الىت ملا يعرفوا معناها

  .مبلغتهعشواعيا  طلب الباحثة التالميذ مراجعة املوضوع املدروسة

 



  )٤: ( الرابعاللقاء 

  

      مهارة الكالم:      املادة
   إىل شاطئ البحر              رحلة  : عاملوضو

     الثانوية:   املستوى

 الثاين:     الفصل   

 دقيقة ٤٥ ٢x :      الزمن   

  ٢٤/٥/٢٠١٠السبت،  :    التاريخ  
  

  الدرس األهداف - ١

  :يهدف هذا التعليم إيل حتقيق ما يلي
 يقدر الطلبة على أن يفهموا النص - ١

ض  -ص  -ش  –س  –ز  –حرف اهلجائية  ر  النطقيقدر الطلبة على  - ٢
  نطقا سليما

عن رحلة إىل شاطئ البحر  اجلديدة اتداملفريقدر الطلبة على أن يفهموا  - ٣
 اجليدة اجلملةو الكلمة يف وممارثتها

 يقدر الطلبة على أن يفهموا القواعد عن مبتداء واخلرب  - ٤

 يقدر الطلبة على أن يستعمل الكلمات أو اجلملة باملبتداء واخلرب - ٥

 متثيل احلوار بطريقة صحيحة علىيقدر الطلبة  - ٦



 يقدر الطلبة أن ينال أخبار من النص  - ٧

  املدروسة شفهياعلى أن جييبوا السؤال من املادة يقدر الطلبة  - ٨

  معلم دليل - ٢

بعض الطرق والوسائل يف عملية تدريس  ةعرف املدرستيف هذا الدليل س
شرح تو، لكالمامهارة  تعليماللتني حتتجان إىل تنميتهما يف ترقية لكالم امهارة 
ابتداع املدرسني بل تزيد وهذه االقتراحة ال تقصد بتحديد باللغة العربية،  ةاملدرس

، وقبل أن يقوم على هذا التدريس الزم الكالميف عملية تدريس مهارة  معرفتهم
عمل اخلطوات تمث  التدريستم حبسن االهتمام على األهداف أن  ةعلى املدرس

  :ما يليوأما تفصيلها ك. الدراسية
    الطريقة  - ٣

الطريقة التعلم التعاوين على  املستخدمة يف هذا التعليم هي الطريقةأما 
 األسلوب فكر وزاوج وناقش

 الوسائل - ٤

، املعجم، القلم، السبورة: أما الوسائل املستخدمة يف هذا التعليم هي
  .LKS، الكتاب، املمسحةو

  
  

 إجراءات التدريس  - ٥

 )٨(جدول 

 الوقت املادة واألنشطة الرقم



  املقدمة - ١

  الفصل دوء ةدخل املدرست - ١
سأل عن توهم يردونه مث  الطلبةالسالم إىل  ةلقى املدرست - ٢

 أحواهلم 

 كشف الغياب ةقرأ املدرست - ٣

 أهدافاملادة الىت سيتعلموا وما هى  الطلبة ةعلم املدرست - ٤
 أن حيصل عليها الطلبةالىت ال بد لكل 

 دقيقة١٥

  العرض - ٢

نص موافقا للموضوع مث  الطلبةكل إىل  ةوزع املدرست - ٥
 شرف عليهم كيف عملية التعلمت

 يفكر كل الطلبة النص بأنفسهم  - ٦

إىل فرق وكل فرقة ا أربعة أو مخسة  الطلبة ةقسم املدرست - ٧
 طلبة

تأمر املدرسة الطلبة ليسئلوا عن معىن الكلمات الصعبة مث  - ٨
 تشرح املدرسة تلك الكلمات 

شرح تص أمام الفصل مث يقدم كل جمموعة ما فهم من الن - ٩
 اموعة اجليدة من مجيع اموعات

 دقيقة ٦٠

  االختتام - ٣

حول املواد الذى مت تعليمها إىل بعض  ةسأل املدرست -١٠
 حنو املواد املعلمة الطلبةتقوميا لفهم  الطلبة

الفرصة للطلبة ليسأل عما ال يفهموا من  ةعطي املدرست  -١١
 النص

 .اخلالصة من املادة ةاملدرس عطيت -١٢

 دقيقة١٥



 الدوافع ةاملدرس عطىت -١٣

 احلمد هللا رب العاملني: بقراءة  ةتتم املدرسخت  -١٤

 من الفصل بالسالم وجييب عنها التالميذ ةرج املدرسخت -١٥

  

  الرحالت

  رحلة إىل شاطئ البحر
  

 
 

 املفردات قائمة - ٦

 

 

 

 

  
    

  
  

  تكلم الولد إىل والده عن العطلة االسبوع 
  كيف نقضي أيام العطلة ؟. رس أسبوعايا والدي، تعطلة املدا: الولد 

 
متعبة  –متجه  –غادر  –تذكرة  –موعد  - شباك  - حمطة 

  حمطة القطار –درجة سياحية  –درجة اوىل  –ممتعة  –

  احلوار



  شاور وقل لوالدتك عنها : الوالد 
واتفقت على الربنامج الذي قدمه . حتدث الولد ووالداته عن هذه العطلة

  !مث قال لوالده، يا والدي. ولدها
  سنرحل إىل شاطئ البحر، إن شاء اهللا

. معناوسأدعو بعض األصدقاء لذهاب . شكرا على فكراتك اجليدة: الوالد 
  .وسذهب هذا الصباح

احلمد هللا وأعد لكم يا والدي بعض الكراسي الصغرية وكذالك واملالبس : الولد 
  لسباحة وكرة القدم واملظلة لتكون رحلتنا مرحية

هيا نذهب األن وندعو اهللا دائما عسى أن يسهل اهللا لنا يف الرحلة ونعود : الوالد 
  أمني. ساملني

  بنا شكرا على إهتمامكم: الولد 
 الشكر على واجب: الوالد 

  االستيعابية األسئلة - ٧

 اين يذهب األب وعائلته ايام العطلة ؟ - ١

 هل يدعو األب بعض األصدقاء للرحلة ؟ - ٢

 هل يذهب إىل شاطئ البحر يف املساء ؟ - ٣

 أذكر االشياء اليت تعدها الوالدة ؟ - ٤

 هل تستطيع العائلة ان تسبح ؟ - ٥

  لة ؟مارأى اإلبن عند ما سأل األب عن هذه الرح - ٦

 حنوية معاجلة - ٨



  اخلرب  مبتداء

  الكلمة اليت تقع بعد املبتداء  اإلسم الذي يقع يف أول اجلملة

  مجيلة: املثال   املدرسة: املثال 

  )التقومي( التدربات - ٩

 !اذا كانت خاظئة ) خ(اذا كانت صحيحة او ) ص(قل  - )أ 

 (.....)الريد األب ان يأخد عائلته اىل شاطئ البحر                  )١

 (.....)د الوالد بعض الوجبات اخلفيفة                             يع )٢

 (.....)يريد االصدقاء ان يلعبوا الكرة هناك                            )٣

 (.....)بعض العائلة يريد ايضا ان يذهب اىل املتحف                  )٤

 .....)(الحيمل األب الكراسي الصغرية واملظلة اىل شاطئ البحر       )٥

 ! الطالبات-حنن- انا-الطالب-اىل الطالبة" الطالب"بدل كلمة  -)ب 

  الطالب يذهب اىل اجلامعة باحلافلة، هو جيتهد يف التعلم ونشاطته اليومية

 : ...........................الطالبة    )١

 : ...........................الطالب   )٢

 : ...........................انا         )٣

 : ..........................    حنن   )٤

 : ..........................الطالبات  )٥

  :اعتمادا على اخلطة الدراسية السابقة نفذت الباحثة التجريبة، والبيان فيما يلي 



قامت الباحثة بالتدريس يف اللقاء الثالث لتجريبة االسلوب فكر وزاوج 

، يأمر الباحثة الطلبة "التسوق"ان عرض الباحث املادة الدراسية حتت العنو. وناقش

اشخاص مث  ٥عن يفهم عن املادة بأنفسهم وبعد ذلك ينقسم الفرقة تتكون 

ناقشوا مع فرقتهم، وبعد ذلك فاقشوا مع الباحثة عن املفردات الىت ملا يعرفوا 

مث مسابقة بني فرقة كل فرقة أن يسأل إىل فرقة اآلخر من الذي جيب . معناها

  .اهلدية، مث سأل الباحثة كل الطلبة، جيب الطلبة السؤال شفهياالسوأل أن ينال 

  

  )٥: ( اخلامساللقاء  

  
                 مهارة الكالم:      املادة

                     الزيارة إىل جاكرتا : عاملوضو
    الثانوية:   املستوى

 الثاين:    الفصل

 دقيقة ٤٥ ٢x  :   الزمن 

 ١/٥/٢٠١٠السبت،  :   التاريخ

  
  
  
  
  الدرس هدافأ - ١



  :يهدف هذا التعليم إيل حتقيق ما يلي
 يقدر الطلبة على أن يفهموا النص - ١

عن زيارة إىل جاكرتا  اجلديدة اتداملفريقدر الطلبة على أن يفهموا  - ٢
  اجليدة اجلملةو الكلمة يف وممارثتها

 نطقا سليماق  –ف  –ظ  –ط حرف اهلجائية  النطقيقدر الطلبة على  - ٣

 على أن يفهموا القواعد عن مجلة فعلية وإمسية  يقدر الطلبة - ٤

 متثيل احلوار بطريقة صحيحةعلى يقدر الطلبة  - ٥

 يقدر الطلبة أن حيكي املادة مرة ثانية شفهيا  - ٦

  على أن جييبوا السؤال من املادة املدروسة شفهيا وطالقةيقدر الطلبة  - ٧

  معلم دليل - ٢

عملية تدريس  بعض الطرق والوسائل يف ةعرف املدرستيف هذا الدليل س
شرح تو، الكالممهارة  تعليماللتني حتتجان إىل تنميتهما يف ترقية لكالم امهارة 
ابتداع املدرسني بل تزيد وهذه االقتراحة ال تقصد بتحديد باللغة العربية،  ةاملدرس

، وقبل أن يقوم على هذا التدريس الزم الكالميف عملية تدريس مهارة  معرفتهم
عمل اخلطوات تمث  التدريسحبسن االهتمام على األهداف  تمأن  ةعلى املدرس

  :وأما تفصيلها كما يلي. الدراسية
  
  
  

    الطريقة  - ٣



الطريقة التعلم العاوين على  املستخدمة يف هذا التعليم هي الطريقةأما 
 األسلوب فكر وزاوج وناقش

 الوسائل - ٤

لم، ، املعجم، القالسبورة: أما الوسائل املستخدمة يف هذا التعليم هي
  .LKS، كتب، املمسحةو

