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 إىل والدي ووالديت
أول مبادئ  ادلعّلمني األّولني اللذين تلقيت على يديهما الكرديتني

الطيبة و سالمة الطوية و حة االسم ماو عرفت يف نفسه الوفاء الصدق و
 و نقاء الضمري تقدمة إجالل و إكرام

 
 

  و روحييتإىل زوج
 ساعدين تشّجعين يف ىذه الدراسات العليا و ت يتال

 فيما أحتاج إليو
 
 

 إىل أوالدي 
 الذين يدعمونين لكي أكون قدوة ذلم يف احلياة
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 كلمة الشكر و التقدير
 

وال، و أسألو جزيل النوال، و تد هلل على كل حال، و أشكره على فضلو ادلاحلم
الثبات  يف احلال و ادلآل، و أصلي و أسلم على النيب صاحب الكمال، و على آلو و 

 ، أما بعد : ادلتصفني حبسن الفعالصحبو 
قد مّن اهلل علّي باالنتهاء من إعداد ىذا البحث، فلو سبحانو أذلج باحلمد و ف

 –ك و عظيم عطائك و يشرفين ئناء، فلك احلمد يا ريب حىت ترضى على جزيل نعماالث
أن أتقدم بالشكر و التقدير و العرفان إىل الذين كان ذلم فضل يف  –بعد محد اهلل تعاىل 

الوجود و مل يبخل أحدىم بشيء طلبت، و مل يكن حيدوىم  حيزإجناز ىذا البحث إىل 
 : إال العمل اجلاد ادلخلص. ومنهم

مساحة األستاذ الدكتور احلاج إمام سفرايوغو، مدير جامعة موالنا مالك إبراىيم  -0
 االنج.مباإلسالمية احلكومية 

، عميد كلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك مهيمنمساحة األستاذ الدكتور  -0
 االنج.مبإبراىيم اإلسالمية احلكومية 
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 االنجمبالدراسات العليا  جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية 

لباحث علميا و عمليا ، ادلشرف األول  الذي أفاد امساحة الدكتور نور ادلرتضى  -4
منذ بداية فكرة البحث حىت   يف كل مراحل إعداد ىذا البحث ووجو خطوتو

 عظيم الشكر و التقدير. ن اهلل خري اجلزاء و من الباحثم االنتهاء منو، فلو
عن ، ادلشرف الثاين، فحقا يعجز لساين  قريب اهلل بابكر مصطفىمساحة الدكتور  -5

كل العون و التشجيع طوال فًتة إعداد ىذا   شكره و تقديره فقد قدم للباحث
، و  وتوجيهو  ما عن مساعدة الباحثيضق صدره يو  البحث فلم يبخل بعلمو و مل



 و 

ميّن خالص  وفل نفس الباحث يف البحث أكرب األثركان لتفضلو مبناقشة ىذا 
 الشكر و التقدير ومن اهلل عظيم الثواب و اجلزاء.

مساحة األساتذة ادلعلمني يف قسم تعليم اللغة العربية كلية الدراسات العليا جامعة  -6
كل الشكر و   باحثاالنج، فلهم من المباحلكومية موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية 

التقدير على ما قدموه من العلوم و ادلعارف و التشجيع و جزاىم اهلل عين خري 
 اجلزاء.

رئيس ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية بيطان ، استاذ سوكيو ادلاجستريمساحة  -7
 ، كما يطيب يل أن أتوجو بكل احلب و الشكر.بربولنجو 

 .بيطان ة اإلسالمية احلكوميةادلدرسة ادلتوسطلزمالئي األعزاء يف  -8

والدي و  جعين على امتام ىذا البحث تشزوجيت احملبوبة اليت  على رأسها أسريت -9
الكرمي الذي كان لو بعد اهلل تعاىل فضل إمتام ىذا البحث مبا غرسو يف نفسي من 
حب العلم و ادلعرفة و اإلخالص يف العمل، ووالديت احلبيبة اليت يطوق فضلها 

  دعائها ادلستمّر خري معني يل يف حيايت.عنقي و كان 

 حيزيف إخراج ىذا العمل ادلتواضع إىل  أسهملزمالئي و أصدقائي و كل من  -07
الوجود و لو بكلمة تشجيع، ذلم مجيعا خالص الشكر و عظيم التقدير و 

  االمتنان.

 واهلل ويل التوفيق 
   
 احثـالب  
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االنج تحت مبوالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية كلية الدراسات العليا جامعة م

 عنوان :
 في تنمية مهارة الكالم ”لعب األدوار“فعالية استخدام 

 (ث جترييب يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية بيطان بربولنجو جاوى الشرقية)حب
 

ذا ادعى أحد ورهتا من إبداع غريي أو تأليف اآلخر. وإز ها بنفسي  وما تحضرهتا و كتب
استقباال أهنا من تأليفو و تبني  أهنا فعال ليست من حبثي فأنا أتحمل ادلسؤولية على 
ذلك، و لن تكون ادلسؤولية على ادلشرف أو على كلية الدراسات العليا جامعة موالنا 

 االنج.مبمالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية 
 و ال جيربين أحد على ذلك.ىذا، و حررت ىذا اإلقرار بناء على رغبيت اخلاصة 

 م0700يونيو   08ماالنج ، 
 اإلقرار توقيع صاحب
 

 ديـعـد أسـمحم
6031192 
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فعالية استخدام لعب األدوار يف نتمية مهارة الكالم )حبث جترييب يف م،0700، زلمد أسعدي
رسالة ادلاجستري. كلية الراسات ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية بيطان بربولنجو جاو الشرقية(. 
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 الكالمتنمية مهارة ، لعب األدوارالكلمات األساسية : 

 
ادلهارات األساسية اليت متثل غاية من غايات  من  مهارةىي  مهارة الكالم

التدريس اللغوي و إن كان ىو نفسو وسيلة لالتصال مع اآلخرين. و إن الكالم مهارة ال 
 . يتعلمها الطالب إن مل يعّودىا مبمارستها

يف )من خالل ادلقابلة مع مدرس اللغة العربية(  الباحث وبعد أن الحظ
ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية بيطان بروبولنجو وجد الباحث  عملية تعليم  اللغة العربية يف

( 0بعض ادلشكالت الىت يواجهها التالميذ وادلدرس يف تدريس مهارة الكالم، وىي: )
( وعدم تنوع الطريقة الىت 0نقص ادلمارسة عن التعبري الشفهي من قبل التالميذ )

ن كفاءة الطالب يف مهارة يستخدمها ادلدرس لتحسني عملية التعليم، و يرى الباحث أ
من أجل ذلك يقوم الباحث بالبحث عن استخدام لعب األدوار الكالم كانت ضعيفة. 

  يف تدريس مهارة الكالم ألن ىذا األسلوب ديارس الطالب كثريا يف الكالم.
ىي : ما مدى فعالية تدريس مهارة الكالم يف ىذا البحث البحث أسئلة 

نطق األصوات ويف استعمال ادلفردات كفاءة الطلبة يف باستخدام لعب األدوار لًتقية  
 والكالم بطالقة.



 ك 

نهج التجرييب بادلدخل الكمي، وجرى ىذا البحث ادلومنهج ىذا البحث ىو 
االستبابة، و يف ىذا البحث ىي: ادلقابلة،  واألدوات جلمع البيانات على سبعة لقاءات.

 ختبارواال
كفاءة   عب األدوار فعال يف ترقيةأما نتائج البحث فتدل على أن استخدام ل

  الطلبة يف نطق األصوات السليمة واستعمال ادلفردات ادلناسبة و اداء الكالم بطالقة.
( أن يهتم ادلدرس 0)ومن توصيات الباحث واقًتاحاتو يف ىذا البحث ىي:  

مهارة الكالم على، لكي يتكلم الطالب صحيحا،  يف تدريس باستخدام لعب األدوار
( أن يكثر ادلدرس من تدريب 0)لطالب نطقا سليما، مث يتكلمون بطالقة. وينطق ا

على الباحثني اآلخرين ان  (3) الطالب على الكالم وممارسة هبا يف عملية التعليم
 يتطوروا ىذا البحث، مثال عن تعليم مهارة االستماع باستخدام لعب األدوار.
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ABSTRACT 
 

Muhammad As’adi, 2011 M. The effectiveness of improving speaking skill using 

role playing (experiment research at That Islamic Secondary School Paiton 

Probolinggo). Thesis, Postgraduate Program, the State Islamic University of 

Maulana Malik Ibrahim Malng. Advisor: (1) Dr. Nurul Murtadho Mahmudi, (2) 

Dr Gareeb Allah Ba Biker Mustofa. 

 
Key words: Using Role Playing as Method, Developing Speaking Skill 

 

Speech skill is part of the basic skill in languange teaching. Even he 

himself is a means of communication with others. And the students are not 

considered to learn speech skills if they are not used by speaking practice. 

After the researcher did observation (through the interview with the Arabic 

language teacher) in the process of teaching the Arabic language in Islamic 

Secondary School Paiton, the researcher found some of the problems faced by the 

students and teacher in the teaching of speech, namely: (1) lack of practice for oral 

expression by students (2) No variation method was used by teacher in teaching 

process. And the researcher believes that students in the skill of speech were 

weak. For this, the researcher did observation the usage of role playing in skill of 

speech teaching. Because this method was practiced by many students in 

speaking. 

Research questions in this research are: how effective is the teaching of 

Arabic language in using role playing to improve the student’s skill to pronoun 

language correctly, to use good vocabularies fluently. 

The methodology of this research is the entrance quantitative experimental 

method; this research has been on seven meeting. And the instrumens for data 

collection in this research were: interview, form, and test. 

The result of research wich indicate that the usage of role playing effective 

to improve the student skill to pronoun word correctly, to use good vocabularies 

and speaking well. 

The researcher’s recommendations and suggestions in this research are: (1) 

that the teacher cares about the using role playing in teaching speech skill i order 

to students can speak well and fluently. (2) The teacher must practice speaking in 

speech skill lesson. (3) To other researchers to evolve this research, for example, 

listening skills using role playing. 
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ABSTRAK 

 
Muhammad As’adi, 2011.  Efektivitas Penggunaan Role Playing dalam 

Peningkatan Keterampilan Berbicara di Madrasah Tsanawiyah Negeri Paiton 

Probolinggo Jawa Timur. Tesis, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri 

(UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing I: Dr. Nurul Murtadho, 

Pembimbing II: Dr Gareeb Allah Ba Biker Mustofa 

 

Kata Kunci  : Teknik Role Playing, Pengembangan Keterampilan Berbicara. 

 

Keterampilan berbicara merupakan sebagian keterampilan yang pokok 

dalam pengajaran bahasa. Sekalipun ia sendiri adalah alat komunikasi dengan 

orang lain. Dan siswa tidak dianggap belajar keterampilan berbicara jika ia tidak 

dibiasakan dengan latihan berbicara. 

Setelah peneliti melakukan observasi (melalui wawancara dengan guru 

bahasa arab) dalam proses pembelajaran bahasa Arab di MTs Negeri Paiton, 

peneliti menemukan persoalan-persoalan yang dihadapi guru dan siswa dalam 

pembelajaran keterampilan berbicara, yaitu: (1) kurangnya latihan berbicara bagi 

siswa. (2) tidak adanya metode yang bervariasi yang digunakan oleh guru dalam 

proses pembelajaran. Dan penulis melihat bahwa kemampuan siswa dalam 

keterampilan berbicara lemah. Oleh sebab itu peneliti melakukan penelitian 

tentang penggunaan role playing dalam pembelajaran keterampilan berbicara, 

karena teknik ini banyak melatih siswa dalam berbicara 

 Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sejauh mana efektifitas 

pembelajaran bahasa Arab dengan menggunakan role playing untuk 

meningkatkan kemampuan siswa dalam mengucapkan bahasa dengan benar, 

menggunakan kosakata yang sesuai dan berbicara dengan lancar 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian eksperimen dengan pendekatan kuantitafif, dan berlangsung dalam 7  

pertemuan. Sedangkan instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data 

adalah wawancara, angket dan tes. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan role playing efektif 

untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam mengucapkan kata-dengan benar, 

menggunakan kosakata yang  sesuai dan berbicara dengan lancar. 

Sebagian saran dan kritik peneliti dalam penelitian ini ialah: (1) 

hendaknya guru memberikan perhatian yang besar dengan menggunakan role 

playing dalam pembelajaran keterampilan berbicara agar siswa bisa berbicara 

dengan baik dan lancar. (2) Hendaknya guru sering melatih siswa untuk berbicara 

dalam pembelajaran  keterampilan berbicara. (3) bagi peneliti yang lain agar bisa 

mengembangkan penelitian ini, misal keterampilan mendengar dengan 

menggunakan role playing. 
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 األول الفصل

 اإلطار العام والدرسات السابقة  

 مقدمة - أ

التعليم ىو حماولة لتوجيو ومساعدة الطالب على الوصوؿ إىل إن 
أو ادلطالب اليت قدمها  ساعدةادل والتأثَت ، ىوالتعليم أيضا . مرحلة البلوغ

بوصفها . عملية ونتائج يف عبارة اخرى ىوالتعليم و  م.لطالهب ادلدرسوف
بوصفها  والتعليم ىو سلسلة منتظمة من األنشطة ادلوجهة لألىداؼ،  ،عملية

تو وغَت الذي ينعكس يف موقف معرف الطالب  نتيجة الًتبية ىو تغيَت سلوؾ
 ذلك

 : أوذلمػػا ناحيػػة  ينيػػة وىػػ  ناحيػػة تُتوتعلػػيم اللغػػة العربيػػة يػػرتب  بنػػاحي
انيهػػػا ناحيػػػة قوميػػػة ذلػػػا احلفػػػاظ علػػػى اللػػػروف الكػػػرًن والسػػػنة النبويػػػة الشػػػريفة، وث

أمهيتهػػػا وىػػػ  ناحيػػػة احلفػػػاظ علػػػى الػػػًتاث العػػػرو فكػػػرا وثلافػػػة وأ بػػػا، ومػػػن   
احلفػػػاظ علػػػى الرابطػػػة بػػػُت أبنػػػات األمػػػة. مػػػن ىنػػػا تتضػػػ  أمهيػػػة اللغػػػة اللوميػػػة يف 
تشػػػكيق علػػػق ووجػػػداف أبنػػػات األمػػػة، وىػػػو مالعلهػػػا جػػػديرة بػػػأف  تػػػق مكػػػاف 

 1مراحق التعليم و أنواعها يف ادلنهج الدراسى يف كق ارةالصد
 ا كافمهارات االتصاؿ شفوي لتنمية ا ة التعليمةادلاللغة العربية ى  و 

وتطوير واألحاسيس وتعبَتىا،   لفهم ادلعلومات واألفكار وادلشاعر اكتابيأو  
وتدرس اللغة العربية يف . العامة واالجتماعية والثلافية علـو وعلـو الدين 

                                                 
1
ىػ /  1423 ، )مكتبة وىبة، اللاىرة الحوار فنياتو واستراتيجياتو وأساليب تعليمومٌت إبراىيم اللبو ي،   

 72(ـ. ص 2003
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،  بصفتها لغةاإلسالمية ى  ادلدارس  من  باعتبارىا وسيلةو الدين والعلـو
العلـو عن  ينفصق ال  ادلدرسة م اللغة العربية يف يلذلك، تعل .وسائق االتصاؿ

.ادلدرسةيف  اهيدرس الىت  األخرى
2

 

 ى   ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالميةاللغة العربية يف  واألىداؼ يف تعليم 
انواع  رتبة يفادل سلبياو أ ا كانت نشاط مفر ة   700 لطالبا استيعاب
 ديكن استخدامو حىت ، ةفيدادلوأمناط اجلملة ( ترتيب الكلمات) الًتاكيب
 ةرتبطادلالنصوص ادلعاصرة  وفهم  اإلتصاؿ، وسيلة من وسائق باعتباره 

3ـ والتكنولوجيا والفن وكذلك الدينيةو بالعل
. 

4اإلسالمية مايلى :ادلدرسة ادلتوسطة اللغة العربية يف تدريس  شمقوي
  

 و األصوات العربية، النطق ، وى  قواعد اللغة، ادلفر ات،  عناصر اللغة( 1) 
 ،والكالـ واللراتة و الكتابة االستماعوى   :  االربع ادلهارات اللغوية (2) 
 .ةيكتابال وص الشفهية واجلوانب الثلافية الوار ة يف النص( 3) 

انطالقا من األىداؼ و مشوؿ تعليم اللغة العربية يف ادلدرسة ادلتوسطة 
نهج على مستوى الوحدة  ادلاحلكومية اإلسالمة كما ىو ادلطلوب يف 

(KTSP فتعليم اللغة العربية ليس أمرا سهال السيما يف )مهارة  تدريس
 الكالـ.

من ادلهارات األساسية اليت متثق غاية من   مهارةى   مهارة الكالـ
غايات التدريس اللغوي و إف كاف ىو نفسو وسيلة لالتصاؿ مع اآلخرين. و 

  5إف الكالـ مهارة ال يتعلمها الطالب إف مل يعّو ىا مبمارستها.

                                                 
2
 Departemen Agama, Kurikulum Berbasis Kompetensi, (Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, 

2004). hal 45 
3
 Op. Cit 

4
 Ibid.pp. 46 
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األىداؼ من تعليم مهارة الكالـ يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية و 
تعبَت عن تنمية كفاتة الطالب على الى  ل بيطاف بربولنجو احلكومية

وطرح  صاللصنشاط األفكار،  وادلشاعر، واخلربات وادلعلومات من خالؿ 
األسرة، والطلب عن عنواف، و  ،البيتعن ذاتية،  األسئلة حوؿ سَتة

اذلواية، و يف البيت، وادلهنة،  اتيف ادلدرسة، والنشاط ات، والنشاطةساعالو 
اسًتاتيجية  إىل تعليم مهارة الكالـ  تاجف .6الدينية، والبيئة حولنا ناسبةوادل

مناسبة وفعالة وتوفَت فرصة كافية للطالب دلمارستها حىت تتكوف لديهم 
 السليلة السليمة.

وبعد أف الحظ الباحث )من خالؿ ادللابلة مع مدرس اللغة العربية(   
توسطة اإلسالمية بيطاف يف عملية تعليم  اللغة العربية يف ادلدرسة ادل

يف  بروبولنجو وجد الباحث بعض ادلشكالت الىت يواجهها التالميذ وادلدرس
( نلص ادلمارسة عن التعبَت الشفه  من 1 : )ى ، و تدريس مهارة الكالـ

( وعدـ تنوع الطريلة الىت يستخدمها ادلدرس لتحسُت عملية 2قبق التالميذ )
س اللغة العربية(  أف كفاتة الطالب التعليم، و يرى الباحث )كما قالو مدر 

  يف مهارة الكالـ كانت ضعيفة. 
من أجق ذلك يلـو الباحث بالبحث عن استخداـ إحدى 
اإلسًتاتيجيات او األساليب الفعالة لدى الدارسُت وىو لعب األ وار يف 
تدريس مهارة الكالـ ألف ىذا األسلوب ديارس الطالب كثَتا يف الكالـ. 