 إجراءات التدريس  - ٥

 )٩(جدول 

 الوقت املادة واألنشطة الرقم

  املقدمة -١
  تدخل املدرسة الفصل دوء - ١
تلقى املدرسة السالم إىل الطلبة وهم يردونه مث تسأل عن  - ٢

 أحواهلم 

 تقرأ املدرسة كشف الغياب - ٣

 تعلم املدرسة الطلبة املادة الىت سيتعلموا وما هى أهداف - ٤
 الىت ال بد لكل الطلبة أن حيصل عليها

  

  

 دقيقة١٥

  العرض -٢
توزع املدرسة إىل كل الطلبة نص موافقا للموضوع مث  - ٥

 تشرف عليهم كيف عملية التعلم

 يفكر كل الطلبة النص بأنفسهم  - ٦

تقسم املدرسة الطلبة إىل فرق وكل فرقة ا أربعة أو مخسة  - ٧
 طلبة

 الكلمات الصعبة مث تأمر املدرسة الطلبة ليسئلوا عن معىن - ٨

  

  

  

 دقيقة٦٠



 تشرح املدرسة تلك الكلمات 

يقدم كل جمموعة ما فهم من النص أمام الفصل مث تشرح  - ٩
 اموعة اجليدة من مجيع اموعات

  االختتام -٣
تسأل املدرسة حول املواد الذى مت تعليمها إىل بعض  -١٠

 الطلبة تقوميا لفهم الطلبة حنو املواد املعلمة

الفرصة للطلبة ليسأل عما ال يفهموا من  ةرسعطي املدت  -١١
 النص

 .اخلالصة من املادة ةعطي املدرست -١٢

 الدوافع ةعطى املدرست -١٣

 احلمد هللا رب العاملني: ختتتم املدرسة بقراءة   -١٤

 خترج املدرسة من الفصل بالسالم وجييب عنها التالميذ -١٥

  
  
  

  دقيقة١٥
  
 

  
  الزيارة إىل جاكرتا

  

  
  
  
 
 املفردات قائمة - ٦



 

 

 

  
 

 
 

يريد علي أن يقضى أيام عطلته إىل جاكرتا باحلافلة ولكن أخاه ابراهيم معه 
يا علي، ال تسافر باحلافلة ألن الطريق ماىلء باملياه واألمطار مل تنقطع : مث قال له 

مث سافر على بالطائرة فاستقبله أخوه وعائلته يف صالة اإلستقبال وبعد . إىل اآلن
قال على . جبات اخلفيفة ويستريح حلظة يف غرفة مرحيةالوصول إىل بيته يتناول الو

هذه الرحلة مرحية، ألن جاكرتا مدينة كبرية فيها أسواق كبرية وشوارع : لعائلته 
مث قال ألخيه . مزدمحة ومباين فخمة وشاهقة وجامعة متنوعة ومستشفى ختصصي

  :إبراهيم 
  يا أخي، هل درست يف اجلامعة األندونسية؟ : علي    

  نعم، درست يف جامعة إندونسيا بكلية اهلندسة: يم إبراه
يا أخي، عملك كرمي إذا مىت سرتور إىل األماكن التارخية مثل ! عظيم: علي    

  برجي موناس واملتاحف الوطنية 
  كم يوما تقضى أيام عطلتك يف جاكرتا ؟ : إبراهيم  
  مخسة أيام تقربا: علي    
  ي مكان شئت إن شاء اهللا سأرافقك إىل أ: إبراهيم 
  شكرا على إهتمامك يا اخي، سأزور جاكرتا للمرة الثانية. سبحان اهللا: علي    
  عفوا      : إبراهيم 

 شفهيا االستيعابية األسئلة  - ٧

 
 زيارة – عمارة – وزارة – غادر -  حجز – حافلة - طائرة

  صالة االستقبال – هبط – شاهقة – مرحية – مطار –

  حلوارا



 إىل أين نقضي أيام العطلة ؟ )١

 كم يوما تقضى أيام عطلتة ؟ )٢

 ما يراكب علي الزيارة إىل جاكرتا ؟  )٣

 هل جاكرتا مدينة كبرية ؟ )٤

 يف اجلامعة اإلندونسية ؟ أي كلية علي )٥

 ملاذا ال تسافر باحلافلة ؟ )٦

 معاجلة حنوية - ٨

  مجلة

  مجلة إمسية  مجلة فعلية  

  خرب+ مبتداء اجلملة تتكون من   فاعل+ فعل اجلملة تتكون من 

  إمسي حممود: املثال   جيلس حممود: املثال 

 

 )التقومي( التدربات - ٩

 !اختر اصح  اجابة من أ او ب او ج او د  - )أ 

 جبامعة اندونيسيا......... براهيم يف كلية يدرس ا )١

 اهلندسة . التربية         د. الرياضيات      ج. االدب        ب.أ

 .......طلب ابراهيم اخاه ان حيضر  )٢

 باجلوالة. باالتوبس          د. بالطائرة         ج. باحلافلة      ب.أ

 اه والوحليف الطريق بسبب املي....... االمطار كثرية فتعطلت  )٣



 اجلوالة. االتوبس          د. الطائرة          ج. احلافلة         ب.أ

 ...........كان ابراهيم وعائلته ينتظرون يف  )٤

 حمطة القطارات. صالة االستقبال                  ج . أ

 حمطة السيارات. صالة االنتظار                    د . ب

 ..........شاهد علي احلدائق اجلميلة واملباين  )٥

 البسيطة. احلديدة       د. الشاهدة       ج. الشاهقة         ب . أ

 !أجب عن هذه االسئلة اآلتية  -)ب 

  أين يدرس ابراهيم ؟ - ١

  ملاذا منع ابراهيم عليا ان حيضر باحلافلة ؟ - ٢

  كيف شعر علي بعد الوصول اىل جاكرتا ؟ - ٣

  كم يوما قضى أيام زيارته ؟ - ٤

 ملاذا تكون جاكرتا ممتازة ؟ - ٥

  :على اخلطة الدراسية السابقة نفذت الباحثة التجريبة، و البيان فيما يلي  اعتمادا

عرض الباحث . قامت الباحثة بالتدريس التجريبة االسلوب فكر وزاوج وناقش
، يأمر الباحثة الطلبة عن يفهم عن "الزيارة إىل جاكرتا "املادة الدراسية حتت العنوان 

اشخاص مث  ٥بعد ذلك ينقسم الفرقة تتكون املادة بأنفسهم مث يتزوج مع أصدقائه و
وبعد ذلك ناقشوا مع الباحثة . ناقشوا مع فرقتهم، كل فرقة أن خيرب حاصل مناقشتهم

مث مسابقة بني فرقة كل فرقة أن يسأل إىل فرقة . عن املفردات الىت ملا يعرفوا معناها
التالميذ مراجعة اآلخر من الذي جيب السوأل أن ينال اهلدية، وبعد ذلك طلب الباحثة 

  .يشعر الطلبة بسرور ومرحية. مبلغتهعشواعيا  املوضوع املدروسة



  

  )٦،٧: ( السابعةو السادسةاللقاء 

  
                    مهارة الكالم:      املادة

                       جوكجاكرتا  : عاملوضو
   الثانوية:   املستوى

 الثاين:     الفصل

 ةدقيق ٤٥ ٢x :    الزمن 

 م٨،١٥/٥/٢٠١٠السبت،  :   التاريخ

  
  الدرس هدافأ - ١

  :يهدف هذا التعليم إيل حتقيق ما يلي
 يقدر الطلبة على أن يفهموا النص - ١

 يف وممارثتهاعن جوكجاكرتا  اجلديدة اتداملفريقدر الطلبة على أن يفهموا  - ٢
  اجليدة اجلملةو الكلمة

نطقا ه  – و –ن  –م  –ل  –ك حرف اهلجائية  النطقيقدر الطلبة على  - ٣
 سليما

يقدر الطلبة على أن يفهموا القواعد عن فعل الزم ومتعدي ويستعملها يف  - ٤
 اجلملة

 متثيل احلوار بطريقة صحيحةعلى يقدر الطلبة  - ٥



 يقدر الطلبة أن ينال أخبار من النص - ٦

 يقدر الطلبة أن حيكي املادة مرة ثانية أو مبوضوع أخر شفهيا  - ٧

  من املادة املدروسة شفهيا وطالقةعلى أن جييبوا السؤال يقدر الطلبة  - ٨

  معلم دليل - ٢

بعض الطرق والوسائل يف عملية تدريس  ةعرف املدرستيف هذا الدليل س
شرح تو، الكالممهارة  تعليماللتني حتتجان إىل تنميتهما يف ترقية لكالم امهارة 
د ابتداع املدرسني بل تزيوهذه االقتراحة ال تقصد بتحديد باللغة العربية،  ةاملدرس

، وقبل أن يقوم على هذا التدريس الزم الكالميف عملية تدريس مهارة  معرفتهم
عمل اخلطوات تمث  التدريستم حبسن االهتمام على األهداف أن  ةعلى املدرس

  :وأما تفصيلها كما يلي. الدراسية
    الطريقة  - ٣

الطريقة التعلم العاوين على  املستخدمة يف هذا التعليم هي الطريقةأما 
 وب فكر وزاوج وناقشاألسل

 الوسائل - ٤

، املعجم، القلم، السبورة: أما الوسائل املستخدمة يف هذا التعليم هي
  .LKS، كتب، املمسحةو

  
  
  

 إجراءات التدريس  - ٥



 )١٠(جدول 

 الوقت املادة واألنشطة الرقم

  املقدمة - ١

  الفصل دوء ةدخل املدرست - ١
ل عن سأتوهم يردونه مث  الطلبةالسالم إىل  ةلقى املدرست - ٢

 أحواهلم 

 كشف الغياب ةقرأ املدرست - ٣

 أهدافاملادة الىت سيتعلموا وما هى  الطلبة ةعلم املدرست - ٤
 أن حيصل عليها الطلبةالىت ال بد لكل 

 دقيقة١٥

  العرض - ٢

نص موافقا للموضوع مث  الطلبةإىل كل  ةوزع املدرست - ٥
 شرف عليهم كيف عملية التعلمت

 يفكر كل الطلبة النص بأنفسهم  - ٦

إىل فرق وكل فرقة ا أربعة أو مخسة  الطلبة ةم املدرسقست - ٧
 طلبة

تأمر املدرسة الطلبة ليسئلوا عن معىن الكلمات الصعبة مث  - ٨
 تشرح املدرسة تلك الكلمات 

شرح تيقدم كل جمموعة ما فهم من النص أمام الفصل مث  - ٩
 اموعة اجليدة من مجيع اموعات