طة التدريس  يف بعض الطرائق احلديثة، ديارسها الطالب وىو نشاط من أنش
يف فصوؿ تعليم اللغة األجنبية يف شكق متثيق دلوقف احلياة، كأف يلـو أحد 

                                                                                                                                      
5
 : ادلكرمة مكة (األوؿاجلزت ، أخرى بلغات للناطقين العربية اللغة تعليم فى المرجع ،طعيمة أمحد رشدي - 

 .487 .ص )سنة  وف اللرى، أـ جامعة
6
 Direktorat Pendidikan Madrasah, Permenag no 2 tahun 2008, (Direktorat Jenderal Pendidikan 

Islam tahun 2008) p. 78 
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الطالب بوظيفة أمُت مكتبة ويلـو طالب وخر بوظيفة زائر للمكتبة، ويدور 
بينها حوار متثيل  يشبو احلوار احلليلى الذي حيدث عا ة يف مثق ىذا 

 .7فادلوق
 

 أسئلة البحث-ب

 بحث كما يلى  :اللدـ الباحث أسئلة يالسابلة،  ادلشكالتحسب 

 (ج) كفاتة طلبة الفصق الثاين   لعب األ وار يف تنميةـ امدى فعالية استخد ما -1
 يف نطق األصوات العربية نطلا صحيحا؟

)ج(  ينلعب األ وار يف تنمية كفاتة طلبة الفصق الثاـ امدى فعالية استخد ما -2
 يف استخداـ  ادلفر ات ادلناسبة عند الكالـ؟

)ج(  ينكفاتة طلبة الفصق الثا لعب األ وار يف تنميةـ امدى فعالية استخد ما -3
 ؟بطالقة يف أ ات الكالـ

 

 أىداف البحث-ج
 و تتمثق أىداؼ البحث يف اآليت  :

كفاتة طلبة الفصق الثاين    يف تنميةلعب األ وار ـ امدى فعالية استخد معرفة -1
 )ج( يف نطق األصوات العربية نطلا صحيحا.

كفاتة طلبة الفصق الثاين   يف تنميةلعب األ وار ـ امدى فعالية استخد معرفة -2
 ادلفر ات ادلناسبة عند الكالـ. )ج( يف استخداـ 

كفاتة طلبة الفصق الثاين يف تنمية  لعب األ وار ـ امدى فعالية استخد معرفة -3
 أ ات الكالـ بطالقة. )ج( يف

 

                                                 
7
ادلكرمة : جامعة ، )مكة طرائق تدريس اللغة العربية للناطقين بلغات اخرىعبد العزيز بن ابراىيم العصلى   

 . 247ـ( ص.  2002ىػ / 1423اإلماـ حممد بن سعو  اإلسالمية،  
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 فروض البحث - د

كفاتة طلبة الفصق الثاين من ادلدرسة ادلتوسطة   لًتقية  فعاؿ إف لعب األ وار 
اإلسالمية احلكومية بيطاف بروبولنجو يف نطق األصوات العربية، واستخداـ ادلفر ات 

 ادلناسبة و طالقتها يف أ ات الكالـ.
 

 أىمية البحث-ىـ
حق ىف  االبحث مفيدىذا أف يكوف  يريد الباحثمهية التطبيلية يف ناحية األ

ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية درسة ادلبادلشكالت لدى الطلبة يف تعليم مهارة الكالـ 
ىف  االبحث مبعلوماتو ونتائجو مفيدىذا أف يكوف ولنجو جاوى الشرقية. و بو بيطاف بر 

ادلتوسطة احلكومية اإلسالمية درسة ادلاللغة العربية ىف العملية التعليمية ب  إرشا  معلم
جية التعليمة ادلناسبة لتعليم مهارة يسًتاتاليف استخداـ اخاصة  ،ولنجوبو بيطاف بر 
اللغة   ىف إرشا  معلم االبحث مبعلوماتو ونتائجو مفيدىذا أف يكوف  و .الكالـ

 .الكالـ ىف مهارةتعليمية ال طرؽخاصة لتكملة  األخرىادلتوسطة العربية بادلدرسة 
 

 حدود البحث - و

  ةينادلكا و احلد -1

ادلتوسطة درسة ادل من اينالثحد  الباحث مكاف البحث ىف الصف 
بروبولنجو جاوى الشرقية. وتلع ىذه ادلدرسة يف  اإلسالمية احلكومية بيطاف

 كرانأجنار بيطاف بربولنجو جاوى الشرقية.  59شارع سو رماف رقم 

  ةادلوضوعي و احلد -2

موضوع ىذا البحث ىو استخداـ لعب األ وار يف تنمية مهارة الكالـ 
بالًتكيز على ترقية نطق األصوات العربية نطلا صحيحا، و استخداـ ادلفر ات 

 راسة . ادلناسب عند الكالـ، ويف ترقية كفاتة الطالبة يف ا ات الكالـ بطالقة
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ادلتوسطة اإلسالمية درسة ادل من اينالثالصف جتريبة بالتطبيق على طلبة 
 بروبولنجو جاوى الشرقية احلكومية بيطاف

 ةالزمني و احلد -3

 .ـ 2011– 2010  يعلد ىذا البحث ىف العاـ الدراس
  

 تحديد المصطلحات - ز

ستخدـ يف ىذا البحث عد  من ادلصطلحات، و لتسهيق البحث يو 
 عّرؼ الباحث ادلصطلحات ادلستخدمة كما يل   :يسوؼ 

 لعب األ وار -1
أف يلـو الطالب بدور شخصية أخرى, سوات كانت ىذه الشخصية تارخيية أو 

وأفكارىا يف ادلوضوع أو اللضية ادلطروحة.  ويعرب عن ورائها  ،خيالية أو واقعية
يتطلبها ادلوقف   بأساليب معينة  ادلعتا  ولعب األ وار ىنا يعٍت سلوؾ الناس 
اكثر من  من  تم عا ة ىذه اللعبةتو   .وتفرضها متطلبات الدور وتوقعاتو

  .شخص واحد ، فإنو يعتمد على ما لعبت
 الكالـ مهارة -2

 تعبَت عن األفكار،على ال الطالبقدرة  مهارة الكالـ يف مستوى ادلتوسطة ى  
وطرح األسئلة حوؿ  صاللصنشاط وادلشاعر، واخلربات وادلعلومات من خالؿ 

الىت تعٌت يف نطق األصوات، واستعماؿ ادلفر ات، والتعبَت باجلمق  اذلوايةو ادلهنة 
 ادلفيدة بالًتاكيب النحوية، وقدرهتم على الكالـ بالطالقة واأل ات ادلمتاز.

 
 
 

 الدراسات السابقة -ح
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توجد عدة حبوث يف ناحية الكالـ  اليت قاـ هبا الباحثوف فيما سبق 
 منها : 

مهارة الكالـ باسًتاجتية األسئلة  تنمية"ـ( حبث  2008امحد توحيد ) -1
)حبث إجرائ  صف  يف الصف األوؿ بادلدرسة ادلتوسطة احلكومية  واألجوبة

ويهدؼ يف ىذا البحث إىل  سُت  ،النموذجية ببورواكارطا جاوى الوسطى("
عملية التعليم باسًتاتيجية األسئلة واألجوبة يف تنمية مهارة الكالـ لتالميذ 

ة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية بربواكارطا جاوى الصف األوؿ بادلدرس
الوسطى. واستخدـ الباحث  يف ىذا البحث منهج حبث إجرائ  صف  

(Class Action Research بادلدخق الكيف  و الكم . وأما نتيجة البحث )
تنمية مهارة الكالـ للطلبة يف فه  أف اسًتاتيجية األسئلة واألجوبة فعاؿ يف 

رسة ادلتوسطة االسالمية احلكومية النموذجية ببوروكارطا الصف األوؿ بادلد
جاوى الوسطى. وحيلق ذلك النمو باجلوانب األتية : أف معدؿ النتائج يف 

مها ارتفعا. وللد منت شجاعة  لصياغةالنطق ارتفع، و كذلك يف الًتكيب و ا
 8التالميذ يف الكالـ و  ور التالميذ يف أنشطة الكالـ.

"استخداـ اللصص يف ترقية مهارة الكالـ ( حبث ـ 2009)  حممد صاحل -2
باسورواف". أىداؼ -بالتطبيق على مدرسة الباسيٌت الثانوية اإلسالمية وونورجا

( الوقوؼ على إمتاـ تطبيق استخداـ اللصة يف تعليم 1ىذا البحث ى  )
( معرفة األثر البُت من تطبيق استخداـ اللصة يف تعليم 2مهارة الكالـ، )

ا لًتقية قدرهتم عند التعبَت الشفه  لدى التالميذ. واستخدـ الكالـ ىدف
من نتائج ىذا البحث ى  :    و  الباحث ادلنهج التجرييب بادلدخق الكم .

استخداـ اللصة يف تعليم مهارة الكالـ يشجعهم أكثر يف أ ات التعبَت  ( أف1)

                                                 
8
غَت منشورة )ماالنج : كلية  رسالة ماجستَت ،تنمية مهارة الكالم باستراتيجية األسئلة و األجوبةحممد توحيد،  

 ( 2008الدراسة العليا. شعبة تعليم اللغة العربية اجلامعة اإلسالمية ماالنج، 
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ليم ( أف تطبيق استخداـ اللصة يف تع2الشفه  عما يف النفس بلغة اذلدؼ،)
 9.مهارة الكالـ لو  ور فعاؿ يف ترقية قدرة التالميذ يف الكالـ

فعالية استخداـ الطريلة ادلباشرة يف تعليم " ـ( حبث2009) أغوس جوكو ترييونو -3
مهارة الكالـ بالتطبيق على مدرسة "منبع الصاحلُت" ادلتوسطة األىلية 

( تطبيق الطريلة ادلباشرة يف 1واألىداؼ من ىذا البحث ى  ) "،جرسيك 
تعليم مهارة الكالـ لطالب الفصق الثاىن مبدرسة "منبع الصاحلُت" ادلتوسطة 
األىلية جرسيك. واستخدـ الباحث يف ىذا البحث ادلنهج التجرييب يف مجاعة 

َتة يف تعليم أف الطريلة ادلباشرة فعاؿ كب و النتيجة منو واحدة بادلدخق الكم .
مهارة الكالـ لطلبة فصق الثاىن مبدرسة "منبع الصاحلُت" ادلتوسطة األىلية 

( 4( اللواعد، )3( تركيب اجلمق، )2( النطق، )1جرسيك من اجلوانب : )
( سرعة إجابة األسئلة 8( فهم األسئلة، )6( الطالقة، )5إختيار ادلفر ات، )

  10ادلطروحة.

تطوير مهارة الكالـ بادلدخق التلٍت يف "  ثحب( ـ2007) اهلل حارسحممد عبد  -4
األىداؼ من ىذا البحث ى  ".  ادلدرسة الثانوية ادلعارؼ سنجاساري ماالنج

تطوير مهارة الكالـ للتالميذ بادلدخق التلٍت، ودلعرفة كيفية تطبيق ادلدخق 
التلٍت يف مهارة الكالـ، ودلعرفة مدى فعالية مدخق التلٍت يف مهارة الكالـ. 

بع الباحث يف ىذا مدخق البحث الكيف  بادلنهج البحث  العلم  الصف  ويت
classroom Action Research) .) إجرات التعلم والتعليم والنتيجػػة منو أف

بادلدخق التلٍت يف تعليم مهارة الكالـ لو فعاؿ يف تنمية مجيع ادلهارت اللغوية 
تنمية كفاتة مهارة  خاصة يف تنمية مهارة الكالـ، ومدى جناح التالميذ يف

                                                 
9
غَت منشورة )ماالنج : كلية  رسالة ماجستَت ،استخدام القصص وأثره في ترقية مهارة الكالمحممد صاحل،   

 ( 2009الدراسة العليا. شعبة تعليم اللغة العربية اجلامعة اإلسالمية ماالنج، 
10

غَت منشورة  رسالة ماجستَت ،فعالية استخدام الطريقة المباشرة في تعليم مهارة الكالمأغوس جوكو ترييونو،  
 ( 2009)ماالنج : كلية الدراسة العليا. شعبة تعليم اللغة العربية اجلامعة اإلسالمية ماالنج، 
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الكالـ  بادلدخق التلٍت فهو ادلستوى اجليد جدا حيث كاف التالميذ حيصلوف 
 11.على النتائج اجليدة جدا وىم فرحوف باستخداـ ادلدخق التلٍت

مهارة الكالـ أصعب  أفعرؼ الباحث ي السابلةبعد مالحظات الدراسات 
تنوعة ومناسبة لتحليق فيحتاج إىل عدة طرؽ وأساليب م عند الدارسُتمهارة  

ويستخدـ الباحث لعب األ وار ألنو مل يبحث يف  .أىداؼ تدريس مهارة الكالـ
 الدراسات السابلة 

فا  الباحث من الدراسات السابلة بتطبيق األسلوب من جانب ادلوضوع أو 
لعب األ وار والبحث مركز يف تعليم مهارة الكالـ، ألف األغراض ادلنشو ة من ىذا 

 بادلدخق الكم و تنمية مهارة الكالـ، ويف ادلنهج يتبع الباحث التجريىب األسلوب ى
 

o0o 

                                                 
11

تطوير مهارة الكالم بالمدخل التقنى في المدرسة الثانوية المعارف تطوير حممد عبد اهلل حارس،  
لعليا. شعبة تعليم اللغة العربية اجلامعة غَت منشورة )ماالنج : كلية الدراسة ا رسالة ماجستَت ،سنجاساري ماالنج
 ( 2009اإلسالمية ماالنج، 
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 الفصل الثاني

 ياإلطار النظر 

  مهارة الكالم األول : 

 مفهوم مهارة الكالم -أ 

الكالال لغل الالاغة الال رةغةالال غافيالال،اتغاد االالكةمغوةوالالكغاداكقاالال غ الال،غاد الال غال الال   غ
بالالال لو لغالالالال يغه الالاللغةوالالالقغب فل الالال ظمغه الالال  غلغح ةالالال غجلالالال لمغوةوالالالكغالو الالال ةغ الالال،غا اقالالالاغ

غ1.ادرجل اغاد اكةغب ل،ضعغرم،غ:غج ءغالشا ء
أمالال غلغاطيالالإ حغاحالالقغالكالال لغادوإالال، غالالال يغه الاللغبالالقغادالالاكق غةاالال غلغح ةالالقغ
مالال غغ  جةالالقمغأوغهالال  رشغمالال غمشالال ةرغوااة زالال تمغومالال غه هالالرغبالالقغة قالالقغمالال غغرأيغأوغ
فكرمغوم غهرهكغأنغه ودغبقغغريشغم غم ق،م تغمغأوغرم،غذلكغمغبإ قالاغواحةالا بمغمالعغ

غغ2.ي اغلغالا  ريغوز ماغلغافداء
الكال لغبنحالقغ:غمال غه الكرغةال غاطحةال نغمال غيال،تغه اللغبالقغةال غغوديك غت رهف

غ.غ3غش ءغلقغدطلاغلغذ  غاداكق غوالة معمغأوغةقىغافقلغلغذ  غاداكق 
الكالال لغأوغالا  الالريغالشالال ،ىغ الال،غفالال غح الاللغاد ا الالكاتغوغمشالال ةرغواطاة زالال تغغ

مالال غغوغاد ق،مالال تغواد الال رخلغوا الاللاتغواففكالال رغواشراءغمالال غشالالال غاعغ هالالرغح الال غه الالع
غغ4ادةااعغأوغادةا  لغأوغادال  بغم،قعغال  ، غوغال ه غوغالا  ةلغواطزاج با.

                                                 
1
غ829ل(مغص.مغصغغ1985الق اغال رباامغمغا  ءغالث ىنغ)م ر:غم ج غالمعجم الوسيطغابرا ا غمكجل،رمغ 
2
غغ161.غمرجعغح ةقمغصغغ 
3
ل(مغغ1992م)غالره ض:غدارغالة لمغالمهارات اللغوية  ماهيتها وطرائق تدريسهامغةقا نغحما،دغفؤادغأضبكغ 

غ.88-87.غص
4
غ.11غصغمرجع سابق،مغالق ،دىغابرا ا غم غ 
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فغالا  الالالريغالشالالال هىغالا رهالالالفغافهالالالريغمالالالكىغت الالالكادغواتةالالال عغو الالال  غمالالال غهاضالالال 
غأمهااغهآياغب غفو،نغالق ا.غغلقغل وجم طتقغدم غجي

تغالكالالال لغلغالق الالالاغالث حاالالالاغمالالال غادهالالال راتغافز زالالالااغالالالال غسبثالالاللغغ هالالالاغمالالال غغ هالالال 
 غ5الكرازاغالق ،هاغوغانغجل نغ ،غح ةقغوزاقاغل ت   غمعغاشهره .غ

غ
 أهمية مهارة الكالم -ب 

نغالك لغاوغالا كثغم غأ  غال،انغالوش طغالق ،ىغلقك  رغوال   رغةقىغا
غهاكقا،نغ غاىغاهن  غلغاا هت  غالكا با غم  غاجلثر غالك ل غف لو سغهةاالكم،ن الة،اء

غ غديك  غ و  غوم  غهكا ،ن. غدم  غالق ،هاغاجلثر غادا رزا غل غج ء غأ   غالك ل اةا  ر
غهها  غان غهق ل غالق ،ها غال كرة غم  غوالا  ري غ. غادكرسهبغوازاالكاماه  وهةا،ة ه غغ 

غف غالاكرهل. غل غال ه غالإ ب غةقى غال كرة غ: غش   غذات غالق ،ها غال كرة ك حت
.غوام غغوال كرةغةقىغالا  ريغ.غأم غال كرةغةقىغال ه غفه غفه غم غحةاعغوفه غم غح رأ

6ال كرةغةقىغالا  ريغفاشالغالا  ريغالش ،ىغوالا  ريغالكا يب.
 

خمق، غاجاا ة غو ،غانغالك لغأمرغمه غلغاحلا ةغفنغاطحة نغهق قغاهللغ
 طغه ا  غة غغ هرغوهب غه،يلغوه لغة غااة زقغوغأفك رشغاعغاشهره غلغجماا قم

 غ7:وأم غأمهااغالك لغجلا غهقىغ

غالك لغم غادؤجلكغأنغغ-1 وزاقاغافه لغز قغالكا باغلغال،ج،د,غف إلحة نغب ةا  رش
 تكق غق لغأنغهكاب,غول لكغفإنغالك لغه دلغلقكا با.

                                                 
5
غ.487غصمبقاس مرجع مغ  اااغأضبكغرشكيغ 
6
غ171(مغصغ2111مغ)دارغال  حمغةا ن,غغ، المهارات الدراسيةةقىغا ،يل 
7
غجل لك.غ37.غصغ(1991غال   رة,غغاد رهاغالوهضااغغمكا ا),غالعربية اللغة تدريس طرق,غةإ غحماكغابرا ا غ 

غ.88-87.غمغصمرجع سابقمةقا نغحما،دغفؤادغأضبكغأحظر
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الاكرهبغةقىغالك لغه ّ،دغاإلحة نغ  قاغلغالا  ريغة غأفك رشغوال كرةغةقىغغ-2
 م،اجهاغا ا  ري.

غوث  فاغلغا جاغم زاغ-3 غم غارها غفاه  غدب  غاد  يرة غوغابكاغاحلا ة غءاعغادو قشا
وطغز الغاعغذلكغاطغب لاكرهبغال،ازعغةقىغالا كثغم غغموغاإلقو عغمالرأي

 هؤديغاعغالا  ريغال،اض غةا غلغالو ل.

 ب لك لغحي لغاطت   غوه  كغاطح إ عغ.-4

ىغاداكق ,غوم رفاغث  فاق,غلق ك غةقغ–اعغاكغم غغ–والك لغمؤشرغي د غغ-5
 ومهواق.غ,اجاا ةااطغقو   ا

غوالك لغوزاقاغاطقو ع,غوال ه غب غاداكق غوغادال  ب.غ-6
 والك لغوزاقاغلاو الغال ردغةا غه  حاق.غ-7

الك لغحش طغاحة ينغه ،لغبقغال  ريغوغالك ري,غوادا ق غوغا   ل,غوال جلرغوغغ-8
افحثى,غااثغهاا غلق ردغفرياغأجلثرغق غالا  ملغمعغاحلا ةغوالا  ريغة غمإ ل قغ

 الضرورها.

غأنغغ-9 غديك  غط غخماقفغمرااقه , غل غالا قاااا غال اقاا غل غر اةا غوزاقا والك ل
 هةا ينغةوقغم ق غلغأهاغم دةغم غاد،ادغلقشرحغوالا،ضا .