 دقيقة ٦٠

  االختتام - ٣

ول املواد الذى مت تعليمها إىل بعض ح ةسأل املدرست -١٠
 حنو املواد املعلمة الطلبةتقوميا لفهم  الطلبة

الفرصة للطلبة ليسأل عما ال يفهموا من  ةعطي املدرست  -١١

 دقيقة١٥



 النص

 .اخلالصة من املادة ةاملدرس عطيت -١٢

 الدوافع ةاملدرس عطىت -١٣

 احلمد هللا رب العاملني: بقراءة  ةتتم املدرسخت  -١٤

 بالسالم وجييب عنها التالميذمن الفصل  ةرج املدرسخت -١٥

  

  معامل السياحة الثقافية

  جوكجاكرتا

   

 

 املفردات قائمة - ١

 

 

 

  
  
  
  

  

 –مصانع  –نتجول  –اآلثار  –نشاهد  –سياحية  –زار 
 السياح - عاصمة  –حمافظة اخلاصة  –معارض 

 

  حلوارا



  جوكجاكرتا ؟هل زوت :  خالد 
  ال، مل أزرها: فوزي 
  البد أن تزورها: خالد  
  ما املعامل السياحية اليت نزورها يف جوكجاكرتا ؟: فوزي 
  فيه اإلثار القدمية للسلطنة امهها قصر السلطان، نشاهد: خالد  
  وأين نتجول بعد ذلك ؟: فوزي 
  "الباتيك"نتجول ملشاهدة مصانع الفضياء او معارض : خالد  
  ، ملاذا ؟)احملافظة اخلاصة(وجوكجاكرتا معروفة باسم : فوزي 

  )ماترام(كانت جوكجاكرتا قدميا عاصمة ململكة 
: ، فيما أظن خالد )اترامم(والتزال حيت اإلن حتتفظ مبظاهر سلظنة : فوزي 

  كالمك صحيح
  "بوروبودور"معبد 

  قريب من جوكجاكرتا ؟"بوروبودور:على فكرة، هل معبد : ليلي  
  كيلو مترا تقريبا من جوكجاكرتا ٤٥ بعيد قليال، يقع عل بعد: فوزية 

  إنه من أشهر املباين القدمية يف العامل : ليلي  
  عةبل إنه من عجلئب الدنيا السب: فوزية  
  لذا يأتيه السياح من خمتلف العامل: ليلي   
ومعبد " برامبنان"وبعد ذلك يشاهدون معابد أخرى مثل معبد : فوزية 

  "مندوت"
  
  
  

  شفهيا االستيعابية األسئلة - ٢



 إندونيسيا ؟ ماعاصمة - ١

 ملاذا تعرف جوكجاكرتا بسم احملافظة اخلاصة ؟ - ٢

 ماذا يشاهد السياح يف مدينة جوكجاكرتا ؟ - ٣

 تيك ؟ما هو البا - ٤

 أين حتفر اموتى يف توراجا ؟ - ٥

 ملاذا تعترب املفابر يف توراجا فريدة من نوعها ؟ - ٦

  ما املرافق العامة اليت يتم توفريها يف بالدنا للسياح ؟ - ٧

  معاجلة حنوية - ٣

  فعل

  متعدي  الزم

  هو الذي ينصب املفعول به  هو ماال ينصب املفعول به

  مد رسالةكتب حم: املثال   نام حممد على السرير: املثال 

 )التقومي(التدربات  - ٤

  كمل كل عبارة مبا هو مناسب - )أ 

 أيها املسلمون، جاهدوا يف سبيل دينكم )١

  ...........................يا أخي، 

 ..........................يا أخيت، 



 يا صديقي، امحل معك هذا الكتاب واقرأه يف بيتك  )٢

  ......................يا صديقيت، 

 .....................يا أصدقائ، 

 يا أمحد، تكلم عن اعمالك اليومية باللغة العربية )٣

  .......................يا أوالدي، 

  .........................يا بنايت، 

 تكلمي باللغة العربية عن سياحة الثقافية يف إندونيسية ؟ -)ب 

  :يان فيما يلي اعتمادا على اخلطة الدراسية السابقة نفذت الباحثة التجريبة، و الب

وإختبار . قامت الباحثة بالتدريس التجريبة أسلوب فكر وزاوج وناقش
، ويأمر "جوكجاكرتا "البعدي، وعرض الباحث املادة الدراسية حتت العنوان 

الباحثة الطلبة عن يفهم عن املادة بأنفسهم مث يتزوج مع أصدقائه وبعد ذلك ينقسم 
رقتهم، كل فرقة أن خيرب حاصل اشخاص مث ناقشوا مع ف ٥الفرقة تتكون 

مث . وبعد ذلك ناقشوا مع الباحثة عن املفردات الىت ملا يعرفوا معناها. مناقشتهم
مسابقة بني فرقة كل فرقة أن يسأل إىل فرقة اآلخر من الذي جيب السوأل أن ينال 

عشواعيا  اهلدية، وبعد ذلك طلب الباحثة التالميذ مراجعة املوضوع املدروسة
  .يشعر الطلبة بسرور ومرحية. مبلغته

  
  
  

  )٨( :الثامنةاللقاء 



  
                    مهارة الكالم:      املادة

                        اإلختبار البعدي : عاملوضو
   الثانوية:   املستوى

 الثاين:     الفصل

 دقيقة ٤٥ ٢x :    الزمن 

 م٨،١٥/٥/٢٠١٠السبت،  :   التاريخ

  .املمسحةوالقلم، السبورة، :  الوسائل
  
  األهداف - ١

  :حتقيق ما يلي إىل الختباريهدف هذا ا
  الطلبة ملادة الكالم املعلمة املسبقة ملعرفة فهم  - ١

على الكالم املعلمة املسبقة يف فصل الضابطة وفصل  الطلبةقدرة  قارنةمل- ٢
  .بةالتجر

  
 إجرات التدريس - ٢

 )١١(جدول 

 الوقت املادة واألنشطة الرقم

  املقدمة - ١

  إلقاء السالم  -أ
 التعارف - ب

 توجيهات عن االختبار القبلى واملعلومات املستهدفة - ج

 قائدق١٥

 دقيقة ٦٠  العرض - ٢



   تسأل املدرسة من الطلبة واحد فواحد شفهيا -أ
 ظة اشتراك التالميذ يف االختبارحمال - ب

  
  االختتام - ٣

  احلمد هللا رب العاملني: بقراءة  ةتتم املدرسخت -أ

 بإلقاء السالم ةج املدرسرخت -  ب

 قائدق١٥

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  يناملبحث الثا

  عرض بيانات املقابلة وحتليلها ومناقشتها        



  

الثانوية السـلفية مسـان   اللغة العربية من املدرسة  ةمبقابلة مدرس ةالباحث قامت
الفـتح  من اجلامعة االسـالمية   ةمتخرج يوه زوين أستويت هاامس سكران الموجنان

ـ  ٢٠١٠ مايوا ٢٩يف التاريخ  مرة ةالباحث اهتوقابل موجنانال ـ  توبعد أن قام  ةالباحث
وفيما يلي . يف عملية التدريس أسلوب فكر وزاوج وناقشملعرفة آرائه عن  ،بالتطبيق

  :عرض املقابلة بني الباحث واملدرس 
  سلوب فكر وزاوج   أتعليم مهارة الكالم باستخدام  يفما رأيك :  السؤال - ١

  ؟ قشونا
جيذب  سلوب فكر وزاوج  وناقشأباستخدام  الكالمتعليم مهارة :   اجلواب

النص، أسلوب فكـر وزاوج ونـاقش   وسهل عليه يف فهم  الطلبة
متفرق مع أسلوب األخر، هذه األسلوب أي يشترك الطلبة يفكـر  

    .    بأنفسهم قبل يفكر مع األخر
فكر وزاوج وناقش  األسلوبهل هناك فعالية جيدة ىف استخدم  :السؤال  - ٢

 لترقية مهارة الكالم عند الطلبة ؟

 األسلوب فكـر وزاوج باستخدام  الكالمنعم، عملية تعليم مهارة : اجلواب  
  حنو الدرس الطلبةفعالة ألن جيذب 

تعليم اللغة العربية باستخدام أسلوب فكر وزاوج  عن رأيكما  : السؤال - ٣
  تساعد ىف نطق حرف اهلجائية صحيحة ؟ وناقس

تساعد ىف نطق حرف  باستخدام أسلوب فكر وزاوج وناقسنعم، :  واباجل
  اهلجائية صحيحة عند الطلبة ألن أكثر يف املعهدية

تعليم اللغة العربية باستخدام  أسلوب فكر وزاوج وناقس  رأيكهل : السؤال  - ٤
 ؟تساعد ىف استعمال املفردات 



 اسـتعمال  ىفتساعد  باستخدام أسلوب فكر وزاوج وناقسنعم، :  اجلواب
حيفظ املفـردات   طلبةتيح فرصة لت ةمدرس عند الطلبة ألناملفردات 
  اجلديدة 

تعليم اللغة العربية باستخدام  أسلوب فكر وزاوج وناقس  رأيكهل : السؤال  - ٥
 ؟ تركيب اجلملةتساعد ىف 

تركيـب  تسـاعد ىف   باستخدام أسلوب فكر وزاوج وناقسنعم، : اجلواب 
  اجلملة 

 سلوبتلك األك يف مزايا وعيوب ما رأي : السؤال  - ٦

 لطلبةيربط ما تعلم  األسلوبألن هذا الطلبة بسرور يشعرون مزايا، : اجلواب 
أحيانـا  عيوب، . يف الفصل مع انشطتهم يومية يف خارج املدرسة

عنـدما   الكالميف عملية  الطلبة على حيتاج اىل وقت طويل ليشرف
  .رك يف اموعةتيش

  
يستجيب له كل  أسلوب فكر وزاوج وناقشبلة أن من هذه املقا تقد اتضح  

يف مجيع املواد  أسلوبويرجون من تطبيق هذا  .جابة حسنةتاس ةمن التالميذ واملدرس
  .خرى، وليس يف درس واحد فحسبألالدراسية ا

مدخل التعلم والتعليم استخدام  أن املدرسة هذه يف اللغة العربية مدرِّس أكدو  
ا يتعلمون حبماسة، ألن هذ تالميذكما شاهد أن ال. فعالة ةقراءيف تدريس ال السياقي
بأي موضوع كان حيصلوا نتيجة جيدة، ونتيجتهم اآلن  القراءةقد ساعدم يف  املدخل

  .املدخل التعلم والتعليم السياقيأحسن من نتيجتهم قبل استخدام 
  

  ثالثاملبحث ال

  بيانات االستبانة وحتليلها ومناقشتهاالعرض 



  