 

 أهداف تعليم الكالم -ج 

غ:غ8أ  غأ كاخلغت قا غالك لغ  
غوالاو ا  -1 غالول غهؤدي غوأن غال رباا غأي،اتغالق ا غادا ق  غهوإق غب ،ر  غأن

غ.ادالاق اغوذلكغبإره اغم  ،لاغم غأبو ءغال رباا
غأنغهوإقغافي،اتغاداج ورةغواداش هبا -2

                                                 
8
مغ)اهةاك،:غموش،راتغالعربية لغير الناطقين به، طرائق تدريس اللغة حماكغجل ملغالو قاغورشكىغأضبكغ  اااغ 

غ131(غص.غ2113ادوظااغاإلز مااغلقرتبااغوال ق،لغوالث  فامغ
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غأنغهكركغال ر غلغالوإقغب غاحلرجل تغال  ريةغواحلرجل تغالإ،هقا -3
غ ازأنغه لغة غأفك رشغمةاالكم غال اغغوالو ،غوادو  -4
ال ربااغأنغه لغة غأفك رشغمةاالكم غالوظ لغال  ا غلرتجلابغالكقااغلغ -5

غه ياغلغل اغالك ل
اغال ربااغلغالا  ريغالش ،يغمثلغالا جلريغأنغهةاالكلغب ضغه    غالق  -6

وغالانحاثغوسبااا غال كدغوغاحل  غوحظ لغال  لغوغأزمواقغوغريغذلكغدم غهق لغ
غ ل ربااباداكق غ

أنغهكاةبغثروةغل ظااغجل مااغمو ز اغل ارشغومةا،ىغحضجقغوقكراتقمغوغ -7
غالثروةغلغاسب لغةاقااغات   غة رهاأنغهةاالكلغ  شغ

أنغهةاالكلغب ضغأشك  غالث  فاغال ربااغاد  ،لاغوادو ز اغل ارشغومةا،اشغ -8
غهكاةبغب ضغاد ق،م تغافز سغة غ غوأن غةاققم غو  ا ا اطجاا ةى

غتراثغال ريبغواإلز م 
غغ  دهاأنغه لغة غح ةقغت  رياغواض  غوم ه،م غلغم،اقفغاحلكهثغال -9
غ -11 غم  غهااك  غوغأن غما ل غبشكل غهب  غوالا كث غال رباا غب لق ا الا كري

 مرتابطغل رتاتغزموااغم  ،لا

9توجيهات عامة لتدريس مهارة الكالم -د 
 

غدم  -1 غه   غالك ل غه رزتكرهل غأن غب لك غه  ك غ: غالك ل ضغالإ لبغرغا
غانغالك لغ غةوقم غبو ةقغطغأنغهاكق غغريش ب ل  لغاعغم،اقفغهاكق غفاه 

غانغتكق غم ق غو لغمةاا  غمه رةغطغها قاه غالإ لب

                                                 
9
غ131مرجعغح ةقمغص.غغ 
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غه  كغب لكغأطغهكقفغالهت أنغه لغالإ بغة غهلغ -2  بغب لك لغإ:
غلكهقغ غهك،ن غالإ لبغأن غها ق  غأن غهو  ى غبقم غةق  غلالغلكهه  غشائ ة 

غشائغها كثغةوق
غالإ لبغ -3 غفاق غهردد غ لا  غحش    غلالغالك ل غاطحا  ش: غت،جاق الاكرهبغةقى

 ل.غانغالك لغحش   غة ق غمرجلب.غاحقغة  راتغم اواغوقتغم هرادغموقغالك
هةاق لغال كرةغةقىغسباا غافي،اتغةوكغمس ةه غوةوكغحإ ه .غوال كرةغةقىغ

 ها خلغاد  اا فه غهؤديغاعغهت رخلغالرتاجلابغوجلافغأنغا

 مواد تعليم مهارة الكالم -ه 

 احمل دثاغغ -غأ

  غةاقااغتا غب غما كثغومةااعغأوغأجلثرمغما كثغ ،غمرزلغ
غ غةاقااغلق كرةم غل غدور غلق غموها  غوجلل غلق كرة. غمةا  ل غ ، ومةااع

اطت   مغودورغاحمل دثاغهاقال غلغت،ضا غأفك رشغة غ رهقغحظ غالكقا تغ
ب ضه غمعغب ضغلغواكاتغربالغفكرةغواإلزا ة رغة غاد  غال  مضغلغ

11احلكهث.
 

غفإذاغغ غوالك  ر. غلق   ر غالوش ط غأل،ان غأ   غم  غاحمل دثا غان ل لكم
غاع غأنغأض و  غوجكح  غب حمل دثا. غا اا ل غم  غاحلكهثا غاحلا ة غت اضاق غذلكغم 

احمل دثاغهو  ىغأنغربظىغدبك حاغجل ريةغلغادكرزامغف غبكغأنغها ق غالا ما غ
ال كرةغةقىغمش رجلاغغري  غلغأثو ءغاحمل دثامغوأنغهك،نغق دراغةقىغت اريغجمرىغ

                                                 
11

غغ119.صغمبقاس مرجعغمةقا نغحما،دغفؤادغأضبكغ 
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غالك  غهو    غافوق تغالىت غو غافم جل  غوم رفا غأنغاحلكهثم غبك غوط غفاه م ل
 غغغ11هك،نغق دراغةقىغت كًنغالو سغب ضه غل  ض

 ادو قشا -غب

غوز  لغ غوم  رضم غمؤهك غفاق غهك،ن غال ي غادشرتك غاحلكهث   
غالو قك. غالا كريي غاإلث ر غحش ط غأهن  غ   غادو قشا غوأز س وفاه غغ12وجمابم

ادو قش تغالىتغذبريغةوكغا  خلغلغمةنلاغم مغأوغةوكغوضعغهإاغلق ا سغ
غأنغب ال غوهو  ى غاجمل طتغلقاو قشام غ  ش غجلل غم م غةال غت كًن غةوك غأو م

غلغ غحةاهكفه  غأن غجيب غالىت غوادا،  غواده رات غلق كرات غاشن حقا ت
 غغ13ت قااه .

 اك هاغال    -غت

  غاك هاغحثرهاغتةااكغأاكاثه غم غا ا  غأوغال،اقعغأوغموها غم  مغ
لغاادهاامغف ل  اغوت  غةقىغق،اةكغم اوامغواك هاغال   غم غأل،انغالك 

هريغم  غلقاكرهبغةقىغمه رةغالك لمغف بغالو سغلق   غجي قه غة م غ
غ14م غة،املغترقااغالك ل

غ
غ
 

                                                 
11

غغ147(مغص.غ2113)الره ض:غغمكا اغالا،باغغطرائق تعليم اللغة العربيةحماكغب غابرا ا غا إابمغغ 
12

غغ111.صغمبقاس مرجعغمةقا نغحما،دغفؤادغأضبكغ 
13

غغغ147مغص.غ، مرجع سابقحماكغب غابرا ا غا إابغ 
14

غ116.صغمبقاس مرجعغمةقا نغحما،دغفؤادغأضبكغ 
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 طرائق تعليم مهارة الكالم -و 

 افزق،بغاد  شرغ -1

غالق  تغ غوت ق  غت قا  غل غاإلزاالكال غالش   ا غافز لاب غم  و ،
غ غش عغتةاااق غم  غافزق،بغ ، غول لغ  ا غوال كرةغافجو اام غاد  شرة. ب لإره ا

غالكالاغ غالكقا تغب فشا ء غربط غافزق،بغ   غ  ا غةقاه  غه ،ل غالىت افز زاا
غأنغالةا  غقكغ غودب  غادا قاام غب لةا  غب لا  ريغلغالق ا غمثغربطغافشا ء ةقاه م
هك،نغفكرةغأوغاكهث غاا،ه غجل م مغفإحقغهنيتغب كغذلكغربطغالةا  غهب اغاد  غ

 15ا اغالىتغأةإتغال كرةغح ضقغاحل ا  .ب  لةغاحل 

16.زقةاغافةا  غواحلرجل تغالااثاقا -2
 

غدرجاغغ غةقى غل ،ها غالكارز غدا رزا غه ،د غالواطغأحق غدما اتغ  ا وم 
جل ريةغم غال  اغف فهإ ءغة دةغم غتك،نغققاقاغفنغتةقةلغافاكاثغحيك غ

غادوإقغ والاةقةلغجي لغالا  ريغوه،جهقمغفكلغصبقاغتؤديغلقجاقاغالا لاامغو  ا
غالإ بغق دره غةقىغادراكغا إنغوالا  ا غل  ضه غال  ض.

غالكقا تغبةه،لاغ غم  ين غةقى غالةاإرة غالكارسغم  غديك  وجل لكغاحق
ووض،حغطغرت  طغالكقااغدب و   غم  شرةغام غلغشكلغالشائغالكالاغةقاقمغو  اغ

غا كهك غلغم،اقفغالك ل غالق ا غها جلر غةقىغأن غالكارسغأهض  غبشكلغهة ةك ة
 أزهلغدم غل،غقكمتغلقغم  ينغالكقا تغلغصبلغمو  قاغأوغلغم رداتغمو  لا.

 افزئقاغوافج،با.غ -3

                                                 
15

غ136.صغمبقاس مرجعغحما،دغجل ملغالو قاغوغرشكىغأضبكغ  ااامغغ 
16

غ139-138ادرجعغح ةقمغص.غغ 
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ت الغ  شغالإره اغم غأحةبغالإر غوأزهقه غوأجلثر  غف  لااغلغتكرهلغ
غبنزئقاغ غافزق،ب غ  ا غازاالكال غاد ق  غه كأ غم  غوة دة غال رباام غب لق ا احمل دثا

رةغالكارز غةقىغاإلزاج باغلقا،اقفغالش ،هاغهوا لغواج باغق ريةغوغمعغمن،غقك
غاد،اقفغ غوم  غاد  كم غاع غالةهل غم  غفاا كل غت كم م غأجلثر غمراال غاع اد ق 

غغ17ال  ريةغاعغم،اقفغج، رهاغتةا ر غةكةغدق  ق.
وغز،ىغتقكغافز لابغالة ب امغ و كغب ضغاطزرتاتاجا تغأوجما،ةاغ

غأز لابغالاكرهلغدي َرسغهب غتكرهلمغالإرا قغو غالإ بغلغواكاتغافحشإا  
و  :غل بغافدوارمغوادو قشامغواد  بقامغوال  ا)ة غهلةغح ةاامغهلةغاا،هامغ

 غغغ18هلةغقرا اا(مغاحمل ضرةمغت رهرغش هاامغقراءةغجهرهامغوغدرامى.

19األسس وطرق تنمية مهارة الكالم -ز 
 

بك لغالو س,غوه  كغب فزلغ  غ    اغم غاد  دئغواحل   قغال غتا ققغ
 و  شغافزلغموه غم غ ،غح ة ,غوم غ ،غترب،يغ,أوغل ،يغجلا غهق :

غاطزلغالو ةااغ-1غ
 اإلحة نغبإ ا اقغما  غاعغالا كثغة غح ةقغومش  كتق.غ-(أغ

أنغهك،نغاحلكهثغازاج باغلكافعغح ة غه كرغم غاداكق مغوجي ققغغ-(ب
 هوإققغلغاكهثق.

و  اغأز سغح ة غديك غغاكقا .غق اغا جلغوالاهابغةوكغب ضغادغ-(ج
الا قبغةقاقغباشجاعغاففرادغا ج،ل مغواغرا ه غب لك لغمغوأه   غ

                                                 
17

غ141-139ادرجعغح ةقمغص.غغ 
18

 Iskandarwassid, Dadang Sunendar, Strategi Pembelajaran Bahasa (Bandung: Remajaغ 

Rosdakarya,2009) p. 250 

19
غ92-89.صغمبقاس مرجعغمةقا نغحما،دغفؤادغأضبكغ 



01 

 

ب لق غوال لمغواجي دغالكافعغلقك لغووضعغاحل،اف غادشج اغهل غةقىغ
الك لمغوديك غأنغهك،نغاحلكهثغة غادش  كاتغالشال ااغمكه غ

 ثلغ ؤطء.دمو ز  غ

ف إلحة نغبإ ا اقغهرغبغلغت قاكغغريشغف لإ لغحيبغأنغاحمل جل ةغوالا قاك:غغغ-(د
 ه قكغوالكهقغوالاقاا غحيبغأنغه قكغأزا ذش.

لغأثو ءغةاقااغالك لغه ،لغال   غب اقاا غمه غ:غةاقااغالا قالغوةاقااغغ-(ه
الرتجلاب.غومه غةاقاا نغربكث نغداهلغالو لغال شرهاغبإره اغدهو ماكااغ

غثروتقغالق ،هاغلاالا رغموه مغوةاقااغالرتجلابغف لا قالغ ،غرج،عغاداكق غاع
   غ:غتنلافغال   رةغادإق،باغم غتقكغالثروةغالق ،ها.غ

غ.افزلغالرتب،هاغ-2
م غاقغاداكق غلغاد،ض،عغال يغهرغبغأنغها كثغفاقغوترتكغلقغغماحلرهاغغ-(غأ

غهو   غ غأز سغترب،ي غف حلرها غةوه م غالا  ري غهرهك غال  غةرضغاففك ر ارها
 مراةاقغةوكغالاكرهبغةقىغمه رةغالك ل.

الاو،عغلغالك لغ:غفرياةىغأنغهك،نغاحلكهثغماو،ة مغوطغهةريغلغاذب شغغ-(ب
 وااك.

 ا،نغةقىغال ك غلغالا  ري.غلغالرتب،هاغانغها ،دغاداكقافزغال ك :غم غ-(ج

كدغلقك لغحيةكلغربكهكغال،قتغ:غم غافزلغالرتب،هاغادا ق اغب لك لغأطغغ-(غد
وقتغم  غفااك غأنغهكربغاداكق غةقىغالك لغلغأوق تغخماق اغوم غ

 ه  غم،اقفغما كدة.

غز بقغغ-(ه غ غلالغلق غش ء غها كثغة  غأن غديكوق غط غاداكق  غالة ب ام ا لة
غفاو   غأنغ غةق غبق غجل نغلق غاذا غة غالش ء غها كثغبإ قا غوامن  م رفام
غم غجم  غهلاتغاداكقا غمثلغاحلكهثغة غ غم،ض،ة تغالك ل زبا ر

 اجملااعغوم فاقغم غت  ةلغوغأاكاث.غ
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غافزلغالق ،هاغ-3
يغلكىغاداكقا :غوها غالا قبغةقىغ  شغادشكقاغبكثرةغققاغاحمل ، غالق ،غغ-(أ

ال راءةغلق   غأوغاد  طتغافدبااغذاتغافزق،بغادرت عغاىتغهة ةكشغ
 ةقىغالا  ريغغبنل  ظغةربااغزقاااغغم  غواةراب غوراقااغافزق،ب.غ

غت،ضعغغ-(ب غمل غواذا غلقا  ين غق،الب غف فل  ظ غالق ظ: غق ل غب د   اط اا ل
 غياغغجاكةغأز ءغفهاه .اد  ينغل

غأنغغ-(ج غق ل غهاكق  غاإلحة ن غأن غةرفو  غف ك غالكا با: غهة ق غالش ،ي الك ل
غت،زعغ غفاق غالاكق  غلغاد،ض،عغق ل غف حلكهثغالش ،يغوادو قشا هكابم
م غدا رةغالك لغوت ا غ ف ق غجكهكةغل و يرغاد،ض،عمغوة غ ره ه غها غ

 ربكهكغجما،ةاغاففك رغافز زاا.

غطغاد،ض،عغوت ةااقغاعغم كماغوةرضغوغه سبا.غزبإاغ-(دغ
غتا فغهاغ-(ه غحباث غفكرة غلكل غال زما غوالا  ريات غوا ال غالكقا ت اا ر

غالربطغ غأدوات غازاالكال غوي ا غواطجلاا  م غواد،ض،ع غالرتجلاب بة ما
 حباثغاد  .

 تقويم مهارة الكالم -ح 

حش   نغلغةاقااغالا ،ًنغ ،غاحشإاغأوغةاقااغد رفاغحا  جغالا قاااامغو و كغ
الا ،ًن:غال ا سغوال ااامغف لا ،ًنغافو غ ،غجلاا غوغالا ،ًنغالث ىنغ ،غجلا ا مغولا  اقغ

غ21ةاقااغالا ،ًنغهةاالكلغوز  لغالا ،ًنغموه غاطها  ر.
غاط غأن غأرهكوا، غزهرمس  غ اعغرأت غادرت ا غالإره ا غأو غوزاقا غ ، ها  ر

وهتكخلغااا  رغمه رةغالك لغغ21ت قاق.ال ا ح تغة غاا،ا غش  غحظراغةقىغحا  جغ
غ و غ غاطزئقا غتك،ن غوقك غادالاق ام غدبةا،اه تق غالك ل غالإ لبغةقى غقا سغقكرة اع

                                                 
20

 Iskandarwassid, Dadang Sunendar ,Op cit., p. 179 
21

 Loc.Cit.  
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غاحل لاغطغبكغأنغتك،نغش هااغفنغ كخلغ غولك غاإلج باغلغ  ش غأوغجلا با  ش ها 
غغ23وخيالغالا  ريغالش ه غب ّكةغ ر غموه :غ22اطها  رغ ،غقا سغقكرةغالك ل.

 غالإ لبغأنغها كثغة غم،ض،عغمنل،خلغلكهقمغوه ،لغةقىغأز سغهإقبغم -1
 الإ قاغوال  ا.

 ت،جقغاعغالإ لبغأزئقاغجلا با غأوغش هااغوتاإقبغاج ب تغش هااغق رية. -2

م غاداك غانغتك،نغافزئقاغمةجقاغةقىغالشرهطغوهرتكغب غجللغزؤا غو هرغ -3
 وقتغجل خلغلإلج با.

 ةقاه غش ها غلغوقتغحمكد.غت كلغاعغالإ لبغي،رةغهإقبغموقغأنغه ّقق -4

غلغحم دثاغ -5 غا، غم،ض،عغم  غأو غش هاا غلغحم ورة غأجلثر غأو هشرتكغ  ل  ن
 ارة.

غ  شغ غولغت اا  غالك ل غمه رة غاها  ر غلغاجراء غ و كغي ،با وطغشكغأن
اده رةمغااثغأهن غتاإقبغلغال  دةغاها  راتغفردهاغدم غهةا ر غوقا غ ،ه .غجلا غأنغ

 م غزاك،نغقره اغم غال اتااغب اكةغة غاد،ض،ةااغلغال كهكغم غدرجاغاطها  رغالك
غغغ24احل طتغبة بغجلثريةغال ،املغذاتغال  قا.