عالية استخدام أسلوب فكر وزاوج وناقش يف تعليم مهارة الكالم، لتحقيق ف
قامت الباحثة باالستبانة للتالميذ الذين يطبقون استخدام أسلوب فكر وزاوج وناقش 
يف تعليم مهارة الكالم، وكان أكثرهم يشعرون بسهولة ونشاط ورغبة يف اإلشتراك يف 

  .تعليم مهارة الكالم
أسلوب فكر وزاوج  استخدام فعالية عن لبةالط أراء الباحثة وجدت وقد

احدى األدوات جلمع  أن ذكره سبق كما باالستبيانات، الكالم تدريس يفوناقش 
، البينات احملتاجة يف هذا البحث هي اإلستبيان، وقد قدمت الباحثة للمجوعة التجريبية

إلستبيان هذا او، املهارة الكالميف تعلم  أسلوب فكر وزاوج وناقشبعد استخدام هو و
هذا االستبيان ليس إال ملعرفة ميول الطلبة عن اللغة العربية . أسئلة أربعةيتكون من 

  :فالبيان عنها كما يلي. الكالمخاصة يف مهارة 
طالبـا   ١٧ العينـة ، وعـدد أفـراد   النطقالسؤال األول يشتمل على جانب  - ١

أسلوب خدام بأن تعليم اللغة العربية باست" نعم"طالبا جييبون  ١٥أو %  ٨٨،٢٣
تساعد و جتعل نطق الطالب صحيحا وسليما حينما ينطقون  فكر وزاوج وناقش

أسلوب طالب جييبون بأن استخدام  ٢أو % ١١،٧٦ويتحدثوا باللغة العربية، و 
ىف تعليم اللغة العربية ال جتعل نطق الطالب صحيحا وسليما  فكر وزاوج وناقش

أن  ةالباحث هاإلي تأكد وذهبتهذا ما و .حينما ينطقون ويتحدثون باللغة العربية
ينمي النطق السليم لدي الطالب حينمـا   أسلوب فكر وزاوج وناقشاستخدام 

  .حتدثوا باللغة العربية
، من هذا السوءال الثاين يعرف بـأنّ  املفرداتالسؤال الثاين يشتمل على جانب  - ٢

ب فكر أسلوطالبا جييبون بأن تعليم مهارة الكالم باستخدام  ١٣أو % ٧٦،٤٧
استعماهلا يف اجلملـة عنـد   لهم ساملني يف اختيار املفردات وجيع وزاوج وناقش

ؤكـد  توهذا مـا  . منهم جييبون بعكسه% ٢٣،٥٢و . التحدث باللغة العربية



أسلوب فكـر وزاوج  يف أن تعليم مهارة الكالم باستخدام  ةالباحث هاإلي توذهب
عند التحـدث باللغـة    جتعل الطالب يستطيعون ىف استعمال املفردات وناقش
  .العربية

أو % ٨٢،٣٥السؤال الثالث يشتمل على جانب الطالقة، و عرف الباحث بأنّ  - ٣
أسلوب فكر وزاوج وناقش طالبا جييبون بأن تعليم مهارة الكالم باستخدام ١٤

وهذا . منهم جييبون بعكسه% ٧٦،٤٧و . جيعلهم سرعة ىف الكالم باللغة العربية
أسلوب فكـر  أن تعليم مهارة الكالم باستخدام  ةباحثال هاإلي تؤكد وذهبتما 

جتعل الطالب بسرعة ىف إجابة األسئلة و عند التحـدث باللغـة   وزاوج وناقش 
  .العربية

كلهم، بأن تعلـيم مهـارة   % ١٠٠ويف السؤال الرابع أجاب مجيع الطالب أو  - ٤
وهذا يدل على . علهم مسرورينجي أسلوب فكر وزاوج وناقشالكالم باستخدام 

أسـلوب فكـر   ن الطالب ال يشعرون مبلل عند تعليم اللغة العربية باستخدام أ
 .ىف تعليم مهارة الكالم وزاوج وناقش

 
  
  
  
  
  
  

  

  الرابعاملبحث 

  عرض بيانات االختبار وحتليلها ومناقشتها



  
يف الدراسة امليدانية الىت قد قامت ا الباحثة يف مدرسة الثانوية اإلسالمية 

ريبة استخدام أسلوب فكر وزاوج وناقش يف تعليم مهارة السلفية، حصل على جت
ويف جتريبة هذه األسلوب قدمت الباحثة الفرض أن . الكالم لدى اموعة التجريبية

ويف هذه احلالة، . استخدامها فعال لتنمية مهارة الكالم لدى الطالب يف تلك املدرسة
قبل جتريب االسلوب فكر وزاوج مجع الباحثة البيانات من نتيجة االختبار القبلي يعين 

 ١٧وناقش، و االختبار البعدي يعين بعد جتريب االسلوب فكر وزاوج وناقش من 
طالباً يف اموعة التجريبية، ومجع أيضا البيانات مقارنة من نتيجة االختبار القبلي و 

 . طالباً يف اموعة الضابطة ١٧البعدي من 

 
  )١٢(جدول 

  الضابطةالفصل موعة  الكالمملهارة نتائج اإلختبار القبلي 

  أمساء الطلبة  الرقم
  نواحي مهارة الكالم

  البيان  اموع
  الطالقة  القواعد  املفردات النطق

 مقبول  ٧٠  ١٠  ١٥  ٢٠  ٢٥  ايفة هدية الرمحة  ١

 راسب  ٥٥  ١٥  ١٥  ١٥  ١٥  غفران صاحلني  ٢

 راسب  ٦٠  ١٥  ١٠  ١٥  ٢٠  خريي عبد الرمحن  ٣

  مقبول  ٦٥  ١٥  ١٠  ٢٠  ٢٠  ذرة املخرية  ٤
 مقبول  ٧٠  ١٠  ٢٠  ٢٠  ٢٠  خرية النعمة  ٥

 راسب  ٥٠  ١٠  ١٠  ١٥  ١٥  زين العابدين  ٦

 مقبول  ٧٠  ١٠  ٢٠  ٢٠  ٢٠  شفاعة العظمة  ٧

 راسب  ٦٠  ٢٠  ١٠  ١٥  ١٥  رمحدية فطري  ٨

 مقبول  ٧٠  ١٠  ١٥  ٢٠  ٢٥  خرية النسوة  ٩



  راسب  ٥٠  ٥  ١٠  ١٥  ٢٠  عبد الرزاق  ١٠
 راسب  ٥٥  ١٠  ١٥  ١٥  ١٥  خالد موردي  ١١

 راسب  ٦٠  ١٠  ١٥  ١٥  ٢٠  جهينوا أمري الدين  ١٢

 مقبول  ٧٠  ١٠  ١٠  ٢٠  ٢٠  ليلة الفطري  ١٣

 مقبول  ٧٠  ١٦  ١٧  ١٧  ٢٠  نور ليل قمرة  ١٤

 مقبول  ٦٥  ١٠  ١٠  ٢٠  ٢٥  رضا حسنل  ١٥

  مقبول  ٦٥  ١٥  ١٥  ١٥  ٢٠  خري النساء  ١٦
  راسب  ٦٠  ١٥  ١٥  ١٥  ١٥  اينس سفطري  ١٧

  ١٠٦٥  ٢٠١  ٢٣٢  ٢٩٢  ٣٣٠  العدد  

  ٦٢.٦٤ ١١.٨٢ ١٣.٦٤ ١٧.١٧ ١٩.٤١  املعدل  

 
 ٦٢.٦٤نتائج هذا االختبار القبلي، أن التالميذ نالوا الدرجة املعدلـة   ظهرت

ومن هنا يتضح أن . يعين ذلك أن قدرة التالميذ علي الكالم العربية يف املستوي مقبول
  .قدرة التالميذ علي الكتابة العربية بصفة عامة مقبول

  
  )١٣(ول جد

  نتيجة االختبار القبلي للمجموعة الضابطة تقدير

 النسبة املؤية عدد التقدير النتيجة الرقم

 - - ممتاز  ١٠٠ -  ٩١ ١

 - - جدا جيد  ٩٠ -  ٨١ ٢

 - - جيد  ٨٠ -  ٧١ ٣

 %٥٢.٩٤ ٩ مقبول  ٧٠ -  ٦١ ٤

 %٤٧.٠٥ ٨ راسب  ٦٠ ≤ ٥



 %١٠٠ ١٧ اموع

 
من ٥%٤٧.٠٥(لبة يف اموعة الضابطة وجند يف اجلدول السابق أن بعض الط

%) ٥٢.٩٤(و. عدد الطلبة ضعفون يف مادة الكالم، ألن درجتهم يف درجة راسـب 
 .منهم يف درجة مقبول

 
  )١٤(جدول 

  ةيبيالتجرالكالم موعة نتائج اإلختبار القبلي ملهارة 

  أمساء الطلبة  الرقم
  نواحي مهارة الكالم

  البيان  اموع
  الطالقة  القواعد  اتاملفرد النطق

 جيد  ٨٠  ١٥  ٢٠  ٢٠  ٢٥  كرتول موىنمخسني   ١

 مقبول ٧٠  ٢٠  ١٥  ١٥  ٢٠  نورل هدية  ٢

 مقبول  ٦٥  ١٥  ١٥  ١٥  ٢٠  حممد سيف الرزال   ٣

  راسب  ٦٠  ١٥  ١٣  ١٧  ١٥  حممد فحردين  ٤
 مقبول  ٧٠  ١٥  ١٥  ٢٠  ٢٠  هدية امحد سيفول  ٥

 راسب  ٥٠  ١٠  ١٠  ١٥  ١٥  فطرية  ٦

 راسب  ٦٠  ١٥  ١٣  ١٧  ١٥  رحيم اغوس نور  ٧

 جيد  ٧٥  ٢٠  ١٥  ٢٠  ٢٠  نكي سبالوايت  ٨

 مقبول  ٧٠  ١٥  ١٧  ١٨  ٢٠  دسي اراوايت  ٩

  جيد  ٨٠  ١٥  ٢٠  ٢٠  ٢٥  مربتل عفيفة  ١٠
 راسب  ٥٥  ١٢  ١٣  ١٥  ١٥   حممد سدم غفار  ١١

 مقبول  ٦٥  ١٥  ١٢  ٢٠  ١٨  امحد منصرف  ١٢

 مقبول  ٧٠  ٢٠  ١٠  ٢٠  ٢٠  حسنةاندية نور   ١٣



 راسب  ٥٥  ٨  ١٥  ١٥  ١٧  مبشرة  ١٤

 مقبول  ٦٥  ١٥  ١٥  ١٥  ٢٠  اجيع زنئدة  ١٥

  جيد  ٧٥  ١٥  ٢٠  ٢٠  ٢٠  لطفة سجية  ١٦
  مقبول  ٦٥  ١٥  ١٥  ١٥  ٢٠  عائشة احلميد  ١٧

  ١١٣٠  ٢٥٥  ٢٥٣  ٢٩٧  ٣٢٥  العدد  

  ٦٦.٤٧ ١٥.٠٠ ١٤.٨٨ ١٧.٤٧ ١٩.١١  املعدل  

 
عدلـة     نتائج هذا االختبار البعدي، أن التالميذ نـالوا الدرجـة امل   ظهرت أن

ومن هنا . معين ذلك أن قدرة التالميذ علي الكالم العربية يف املستوي مقبول ٦٦.٤٧
  .فإن قدرة التالميذ علي الكالم العربية بصفة عامة مقبول

 
  )١٥(جدول 

  يةيف الفصل التجريبـ القبليختبار تقدير نتيجة اال

 النسبة املئوية عدد التقدير النتيجة الرقم

 زممتا  ١٠٠ -  ٩١ ١
- - 

 - - جدا جيد  ٩٠ -  ٨١ ٢

 %٢٣.٥٢ ٤ جيد  ٨٠ -  ٧١ ٣

 %٤٧.٠٥ ٨ مقبول  ٧٠ -  ٦١ ٤

 %٢٩.٤١ ٥ راسب  ٦٠ ≤ ٥

 %١٠٠ ١٧ اموع

 



من %) ٢٣.٥٢(وجند يف اجلدول السابق أن بعض الطلبة يف اموعة التجربية 
%) ٢٩.٤١(و . منهم يف درجة مقبـول %) ٤٧.٠٥(و. عدد الطلبة يف درجة جيد

 .هم يف درجة راسبمن

 
  )١٦(جدول 

  الضابطة والتجريبة تنيلمجموعلاملقارنة بني نتيجة االختبار القبلي 

 التقدير النتيجة الرقم
 التجريبـي الفصل  الضابط الفصل

 عدد

 الطالب
 املئوية النسبة

 عدد

 الطالب
 املئوية النسبة

 - - - - ممتاز  ١٠٠ -  ٩١ ١

 - - - - جدا جيد  ٩٠ -  ٨١ ٢

 %٢٣.٥٢ ٤ - - جيد  ٨٠ -  ٧١ ٣

 %٤٧.٠٥ ٨ %٥٢.٩٤ ٩ مقبول  ٧٠ -  ٦١ ٤

 %٢٩.٤١ ٥ %٤٧.٠٥ ٨ راسب  ٦٠ ≤ ٥

  %١٠٠  ١٧  %١٠٠  ١٧  العدد  
 

طلبـة   ٥طلبة من اموعة الضابطة و  ٨اعتمادا علي اجلدول السابق جند أن 
 ٨ طلبة من اموعة الضابطة و ٩من جمموعة التجربية حصلوا علي درجة راسب، و 

طلبة من اموعة الضابطة  ٠طلبة من اموعة التجربية حصليا علي درجة مقبول، و 
 .من اموعة التجربية حصال علي درجة جيد ٤و 

  
  
  
 



  )١٧(جدول 

  الفصل الضابطة موعة  الكالمنتائج اإلختبار البعدي ملهارة 

  أمساء الطلبة  الرقم
  نواحي مهارة الكالم

  البيان  اموع
  الطالقة  القواعد  املفردات طقالن

 مقبول ٧٠    ١٠  ١٥  ٢٠  ٢٥  ايفة هدية الرمحة  ١

 راسب ٦٠  ١٠  ١٥  ١٧  ١٨  غفران صاحلني  ٢

 راسب ٦٠  ١٥  ١٠  ١٥  ٢٠  خريي عبد الرمحن  ٣

  جيد ٧٥  ٢٠  ١٠  ٢٠  ٢٥  ذرة املخرية  ٤
 جيد ٧٥  ١٢  ٢٠  ٢٠  ٢٣  نكمة  ٥

 راسب ٦٠  ١٥  ١١  ١٧  ١٧  زين العابدين  ٦

 جيد ٧٥  ١٠  ٢٠  ٢٠  ٢٥  ظمةشفاعة الع  ٧

 مقبول ٦٥  ١٧  ١٥  ١٥  ١٨  رمحدية فطري  ٨

 جيد ٧٥  ١٠  ٢٠  ٢٠  ٢٥  خرية النسوة  ٩

  راسب ٦٠  ١٠  ١٠  ٢٠  ٢٠  عبد الرزاق  ١٠
 راسب ٥٥  ١٠  ١٠  ١٥  ٢٠  خالد موردي  ١١

 مقبول ٦٥  ١٥  ١٥  ١٥  ٢٠  جهينوا أمري الدين  ١٢

 جيد ٨٠  ١٥  ١٥  ٢٥  ٢٥  ليلة الفطري  ١٣

 مقبول ٧٠  ١٣  ١٧  ٢٠  ٢٠  ةنور ليل قمر  ١٤

 جيد ٧٥  ١٠  ١٥  ٢٥  ٢٥  رضا حسنل  ١٥

  جيد ٧٥  ١٠  ٢٠  ٢٠  ٢٥  خري النساء  ١٦
  مقبول ٦٥  ١٥  ١٥  ١٥  ٢٠  اينس سفطري  ١٧

   ١١٦٠  ٢١٧  ٢٥٣  ٣١٩  ٣٧١  العدد  

  ٦٨.٢٣ ١٢.٧٦ ١٤.٨٨ ١٨.٧٦ ٢١.٨٢  املعدل  



املعدلـة     نتائج هذا االختبار البعدي، أن التالميذ نالوا الدرجـة  ظهرت أن 
ومن هنـا  . معين ذلك أن قدرة التالميذ علي الكالم العربية يف املستوي جيد ٦٨.٢٣

  .فإن قدرة التالميذ علي الكالم العربية بصفة عامة جيد
  

  )١٨(جدول 

  الضابطةتقدير نتيجة االختبار البعدي للمجموعة 

 النسبة املئوية عدد التقدير النتيجة الرقم

 - -  ممتاز  ١٠٠ -  ٩١ ١

 - -  جيد جدا  ٩٠ -  ٨١ ٢

 %٤١.١٧ ٧  جيد  ٨٠ -  ٧١ ٣

 %٢٩.٤١ ٥  مقبول  ٧٠ -  ٦١ ٤

 %٢٩.٤١ ٥  راسب  ٦٠ ≤ ٥

 %١٠٠ ١٧ اموع

 
من %) ٢٩.٤١(وجند يف اجلدول السابق أن بعض الطلبة يف اموعة الضابطة 
%) ٢٩.٤١(و. عدد الطلبة ضعفون يف مادة الكالم، ألن درجتهم يف درجة راسـب 

  .منهم يف درجة جيد%) ٤١.١٧(يف درجة مقبول، و منهم 
  
  
  
  
  
  



  )١٩(جدول 

  ةيبيالفصل التجرالم موعة نتائج اإلختبار البعدي ملهارة الك

  أمساء الطلبة  الرقم
  نواحي مهارة الكالم

  البيان  اموع
  الطالقة  القواعد  املفردات النطق

 ممتاز ٩٥  ٢٠  ٢٥  ٢٥  ٢٥  مخسني كرتل  ١

 جيد جدا ٩٠  ٢٠  ٢٠  ٢٥  ٢٥  نورل هدية  ٢

 جيد جدا ٨٧  ١٧  ٢٠  ٢٥  ٢٥  حممد سيف الرزال  ٣

  جيد   ٨٠  ٢٠  ٢٠  ٢٠  ٢٠  حممد فحردين  ٤
 جدا جيد ٩٠  ٢٠  ٢٠  ٢٥  ٢٥  امحد سيفول  ٥

 جيد  ٧٢  ١٠  ١٩  ٢٠  ٢٣  فطرية  ٦

 جيد جدا ٨٢  ١٥  ١٧  ٢٠  ٢٠  اغوس نور  ٧

 ممتاز ٩٣  ٢٠  ٢٥  ٢٥  ٢٥  نكي سبالوايت  ٨

 جدا جيد ٨٥  ١٨  ٢٠  ٢٤  ٢٣  دسي اراوايت  ٩

  ممتاز ٩٥  ٢٥  ٢٠  ٢٥  ٢٥  مربتل عفيفة  ١٠
 جيد ٧٥  ١٨  ١٧  ٢٠  ٢٠  حممد سدم غفار  ١١

 جيد جدا ٨٥  ٢٠  ١٥  ٢٥  ٢٥  امحد منصرف  ١٢

 جدا جيد ٩٠  ٢٠  ٢٠  ٢٥  ٢٥  اندية نور  ١٣

  جيد ٧٥  ١٠  ٢٠  ٢٠  ٢٥  مبشرة  ١٤

 جدا جيد ٨٧  ١٧  ٢٠  ٢٥  ٢٥  اجيع زنئدة  ١٥

  ممتاز ٩٣  ٢٣  ٢٠  ٢٥  ٢٥  لطفة سجية  ١٦
  جيد جدا ٨٧  ١٩  ٢٠  ٢٥  ٢٣  عائشة احلميد  ١٧

  ١٤٦١  ٣١٢  ٣٣٨  ٣٩٩  ٤٠٤  العدد  

  ٨٥.٩٤ ١٨.٣٥ ١٩.٨٨ ٢٣.٤٧ ٢٣.٧٦  املعدل  



 
نتائج هذا االختبار البعدي، أن التالميذ نـالوا الدرجـة املعدلـة        ظهرات أن

ومن هنا . ملستوي اجليدمعين ذلك أن قدرة التالميذ علي الكالم العربية يف ا ٨١.٤٧
 .فإن قدرة التالميذ علي الكالم العربية بصفة عامة جيد جدا

  
  )٢٠(جدول 

  يةختبار البعدي يف الفصل التجريبـتقدير نتيجة اال  

 النسبة املئوية عدد التقدير النتيجة الرقم

 ممتاز  ١٠٠ -  ٩١ ١
٢٣.٥٢  ٤% 

 %٥٢.٩٤ ٩ جدا جيد  ٩٠ -  ٨١ ٢

 %٢٣.٥٢ ٤ جيد  ٨٠ -  ٧١ ٣

 - - مقبول  ٧٠ -  ٦١ ٤

 - - راسب  ٦٠ ≤ ٥

 %١٠٠ ١٧ اموع

 
من عـدد  %) ٢٣.٥٢(وجند يف اجلدول السابق أن بعض الطلبة يف اموعة التجربية 

منهم يف درجة ممتـاز  . منهم يف درجة جيد جدا%) ٥٢.٩٤(و. الطلبة يف درجة جيد
)٢٣.٥٢ .(%  
  
  
  