وديك غأنغح اظغاعغاحمل ورةغب غالإ بغلو الغجل  ءهت غلغالك لمغوجلا غ
غ غ غغ(Ngalim Purwanto) ق  غة ملغف،روا   غ غم غادواتغغ غأنغاد اظاغ  غأداة "

                                                 
22

غ113ل(مغصغ2111)افردان:غدارغال  حمغاإلختبار اللغوية، حماكغةقىغا ،عمغغ 
23

ل(غص.غ1989)غالره ض:غصباعغاحل ، غحم ، اغلقاؤلفمغغ، أساليب تدريس اللغة العربية،حماكغةقىغا ،عغ 
غغغغغ165
24

غ114مغص.غلمرجع نفسهاغ 
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ض،ءغت ،ًنغحااجاغالا ّق غتةاالكلغاد اظاغجلا وااغالا ،ًنغل ا سغةاقااغالا ،ًن.غولغ
.الا ق غلغح اااغاده رات

25 

 

غولغاها  رغمه رةغالك لغرما جغاعغاد  هريمغو  غجلا هقى:
غ

 26تقويم لنطق الطالب وحديثه( 1.1جدول) 
 النطق -أ 

غالكرجاغاد  هري
غ5غم ه،لغسب م غمعغوج،دغلكواغأجو ااغه ا ا

غ4غم ه،لغاعغاكغب اكغمعغوج،دغلكواغأجو ااغواض ا
ب ضغافهإ ءغالوإقغتةاكة غاإلح  تغبإم  نغوقكغت ،دغاعغز،ءغ

غفه غم غه واقغادا كثغااا ح 
غ3

غ2غه  بغفهاقغلكثرةغأهإ ءغالوإق
غ1غطغديك غفه غم غه واقغلكثرةغأهإ ءغالوإق

 

 المفردات اللغوية -ب 

غالكرجاغاد  هري
غ5غاد رداتغالىتغه ضقه غما كثغالق اغافيلهةاالكلغح لغ

غ4غهةاالكلغأل    غغريغم ّلةغأاا ح غولك غاد  غم غه ، غم ه،لغسب م غ

                                                 
25

 Ngalim Purwanto. Prinsip-prinsip Teknik Evaluasi Pengajaran, (Bandung: Remaja Rosda 

Karya, 2006), p. 31  
26

مغالإ  اغافوعمغ)ل و ن:غ، تعليم اللغة العربية الحية وتعليمها بين النظر والتطبيقي حغغة كغاحملاكغال ريبغ 
غغ173-172ل(غص.غ1981بريوتمغ
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الكرجا   ادا ّ ل ةقاه    

 الكرجا الكقاا 
 الوااجا 

ه ا  غب ضغافل  ظغا   ئاغأاا ح غدم غهاة بغلغةكلغوض،حغم  غب ضغ
غف راتغاكهثق

غ3

غالةا  غث غغري غل غاد ردات غوهةاالكل غحمكودة غاد ردات غم  غالق ،ها روتق
غو زبغأاا ح اد

غ2

غ1غجهقاغب لكثرةغم غاد رداتغالق ،هاغجي لغاكهثقغغريغم ه،لغةقىغاإل   
 الطالقة  -ج 

غالكرجاغاد  هري
غ5غها كثغبإ قاغوب غجمه،دغواض غجلنيغما كثغأيقىغب لق ا

غ4غمعغب ضغالرتددغوالاكرارغهةاإاعغأنغه لغسب م غةا غهرهك
غ غوال طء غوالاق ث  غم غالرتدد غهرهكغوقكغهكثر الشكهكغلغالا  ريغةا 
غه  بغفه غب ضغف راتغاكهثق

غ3

غ2غهكثرغم غالرتددغوتإ، غفرتاتغيااقغاىتغه  بغفه غم غه واق
غ1غطغديك غفه غم غه واقغلكثرةغترددشغو ، غفرتاتغال اتغم غج ح ق

غ
غ
غ

غاداا  غدرجاقغمثغه الغالوااجاغب لرم،زغافتاا:غوب كغأنغه ّكرغجلل
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غ(KKM)ود رفاغذم حغالإ بغحيا جغاعغم غهةاىغب د ا رغافدىنغلوج حغالإ بغ
 والك  ءةغافز زااغلقإ بغ  (Essensialال ىغقررشغادكرسغحظراغاعغمهااغاد دةغ)

(intake)  غ27ودرجاغال  ،باغلقا دةغوال،ز  لغالا قاااا.غ

غ  

                                                 
27

 H. Khaeruddin, et all. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, Konsep dan Implementasinya di 

Madrasah, (Jogyakarta, Pilar Media, 2007), p. 234 
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 الثاني : لعب األدوار

و  غم غأز لابغال الغا ا ةىغاد،جقغبإجراءاتغوتاك،نغاجملا،ةاغم غ
غ7 غب د،اقفمغغ11: غاطلا ال غةقى غالإ ب غتكرهب غازاالكامق غوهاإقب   ب.

غافزق،بغ غواحل،اراتغادةرتزقامغوحي رغا لاءغم غازاالكالغ  ا غالكرامىم وافداء
قكغهؤدىغاعغحا  جغم  جلةاغلغا لاغفشلغدونغتكرهبغمة قغةقىغماإق  تقغفحقغ

غ28الإ بغلغأداءغافدوارغوت رضه غلقةالرهاغم غق لغزم  ه 
ا لاغم غغل ا سغديك غةقىغافرتاضغأحقغغبو ءغفو غمرةغيوع  اغالوا،ذجغم
غاحل ا اا غاحلا ة غ .مش جلل غل ب غأن غهغدورافث حا م غالإ ب غلشجع ة غقا  ري
غبق غوافداء غ ث لث .مش ةر   غأن غالم غالو ةاا غ اقاا غاشرتاك غ   ال ا غوغاد،اقف

  اغ .ا قالالمعغالاق   ااغاعغال،ة غم غه  غادش رجلاغغوت،جاهه مغغاتد ةا اطوغ
  29(.Shaftel Georgeز االغ)غج،رجغشرا كهالوا،ذجغ

  مفهوم لعب األدوار -أ

غ غمن،ذج غ ، غها  غ  بغاازال بغافدوار غتإ،هر غه   غم  غالا قاااا اد،اد
كارز،نغباكوهرشغةقىغشكلغبقغالغال يغق لغوالا كهر.غتإ،هرغا ا  غوالا كهرغالإ ب

غأوغصب غوغ دةاا ة غالق  ات. غه ااكغغم غغا غة دةغ  ش غفإحق اجلثرغم غشال غوااكغم
غغ31 ةقىغم غل  ت.

 غ31و  غجلا هقى:غا رصغةا روت كغالا رهفغم غل بغافدوارغجلا غقكمقغ

                                                 
28

غ72.غصغمرجع سابقم غابرا ا غالق ،ديمغ 
29

 Hamzah B. Uno, Model pembelajaran;  Menciptakan Proses Belajar Mengajar yang Kreatif 

dan Efektif. (Jakarta; Bumi Aksara, 2009) p. 25  
30

 Kokom Komalasari, Pembelajaran berbasis kontekstual, konteks dan aplikasi (Bandung, Refika 

Aditama, 2010) p. 80 
31

 Haris Umar, http://www.egyscholars.com/vb/showthread.php?t=6738 diakses tanggal 13 Januari 

2011 

http://www.egyscholars.com/vb/showthread.php?t=6738
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غهرت  -1 غلةق،ك غت ،ر غبنحق غالكور غزاو ،رد غم غه رخل غوب  ا غم   غبشال  ط
  .ي  تقغالشال اا,غفحقغت  ريغة غا ج تق

غض،ءغ -2 غل غشال غم   غم  غما،قع غزق،ك غة  غة  رة غالكور غأن غ هرون وهرى
غأنغ غز ق غدم  غهاض  غه    غال رد. غاع غوازاو دا غواد  هري غال ا  غم  جما،ةا
غالةق،كغ غوأنغ  ا غال رد, غالةق،كغوشال اا لق بغالكورغمك،ح غأز زا غمه 

غربرجلقغال ا غواد  هريغالة  كةغلغاجملااع.غ

نحقغزق،كغاجاا ة غما،قعغم غشال غهش لغمرجل اغم او غوه رخلغروحرتيغالكورغب -3
 اجملااع ل

غم او غغ -4 غاجاا ةا  غديثلغم،ق   غأنغل بغالكور غابرا ا غو هرون غالةا ر وهرىغة ك
غو ،غ غادكربغبكورالإرخلغاشهرغلغالا  ةل. غاحقغحيكثغب ل  لغوه ،ل غل، جلا 

،احبغهنجغم غمو  جغالا ق غاطجاا ة غهاكربغدب اض شغالشال غةقىغأداءغج
 م غالةق،كغاطجاا ة غاعغأنغها وه غوهكاةبغاده رةغفاه .غ

بااثالغ وهرىغ اا م نغأنغل بغالكورغأزق،بغت قاا غارش ديغهاضا غقا لغال رد -5
دورغم  غبإره اغمن،ذجااغهبكخلغابرازغأ  غادشك تغال غه،اجهه غةوكغأدا قغ

 هل اغالكور.غ

مث لااغطباك رغالغدشكقاغم غغل بغالكورغ ره اغتكرهل أم غت،راحلغفا ، غأن -6
ب زاالكالغأز لابغدرامااغإلحا جغواهاا رغاحلق، غال كهقاغلغاجملا،ةاغأوغال راعغ

 اطجاا ة .غ



15 

 

هتكخلغغالىتغا قااااغادالإإاالافحشإاغغ  غوذجلرغ ش لغغأنغل بغافدوار
غر اةااةقىغث ثاغج،احبغغاتبوغدوارافغل ب .كدةاحملغا قااااالغأ كاخلغرب اقغبقغاع
32غ احلا ةغالا،مااغلغهلةغالكورهاغغم 

غ:
غ) -1 غالكور غم غأي  بغ(Role-takingأهك غالض طغم غالا،ق  تغاطجاا ةاا غ ، م

الكورمغمث  غ:غالكورغةقىغأز سغال  ق تغ)م ذاغت  لغال اا ت(مغأوغةقىغأز سغ
 .(1976مغGoffmanال، ا ااغ)جلافغت الغوجل لاغالشر ا(غلغاحل لاغاطجاا ةااغ)

ريغم غاا لقغالكورو  غ:غقكرةغأي  بغغ(Role-makingم(role-makingيوعغالكورغ) -2
 .Robertsواحش ءغافدوارغادإق،باغلغأيغوقتغ)غم هرغبشكلغجل ريغدورغدورغاع

 (غ1991

افدوارغمعغغتا  وضغهب غال غغالكرجاغو  غ:(role-negotitionادة وماغلغالكورغ)غ -3
 لغاطجاا ة .م  اشهره غلغم  هريغوقا،دغالاغالكورأي  بغ

غ غل غادش رجلغمافدوارل ب غغادة وماغ،نهق ب غغة  غالا،ق  تغافدوار ب 
لكورمغوالكرجاغال غتق  غاةقىغم غالا،ق  تغلكورغم  .غت ةري  غغاطجاا ةااغ
غهاغدورغغهلةكور.غجلا غديك غلقاا قا غال ه غلكهه غالغةقىحظر  غة غاشهره غ
 ر.ادوغافغواغل بغؤدهغهةاإا ،نغأنغلغاا تقغ

غ غتك،ن غة دة غمشكقام غلقإ بغم،قفغأو غحيكد غالإره ا غ  ش غزهقاول
غم غ غهاو قش،نغبشنهن غم غه  غا،ارغدرامىغارغهةاارغة دة غ11:غ5ومنل،فام

غالىتغمتغ غالوا  ج غاد ق،م تغأو غذلكغتقالا غف   غهقى غاعغاقه  غلق،ي،  دق  ق
غوقكغ غأجرهتغال،ي، غالاه م غم غه  غحا  جغدرازا غالإره ا غ  ش تنجلكتغف  لاا

                                                 
32

 Hisyam Zaini, Bermawy Munthe, Sekar Ayu Aryani, Strategi Pembelajaran Aktif. (Yogyakarta: 

Pustaka Insan Madani, 2008) p. 98 
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غداهلغ غالكراماا غاد،اقف غازاالكال غف  لاا غوأجلكت غمس ا  غاد  ق  غالإ ب ةقى
غال  لغلغربة غمه راتغالا،ايلغلغاد،اقفغاطجاا ةااغلكىغ ؤطءغالإ ب

 33متى بدأ استخدام هذا األسلوب - أ

ال رنغال شره .غوم غروادغازاالكالغغبكأغازاالكالغ  اغافزق،بغلغالةااو تغم 
الق انغغ (Fannic & George Schaftel  اغافزق،بغف حاكغوج،رجغش فاالغ)

ازاالكم غ  اغافزق،بغلاكرهبغالا ما غةقىغالغادشك تغاطجاا ةااغ
غومشك تغالا  ةلغاطجاا ة غب غالا ما غأح ةه غ

 

غ34الفرق بين لعب األدوار والدراما -ج
ل بغافدوارغب لكرام غةقىغادةرحغمعغف ر غباوها غ ،غأنغال   ا غهش قغال  ضغ

ب فدوارغغطغحي ظ،نغأدواراغم اوامغولكوه غ  غال ه غحيكدونغم دةغاحلكهثغ
 وأزق،بغاحل،ار

 

 35أهداف لعب األدوار - د
غمة ةكةغالإ بغةقىغاعغههكخلغالا قااااغجلإاكىغالوا ذجغدوارافغل ب
غ)غاجلاش خل غالو ةاا غم   غل اهل،ها( غوغغ غ غاطجاا ةاا غة مل غة ةكةدبغاد ضقاحلل
غالكورغم ه،لغها ق غالإ بغكورالغل بغه ينغم غه  غ .اجملا،ةا ننغبوال،ة غم

غ .اشهره الا كريغة غزق،كغح ةقغوغ و كغافدوارغادالاق اغوغ
غةاقااتغ غافمثقاغ كل غالكور غاا ةغ ةغل ب غاد اكةغ غغال شرها غوزاقاب ةا  ر  
غ :  غهق دمإ بغلق

                                                 
33

 http://www.multka.net/vb/showthread.php?p=5193غdiakses tanggal13غ Januari 2011 
34

 Ibid    
35

 Hamzah B, uno, Op.Cit., p. 26 

http://www.multka.net/vb/showthread.php?p=5193
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غممش ةر  غازاكش خل -1
غمالا ،راتاد،اقفغوال ا غوغغلال غتؤثرغالا    غوغغاإلهل لغاجلاة ب -2
غتمادشك غلحلغاده راتغواد،اقفغتإ،هر -3
غ بإر غخماق ا.غاد دةغازاكش خل -4

 36أهمية اساليب لعب األدوار -ه
غم  شراًغ غتاضاوقغم غأل  بغوحم جل ةغوسبثالغات  ًط غالإره اغوم  تا لغ  ش

غحبا ةغالإ بغوت الغةقىغامن ءغشال ا هت غوتك،ه غزق،جله غ.
غوفاا غهق غالو  طغافز زااغال غتظهرغأمهااغازا ا  غ  شغالإره اغمغو  غ:

غأنغ -1 غالإق ا غاةا د غد  غازاارار غاط غ ، غم  غافدوار غسبثال غالاكرهلغبإره ا ان
ه اق،شغلغاا هت غال  دهاغلق  ، غةقىغاد رفاغف لو سغها قا،نغجلا ااغال ا لغ
غب ل الغ غالا قا  غاز  غةقاق غم حإقق غو  ا غهب  غال ا ل غ رهق غة  ب فشا ء

Learning by Doingغوال رهلغانغاف    غو  غهق  ،نغدورغال وجغغ وال وجا
 وال روسغوال  ض غورجلغالشر اغامن غها قا،نغو  غهؤدونغ  شغافدوارغ.

غادشك تغال غت،اجقغغ -2 غأ   غم  غلغالا ق  غاحلا سغوالرغ ا غوج،د انغةكل
اد ق غلغتكرهلغ ق اقموت الغ  شغالإره اغةقىغرفعغدرجاغاحلا سغوالرغ اغ

ب ،رةغه ياغي  رغالة غموه غةوكغادا ق موخب ياغاذاغم ةرفو غأنغالإق اغوغ
 حي ،نغالق بمغو  غها قا،نغة غ ره قغ.

                                                 
36

http://www.werathah.com/special/school/role_play.htm diakses tanggal 13 Januari 2011 

 

http://www.werathah.com/special/school/role_play.htm
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غةاقا تغغ -3 غتشجع غاحمل جل ة غبنحشإا غموه  غها قق غم  غوخب يا غالإره ا غ  ش ان
الا كريغوالا قالغلكىغالإ لبمااثغها ق غة غ ره ه غاحل   قغوال اقا تغ

 واطزرتاتاجا تغ.

غلا قا -4 غا اكة غالإرا ق غم  غسبثالغافدوار غاطجاا ةااغغانغ ره ا غال ا  غالإق ا  
جلا غاهن غأداةغف ةقاغلغتك،ه غوتشكالغالوظ لغال اا غةوكغالإق اغوتكة ه غ

 م  هريغالةق،كغاطجاا ةااغاد  ،لاغلغاجملااعغجل لاو فلغوالا  ونغوغري  غ.

تشجعغالإق اغةقىغاطت   غوالا،ايلغفاا غباوه غوالا ق غم غب ضه غال  ضغ -5
 تغالث  فااغواطجاا ةااغفاا غباوه غ.ب ضغالوظرغة غاطها ف 

غ  شغالإره امأنغها  ملغمعغخماقفغفئ تغالإق اغ -6 هةاإاعغاد ق مغمةاالكمً 
فه غ ره اغجاكةغلقا  ملغمعغال رو غال ردهاغب غ ب ضغالوظرغة غقكراهت .

 ادا قا غ.

هةا الغادرب،نغ  شغالإره اغحللغادشك تغةوكغالإق اغوذلكغوف ً غدكرزاغ -7
 الغالو ة غةوكغفروهكغ.الا ق

 37دور المعلم من أجل تفعيل أسلوب لعب األدوار  - و

م غلغردغف قكغةقىغازاج ب تغالاقاا  .1 ِِ  طغتك غم  ِّ

 جل غم او غلقا ما غوغازاج ب هت  .2

 ازااعغاعغالرز لاغادال نةغلغازاج ب تغالاقاا غ)غقراءةغم غب غالةإ،ر( .3

 جل غمرشكاغم  شراغأثو ءغل بغافدوار. .4

 افدوارغوادو قش تغا، غ  ا ااغاد،قفغال يغز،خلغهؤدَّى.قّا غ .5

                                                 
37

 http://www.multka.net/vb/showthread.php?p=5193غ Op.Cit 

http://www.multka.net/vb/showthread.php?p=5193


21 

 

 شجعغالا قا تغال كهقاغلألدوار. .6

 شجعغالا ةرياتغال كهقاغلألدوار. .7

اشرحغوةلغة غردغف قكغةقىغازاج ب تغالاقاا غم غأجلغزه دةغوةاقغ .8
  ل،جه تغالوظرغوادش ةرغوال ا غال غمتغالا  ريغةوه .