  
  



  )٢١(جدول 

  لمجموعة الضابطة والتجريبةل البعديار املقارنة بني نتيجة االختب

 التقدير النتيجة الرقم
 التجريبـي الفصل  الضابط الفصل

 عدد

 الطالب
 املئوية النسبة

 عدد

 الطالب
 املئوية النسبة

 %٢٣.٥٢  ٤ - - ممتاز  ١٠٠ -  ٩١ ١

 %٥٢.٩٤ ٩ - - جدا جيد  ٩٠ -  ٨١ ٢

 %٢٣.٥٢ ٤ %٤١.١٧ ٧ جيد  ٨٠ -  ٧١ ٣

  - %٢٩.٤١ ٥ ولمقب  ٧٠ -  ٦١ ٤

  - %٢٩.٤١ ٥ راسب  ٦٠ ≤ ٥

  %١٠٠  ١٧  %١٠٠  ١٧  العدد  

 
من طلبة اموعة الضـابطة   ٥اعتمادا علي اجلدول السابق يوجد أن  طالب 

 ٧و . طلبة من اموعة الضابطة حصلوا علي درجة مقبـول  ٥و. علي درجة راسب
 ٩و. علي درجة جيـد  من جمموعة التجربية حصلوا ٤من طلبة اموعة الضابطة، و 

من طلبـة اموعـة    ٤و. من طلبة اموعة التجريبية حصلوا علي درجة جيد جدا
  . التجريبية حصلوا علي درجة ممتاز

  
  
  
  
  
  
  



  )٢٢(جدول 

  )القبلي والبعدي(نتائج التالميذ يف االختبارين 

  الرقم
االمساء للفصل 

  الضابطة

  النتائج

  االمساء للفصل التجربة  للفصل الضابط

  النتائج

  للفصل التجربة

  بعدي  قبلي  بعدي  قبلي

 ٩٥  ٨٠  مخسني كرتل ٧٠  ٧٠  ايفة هدية الرمحة  ١

 ٩٠ ٧٠  نورل هدية ٦٠  ٥٥  غفران صاحلني  ٢

 ٨٧  ٦٥   حممد سيف الرزال ٦٠  ٦٠  خريي عبد الرمحن  ٣

  ٨٠  ٦٠  حممد فحردين ٧٥  ٦٥  ذرة املخرية  ٤

 ٩٠  ٧٠  امحد سيفول ٧٥  ٧٠  نكمة  ٥

 ٧٢  ٥٠  فطرية ٦٠  ٥٠  بدينزين العا  ٦

 ٨٢  ٦٠  اغوس نور ٧٥  ٧٠  شفاعة العظمة  ٧

 ٩٣  ٧٥  نكي سبالوايت ٦٥  ٦٠  رمحدية فطري  ٨

 ٨٥  ٧٠  دسي اراوايت ٧٥  ٧٠  خرية النسوة  ٩

 ٩٥  ٨٠  مربتل عفيفة ٦٠  ٥٠  عبد الرزاق  ١٠

 ٧٥  ٥٥   حممد سدم غفار ٥٥  ٥٥  خالد موردي  ١١

 ٨٥  ٦٥  رفامحد منص ٦٥  ٦٠  جهينوا أمري الدين  ١٢

 ٩٠  ٧٠  اندية نور  ٨٠  ٧٠  ليلة الفطري  ١٣

 ٧٥  ٥٥  مبشرة ٧٠  ٧٠  نور ليل قمرة  ١٤

 ٨٧  ٦٥  اجيع زنئدة ٧٥  ٦٥  رضا حسنل  ١٥

 ٩٣  ٧٥  لطفة سجية ٧٥  ٦٥  خري النساء  ١٦

 ٨٧  ٦٥  عائشة احلميد ٦٥  ٦٠  اينس سفطري  ١٧

    ١٤٦١ ١١٣٠    ١١٦٠  ١٠٦٥ 



 )٢٣(جدول 

  االحنراف بني الفصلني

  مالرق
  الفصل التجريب  الفصل الضابط  

Y1 Y2 )Y(  Y2 X1 X2 )X( X2 

٢٢٥  ١٥ ٩٥  ٨٠ -  - ٧٠    ٧٠  ١ 

٤٠٠  ٢٠ ٩٠ ٧٠ ٢٥  ٥ ٦٠  ٥٥  ٢ 

٤٨٤  ٢٢ ٨٧  ٦٥ -  - ٦٠  ٦٠  ٣ 

٤٠٠  ٢٠  ٨٠  ٦٠ ١٠٠  ١٠ ٧٥  ٦٥  ٤ 

٤٠٠  ٢٠ ٩٠  ٧٠ ٢٥  ٥ ٧٥  ٧٠  ٥ 

٤٨٤  ٢٢ ٧٢  ٥٠ ١٠٠  ١٠ ٦٠  ٥٠  ٦ 

٤٨٤  ٢٢ ٨٢  ٦٠ ٢٥  ٥ ٧٥  ٧٠  ٧ 

٣٢٤  ١٨ ٩٣  ٧٥ ٢٥  ٥ ٦٥  ٦٠  ٨ 

٢٢٥  ١٥ ٨٥  ٧٠ ٢٥  ٥ ٧٥  ٧٠  ٩ 

٢٢٥  ١٥ ٩٥  ٨٠ ١٠٠  ١٠ ٦٠  ٥٠  ١٠ 

٤٠٠  ٢٠ ٧٥  ٥٥ -  - ٥٥  ٥٥  ١١ 

٤٠٠  ٢٠ ٨٥  ٦٥ ٢٥  ٥ ٦٥  ٦٠  ١٢ 

٤٠٠  ٢٠ ٩٠  ٧٠ ١٠٠  ١٠ ٨٠  ٧٠  ١٣ 

٤٠٠  ٢٠ ٧٥  ٥٥ -  - ٧٠  ٧٠  ١٤ 

٤٨٤  ٢٢ ٨٧  ٦٥ ١٠٠  ١٠ ٧٥  ٦٥  ١٥ 

٣٢٨  ١٨ ٩٣  ٧٥ ١٠٠  ١٠ ٧٥  ٦٥  ١٦ 

٤٨٤  ٢٢ ٨٧  ٦٥ ٢٥  ٥ ٦٥  ٦٠  ١٧ 

 ٦٥٤٧  ٣٣١ ١٤٦١ ١١٣٠ ٧٧٥  ٩٥  ١١٦٠  ١٠٦٥  اموع

N     Σy  Σy2      Σx Σx2  
 



 ةقوم الباحثتو . أسلوب حتليل البيانات هلذا البحث هو اإلحصاء االستداليل
  .(t-test) ٦٦ ت-باالختبار

t = 









+















−+
+

−

∑ ∑
Ny

1

Nx

1

2NyNx

Y2X2

MyMx
  

  :املعاين 

Mx   =فرقة التجربةالياس  املعديل من املق  
My   = فرقة الضابطةالاملقياس املعديل من  
∑X2   عدد التنوعي يف كل النتائج من فرقة التجربة=  
∑Y2   فرقة الضابطةالعدد التنوعي النتائج من =  

Nx   = فرقة التجربةالعدد الطلبة يف  
Ny   =فرقة الضابةال عدد الطلبة يف  

  :حيث 
X1     :التجريب نتائج االختبار القبلي للفصل  
X2     :التجريب للفصلالبعدي  نتائج االختبار  

)X(          : االحنراف عن نتائج االختبارات القبلية والبعدية للفصل
  التجريب

Y1     :نتائج االختبار القبلي للفصل الضابط  
٢Y     :لضابطا للفصلالبعدي  نتائج االختبار  
)Y(         :االحنراف عن نتائج االختبارات القبلية والبعدية للفصل 

  الضابط
N     :عدد الطلبة لكل الفصل  
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  : فنظرنا 

  . أ
Σx  : ٣٣١            Σy   :٩٥  

Σx2   :٦٥٤٧    Σy2   :٧٧٥  
N   :١٧      N   :١٧  

  .أ

Mx     = 
n

x
= 17

47.19331=
 

Σx2`     =   Σx2 – (Σx)2 

  n 

     =  6547 –  
17

109561

        

     =   6547 –    6444.76  

     =  102.24   

.ب . 

My     = 
n

y
= 17

58.595=
 

Σy2`     =   Σy2 – (Σy)2 

  n 

     =775  –    17

9025

  

    = 775  - 530.88  

     = 244.12 



  

t :  









+















−+
+

−

∑ ∑
Ny

1

Nx

1

2NyNx

Y22X

MyMx  

= 







 +








−+
+

−

17

1

17

1

21771

7756547

58.547.19
 

= 
( )117.0

32

7322

13.89









 

= ( )( )117.081.228

13.89
 

= 77.26

13.89
 

= 17.5

13.89
 

= 68.2  
  .ب

أوال، جيب علينا أن نعرف قائمة . (T-table) "تـ"مث سنطلب نتيجة قائمة 
  :فلذلك  ،d.f = (N-1): يف الرموز األتية(Degree of Freedom) حرية أو 

d.f  = (N-1) 
                   = (١٧-1) = ١٦ 

وثانيا، ننظر نتيجة ). ١٦(فهي  Degree of Freedomإذن، قائمة حرية 
و ) ٠,٠١(أو % ١ستوى املعنوية ، وأخذ الباحث م(T-table)" تـ "قائمة 

  : ٦٧فلذلك). ٠,٠٥(أو % ٥مستوى املعنوية 
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 ٠.٥٩٠فهو  (d.f.16)بـ  ٠,٠١مستوى املعنوية  - ١

 ٠.٤٦٨فهو  (d.f. 16)بـ  ٠,٠٥مستوى املعنوية  - ٢

  :ومعيار االختبار 
 .٠.٤٦٨/ ٠.٥٩٠من  ≤" تـ"مقبول، إذا كانت  oهـ - ١

 .٠.٤٦٨/ ٠.٥٩٠من > " تـ"مردود، إذا كانت  oهـ - ٢

، فلذلك، ٠.٤٦٨/ ٠.٥٩٠أكرب من  ٢.٦٨" : تـ"ألن نتيجة االختبار 
واخلالصة من . ةمقبولمقبول أي أن فروض البحث  ١هو مردود، وأما هـ oهـ

  .فعالةذلك أن استخدام أسلوب فكر وزاوج وناقش يف تعليم مهارة الكالم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  



  خلامساملبحث ا

  شتهاعرض بيانات املالحظة وحتليلها ومناق

 
  املالحظة يف الفصل الضابط -أ

الكالم يف الفصل الضابط الذي يعقد فيه تعليم  تالميذال يف هذا اال، كان
 الكالمبة يف ومازالون يشعرون بصعأسلوب فكر وزاوج وناقش بدون استخدام 

، وهم يفكرون طويال وبطيئا وال ينالون سريعا يفهمون معىن النصال  ة، ألمالعربي
م ن هلهذا الفصل، وأل تالميذلة تؤثر أثرا سلبيا للهذه احلا. ةالعربي الكالمة عند املباشر

بأنفسهم، وال شك  الكالميف تدريب  ة، وكسلالعربيالكالمنقص الكفاءة وإدراك يف 
  .املشكالت الىت تواجهها دائما الكالميف التعليم 

  
  املالحظة يف الفصل التجرييب -  ب

 ةالعربي الكالم الذي يستعمل التعليم يف الفصل التجرييب تالميذكان ال
 دةيلعبون ويشعرون بالسهولة والنشاط والسعا اسلوب فكر وزاوج وناقشباستخدام 

فهم ، ألم يشعرون بسهولة يف ةالعربي الكالمواحلماسة يف االشتراك يف عملية التعليم 
الكالم  م علىتالميذ يف هذا الفصل، ألم تدر، وهذا تؤثر أثرا إجيابيا للمعىن النص

  .بأنفسهم ةالعربي
اسلوب فكر وزاوج أن استخدام  تأكد الباحثةمن هذا البيانات املالحظة، ف

، ألن التالميذ يشعرون بالسرور واحلماسة والنشاط الكالممهارة  لتنميةفعال  وناقش
بل ضعيفة قمن درجة  الكالموالسهولة عند عملية التعليم، حيث ترقي نتائجهم يف 

 أسلوب فكروزاوج وناقش إىل درجة جيد باستخدام  الكالمعملية التعليم اشتراك 
  .أسلوب فكر وزاوج وناقشباستخدام  الكالمعملية التعليم  يف بعد اشتراك

 
 



  الفصل اخلامس

  البحث والتوصيات واملقترحات نتائج

  

  نتائج البحث -أ 

  : يف هذه الدراسة تتلخص فيما يلي ةإن النتائج اليت وصل إليها الباحث
أسلوب فكر وزاوج وناقش حيسن إجناز الكالم والفهم  إن استخدام - ١

  لدى التالميذ
أسلوب فكر وزاوج وناقش يزيد مشاركة التالميذ يف  إن استخدام - ٢

 النشاط الفصلى

أسلوب فكر وزاوج وناقش زيادة الفرصة لتلميذ يف  إن استخدام - ٣
 التعبري على أفكارهم

ادة دافع التالميذ يف أسلوب فكر وزاوج وناقش زي إن استخدام - ٤
 عملية التعليم والتعلم

أسلوب فكر وزاوج  أن نتيجة تدريس مهارة الكالم قبل استخدام - ٥
. ١١٣٠: ، وللفصل التجرييب ١٠٦٥: وناقش للفصل الضابط 

أسلوب فكر وزاوج  نتيجة تدريس مهارة الكالم بعد استخدام وأما
، ١٤٦١: للفصل التجرييب  ، و١١٦٠: وناقش للفصل الضابط 

أسلوب فكر  النتيجة تدريس مهارة الكالم بعد استخدام أي أن
النتيجة تدريس مهارة الكالم قبل  وزاوج وناقش أكرب من عدد

 .أسلوب فكر وزاوج وناقش استخدام

معدل النتائج  وأما ٨٥،٩٤:أن معدل النتائج للفصل التجرييب  - ٦
 ، أي املقياس املعدل يف الفصل التجرييب٦٨،٢٣:للفصل الضابط 

 .الفصل الضابط أكرب من



ومقدار ) ٢،٦٨(احلساب " تـ"هي أن ) t-test(أن نتيجة االختبار  - ٧
أن  ، أي)٠،٣٦٨(وهي ) ١٦(هي ) t-tabel(اجلدول " تـ"

 ان استخدام  لذلك. اجلدول" تـ"أكرب من احلساب" تـ"نتيجة
باسلوب فكر وزاوج وناقش يف  مدخل التعلم والتعليم السياقي

 .الم فعالتعليم مهارة الك

إن عملية أسلوب فكر وزاوج وناقش يف تعليم مهارة الكالم  - ٨
اعتمادا على آراء التالميذ كما تشري اليه بيانات االستبانة، 

وعملية . واملالحظة، واملقابلة منهم ميكن استخدامها يف املستقبل
تدريس ذا املدخل يؤدى إىل منو ميوهلم يف الكالم وكذلك رغبتهم 

  .فيها
 

 ياتالتوص  - ب 
بعد االطالع علي عرض البيانات يف الفصل الرابع ونتائج البحث 
يف الفصل اخلامس، تقدم الباحثة بعض التوصيات عسي أن تأيت باملنـافع  

  :والفوائد وهي 
ترى الباحثة أن علي املدرسة اليت تريد أن تنمي اللغة العربية خاصة  - ١

ملتنوعـة  يف مهارة الكالم وعلي معلميها أن يستخدموا  املـداخل ا 
والطريقة التعليمية اجلذّابة، حيت يكون التعليم مرحيا وحيصل التالميذ 
علي كفاءة جيدة يف اللغة العربية ال سيما يف الكالم العربية اليت هي 
من إحدى املهارات يف تعليم اللغة العربية وتعترب مهارات اللغة هدفا 

  . ريئسا من أهداف تعلم اللغة األجنبية



حثة أن  علي معلمي اللغة العربية أن يطبقوا الطريقة كذلك ترى البا - ٢
التعليمية يف تعليم مهارة الكالم لترقية كفاءة التالميذ يف كالمه اللغة 

  .العربية
وتوصي الباحثة بأن يهتم املعلم مبعلومات التالميذ يف كالم العربيـة   - ٣

  .من ناحية النطق، واملفردات، والقواعد اللغوية، والطالقة
يناسـب   بأناإلهتمام بكفاءة ومستوى الطلبة احثة علي وتوصي الب - ٤

  .الدارسني املوضوع املوجه مستوى الطلبة
 

  املقتراحات - ج 

نظرا ألن هذا البحث يركز علي تنمية مهارة الكالم باسـتخدام  
أسلوب فكر وزاوج وناقش لتالميذ املدرسة الثانوية للفصل الثاين، ينبغي 

البحث يف تطبيـق الطريقـة أو    علي الباحثني اآلخرين أن يطوروا هذا
أسلوب اللغوية األخرى يف واقع تدريس اللغة العربية، وأيضا أن يطوروا 

  .تطبيق هذه الطريقة التعليمية يف املوضوعات األخرى
لمشرف القيـام  لال بد  الشفهيالتعبري بيف إجراء عملية االتصال 

لتركيز على و هذا حيتاج إىل ا. بإصالح األخطاء املرتكبة لدى الدارسني
و حيتاج إىل وعي كامل من  الكالميةاحملاوالت كلها يف معاجلة األخطاء 

 .سني و املدرسني لعدم الوقوع يف اخلطأ املتكرررالدا
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 املصادر واملراجعقائمة 

  

 املصادر - أ
 ٢املادة،   ، سورةالقرآن الكرمي - ١

 ٧٨، سورة النحل، القرآن الكرمي - ٢

 ١٠٣ل، ، سورة النحالقرآن الكرمي - ٣

 
 املراجع العربية - ب

  :كتب  -

وكالة : الناشر .١.ط .أصول البحث العلمي ومناهجه .أمحد بدر - ٤
 .١٩٧٣ .املطبوعات

: الرياض .تدريسها وطرائق ماهيتها اللغوية املهارات .عليان حممد فؤاد أمحد - ٥
 ١٩٩٢ .املسلم دار

 .الوسائل التعليمية إعدادها وطرق إستخدامها .بشري عبد الرحيم الكلوب - ٦
 م ١٩٨٦ /ه ١٤٠٦ .مكتبة احملتسب: عمان 

دار : الناشر .مناهج البحث يف التربية وعلم النفس .جابر عبد احلميد جابر - ٧
 .١٩٧٣ .النهضة العربية

: الرياض .البحث العلمي مفهومه أدواته أساليبه .ذوقان عبيدات و أخرون - ٨
 م١٩٩٧ .دار أسامة للنشر والتوزيع

 .األساسي بالتعليم العربية اللغة تدريس مناهج .طعيمة أمحد رشدي - ٩
   .١٩٩٨ .العريب الفكر دار: القاهرة



. تعليم العربية لغري الناطقني ا مناهجه وأساليبه .رشدي أمحد طعيمة -١٠
 .١٩٨٩ .منشورات املنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة: الرياط

لغات املرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقني  ب .رشدي أمحد طعيمة -١١

دون  .جامعة أم القرى معهد اللغة العربية: مكة .اجلزء األول .أخرى
 .سنة

مسؤليات أساليب عمله، إعداده منو : وعلم العلوم رشدي نبيل،  -١٢

 .١٩٨٣األخلو املصرية، : القاهرة، العلمي واملنهى

 دار ،١ط ،كلها اللغات أصل العربية اللغة البوريين، أمحد الرمحن عبد -١٣
 .١٩٩٨ ،األردن  احلسن،

-، عمانةغالطرائق العلمية ىف تدريس الل ،على حسني الدليمى -١٤
 .م٢٠٠٣دار السروق، : أردون

سيكولوجية الوسائل التعليمية ووسائل  .عبد ايد سيد أمحد منصور -١٥

 ١٩٨١ .دار املعارف: القاهرة .١.ط .تدريس العربية

ة لغري وقائع ندوات تعليم اللغة العربي .عمر الصديق عبد اهللا وآخرون -١٦

مكتبة التربية العريب لدول : الرياض .الد الثاين .الناطقني ا

 م١٩٨٥/ ه١٤٠٦ .اخلليج

، أساسيات تعليم اللغة العربية والتربية الديية فتحى على يونس، -١٧
 .دار للثقافة: القاهرة 

املرجع يف تعليم اللغة . ى يونس وحممد عبد الرؤوف الشيخلفتحي ع -١٨

 .مكتبة وهبة: القاهرة. )لنطرية إىل التطبيقمن ا(العربية لألجانيب 
 .م ٢٠٠٣/ ه ١٣٢٣

 اجتاهات حديثة يف املناهيج وصرق التدريس،كوجك، كوثر حسني،  -١٩
 .١٩٩٧عامل الكتب، : القاهرة، ٢ ط



 .العلم دار: بريوت .العربية اللغة تدريس طرق .عطا إبراهيم حممد -٢٠
١٩٩٠  

اتيجيا ته وأساليب فنياته و استر -احلوار .مىن إبراهيم اللبودى -٢١

  .م٢٠٠٣ .مكتبة وهبة: القاهرة .تعليمية
مكتبة : الرياض. طرائق تعليم اللغة العربية. حممد بن إبراهيم اخلطيب -٢٢