 38األدوارموضوعات تصلح الستخدام لعب   - و

(غاد  درغالا لااغال غت ق غحللغادشك تغ1992اكدغج،هلغوهلغوش ورزغ)
غب زاالكالغل بغافدوار:

غم،ض،ة تغمةا  ةغم غمراالغاا تااغماإ،رة .1
م،ض،ة تغمةا  ةغم غ   اغم اواغ)غحبةبغا ولغأوغالِ ر غأوغالإ  اغ .2

غاطجاا ةااغاطقا  دها(
غحما،ه تغأه قااغقااا .3
غة،ا فغجا شا .4
غ بغهؤدهه غالو س.أل  .5
غأوض عغم ةجا. .6
غم،ض،ة تغاجاا ةاا .7
غم،ض،ة تغه ياغب جملااع .8

غ(غاعغ  شغال   ااغم غهق :1997م4وقكغأض خلغب،رت،نغطريغ)
غم،ض،ة تغأه قااغم غمو  قغه ياغ .1
غم،ض،ة تغأه قااغم غمه غه يا .2
غم،ض،ة تغأه قااغح ذباغة غت  ة تغث  فاا .3

                                                 
38

 Ibid 
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 الاكو،ل،ج م،ض،ة تغأه قااغح ذباغة غالا كلغ .4

 خطوات تطبيق أسلوب لعب األدوار - ز

غ: 39(غمراالغةاقااغل بغافدوارغفاا غهق 1986اكدغج،هلغووهلغ)غ
غأوغ .1 غج،اح ه  غوشرح غادشكقا غبا كًن غوذلك غلقا ما  غرباال غأو هتائا

غ.ت،ضا ه مغوشرحغجلا ااغال ا لغب فدوارغلا  اقغفكرةغ  اغافزق،ب
الا ما غال ه غزا ،م،نغب فدوارمغربقالغافدوارغأوغربكهك  غمعغربكهكغ .2

دونغالكه، غلغت  يالغم غزاؤدهقغ)غمثغت،زهعغالا ما غجللٌّغلكورغحمكد
 .(الاقاا غلغدورش

غومك نغغ .3 غب فدوار غال ا ل غومك ن غاطجاا ة ت غق ةا غأو غادةرح هتائا
جق،سغب ااغالا ما غمغووضعغحظ لغلا ركغال   ا غب فدوارغب كغفه غ

غ. ادةوكةغالاه غأدوار  غوافةا  
غال يغ .4 غال يغزاهاا،نغبقغوم  ربكهكغدورغادش  كه غم غالا ما غ:غم 

 . زرييكوحق
غأنغ غواد،قفغدون غالا ما  غجل حتغإلةكاد غالة ب ا غادراال وه َاظغأن

غ. ه كأغال رض
غال ا لغ .5 غز،اًء غاد،قفغالا قاا غال  ق غم غه كأ غادراقا غأو غا إ،ة لغ  ش

غلغ غاد،قفغولك  غه،قفغمؤقاً  غأن غلقا ق  غوحيق غ. غالريك غأو ب فدوار
أضاقغاحلكودغمغاوغه ةاقغاعغةكةغم،اقفغب ت  ٍ غمة قغمعغالا ما غ,غغ

غ. جلا غأحقغهنمرغب زائو خلغاد،قفغةوكم غهق لغذلك
غادو قش تغوغ .6 الا ،ًنغفدوارغالا ما غمعغالرتجلا غةقىغا ،احبغادهااغت كأ

غ. واإلةكادغإلة دةغاد،قفغب كغالا ،ًن
غ. ه  دغل بغافدوارغمعغت اريغاففرادغأوغت اريغأدوار   .7

                                                 
39

 Ibid  
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غ. تا غادو قش تغوالا ،ًنغفدوارغالا ما غجلا غسبتغلغادراقاغالة ب ا .8
غ. الا،يلغاعغت ااا تغلقا  رخلغوا لات .9

غج َّغ غوقك غ) غوطري غب،ت،ن غهق 1997أ غجلا  غا إ،ات غأو غادراال غ  ش )41 : 
غ: ا إ،ةغافوع:غاضب ءغاجملا،ةا

غ. (اج لغادشكقاغواض اغ)غجقاَّاغ-اكِّدغ/غةرِّخلغادشكقاغ.غبغ-غأ
غ: ا إ،ةغالث حاا:غاهاا رغادش رجل 

غ. اهرتغال ة  غ-اقلغافدوارغبغ-أ
غ: ا إ،ةغالث لثاغ:غاةكادغادةرح

غ. أِةكغربكهكغافدوارغ-قررغم،ض،عغالاهائاغبغ-أ
غ: ا إ،ةغالراب اغ:غاةكادغادش  كه 

غ. اكدغادها تغ-قررغبؤرةغالرتجلا غبغ-أ
غ: ا إ،ةغا  مةاغ:غتو ا غادشهك

غ ) ابكأغل بغافدوارغ)غا فظغةقىغأنغهك،نغالكورغق رياًغغ-غأ
غ. روِّضغةقىغل بغافدوارغ-غب

غ: وت ،ًنا إ،ةغالة دزاغ:غمو قشاغ
غ. مراج اغةالغل بغافدوارغ-غأ
غ. مو قشاغا، غال ؤرةغالر اةااغ-غب
غ. تإ،هرغةاقااغالاو ا غ-غت

غ: ا إ،ةغالة ب اغ:غاة دةغتو ا غادشهك
غ . اقرتحغا إ،اتغالا لااغ-ال بغأدواراًغمو  اغبغ-أ

غ: ا إ،ةغالث مواغ:غمو قشاغوت ،ًن
غ. اةالغم غقاتغب اققغلغا إ،ةغالة دزا
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22 

 

غ: ا إ،ةغالا ز اغ:غت  ُز غا لةغوالا اا 
غاربطغا لاغادشكقاغب دا رز تغال،اق ااغغ-غأ
غ. ةا غالةق،جلا تغالر اةااغ-غب
غ)غغاكدتوغ غجلا طزريي غجلا غ2111جل،جل،ل غافدوار غل ب غتو ا  غمراال )

غ:غ41هقى
غادكرسغالةاو ره،غال اق غاد رضاغهوظ .غ1
غت ا غالإ بغلكرازاغالةاو ره،غق لغالا قا غ .2
 اشال صغ5غمغولكلغاجملا،ةاا قإالغجما،ةاغتشكال .3
 هشرحغادكرسغة غجل   اغالاكرهلغغادرج،ة .4
 ةغل رضغالةاو ره،غاد كّغهكة،غادكرسغالإ بغاد ّ غ .5
 غغهش  كغالةاو ره،غاد رضاغغلغجما،ةاقغ  لبغكلل .6
ال،رقاغلقاش  كه غلا ااشغأداءغغه إىغادكرسب كغاحاه ءغةرضغافدوار.غ .7

 جما،ةاغال ة  غلألدوار
 غازاوا ج تقغاجملا،ةاغحااجاغجلل كلغغه .8
 اطزاوا جغال  لغادكرسه إ غ .9
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 42مزايا اساليب لعب األدوار وعيوبها  -ح
 إيجابيات لعب الدور -1

غ: و كغجما،ةاغم غاإلجي با تغلإره اغل بغالكورغو  
غ.ال قاااغلكىغالإ ب ره اغجاكةغلاواااغاطذب   تغ -1
غ.ت،جكغمش رجلاغجل ريةغم غج حبغالإ بغز،اءغبإره اغم  شرةغأوغغريغم  شرة -2
غ.ذب لغةاقااغالا ق غمرت إاغب حلا ةغال اقااغلقإ ب -3
غ. ره اغجاكةغلو لغالش ،رغال يغحيلغبقغالإ بغرم،غالكورغال يغق م،اغبقغل م  ه  -4
غ.هإ،رةغةقىغالإق اتك،نغبائاغالا ق غأجلثرغأم ح غوز ماغوطغتشكلغ -5
غ. ره اغسبا زغب ل،اق ااغلغالاإ اقغوطغربا جغاعغامك حا تغجل رية -6
غ.خمالغلا قالغالا  ةلغال   غوال ا غال غحياقه غالإ ب -7
غ.فرياغلقا ق غم غافهإ ءغال غهرتك ه غالإ بغداهلغغرفاغال ف -8
غ.فرياغلقا رخلغةقىغال ا غواد ا كاتغالشال اا -9
غم -11 غجلل غالإق ا غلكى غادك ينمغهوا  غوال  ري غوا ةكي/احلرجل م غالق ،يم غال جل ء  

 .واد،زا  

 أوجه القصور في لعب الدور - ط

جل ري  غم غ ر غالاكرهلغوأز لا قمغف نغلإره اغل بغالكورغب ضغال  ،رغ
غ:ح جلرغموه 
غ.قكغتثريغغضبغالإ بغادش رجل غوه ياغا ج،ل غموه  -1
غ.الإره اغشب ر  ربا جغاعغاةكادغجاكغم غج حبغاد ق غلا إ غ -2
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غ.ربا جغاعغادارةغجاكةغم غج حبغاد ق غلغفرتةغالاإ اق -3
 .اعغوقتغ ،هلغلقاإ اقغ-ولكوقغه ااكغةقىغح،عغالكور-قكغربا جغ -4
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: نبدة تاريخية عن المدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية بيطان  الثالث
 بروبولنجو ومنهج تعليم اللغة العربية

 المواقع الجغرفية -أ 

غباإ نغاادكارز غجلرحنذم ر غاحلك،ماا غاإلز ماا غوق تغلغبروب،لوجغادا،زإا ،
 جلراحنذم رغباإ نغبرب،لوج،قرهاغغغ59ش رعغز،درم نغرق غ

 تاريخ المدرسة موجازا -ب 

غباإ نغاادكارز غجلرحنذم ر غاحلك،ماا غاإلز ماا غ،بروب،لوجغادا،زإا
غغ1بواتغلغالا رهخغ غادكرزاغلغأو غحشنغم1967هو هر غ  و  ش ربتغغهت 

غلغالا رهخغ غوج قتغاك،ماا غباإ نم غا كهك غم هكغح،ر دهةالغغ2مؤزةا
 جغحماكغ شا غزه غ غمغوأو غمكهرغلغ  شغادكرزاغ ،غالشاخغاحل1969

غولغ غالشرقاام غلغج وى غادكارسغاحلك،ماا غأقكل غم  غادكرزا و  ش
غ غادغغ1975غ-1971الةوا غادكرزىغلقاكرزا غال ال ا،زإاغجل حتغجما،ةا

غبروب،لوج، غباإ ن غوالا عغغغاإلز ماا غب ز،جلىم غو غم طحج غوطها حشرتغاىت
غاد غلقاكرزا غادكرزى غال ال غجما،ةا غباإ نغجل حت غاإلز ماا ا،زإا

غحمكدةغلغوطهاغبروب،لوج .غبروب،لوج،
غجلا غهقى:غغاىتغاطنغزاغم غأو غحشنهت ادكرغغومكهرغغو
 (1971-1969)غغغالشاخغاحل جغحماكغ شا غزه غ -1

 (1981-1971)غغغغغحماكغيّقىغ -2

 (1995-1981)غغغغجغحماكغز اكغ غاحل -3

 (2111-1995)غجغح،رغه متغزه غ غدجلا،رحكسغالشاخغاحل -4
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 (2113-2111)غغغجغة كغادّو نغ غدجلا،رحكسغاحل -5

 (2115-2113)غغغغةقىغولغي حلمغب.أغغ -6

 (2111-2115)   غغغدجلا،رحكسغت،فاق -7

 اشن(غ–غ2111)غغغغاد جةاريغدجلا،رحكسغز،جلا،غ -8

 المدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية بيطان رسالة -ج 

  الهدف العام -1

غ غادؤمو غواداإلرب اق غوغغا  حة ن غواد كره غلغم ادا،ف  غلغاإلذم زم
غال ق،لغوالاكو،ل،جا 

 الهدف الخاص -2
غاهللغز   حقغوت  عاعغغوالا ،ىغاإلدي نغأز ستضا غ -أغ
 ب فه  غالكردياغغتشكالغالشال اا -بغ

 ت ،لغةقىغأز سغاإلز لغالىتغلغاحلا ةغافز،ةغت كًنغ -جغ

 ىح،ةااغالا قا غادكارزغتإ،هر -دغ

 أداءغاد،اردغال شرهاغتإ،هر -هغ

 وال وااغالا اااغال،ز  لغتإ،هر -وغ

 ا،هل معغال ائاغادكرزاغغغماو زقزه دةغ -زغ

 ق،ةغالةقا اغوالرغ اتإ،هرغ -حغ

غ
غ
غ
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 المدرسة  محتويات -د 

غلر الغغحما،ه ت غادارة غ: غةقى غتشاال غادكرزا غ  ش غل غاد،ج،دة ادكرزا
مغوادارةغلقاكرز مغوم الغاحل ز،بمغوم الغالق امغوم قىغوادارةمغادكرزا

غوادكرزامغوادكا امغوادكشفغأوغالشرجلامغمثغال  ، .
 (1.2جدول )

 المدرسة محتويات 
 الجملة المدرسية محتويات

غ1غادارةغلر الغادكرزامكابغ
غ1غادارةغلقاكرز 
غ1غادارةغلقا،   
غ1غغرفاغا ق،س
غ2غم الغالق ا

غ1غم الغالإ ا اا
غ1غم الغاحل ز،ب

غ1غادكا ا
غ1غالشرجلا
غ15غال  ، 
غ1غاد قى
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 عدد الفصول والتالميذ -ه 

 (1.3جدول )
 عدد الفصول

غةكدغالا ما غةكدغال رفاغال  ل
غ112غةرخلغ5غافو 
غ131غغرخلغ5غالث ين
غ135غغرخلغ5غالث لث

 
 (1.4) جدول

 عدد الطالب والطالبات
غاجملا،عغالإ ل  تغالإ بغال  لغرق 
غ112غ66غ36غافو غ1
غ131غ79غ51غالث ىنغ2
غ135غ84غ51غالث لثغ3

غ367غ229غ138غاجملا،ع
  

 األساتذةعدد   -د
غ43:جلا غلغجكو غالا لااغغ مغو اأز ت غ48غةكدغافز ت ةغلغ  شغادكرزاغ

غ
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 (1.5) جدول
 دفتر المدرسين والمدرسات

 الفصل يعلم االسم رقم
غ3غةق غالك م ،ترغز،جلا،غ1
غ3غةق غالإ ا ااغه،لا ديغ2
غ3غف قغز،هاو،غ3
غ3غالق اغاإلذمقاةااغام لغمةق غ4
غ3غالره ضا تغلاقكغأفق اغ5
غ3غال رأنغوغاحلكهثغشافغالكه غ6
غ2غةق غالإ ا ااغارهوإ غ7
غ2غالره ضا تغأم غه ةاغ8
غ3غةق غال  ملغمة ،فاغ9
غغاإلشراخلغوال ا نغز،ار  غ11
غ2غف قغحماكغادروسغ11
غ3غالق اغال ربااغحماكغأز كيغ12
غ3غالق اغاإلحكوحاةا غأحالغوده ويتغ13
غ2غالق اغاإلحكوحاةا غح،رغاإلم ماغ14
غ3غالره ضا تغحماكغاة غالا  غ15
غ2غالق اغاإلذمقا هاغأفق غ16
غ1غالق اغاإلحكوحاةا غاة غال ض قاغ17
غ1غالق اغاإلذمقا هاغز،لةرتيغ18
غ1غةق غالإ ا ااغه،يلغأزا،تئغ19
غ3غال ر نغواحلكهثغحماكغأح  ريغ21



30 

 

غ3غال ر نغبقة غز،رىغ21
غ2غالق اغال ربااغف   اغاحلكااغ22
غ2غال  اغأم غا حاكغ23
غ2غال  اكةغوغافه  غلاقاغال  ةغ24
غ3م2غةق غال  غزإرىغ25
غ2م3غال  اكةغوافه  غأمريغضب ةغ26
غ2م3غالا رهخغاإلز مااغأح غه،دىغ27
غ1غال ر نغواحلكهثغبكرهاغ28
غ3م2مغ1غةق غال،  غأز،ةغاةواغ29
غ1غالا رهخغاطز مااغمؤل اغ31
غ2م3غةق غالكاا ءغح،رغالو،رغاةواغغ31
غغاإلشرخلغوال ا نغز غمو،رةغ32
غ1غالق اغاإلذمقا هاغةقىغولغ33
غ3م2غالاكو،ل،جا غوغاإلة مااغحماكغض فرغ34
غ1غال ر نغز غهكجياغ35
غ3م2غالره ضاغاريوغأفرهوإ غ36
غ1غةق غاإلجاا ةااغز،مرزااغ37
غ1غةق غالإ ا اغربائاغاحلةواغ38
غ2م1غةق غاإلجاا ةااغلاكه غاهك غ39
غ1غال  اكةغوغافه  غلاقكغف   ةغ41
غ1غالق اغاإلذمقا هاغم الغب هللغ41
غ3م2غةق غالإ ا اغاه  غمة ،فاغ42
غ1غةق غاإلجاا ةااغأحوكاغحرافاكغ43
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غ1غجلااا ءغف،ج غأزا،يتءغ44
غ1غالاكو،ل،جا غوغاإلة مااغح،رغهقاكةغ45
غ1غالره ضا تغةاكيغز،سب غ46
غ1غالره ضاغةرهفغح،ج،نغ48

 

منهج تعليم اللغة العربية في المدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية   -و 
 بيطان بروبولنجا 

غ غل غادةاالكل غاإلز مااغت قادوهج غادا،زإا غادكرزا غل غال رباا غالق ا ا 
احلك،مااغباإ نغ ،غادوهجغةقىغمةا،ىغواكةغالا قاااا.غوهةريغهب غمكرسغ

 اغوغأزق،ب.غالق اغال ربااغلغةاقااغالا قا غبنيغ ره 

غ غالا قاااا غال ربااغغلغادكرزاغ(KTSPف دوهجغمةا،ىغال،اكة غلا قا غالق ا )
غادا،زإاغجلا هقى:غ

 األهدافأ(. 

 44لغت قا غالق اغال ربااغااف كاخلغال  م .0

غ  الق اغم،اد غال غ ال رباا غواغاد،اد غلقرتباا غوغترجى غاللاشجاع م،ا بغاإ،هر
غوالو لغ غوغاح   لا  غالكارز غم رفا  غارجلىوجل  ءة غ غال كراتغوت  ه غ  وبو ء

غ(produktif) .ا ج حااوغأغ(reseptif) ال  ازا اد،اقفغاإلجي بااغذب شغالق اغال ربااغ
وغالو ،صغال ربااغوغأم غغالو سجل لغزا   لااغترادغهب غلقا ه غةقىغغاده رةغاط
ال كرةغ .ألغربرهرهاغجل حتغغش ،ه مه رةغل ،هاغجل،ازإاغغترادغهب  اإلحا جااغاده رةغ
غرم،غ الق اةقىغ غواد،اقفغاإلجي باا ال ر نغ الكارز غلغفه غة ةكتغ  ال رباا

غم تة ةك  غةقىغفه غدهوه .غل رباااكابغالواحلكهثغمغوغ
 : جلا غهقىال ربااغغغلغت قا غغالق اوغاف كاخلغ
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غأوغربرهره تإ،هرغال كرةغةقىغالا،ايلغب لق اغال ربااغ  -أ غال غتشالغغش ،ه 
 . راءةغوالكا باوغالغالك لوغغاطزاا عغ:مه راتغالق اغافربعغغةقى

ر اةااغه ياغلغحم ولاغغق اغأجو ااجل ال،ة غبنمهااغالق اغال ربااغتوااا -ب
 .اإلز ماافه غت  لا غ

فريجىغ .غوالث  فاغمغوت،زاعغاشف  غالث  فااالرتابطغب غالق اغ تإ،هرغفه  غ-ج
الث  ف تغوادش رجلاغلغ ة أفك رغم رفاغوغغلقاا قا أنغهك،نغغب لك

غ.الاو،عغالث  ل
45اف كاخلغا  صغلغت قا غالق اغال ربااغغلغادكرزاغادا،زإا.غ .1

 

 غ)أ( االستماع
فه غا إ بغالش ،يغم غه  غأحشإاغاطزاا عغ)ةقىغشكلغغجل  ءةغ

ذاتاامغال اتمغافزرةمغوالإقبغة غغزريةة غ:غأفك رغأوغا،ارغبةاط(غ
غوغ غوالوش  اة ةالةو،انم غوالوش  غ تم غادكرزام غال اتمغغ تل ل

غالكهواامغوال ائاغا،لو .غغو ز اوادهوامغاهل،اهامغواد
غغالكالم )ب(

غوادش ةرمغوا لاتغواد ق،م تغم غه  غت  ريغة غاففكجل  ءةغ  رمغ
غ غزريةغ ال  حش ط غا،  غافزئقا غافزرةمغغو رح غال اتم ذاتاام

لغغ تلغادكرزامغوالوش  غ تمغوالوش  اة ةالوالإقبغة غةو،انمغوغ
غالكهواامغوال ائاغا،لو .غغو ز اال اتمغوادهوامغاهل،اهامغواد

غغالقراءة (ج)
غ غفه  غةقى غال كرة غشكلقراءة غل غمكا،با غاغم   ع م غغ ةاطالحل،ار

ذاتاامغغزريةغا، غغحش طغال راءةغوربقاقه غوال  ثغة غم،ض،عه  غ
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لغادكرزامغغ تمغوالوش  اة ةالال اتمغافزرةمغوالإقبغة غةو،انمغوغ
غالكهواامغوال ائاغا،لو .غغو ز الغال اتمغوادهوامغاهل،اهامغوادغ توالوش  

غغالكتابة (د)
غربرهره ة غاففك رغوادش ةرمغوا لاتغواد ق،م تغغل كرةغةقىغالا  ريغا

غال اتمغافزرةمغوالإقبغة غغزريةة غغه  غافحشإاغوالكا با ذاتاام
غوغ غوالوش  اة ةالةو،انم غوالوش  غ تم غادكرزام غال اتمغغ تل ل

غالكهواامغوال ائاغا،لو .غو ز اوادهوامغاهل،اهامغواد
غادكروز غواد،اضع غ: غ   غالث ين غف ل غل غوالوش  غاة ةالوغا لغغ تم
 لغال اتغمغوادهواغمغاهل،اهاغ تادكرزاغمغوالوش  
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 الثالث الفصل