  م٣٠٠٣التوبة، 
طرائق تدريس اللغة العربية  .حممود كامل الناقة ورشدي أمحد طعيمة -٢٣

ة منشورات املنظمة اإلسالمسة للتربي: إيسيسكو .لغري الناطقني ا
 م٢٠٠٣ .والعلوم والثقافة

تعليم العربية لغري الناطقني  .حممد كامل الناقة ورشدي أمحد طعيمة -٢٤

منشورات املنطمة اإلسالمية للتربية : مصر .ا، مناهجه وأساليبه
 م١٩٨٩/ه١٣١٠ .إيسيسكو -والعلوم والثقافة

مكة  .تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى .حممد كامل ناقة -٢٥
 م ١٩٨٥ .جامعة أم القرى :مكرمة

 .دار الفالح: عمان .أساليب تدريس اللغة العربية. حممد على اخلويل -٢٦
٢٠٠٠ 

أسس إعداد الكتب التعليمية لغري .  ناصر عبد اهللا الغايل وعبد اهللا -٢٧

 ١٩٩١دار االعتصام، : الرياض .الناطقني بالعربية

 
  : حبوث -

 STAD )student team achievmenالتعلم التعاوين بأسلوب  .أعلى -٢٨

division(   يف تنمية مهارة الكالم والقرأءة) بالتطبيق على املدرسة دار



. غري املنشورة رسالة ماجستري .)األعمال العالية جبديد مترو المبونج
 ٢٠٠٩ .جامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج .كلية الدراسات العليا

اجتاه التعليم استراتيجية تعليم مهارة الكالم يف ضوء  .سيف املصطفي -٢٩

دراسة حالة يف الربنامج اخلاص لتعليم اللغة (والتعلم على سياق العام 

غري  رسالة ماجستري .العربية باجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج
جامعة اإلسالمية احلكومية  .كلية الدراسات العليا. املنشورة

   ٢٠٠٦.ماالنج

ليم التعاوين يف تنمية مهارة الكالم من خالل التع .صوف الرجال -٣٠

كلية . غري املنشورة اجستريمرسالة  .املدرسة العالية دار املخلصني
 .٢٠٠٦ .جامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج .الدراسات العليا

تنمية مهارة الكالم باستخدام ظريقة متثيل األدوار  .عفت ميمونة -٣١

مجبري بالونج " بيت األرقم"بالتطبيق  على املدرسة املعلمات االسالمية 

جامعة  .كلية الدراسات العليا. غري املنشورة اجستريمرسالة  .منوذجا
 .٢٠٠٨.اإلسالمية احلكومية ماالنج
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١ 
 

  )األسئلة املقابلة( ١ملحق 

  

  اللغة العربية ةأسئلة املقابلة مع مدرس

  باملدرسة الثانوية السلفية مسان سكران الموجنان جاوى الشرقية

  

              ٢٠١٠مايوا  ٢٩السبت،   :   اليوم و التاريخ

  أستاذة زوين أستويت :        اإلسم

   

   :السؤال 

 ؟ األسلوب فكر وزاوج   وناقشما رأيك عن تعليم مهارة الكالم باستخدام  - ١

لترقية مهارة األسلوب فكر وزاوج وناقش هل هناك فعالية جيدة ىف استخدم  - ٢

 الكالم عند الطلبة ؟

تساعد  تعليم اللغة العربية باستخدام أسلوب فكر وزاوج وناقس��  رأيكما  - ٣

 ىف نطق حرف اهلجائية صحيحة ؟

كر وزاوج وناقس تساعد تعليم اللغة العربية باستخدام  أسلوب ف رأيكهل  - ٤

 ؟ىف استعمال املفردات 

تعليم اللغة العربية باستخدام  أسلوب فكر وزاوج وناقس تساعد  رأيكهل  - ٥

 ؟ تركيب اجلملةىف 

  ؟ تلك االسلوبما رأيك يف مزايا وعيوب  - ٦

  

  

  

  



٢ 
 

  )أسئلة اإلستبيان(  ٢ملحق 

  

  االستبيان املوجه للطلبةأسئلة 

  سكران الموجنان جاوى الشرقية باملدرسة الثانوية السلفية مسان

  

              ٢٠١٠مايوا  ٢٩السبت،  :  اليوم و التاريخ

  التجربية) أ: (    الفصل

  

 :اإلرشدات

  !ىف اختيار األجوبة الصحيحة مناسبا برأيك √ضع عالمة  - ١

، ألن هذه املعلومات فيها منافع هلذا االسمأسئلة االستبيان بصدق دون عن أجب  - ٢

 تؤثر على نتائج التعليمية االستبيان ال االبحث، وهذ

  

  

  ال  نعم  األسئلة

هل تعليم اللغة العربية باستخدام أسلوب فكر وزاوج وناقس 

  تساعد ىف نطق األصوات

    

هل تعليم اللغة العربية باستخدام  أسلوب فكر وزاوج وناقس 

  يف اجلملة تساعد ىف استعمال املفردات

    

ام  أسلوب فكر هل تستطيع التكلم طالقة بعد التعليم باستخد

  وزاوج وناقس

    

هل تشعرون بسرور ىف تعليم اللغة الغربية باستخدام  أسلوب 

  فكر وزاوج وناقس

    



٣ 
 

  )أسئلة اإلستبيان(  ٣ملحق 

    

  ورقة مالحظة عن أنشطة الطلبة باستخدام أسلوب فكر وزاوج وناقش

  ٢٠١٠-٢٠٠٩ الثانوية السلفية مسان سكران الموجنان مبدرسة   

  

    ٢/ XI:   املرحلة/الفصل              :  التاريخو  اليوم

    :    املوعد                            ١٧:   عدد الطلبة

 
 

NO. NAMA SISWA 
 الطالقة  ا���ا�� استعمال املفردات نطق األصوات

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 
1 Khomsin kunuzul M √        √        √          √     

2 Nurul hidayah  √        √          √        √     

3 Moh saiful rizal  √          √        √          √   
4 Moh fahruddin    √      √            √      √     
5 Ah saiful hidayat √          √      √        √       
6 Fitriyah    √          √      √          √   
7 Agus nur rohim  √        √        √            √   
8 Nike sabilawati  √          √      √        √       

9 Desi irawati    √      √          √          √   
10 Mabarotul afifah  √        √          √      √       
11 Moh saddam ghofar    √        √          √        √   
12 Ahmad munshorif    √          √      √          √   
13 Indah nur khasanah  √        √        √          √     
14 Mubasyiroh    √      √          √          √   

15 Ajeng zunaidah  √        √            √      √     
16 Lathifah sajiyah √    √     √   √    
17 Aisyah hamidah √    √     √    √   

 
 
 

Keterangan : 
4 = sangat baik 

3 = baik 
2 = cukup 

1 = kurang  
  



٤ 
 

  )أسئلة االختبار القبلي(  ٤ملحق 

  

  االختبار القبلي ىف تعليم مهارة الكالم

  ٢٠١٠-٢٠٠٩ الثانوية السلفية مسان سكران الموجنان مبدرسة     

    ٢/ XI:   املرحلة/الفصل        ٢٠١٠أبريل  ٣السبت، :  و التاريخ اليوم

    :    املوعد                     ١٧:   عدد الطلبة 

  

  !أجب هذه األسئلة شفهيا

١ -  مكا اس؟/ ممكا اسم   

 من أَين أنت و أين بيتك؟ - ٢

 ما أنشطتك اليومية؟ - ٣

 ؟ درسةامل وعن البيت كون الكلمات أو مجال مفيدة  - ٤

 ؟عشرة دقائق اختار موضوعا من هذه املوضوعات، مث تكلم عنها حوىل  - ٥

  البيت - ج    املدرسة - ب    األسرة -أ

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٥ 
 

  )أسئلة االختبار البعدي(  ٥ملحق 

  

  ي ىف تعليم اللغة العربيةبعداالختبار ال

  ٢٠١٠-٢٠٠٩ الثانوية السلفية مسان سكران الموجنان مبدرسة      

    ٢/ XI:   املرحلة/الفصل    ٢٠١٠مايوا  ٢٢السبت، :  يخو التار اليوم

    :    املوعد                   ١٧:   عدد الطلبة

  

  !أجب هذه األسئلة شفهيا

١ -   مكا اس؟/ ممكا اسم   

 ما مهنتك، و ما هوايتك؟  - ٢

 عن املرافق العامة؟مجال مفيدة  كون الكلمات أو  - ٣

 ها؟اختار كلمة من هذه الكلمات، مث تكلم عن  - ٤

  السوق - ج    البنك - ب    املسجد -أ

 عشرة دقائق ؟تكلم عن بالد إندونيسيا حوىل  - ٥

  

  

  

  

  

  

  

  
 
 



٦ 
 

  

 
 
 
 

 

  )١(صورة 

  

تشرح املدرسة عن كيفية 

تنفيذ عملية التعليم 

وب فكر باستخدام أسل

  وزاوج وناقش

  )٢(صورة 

  

تفكر الطلبة العمل 

  بأنفسهم



٧ 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

  )٤(صورة 

  

تشرح وتشرف املدرسة 

 املادة على الطلبة

  )٥(صورة 

  

يتعلم الطلبة يف جمموعتهم 

 جبد

  



٨ 
 

  السرية الذاتية للباحثة

      

  خري النساء:     االسم

  احلاج ترمذي:   اسم األب

    احلاجة زبئدة:   اسم األم

  ١٩٨٤ اكتوبري ٢٢الموجنان، :   تاريخ الوالدة

  غري متزوجة:   لة إجتماعيةحا

  بوكاهرجوا ٧١شارع احلاج هاشيم أشعاري رقم : العنوان         

  ٦٢٢٥٧فجوك الموجنان جاوي الشرقية  

  

املدرسة اإلبتدائية تعليم اهلدى الموجنان على شهادة التعليم االبتدائي يف  تحصل •

 ١٩٩٧عام 

داية املتعلمني الموجنان ه املدرسة املتوسطةيف  املتوسط على شهادة التعليم تحصل •

 ٢٠٠٠عام 

املدرسة الثانوية اإلسالمية متباء براس الثانوي يف  على شهادة التعليم تحصل •

 ٢٠٠٣عام جومبانج  

التحقت ىف اجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج لدراسة اللغة العربية يف كلية العلوم  •

، و خترجت بدرجة ٢٠٠٣ا عام ادآاإلنسانية والثقافة يف قسم اللغة العربية و

 .٢٠٠٨ا عام ادآالليسانيس يف قسم اللغة العربية و

يف اجلامعة احلكومية اإلسالمية ماالنج  (Akta IV)اشتركت يف برنامج تأهيل املعلمني  •

 ٢٠٠٨عام 
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