 البحث منهجية

 البحث نهجم -أ

وذلك  التجريىب بادلدخل الكمى ادلنهجادلنهج ادلستعمل ذلذا البحث ىو 
بتصميم اجملموعتني، مها اجملموعة الضابطة ورلموعة التجربة، ويقوم الباحث 
باالختبار القبلي للمجموعتني قبل إجراء التجرية. مث يقوم الباحث بإجراء التجربة 
جملموعة التجربة، ومل جير الباحث ىذه التجربة للمجموعة الضابطة. وبعد انتهاء 

الختبار البعدي على اجملموعة الضابطة ورلموعة عملية التجربة، يقوم الباحث با
التجربة. فنتائج كلتا اجملوعتني ىي نتيجة ىذا البحث. ويتضح ذلك يف اجلدول 

 اآليت:
 (1.2جدول )

 ةيجدول اإلختبار وتطبيق التجربة للمجموعة الضابطة و اجملموعة التجريب
 اإلختبار البعدى تطبيق التجربة اإلختبار القبلى اجملموعة

R 10 X 10 
R 10 - 10 

ة. ففي اجملموعة يبييف ىذا اجلدول توجد اجملموعة الضابطة واجملموعة التجر 
َرى فيها التجربةيبيالضابطة ليس فيها إجراء التجربة، أما يف رلموعة التجر   0ة ُتج

 و أسلوب اختيارها مجتمع البحث و عينته -ب
وخيتار الباحث رلتمعا معينا باتباع طريقة العينة العمدية اليت تتكون من  

مفردات معينة. فالباحث يف ىذه احلالة قد خيتار مناطق زلددة تتميز خبصائص 

                                                 
1
  Moch. Ainin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab, (Pasuruan: Hilal Pustaka. Cet 1,) p.84-85 
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ومزايا احصائية متثيلية للمجتمع وىذه تعطى نتائج أقرب ما تكون اىل النتائج اليت 
 0و.ديكن أن يصل اليها الباحث مبسح اجملتمع كل

تكون من  يالذى  الطلبة يف الفصل الثاين واجملتمع يف ىذا البحث ىو
طالبا يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية  031مخسة فصول وعددىم 

فالفصل )د(   طالبا. 50( وفصل )ج( وعددىم دوعينتو ىو الطلبة يف فصل )
ر العينة ذلذا للمجموعة الضابطة والفصل )ج( جملموعة التجربة. وأسلوب اختيا

 البحث باستخدام اسلوب العينة الغرضية أو القصدية
 

 متغيرات البحث -ج
 (Independent Variable)المتغير المستقل  -2

. (role playing ) ادلتغري ادلستقل يف ىذا البحث ىو استخدام لعب األدوار
 التابع ويهدف ىذا البحث إىل معرفة مدى تأثري ىذا ادلتغري ادلستقل يف ادلتغري

 (Dependent Variable)المتغير التابع  -1

ادلتغري التابع ىو نوع الفعل أو السلوك الناتج عن ادلتغري ادلستقل. أما ادلتغري 
 التابع يف ىذا البحث ىو كفاءة الطلبة يف مهارة الكالم.

 

 البحثأدوات  -د
مجعها  ستخدم الباحث أدوات يف الىت حنتاج إليها وللحصول على البيانات

 كما يلي:
 (Interview)ادلقابلة  -0

يستخدم الباحث دليل ادلقابلة لتوجيو األسئلة يف عملية ادلقابلة مع مدير   
ادلدرسة جلمع البيانات ادلتعلقة بتاريخ ادلدرسة وكيفية تأسيسها، وادلنهج 

                                                 
0
 343(, ص 0980كويت، , )الكويت: جامعة  , أصول البحث العلمي ومناهجهأمحد بدر  
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الدراسى ادلستخدم فيها، وكذلك ادلقابلة مع مدّرس اللغة العربية دلعرفة عملية 
 قبل إجراء البحث وبعد التجربة. اللغة العربية تدريس

  (Questionnaire)  انةاالستب -0

البيانات ادلتعلقة مبيول جلمع  ة ادلغلقةاالستبان الباحثستخدم يو 
الطلبة يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية بيطان بربولنجو يف الفصل 

األدوار. وىذه االستبانة الثاىن عن تدريس مهارة الكالم باستخدام لعب 
 أيضا لتأكيد نتيجة البيانات عن مدى فعالية استخدام لعب األدوار

  (Test)االختبار  -3

االختبار القبلى واالختبار البعدي شفهيا ستخدم الباحث ي 
إلجراء ىذه التجربة. وذلك بإجراء االختبار القبلي للمجموعتني. مث التجربة 

راء االختبار البعدي على اجملموعة الضابطة للمجموعة التجريبية، مث بإج
ورلموعة التجربة. أما معيار جناح الطلبة يف االختبار ومؤشراتو ىي كما يف 

 الرسم البياىن اآلتى
 (0.0) جدول

 معيار جناح الطلبة يف االختبار 
 )%(النسبة المائوية مدى الدرجة المستوى الرقم
 % 011 - % 91   011 - 91 جيد جدا 0
 % 89 –%  81 89 – 81 جيد 0
 % 79 - % 71 79 – 71 مقبول 3
 % 69 - %61      69 - 61 ضعيف 4
 % 59 - % 1 59 – 1 راسب 5
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  أسلوب تحليل البيانات -ه
كي حيصل الباحث على البيانات الصادقة، حيتاج البحث إىل أسلوب حتليل 

التجرييب ىو الرمز البيانات، فاألسلوب األنسب لتحليل البيانات من البحث 
 3اإلحصائي ما يسمى بـ"اختبار ت"

  
     

√[
∑     ∑   

       
] [

 

  
 

 

  
]

 

 

 ةيبي= ادلقياس ادلعديل من اجملموعة التجر      

 = ادلقياس ادلعديل من اجملموعة الضابطة      

 ةيبي= عدد التنوعي يف كل النتائج من اجملموعة التجر       ∑

 = عدد التنوعي يف كل النتائج من اجملموعة الضابطة      ∑

 ةييعدد التالميذ يف اجملموعة التجرب =     

 عدد التالميذ يف اجملموعة الضابطة =     
 4مث تاء احلساب لإلختبار القبلى والبعدي للمجموعة ادلواحدة بالرمز

  
  

√
∑     

      

 

  
Md =  و اختبار بعديمعدال الفرق بني اختبار قبلى 
Xd = ( اإلحنرام من كل العينةd-Md) 

x
2 

d = عدد التنوع من اإلحنراف 
N = العينة 
 

                                                 
3
 Sanapiah Faisal, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003) p. 353 

4
  Moch. Ainin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab, (Pasuruan: Hilal Pustaka, 2007) haSl. 79 
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 مراحل تنفيذ البحث-و
 ادلراحل األوليو ىي : -0

 حتديد رلتمع البحث وعينتو     -أ(
ة واجملموعة يبيوبعد حتديد عينة البحث، مث حتديد اجملموعة التجر  -ب(

 الضابطة.
 التجربة، وىي التجربة لتأثري ادلتغري ادلستقل يف ادلتغري التابع.حتديد   -ج(

 حتديد مدة البحث   -د(

 ة واجملموعة الضابطةيبيلمجموعة التجر لحتديد مكان التجربة  -ه(

 ادلراحل التجريبية اآلتية: -0
 ة واجملموعة الضابطةيبيإجراء االختبار القبلى للمجموعة التجر   -أ(

 جموعة التجريبيةإجراء التجربة للم -ب(
 إجراء االختبار البعدي للمجموعة التجريبية واجملموعة الضابطة -ج(
 صياغة نتائح االختبار البعدي من اجملموعتني -د( 

 التخطيط -3
لقاءات باخلطوات  سبعةيقوم الباحث البحث عن فعالية لعب األدوار مدة  

  :ةالتالي

 (1.2)  جدول
 لعب األدوار: خطوات البحث عن

 وقت األنشطة رقم
 مايو أبريل

2 1 2 3 2 1 2 3 
        0x 35 0 اإلختبار القبلى 
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التعرف عن أساليب   
 لعب األدوار

0x 35  0       

      0x 35   0 تطبيق لعب األدوار 

     0x 35    0 تطبيق لعب األدوار 

   0x 35     0 0 بعدياإلختبار ال 
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 الفصل الرابع
 عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها

 عرض بيانات المقابلة وتحليلها ومناقشتها  -أ 

نتائج المقابلة مع مدرس اللغة العربية ورئيس المدرسة قبل   -1
 التجربة

نال الباحث البيانات عن تعليم اللغة العربية يف ادلدرسة ادلتوسطة 
أن ادلنهج ادلستخدم يف تعليم اللغة العربية  وذلك االسالمية احلكومية بيطان
مل على توحدة التعليمية. وتعليم اللغة العربية يشالىو ادلنهج على مستوى 

القراءة والكتابة وكلها معلمة و اربع مهارات وىي مهارة االستماع والكالم 
يف تعليم اللغة العربية بادلدرسة ادلتوسطة االسالمية احلكومية بيطان. واما  

يقة التعليم ادلستخدمة ىي  طريقة القواعد والًتمجة واحلوار والقراءة حسب طر 
تشجع كفاءة الطالب تلك الطرق  أنالكتاب ادلدرسي. وال يعرف ادلدرس 

، الن ادلدرس أم ال ومبفردة مناسبة والكالم بطالقة على الكالم نطق سليم
لكالم.  وقد ال يستخدم االختبار الشفهي لقياس كفاءة الطلبة يف مهارة ا

عرف مدرس اللغة العربية عن لعب األدوار لكنو ال يعرف كيفيتو ولذلك ال 
 يستخدم ذلك االسلوب.

دوافع  قلة ادلدرس يف عملية التعليمية ىي هاوادلشكالت الىت يوجه 
الطلبة يف تعليم اللغة العربية حىت تكاسلوا وملوا. وقلة الفرصة التعليمية، 
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بعض الطلبة مل يستطع و إال الكتاب التعليمي. وعدم الوسائل التعليمية 
 قراءة القرآن.

 الباحث ايضا ادلقابلة مع مدير ادلدرسة عن تعليم اللغة العربية. أجرىو 
 ونتيجة ادلقابلة كما يلى :

تعليم ل إن ادلنهج ادلستخدم يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية   -أ(
ىو منهج  االسالمية احلكومية بيطاناللغة العربية يف ادلدرسة ادلتوسطة 

 على مستوى الوحدة الدراسية.

 حصص التدريس لتعليم اللغة العربية مها حصتان يف األسبوع -ب(

 مدرس اللغة العربية يتناسب مع ختصيصو -ج(

 ةالسنة الدراسي كفاءة الطلبة يف مهارة الكالم مازالت ناقصة ففي    -د(
ادلكثفة يف تعليم اللغة العربية  ادلدرسة الربامج تضيف  0202/0200
تدريس اللغة العربية يف ادلدرسة ادلتوسطة  ة نقص حصصلتكمل

 اإلسالمية احلكومية بيطان.

ادلشكالت اليت يواجهها مدرس اللغة العربية ىي عدم تنوع طريقة   -ه(
والطريقة الىت استخدمها ادلدرس يف تعليم اللغة العربية ال التدريس. 

ف التعليم. فادلدرس احيانا يستخدم طريقة القراءة ناسب مع اىداتت
ناسب تتاو القواعد والًتمجة يف تدريس مهارة الكالم وىذه الطريقة ال 

. فألجل ذلك يؤيت الرئيس الفرصة مع اىداف تدريس مهارة الكالم
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كافية دلدرس اللغة العربية لتطوير كفاءتو من خالل: دورة تدريبية، 
 استو إىل مرحلة ادلاجستَت وغَت ذلك. سنيمارات، و باستمرار در 

احدى الطرق الفعالة وقد عرف رئيس ادلدرسة عن لعب األدوار وىي   -ز(
ألن ىذه الطريقة دتارس الكالم   الطلبة على الكالم. ةلًتقية كفاء

 كثَتا.

 نتائج المقابلة مع مدرس اللغة العربية بعد التجربة  -2

العربية بعد تطبيق لعب قام الباحث بادلقابلة مع مدرس اللغة 
مدرس  أراءوفيما يلى  0200مايو  02وأجر احلوار معو يف التاريخ  األدوار.

 بعد التطبيق: عن لعب األدوار اللغة العربية

إن الطالب حيبون أن يتعلموا تدريس مهارة الكالم بأسلوب لعب    -أ(
حبماسة عند أداء الكالم يف لعب األدوار.  ناالدوار وىم يعملو 

األسلوب فعال لًتقية كفاءة الطلبة على الكالم  افأعتقد أن ىذ
 ة.م، ومفردة مناسبة و طالقيلبنطق س

ادلشكالت اليت يواجهها ادلدرس يف تدريس مهارة الكالم   -ب(
 باستخدام اسلوب لعب األدوار ىي :

 قيقأن لعب األدوار حيتاج إىل استعداد د - (0

 حيتاج إىل وقت طويل الستعداد ىذا األسلوب. - (0

 
 ستبانةات االعرض بيان -ب 
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 ستبانة قبل التجربةات االعرض بيان -1

أجريت ىذه االستبانة لطالب الفصل الثاين يف اجملموعة الضابطة واجملموعة 
وىذه االستبانة للحصول على  م.0200أبريل  02التجريبية يف  يوم االثنُت ، 

 ادلعلومات عن ميوذلم ورغبتهم يف تعليم اللغة العربية قبل تطبيق لعب األدوار، 

وزع الباحث مؤشرات ميول الطلبة ورغبتهم على أربع مؤشرات، وىي كما يف و 
 رسم البياىن التاىل:

 (3.0جدول )
 ستبانة يف كل ادلؤشراتنتيجة اال

 مؤشرات
مجموعة   اإلصابة رقم األسئلة

 4 3 0 0 اإلصابة

 االىتمام

0 0 06 00 03 50 

0 8 08 8 8 50 

7 02 07 8 7 50 

 056 08 37 70 02 مجموعة

 385 112 111 142 22 تكّرر

 50 4 02 06 0 3 ادلوافقة

5 0 02 05 05 50 

8 0 05 07 08 50 

 056 37 50 60 6 مجموعة

 432 148 156 122 6 تكّرر

االعتماد 
 على نفسو

4 2 9 09 04 50 

02 2 5 04 03 50 
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 024 37 53 04 2 مجموعة

 335 048 059 08 2 تكّرر

 50 06 04 00 0 6 االقتناع

9 0 02 30 02 50 

00 0 9 03 08 50 

 056 44 68 42 4 مجموعة

 464 076 024 82 4 تكّرر

 
مث حنسب كل النتيجة من كل ادلؤشرات ونقيس معدذلا )رلموعة التكرر 

 مقسوم مبجموعة اإلصابة الكلية(. ونعُت درجاهتا مبعيار كما يلى: 
 
 (3.2جدول )

 معيار درجة الطلبة في رغبتهم
 مدى معدال النتيجة المستوى الرقم
 4،22-3،52 جيد جدا 0
 3،49-3،22 جيد 0
 0،99-0،22 مقبول 3
    0،49- 0،99 ضعيف 4
 0،49 – 0،22 راسب 5

 
 ومن ادلعلومات السابقة حيسب الباحث درجة  كل ادلؤشرات كما يلى:

 (3.3جدول )
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 معدل نتيجة اإلصابة من كل المؤشرات
 ادلستوى احلساب ادلؤشرات

 مقبول 0،47=  056:  385 درجة اىتمام الطلبة
 مقبول 0،78=  056: 430 ادلناسب/ادلوافقة

 جيد 3،00=  024: 335 االعتماد على نفسو
 مقبول 0،97=  056: 464 االقتناع

ومن اجلدول السابق يعرف الباحث أن رغبة الطلبة يف تدريس مهارة الكالم 
 قبل تطبيق لعب األدور يف مستوى مقبول.

 
 ستبانة بعد التجربةعرض بيانات اال -2

استخدم الباحث االستبانة بعد عملية التعليم باستخدام لعب األدوار 
يف فصل الثاين  0200مايو  9تاريخ ثنُت يوم االللمجموعة التجريبية يف 

تعليم  يف)ج(. وىذه االستبانة للحصول على ادلعلومات عن ميوذلم ورغبتهم 
يول الطلبة تطبيق لعب األدوار وقد وزع الباحث مؤشرات م بعداللغة العربية 

 ورغبتهم على أربع مؤشرات، وىي:
 (3.3جدول )

 مؤشرات ميول الطلبة
 رقم اإلسئلة مؤشرات رقم
 0،0،9 االىتمام 0
 7،8 ادلناسبة/ادلوافقة 0
 5،6،02 االعتماد على نفسو 3
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 3،4 االقتناع 4
مث حنسب كل النتيجة من كل ادلؤشرات ونقيس معدذلا. ونعُت درجاهتا 

 يلى:مبعيار كما 
 (3.4جدول )

 معيار درجة الطلبة في رغبتهم
 مدى معدال النتيجة المستوى الرقم
 5،22 – 4،5 جيد جدا 0
 4،49 – 3،52 جيد 0
 3،49 – 0،52 مقبول 3
    0،49- 0،52 ضعيف 4
 0،49 – 0،22 راسب 5

فيما يلى نتائج البيانات من أجوبة االستبانة الىت وزعها الباحث ألفراد الطلبة 
 للحصول على أرائهم يف ىذا األسلوب التعليمي:

 (3.5جدول ) 
 نتيجة االستبانة من كل المؤشرات بعد التجربة

 رقم  المؤشرات
 األسئلة

مجموعة  اإلصابة
 5 4 3 2 1  اإلصابة

 
 

 اىتمام

0    00 4 26 
0   0 03 00 26 
9   4 06 6 26 

 78 00 50 6   مجموعة
 327 025 024 08   التكرر 
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 المناسبة

3 2 0 4 07 3 26 
4 2 2 6 05 5 26 

 52 8 30 02 0 2 مجموعة
 222 42 008 32 4 2 التكرر  
 

االعتماد على 
 نفسه 

5   3 00 00 26 
6   3 08 5 26 
02   0 08 6 26 

 78 00 48 8   مجموعة
 326 002 090 04   التكرر 

 
 االقتناع

3 2 2 0 00 3 26 
4 2 2 3 02 3 26 

 52 6 40 4 2 2 مجموعة
 212 32 068 00 2 2 التكرر

من ادلعلومات السابقة حيسب الباحث معدل كل النتيجة من كل ادلؤشرات 
 )رلموعة التكرر مقسم مبجموعة اإلصابة الكلية( ونعُت درجاهتا كما يلى:

 (3.6جدول)
 معدل نتيجة األصابة من كل المؤشرات

 ادلستوى اإلصابةمعدل  ادلؤشرات
 جيد 4،09=   78:  307 اىتمام الطلبة

 جيد 3،88=  50:  020 ادلناسبة/ادلوافقة
 جيد 4،08=   78:  306 االعتماد على نفسو

 جيد 4،24=   50:  002 االقتناع
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من ادلعلومات السابقة يعرف الباحث أن رغبة الطلبة يف تدريس مهارة 
مستوى جيد ألن كل ادلؤشرات تدل على الكالم بأسلوب لعب األدوار يف 

 ذلك.

 ختباربيانات االعرض  - ج

للمجموعة   0200أبريل  3قام الباحث باالختبار القبلى شفهيا يف التاريخ 
للمجموعة الضابطة. وأما عدد التالميذ يف   0200أبريل  4التجريبية ويف التاريخ 

البعدي يف يوم االثنُت تلميذا. وقام الباحث ايضا باالختبار  50الفصلُت فهو 
  0200مايو  05للمجموعة الضابطة، ويف التاريخ   0200مايو  9تاريخ  

 للمجموعة التجريبية. وفبما يلى النتائج من االختبار لكل رلموعة:
 للمجموعة الضابطة  ينتيجة االختبار القبلى والبعد -1

 حساب نتيجة االختبار القبلى والبعدى للمجموعة الضابطة كما يلي:
 ( 3.7جدول ) 

 حساب نتيجة االختبار القبلى والبعد  للمجموعة الضابطة

 الطالب

 (N) 
 الفرق االختبار

(D=x-y) 
D

2 

 (y) البعدي (x)القبلى 
0 82 73 -7  49 

0 82 73 -7  49 

3 62 53 -7  49 

4 53 53 2 2 

5 82 82 2 2 
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6 82 82 2 2 

7 82 022 02 422 

8 67 73 6 36 

9 93 93 2 2 

02 67 42 -07  709 

00 67 42 -07  709 

00 73 93 02 422 

03 93 93 2 2 

04 87 87 -7  49 

05 67 93 06 676 

06 82 67 -03  069 

07 42 53 03 069 

08 67 53 -04  096 

09 42 62 02 422 

02 42 62 02 422 

00 42 53 03 069 

00 87 73 -04  096 

03 42 62 02 422 

04 67 62 -7  49 

05 67 93 06 676 

06 82 93 03 069 

 6159 67 1842 1775 مجموعة

 اجلدول السابق أن: نظرا من  
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 DƩ =  55  

Md =55:55  =5515 

D²Ʃ = 9516       

d²= D-
∑  

 
 

 0  6059  
67 0

 06
 070،67 

  
0،58

√
070،67
06 05 

 2،849  

أصغر من  2،849من احلساب السابق قد وجد الباحث أن تاء احلساب = 
%. أنظر ملحق عن جدول تاء 99)تاء اجلدوال عند مستوى الداللة  0،72

احلساب ادلأخوذ من كتاب الذي الفو سوىرسيمي أريكونتو(. لذلك أن ىـ 
مردود. وىذه تدل على عدم وجود  فرق بُت النتيجة يف االختبار القبلى و 

 البعدي للمجموعة الضابطة

 

 

 

 

 

 ةيللمجموعة التجريبنتيجة االختبار القبلى والبعدي  -2
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 التجريبية كما يلى:حساب نتيجة االختبار القبلى والبعد  للمجموعة 

 (3.8جدول )  

 التجريبيةحساب نتيجة االختبار القبلى والبعد  للمجموعة 

 الطالب

 (N) 
 الفرق االختبار

(D=x-y) 
D

2 

 (y) البعدي (x)القبلى 
0 82 73 -7  49 

0 82 87 7 49 

3 67 87 02 422 

4 62 82 02 422 

5 67 87 02 422 

6 67 82 03 069 

7 67 93 07 709 

8 67 82 03 069 

9 62 82 02 422 

02 82 82 2 2 

00 62 82 02 422 

00 62 87 07 709 

03 73 82 7 409 

04 47 82 33 0289 

05 47 73 07 709 

06 62 93 33 0289 
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07 73 93 02 422 

08 67 82 03 069 

09 53 73 02 422 

02 62 73 03 069 

00 62 82 02 422 

00 62 82 02 422 

03 62 73 03 069 

04 73 82 7 49 

05 73 82 7 49 

06 82 87 7 49 

 9024 402 0002 0722 مجموعة

 نظرا من اجلدول السابق أن:  
 DƩ =  556  

 Md   =556 :55  =55551  

D²Ʃ = 5565       

 

d²= D 5 - 
∑  

 
 

 0  6519  
556 0

 06
 9356136 

  
55551

√
9356136

06 05 

 5111  
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أكرب من   5111من احلساب السابق قد وجد الباحث أن تاء احلساب = 
%. انظر ادللحق عن جدول تاء 99)تاء اجلدول عند مستوى الداللة  0،72

احلساب ادلأخوذ من الكتاب الذي الفو سوىرسيمي أريكونتو(. لذلك أن ىـ 
مقبول. وىذه تدل على أن ىناك فرق بُت النتيجة يف االختبار القبلى و البعدي 

 للمجموعة التجريبية بعد تطبيق لعب األدوار

 البعدي للمجموعة التجريبية والضابطة االختبار ةنتيج -3

 من االختبار البعدي للمجموعة التجريبية والضابطة كما يلي:النتائج 
 (3.9) جدول

 نتيجة االختبار البعدي للمجموعة التجريبية والضابطة
 ط

(N) 

 التجريبية
(  ) 

 الضابطة

(  ) 
(  ) (  ) 5(  ) 5(  ) 

0 73 73 -0،20  0،05 0،20 4،60 

0 87 73 00،33 0،05 050،95 4،60 

3 87 53 00،33 -07،85  050،95 308،60 

4 82 53 5،66 -07،85  30،24 308،60 

5 87 82 00،33 9،05 050،95 83،70 

6 82 82 5،66 9،05 30،24 83،70 

7 93 022 08،99 09،05 362،75 849،70 

8 82 73 5،66 0،05 30،24 4،60 

9 82 93 5،66 00،05 30،24 492،60 

02 82 42 5،66 -32،85  30،24 950،70 
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00 82 42 5،66 -32،85  30،24 950،70 

00 87 93 00،33 00،05 050،95 492،60 

03 82 93 5،66 00،05 30،24 492،60 

04 82 82 5،66 9،05 30،24 83،70 

05 73 93 -0،20  00،05 0،20 492،60 

06 93 67 08،99 -3،85  362،75 04،80 

07 93 53 08،99 -07،85  362،75 308،60 

08 82 53 5،66 -07،85  30،24 308،60 

09 73 62 -0،20  -02،85  0،20 007،70 

02 73 62 -0،20  -02،85  0،20 007،70 

00 82 53 5،66 -07،85  30،24 308،60 

00 82 73 5،66 0،05 30،24 4،60 

03 73 62 -0،20  -02،85  0،20 007،70 

04 82 62 5،66 -02،85  30،24 007،70 

05 82 93 5،66 00،05 30،24 492،60 

06 87 93 00،33 00،05 050،95 492،60 

271- 187716 1842 2122 مجموعة  2263752 8245739 

 

 

 من اجلدول السابق ظهر أن:

  ∑ = 0002   
  ∑ = 0840   
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5
(  ∑) = 0063،52   

5
(  ∑) = 8245،39   

Ma  = 
0002
06

 = 80،54 

Mb = 
0840
06

 = 72،85 

 مث حساب تـ بالرموز:

  
     

√[
∑     ∑   

       
] [

 

  
 

 

  
]

 

  
80،54  72،85

√[
0063،52 8245،39

06 06  
] [

 

06
 

 

06
]

 

  
02،69

√[
02328،89

52
] [

0
06

]

 

  
02،69

√05،86
  2،07 

  
02،69
3،98

  0،68 
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. مث حسب الباحث 0،68من احلساب السابق ظهر للباحث أن قيمة ت ىي  
df     بالرموزdf=(N1 + N2)-2  ( 06+06وحصل على)-مث ىذا 52= 0 .

يرجع إىل درجة ت يف اجلدول, وقد اتضح أن درجة ت يف اجلدول   52العدد 
، فعرف الباحث أن درجة ت 0،20% تدل على 5على مستوى الداللة 

%، 5 من درجة ت يف اجلدول عند مستوى داللة احلساب أكرب
(0،20<0،68) 

 

 ختباربيانات االتحليل  -د

بعد أن عرض الباحث البيانات عن االختبار، يأيت بعد ذلك حتليلها، 
وباالعتماد على البيانات الىت قدمها الباحث يف الصفحات السابقة حيللها 

 الفصل األول الباحث إلجابة أسئلة البحث اليت قد سبق ذكرىا يف

 
فعالية استخدام لعب األدوار لترقية كفاءة الطلبة في نطق  -1

 األصوات
نتائج االختبار البعدى يف نطق األصوات للمجموعتُت التجريبية 

 والضابطة كما يف اجلدول التاىل:
 

 (3.12جدول )
حساب المقارنة بين نتيجة نطق األصوات في االختبار 

 التجريبية والضابطةالبعدي من المجموعة 
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 ط
(N) 

 التجريبية
(  ) 

 الضابطة

(  ) 
(  ) (  ) 5(  ) 5(  ) 

0 4 4 2،22 -2،73  2،22 2،53 

0 5 3 0،22 -2،73  0،22 2،53 

3 5 3 0،22 -2،73  0،22 2،53 

4 5 3 0،22 -2،73  0،22 2،53 

5 5 4 0،22 2،07 0،22 2،27 

6 4 4 2،22 2،07 2،22 2،27 

7 4 5 2،22 0،07 2،22 0،60 

8 4 4 2،22 2،07 2،22 2،27 

9 4 5 2،22 0،07 2،22 0،60 

02 4 0 2،22 -0،73  2،22 3،22 

00 4 0 2،22 -0،73  2،22 3،22 

00 5 5 0،22 0،07 0،22 0،60 

03 4 5 2،22 0،07 2،22 0،60 

04 4 5 2،22 0،07 2،22 0،60 

05 4 5 2،22 0،07 2،22 0،60 

06 4 4 2،22 2،07 2،22 2،27 

07 4 3 2،22 -2،73  2،22 2،53 

08 4 3 2،22 -2،73  2،22 2،53 

09 4 3 2،22 -2،73  2،22 2،53 

02 4 3 2،22 -2،73  2،22 2،53 

00 4 3 2،22 -2،73  2،22 2،53 
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00 4 4 2،22 2،07 2،22 2،27 

03 4 3 2،22 -2،73  2،22 2،53 

04 4 3 2،22 -2،73  2،22 2،53 

05 4 5 2،22 0،07 2،22 0،60 

06 5 5 0،22 0،07 0،22 0،60 

2،20- 6،22 97 002 رلموعة  6،22 05،00 

 من اجلدول السابق ظهر أن:

  ∑ = 002   
  ∑ = 97   

5
(  ∑) = 6،22   

5
(  ∑) = 05،00      

Ma  = 
002
06

 = 4،03 

Mb = 
97
06

 = 3،73 

 مث حساب تـ بالرموز:

  
     

√[
∑     ∑   

       
] [

 

  
 

 

  
]

 

  
4،03  3،73

√[
6،22 05،00

06 06  
] [

 

06
 

 

06
]
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2،52

√[
30،00

52
] [

0
06

]

 

  
2،52

√2،25
 

  
2،52
2،00

  0،09 

. مث حسب الباحث 0،09من احلساب السابق ظهر للباحث أن قيمة ت ىي  
df     بالرموزdf=(N1 + N2)-2  ( 06+06وحصل على)-مث ىذا 52= 0 .

يرجع إىل درجة ت يف اجلدول, وقد اتضح أن درجة ت يف اجلدول   52العدد 
، فعرف الباحث أن درجة ت 0،20% تدل على 5على مستوى الداللة 

%، 5احلساب أكرب من درجة ت يف اجلدول عند مستوى داللة 
(0،20<0،09) 

 

 

كفاءة الطلبة في استخدام   فعالية استخدام لعب األدوار لترقية-0
 المفردات المناسبة في اداء الكالم

 

 (3.11جدول )
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حساب المقارنة بين نتيجة المفردات في االختبار البعدى 
 للمجموعة التجريبية والضابطة

 ط
(N) 

 التجريبية
(  ) 

 الضابطة

(  ) 
(  ) (  ) 5(  ) 5(  ) 

0 4 4 2،46 2،54 2،00 2،09 

0 4 4 2،46 2،54 2،00 2،09 

3 4 0 2،46 -0،46  2،00 0،03 

4 4 0 2،46 -0،46  2،00 0،03 

5 4 4 2،46 2،54 2،00 2،09 

6 4 4 2،46 2،54 2،00 2،09 

7 5 5 0،46 0،54 0،03 0،37 

8 4 4 2،46 2،54 2،00 2،09 

9 4 5 2،46 0،54 2،00 0،37 

02 4 0 2،46 -0،46  2،00 0،03 

00 4 0 2،46 -0،46  2،00 0،03 

00 4 4 2،46 2،54 2،00 2،09 

03 4 4 2،46 2،54 2،00 2،09 

04 4 3 2،46 -2،46  2،00 2،00 

05 3 4 -2،54  2،54 2،09 2،09 

06 5 3 0،46 -2،46  0،03 2،00 

07 5 3 0،46 -2،46  0،03 2،00 

08 4 3 2،46 -2،46  2،00 2،00 
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09 3 3 -2،54  -2،46  2،09 2،00 

02 3 3 -2،54  -2،46  2،09 2،00 

00 4 3 2،46 -2،46  2،00 2،00 

00 4 3 2،46 -2،46  2،00 2،00 

03 3 3 -2،54  -2،46  2،09 2،00 

04 4 3 2،46 -2،46  2،00 2،00 

05 4 5 2،46 0،54 2،00 0،37 

06 4 5 2،46 0،54 2،00 0،37 

 00،46 00،58 2،24 02،96 92 023 رلموعة

 أن:من اجلدول السابق ظهر 

  ∑ = 023   
  ∑ = 92   

5
(  ∑) = 00،58   

5
(  ∑) = 00،46       

Ma  = 
023
06

 = 3،96 

Mb = 
92
06

 = 3،46 

 مث حساب تـ بالرموز:

  
     

√[
∑     ∑   

       
] [

 

  
 

 

  
]
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3،54  3،46

√[
00،58 00،46

06 06  
] [

 

06
 

 

06
]

 

  
2،52

√[
34،24

52
] [

0
06

]

 

  
2،52

√2،25
 

  
2،52
2،03

  0،08 

. مث حسب 0،08من احلساب السابق ظهر للباحث أن قيمة ت ىي  
= 0-(06+06وحصل على )  df=(N1 + N2)-2بالرموز     dfالباحث 

يرجع إىل درجة ت يف اجلدول, وقد اتضح أن   52. مث ىذا العدد 52
، فعرف 0،20% تدل على 5درجة ت يف اجلدول على مستوى الداللة 

درجة ت احلساب أكرب من درجة ت يف اجلدول عند مستوى الباحث أن 
 (0،08>0،20% )5داللة 

فعالية استخدام لعب األدوار لترقية كفاءة الطلبة في أداء  -3
 الكالم بطالقة
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نتائج االختبار البعدى يف أداء الكالم بطالقة للمجموعتُت التجريبية 
 والضابطة كما يف اجلدول التاىل:

 (3.12جدول )
المقارنة بين نتيجة الطالقة في االختبار البعدي من حساب 

 المجموعة التجريبية والضابطة
 ط

(N) 

 التجريبية
(  ) 

 الضابطة

(  ) 
(  ) (  ) 5(  ) 5(  ) 

0 3 4 -2،60  2،54 2،38 2،09 

0 4 4 2،38 2،54 2،04 2،09 

3 4 3 2،38 -2،46  2،04 2،00 

4 3 3 -2،60  -2،46  2،38 2،00 

5 4 4 2،38 2،54 2،04 2،09 

6 4 4 2،38 2،54 2،04 2،09 

7 5 5 0،38 0،54 0،92 0،37 

8 4 3 2،38 -2،46  2،04 2،00 

9 4 4 2،38 2،54 2،04 2،09 

02 4 0 2،38 -0،46  2،04 0،03 

00 4 0 2،38 -0،46  2،04 0،03 

00 4 5 2،38 0،54 2،04 0،37 

03 4 5 2،38 0،54 2،04 0،37 

04 4 4 2،38 2،54 2،04 2،09 

05 4 5 2،38 0،54 2،04 0،37 

06 5 3 0،38 -2،46  0،92 2،00 



51 

 

07 5 0 0،38 -0،46  0،92 0،03 

08 4 0 2،38 -0،46  2،04 0،03 

09 4 3 2،38 -2،46  2،04 2،00 

02 4 3 2،38 -2،46  2،04 2،00 

00 4 0 2،38 -0،46  2،04 0،03 

00 4 4 2،38 2،54 2،04 2،09 

03 4 3 2،38 -2،46  2،04 2،00 

04 4 3 2،38 -2،46  2،04 2،00 

05 4 4 2،38 2،54 2،04 2،09 

06 4 4 2،38 2،54 2،04 2،09 

 04،46 9،50 2،24 02،88 92 025 رلموعة

 من اجلدول السابق ظهر أن:

  ∑ = 025   
  ∑ = 92   

5
(  ∑) = 9،50   

5
(  ∑) = 04،46      0،50 

Ma  = 
025
06

 = 4،24 

Mb = 
92
06

 = 3،46 

 مث حساب تـ بالرموز:
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√[
∑     ∑   

       
] [

 

  
 

 

  
]

 

  
4،24  3،46

√[
9،50 04،46

06 06  
] [

 

06
 

 

06
]

 

  
2،58

√[
33،98

52
] [

0
06

]

 

  
2،58

√2،25
 

  
2،58
2،03

  0،50 

. مث حسب 0،50من احلساب السابق ظهر للباحث أن قيمة ت ىي  
. مث 52= 0-(06+06وحصل على )  df=(N1 + N2)-2بالرموز     dfالباحث 

يرجع إىل درجة ت يف اجلدول, وقد اتضح أن درجة ت يف   52ىذا العدد 
، فعرف الباحث أن درجة 0،20% تدل على 5اجلدول على مستوى الداللة 

%، 5ت احلساب أكرب من درجة ت يف اجلدول عند مستوى داللة 
(0،20<0،50) 
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 نتائج البحثمناقشة  -د
يف الدراسة ادليدانية اليت قد قام هبا الباحث، قد حصل الباحث من جتريب استخدام 
لعب األدوار يف تعليم مهارة الكالم لدى التالميذ يف اجملموعة التجريبية. ويف جتربة 

 ىذا األسلوب قدم الباحث الفروض:
مقبول، وىذا إن كانت درجة تاء احلساب أكرب من درجة تاء اجلدول فالفرض  -0

 يعٍت أن استخدام لعب األدوار لتدريس مهارة الكالم فعال
إن كانت درجة تاء احلساب أصغر  من درجة تاء اجلدول فالفرض مرفوض،  -0

 وىذا يعٍت أن استخدام لعب األدوار لتدريس مهارة الكالم غَت فعال 

وجد اعتمادا على النتيجة ادلتحصول عليها والقواعد الختبار الفرض السابق 
الباحث أن درجة تاء احلساب يف مقارنة نتيجة االختبار البعدي بُت اجملموعة 

 التجريبية والضابطة:
 0،09درجة تاء احلساب يف نتيجة النطق األصوات = 
 0،08درجة تاء احلساب يف نتيجة استعمال ادلفردات = 
 0،50درجة تاء احلساب يف نتيجة الطالقة = 

. فعرفنا أن 0،20% 5فهذه النتائج كانت أكرب من درجة تاء اجلدول على مستوى 
الفروض السابقة مقبولة، وىذا يشَت إىل أن استخدام لعب األدوار يف تدريس مهارة 
الكالم فعال. و استخدامو يؤثر يف قدرة التالميذ يف نطق األصوات، واستعمال 

 ادلفردات، والكالم بالطالقة.
 لبحث تدعم  نظريات األلعاب اللغوية والوسائل التعليمية، وذلك ألهنا:نتيجة ىذا ا

 0الوسائل التعليمية جتعل التعلم أعمق و أبقى أثر. -0

                                                 
0
 8(، ص. 0432، )رياض: وزارة ادلعارف، الوسائل التعليميةعبد العزيز بن زيداتيلى،   
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إن من وظائف األلعاب اللغوية يف أنشطة الكالم تشجع الطالب على الكالم،  -0
توفر ادلعلومات و تساعد على إجياد السياق الذي جيعل لكالم الطالب معٌت، و 

 0يستخدمها الطالب يف كالمو.اليت 
ؤثر يف ترقية رغبة الطلبة يف يكد أن استخدام لعب األدوار ؤ نتيجة االستبانة ت -3

 تعليم اللغة العربية خاصة يف مهارة الكالم.
ىذه تشَت أن لعب األدوار يرقي ويؤثر يف عملية التعلم والتعليم أثرا إجيابيا يف تعليم 

 ألسباب اآلتية:مهارة الكالم على وجو خاص. وذلك ل
ارة الكالم يف الوقت مهعدد الطلبة قليل فيسهل ذلك على ادلدرس تعليم  -0

 ، وألهنم يشعرون بسرور عند عملية التعليم باألسلوب اجلديد.احملدد

يعطى لعب األدوار اخلربات اللغوية ادلفيدة، والتالميذ ال يتكلمون عن ادلواد  -0
 للغة العربية.ادلكتوبة فقط، بل ذلم احلرية يف التكلم با

 

                                                 
0
األلعاب الكالمية اللسانية ، يف أمحد عبد اجمليد ىريري، 02، ص سيكولوجية اللعب )مترجم(وزانا ملَت،   

 03(،ص.0999، )القاىرة: مكتبة اخلاجني، 0، ط.دراسة صوتية تركيبية
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 الخامسالفصل 
 نتائج البحث والتوصيات والمقترحات

 
 نتائح البحث  -أ 

بعد جتريب لعب األدوار يف تدريس مهارة الكالم يف املدرسة املتوسطة اإلسالمة 
احلكومية بيطان بربولنجو جاوى الشرقية وصل الباحث إىل االستنتاج األخري. 

التجريبية يف االختبارين القبلى و اعتمادا على النتائج الىت حصلت عليها اجملموعة 
البعدي قد وجد بينهما فرقا حقيقيا يعزى إىل أثر املتغري التجرييب. لذلك أن 

 استخدام لعب األدوار فعال لرتقية مهارة الطالب يف الكالم.

مث إن استخدام لعب األدوار يظهر فعاليته ويبني تفوقه من عدم استخدامه لدى 
ن استخدام لعب األدوار مناسب للتطبيق يف املدرسة اجملموعة الضابطة. لذلك أ

املتوسطة اإلسالمية. وهذا يدل على أن استخدام لعب األدوار أسلوب تعليمي 
يف تعليم مهارة الكالم فعال لتحسني مهارة الطلبة يف الكالم وتنميتها من حيث 

 نطقهم، واملامهم باملفردات اللغوية وكذلك يف طالقتهم عند التحدث.

 جناحهم على وجه التفصيل فكما يلي: وأما

إن استخدام لعب األدوار فعال لتنمية كفاءة الطلبة يف نطق السليم.  -1
( بأن 3.16( و )3.15والدليل على هذا البيان كما رأينا يف اجلدول )

" إىل 09نتيجة الطلبة يف النطق قد ارتفعت من االختبار القبلي وهي "
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( عرفنا أن 3.15د يف اجلدول رقم )" يف االختبار البعدي. وكما وج119
 (   2،20 > 2،92( يف اجلدول: )t( أكرب من درجة تاء )t0درجة تاء )

إن استخدام لعب األدوار فعال لتنمية كفاءة الطلبة على استعمال   -2
( و 3.15املفردات. والدليل على هذا البيان كما رأينا يف اجلدول )

( بأن نتيجة الطلبة يف املفردات قد ارتفعت من االختبار القبلي 3.16)
" يف االختبار البعدي. ونتيجة حساب بالرمز 193" إىل "11وهي "

( يف t( أكرب من درجة تاء )t0تدل على أن درجة تاء ) االختبار ت
 (2،11> 2،92اجلدول: )

إن استخدام لعب األدوار فعال لتنمية كفاءة الطلبة يف الكالم بطالقة.  -3
( بأن 3.16( و )3.15والدليل على هذا البيان كما رأينا يف اجلدول )

" إىل 14ي "نتيجة الطلبة يف الطالقة  قد ارتفعت من االختبار القبلي وه
" يف االختبار البعدي. ونتيجة حساب بالرمز االختبار ت تد على 195"

 (2،52> 2،92( يف اجلدول: )t( أكرب من درجة تاء )t0أن درجة تاء )

إن استخدام لعب األدوار فعال يف ترقية رغبة الطلبة. والدليل وسوى ذلك 
القبلى أي قبل على ذلك كما وجد يف نتيجة االستبانة، وهي أن االستبانة 

عملية التعليم باستخدام لعب األدوار يف مستوى مقبول. واالستبانة بعد 
 عملية تدريس باستخدام لعب األدوار دل على مستوى جيد. 
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 التوصيات  -ب 

 نطالقا من نتائج البحث يرى الباحث ضرورة تقدمي التوصيات كما يلى:ا

اللغة العربية و يف مهارة أن يهتم املدرس باستخدام لعب األدوار عند تعليم  -1
الكالم على وجه خاص، لكي يتكلم الطالب صحيحا، وينطق الطالب 

 نطقا سليما، مث يتكلمون بطالقة

أن يكثر املدرس من تدريب الطالب على الكالم وممارسة هبا يف عملية  -2
 التعليم

 أن يزود املدرس و خيتار املواد التعليمية املناسبة لتدريس مهارة الكالم -3

كثر املدرس من إعطاء التوصيات للطالب عن أمهية تعليم اللغة العربية أن ي -4
 وتدريس مهارة الكالم. 

 

  المقترحات -ج 

 بناء على نتائج البحث يقدم الباحث املقرتحات التالية:

إعداد املواد التعليمة املتنوعة واملناسبة الستخدامها بوسيلة لعب األدوار  -1
تفيد منها معلم اللغة العربية يف لتدريس مهارة الكالم حىت ميكن أن يس

 عملية التعليم و التعلم.

ا البحث، مثال عن تعليم مهارة على الباحثني اآلخرين ان يتطوروا هذ -2
 ستماع باستخدام لعب األدوار.اال
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 قابلةمأسئلة ال: (1) ملحق

 قابلة رئيس المدرسةمئلة سأ

 سوكيو ادلاجستًن : إسم رئيس ادلدرسة 
 ٕٔٔٓمارس  ٕٔ :  اليوم والتاريخ 

 يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومي بيطان :  ادلكان 
 

 ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومي بيطان؟ تأشمىت ن .ٔ

 من ىذه ادلدرسة؟ ة واخلاصةىدا  الااماأل ىي ما .ٕ

 ماىو ادلنهج الدراسي ادلستخدم يف ىذه ادلدرسة؟ .ٖ

 ما رأيك عن قدرة التالميذ على التكلم باللغة الاربية يف ىذه ادلدرسة؟ .ٗ

 ما ىي ادلشكالت يف ترقية مهارة الكالم لدى الدارسٌن يف ىذه ادلدرسة؟ .٘

 ىل ادلدرس يستخدم أنواع الطرق يف تدريس مهارة الكالم؟ .ٙ

 غة الاربية كل أسبوع؟كم حصة لل .ٚ

 ؟مع ختصصوناسب تىل مدرس اللغة الاربية ي .ٛ

 لاب األدوار؟  ىل تار  .ٜ
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 قابلة مدرس اللغة العربيةمئلة سأ

 فائقة احلكمة ادلاجستًن :   ادلدرسإسم 
  ٕٔٔٓمارس  ٕٙ :  اليوم والتاريخ 

 يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومي بيطان :  ادلكان 
 قبل التجربة أسئلة المقابلة - أ

 ماىو ادلنهج الدراسي ادلستخدم يف ىذه ادلدرسة؟ .ٔ

 ىل كل ادلهارات مستخدمة يف تاليم اللغة الاربية ؟ .ٕ

 يف تاليم  مهارة الكالم ؟ الىت تواجهك ما ىي ادلشكالت .ٖ

 يف تدريس مهارة الكالم؟ ةالطريقة ادلستخدمما  .ٗ

 باللغة الاربية بطالقة؟ واىل التالميذ يستطياون أن يتكلم .٘

 ىل تارفٌن لاب األدوار؟ .ٙ

 لاب األدوار يف تدريس مهارة الكالم؟ استخدمتان  ىل سبق .ٚ

 ما ادوات التقومي يف تقومي مهارة الكالم؟ .ٛ

 (1111مايو  11)التاريخ:  أسئلة المقابلة بعد التجربة - ب
 ىل الطالب حيبون ان يتالموا تدريس مهارة الكالم بأسلوب لاب األدوار؟ .ٔ
ان ينمي كفاءة الطلبة على الكالم بنطق سليم، ومفردة ىل لاب األدوار يستطيع  .ٕ

 مناسبة، وطالقة؟
 ؟ما ىي ادلشكالت ا يف تاليم  مهارة الكالم بأسلوب لاب األدوار .ٖ
   ؟عن تدريس مهارة الكالم بأسلوب لاب األدوار مارأيك .ٗ
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 قبل التجربة ستبانةأسئلة اال(: 1) ملحق

 ستبانة قبل التجربةأسئلة اال

 ........................... :   الطالبإسم 
 ........................... :  اليوم والتاريخ 

 ........................... :    فصلال

 ماسة عند تاليم اللغة الاربية قبل اليوم؟حب تشارىل أنت  .ٔ
 د. على الدوام     ج. طادلا        ال       ب. احينا  . أ

 عند تاليم اللغة الاربية قبل اليوم؟ ةابم بطريقة جذىل ادلدرس يال .ٕ
 د. على الدوام     ج. طادلا        ال       ب. احينا  . أ

 ىل أنت تشار أن تدريس احلوار يفيدك قبل اليوم؟ .ٖ
 د. على الدوام     ج. طادلا        ال       ب. احينا  . أ

 ىل أنت تاتقد بأنك ناجح يف تاليم احلوار قبل اليوم؟ .ٗ
 د. على الدوام     ج. طادلا        ب. احينا  ال       . أ

 ادة التاليمية تناسب مع أىدافك يف تاليم اللغة الاربية قبل اليوم؟ادلىل  .٘
 د. على الدوام     ج. طادلا        ال       ب. احينا  . أ

 ىل أنت تامل جبهد لنجاحك يف تاليم اللغة الاربية قبل اليوم؟ .ٙ
 د. على الدوام     ج. طادلا        ال       ب. احينا  . أ

 ابة يف تدريس احلوار؟ل يستخدم ادلدرس أنواع الطرق اجلذى .ٚ
 د. على الدوام     ج. طادلا        ال       ب. احينا  . أ

 كّلم ادلدرس ماك باستخدام اللغة الاربية كثًنا قبل اليوم؟تىل  .ٛ
 امد. على الدو      ج. طادلا        ال       ب. احينا  . أ
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 ىل حتب تاليم اللغة الاربية قبل اليوم؟ .ٜ
 د. على الدوام     ج. طادلا        ال       ب. احينا  . أ

جهودا يف تاليم اللغة الاربية قبل  تبذلىل أنت تاتقد بأنك ناجح إذا كنت  .ٓٔ
 اليوم؟ 

 د. على الدوام     ج. طادلا        ال       ب. احينا  . أ
 ع على ما حصلت من تدريس احلوار قبل اليوم؟ىل أنت تشار باقتنا  .ٔٔ

 د. على الدوام     ج. طادلا        ال       ب. احينا 
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 نتيجة االستبانة قبل التجربة جدول 

 األسئلة رقم
 األجوبة

 على الدوام طادلا احيانا ال
ىل أنت تشار حبماسة عند  ٔ

 تاليم اللغة الاربية قبل اليوم؟
ٕ ٔٙ ٕٔ ٖٔ 

دلدرس يالم بطريقة ىل ا ٕ
جذابة عند تاليم اللغة الاربية 

 قبل اليوم؟
ٛ ٕٛ ٛ ٛ 

ىل أنت تشار أن تدريس  ٖ
 ٗ ٕٓ ٕٙ ٕ احلوار يفيدك قبل اليوم؟

ىل أنت تاتقد بأنك ناجح  ٗ
 ٗٔ ٜٕ ٜ ٓ يف تاليم احلوار قبل اليوم؟

ىل ادلادة التاليمية تناسب  ٘
مع أىدافك يف تاليم اللغة 

 ليوم؟الاربية قبل ا
ٕ ٕٓ ٔ٘ ٔ٘ 

ىل أنت تامل جبهد  ٙ
لنجاحك يف تاليم اللغة 

 الاربية قبل اليوم؟
ٔ ٕٔ ٔٗ ٔٙ 

ىل يستخدم ادلدرس أنواع  ٚ
الطرق اجلذابة يف تدريس 

 احلوار؟
ٔٓ ٕٚ ٛ ٚ 

ىل تكّلم ادلدرس ماك  ٛ
 ٛٔ ٚٔ ٘ٔ ٕباستخدام اللغة الاربية كثًنا 
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 قبل اليوم؟
بية ىل حتب تاليم اللغة الار  ٜ

 ٓٔ ٖٔ ٓٔ ٔ قبل اليوم؟

ىل أنت تاتقد بأنك ناجح  ٓٔ
إذا كنت تبذل جهودا يف 
 تاليم اللغة الاربية قبل اليوم؟ 

ٓ ٘ ٕٗ ٕٖ 

ىل أنت تشار باقتناع على  ٔٔ
ما حصلت من تدريس 

 احلوار قبل اليوم؟
ٕ ٜ ٕٖ ٔٛ 

 ٓ٘ٔ ٖٕٔ ٛٛٔ ٖٔ رلموعة 

 ٚٚ،ٕ٘ ٓٙ،ٖٙ ٖٓ،ٕٖ ٖٖ،٘ مادل 
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 ستبانة بعد  التجربةأسئلة اال :(3) ملحق

 .................................. :   الطالبإسم 
 .................................. :  اليوم والتاريخ 

 .................................. :    فصلال
 إختيار األجوبة تعبيرات رقم

ماسة عند تاليم اللغة الاربية ذهذه حب أشار .ٔ
 ريقةالط

ٔ ٕ ٖ ٗ ٘ 

 ٘ ٗ ٖ ٕ ٔ التالم ذهذه الطريقة ياجبىن .ٕ
 ٘ ٗ ٖ ٕ ٔ أنا أحب أن أتالم ذهذه الطريقة .ٖ
 ٘ ٗ ٖ ٕ ٔ التالم ذهذه الطريقةبأقتنع جدا  .ٗ
أعتقد بأين استطيع أن أتكلم اللغة الاربية  .٘

 ذا كنت أتالم ذهذه الطريقةإجيدا 
ٔ ٕ ٖ ٗ ٘ 

 ٘ ٗ ٖ ٕ ٔ ل مسروراالفص طالبجال ادلدرس  .ٙ
 ٘ ٗ ٖ ٕ ٔ الطالب يدورون بنشاط يف التاليم .ٚ
 ٘ ٗ ٖ ٕ ٔ ورجائي ىذا التدريس يناسب مع أىدايف .ٛ
 ٘ ٗ ٖ ٕ ٔ نشاط يف ىذا التاليمالب ارتبطت .ٜ

 ٘ ٗ ٖ ٕ ٔ التالم ذهذه الطريقة استوعبت .ٓٔ
 البيان :

     فق جدا= موا٘  = مرتبك/ متبلبل    ٖ  = غًن موافق جدأ
 = موافقٗ   = غًن موافق ٕ
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 جدول نتيجة االستبانة بعد التجربة
رقم 
 األسئلة

مجموعة  األجوبة
 ه د ج ب أ الطلبة

ٔ    ٕٔ ٖ 12 
ٕ   ٕ ٕٔ ٔٓ 12 
ٖ   ٔ ٕٔ ٕ 12 
ٗ   ٖ ٜٔ ٕ 12 
٘   ٖ ٔٔ ٔٓ 12 
ٙ   ٖ ٔٚ ٗ 12 
ٚ  ٕ ٖ ٔٙ ٖ 12 
ٛ   ٙ ٔٗ ٗ 12 
ٜ   ٗ ٔ٘ ٘ 12 

ٔٓ   ٕ ٔٚ ٘ 12 
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 : الثاين ج/دالفصل/ ادلرحلة   :  اليوم والتاريخ 

 دقائق كل الطلبة ٖ:   ادلوعد   طالبا ٕ٘:  عدد الطلبة 

 ختبار أسئلة اال:  (2ملحق )

 القبلي ختبارأسئلة اال -أ
 

 

 

 السالم عليكم .ٔ
 ؟كيف حالك .ٕ
 ؟مامسك .ٖ
 ؟من أين أنت .ٗ
 ؟ماىوايتك .٘
 ؟القدم كرةىل انت حتب ان تلاب   .ٙ
 ؟ىل حتب ادلراسلة .ٚ
 ؟رياضةالىل حتب  .ٛ
 ؟ىوايات ٘على االقل  اذكر انوع ىواية الناس .ٜ
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 : الثاين جالفصل/ ادلرحلة   :  اليوم والتاريخ 

 دقائق كل الطلبة ٖ:   ادلوعد   طالبا ٕٙ: عدد الطلبة 

 يبادختبار الأسئلة اال -ب

 
 

 

 

 السالم عليكم .ٔ
 ؟كيف حالك .ٕ
 ؟مامسك .ٖ
 ؟من أين أنت .ٗ
 ؟مهنة ابيك/امكما .٘
 ؟من يامل يف ادلدرسة .ٙ
 ؟الطبيب يامل يف السوقىل  .ٚ
 ؟اين يامل الفالح .ٛ
 مهن( ٘اذكر انواع مهن الناس؟ )على االقل  .ٜ
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 نتيجة االختبار القبلى ( :5ملحق )
 جدول  نتيجة االختبار القبلى للمجموعة الضابطة. 1

 رقم
 يجةنت

 المستوى نتيجة مجموعة
 الطالق مفردات النطق

 جيد 01 11 ٗ ٗ ٗ ٔ
 جيد 01 11 ٗ ٗ ٗ ٕ
 مقبول 33 11 ٖ ٗ ٗ ٖ
 ضعيف 01 9 ٖ ٖ ٖ ٗ
 جيد 01 11 ٗ ٗ ٗ ٘

 جيد 01 11 ٗ ٗ ٗ ٙ

 جيد 01 11 ٗ ٗ ٗ ٚ

 ضعيف 01 9 ٖ ٖ ٖ ٛ
 جيد جدا 93 12 ٗ ٘ ٘ ٜ

 ضعيف 03 11 ٖ ٖ ٗ ٓٔ
 ضعيف 03 11 ٖ ٖ ٗ ٔٔ
 مقبول 33 11 ٖ ٗ ٗ ٕٔ
 جيد جدا 93 12 ٗ ٘ ٘ ٖٔ
 جيد 03 13 ٗ ٗ ٘ ٗٔ
 ضعيف 03 11 ٖ ٗ ٖ ٘ٔ
 جيد 01 11 ٗ ٗ ٗ ٙٔ
 راسب 21 0 ٕ ٕ ٕ ٚٔ
 جيد 01 11 ٖ ٖ ٗ ٛٔ
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 راسب 21 0 ٕ ٕ ٕ ٜٔ
 جيد 03 13 ٗ ٗ ٘ ٕٓ
 راسب 21 0 ٕ ٕ ٕ ٕٔ
 جيد 03 13 ٗ ٗ ٘ ٕٕ
 اسبر  21 0 ٕ ٕ ٕ ٖٕ
 ضعيف 03 11 ٖ ٖ ٗ ٕٗ
 ضعيف 03 11 ٖ ٖ ٗ ٕ٘
 جيد 01 11 ٗ ٗ ٗ 
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 ةيبيختبار القبلى للمجموعة التجر نتيجة اال. جدول ٕ
 الطالب 

(N) 
 نتيجة

 الدرجة نتيجة مجموعة
 الطالق مفردات النطق

 جيد ٓٛ ٕٔ ٗ ٗ ٗ ٔ
 جيد ٓٛ ٕٔ ٗ ٗ ٗ ٕ
 ضعيف ٚٙ ٓٔ ٖ ٖ ٗ ٖ

 ضعيف ٓٙ ٜ ٕ ٖ ٗ ٗ

 ضعيف ٚٙ ٓٔ ٖ ٖ ٗ ٘

 ضعيف ٚٙ ٓٔ ٖ ٖ ٗ ٙ

 ضعيف ٚٙ ٓٔ ٖ ٖ ٗ ٚ

 ضعيف ٚٙ ٓٔ ٖ ٖ ٗ ٛ

 ضعيف ٓٙ ٜ ٖ ٖ ٖ ٜ

 جيد ٓٛ ٕٔ ٗ ٗ ٗ ٓٔ
 ضعيف ٓٙ ٜ ٖ ٖ ٖ ٔٔ

 ضعيف ٓٙ ٜ ٖ ٖ ٖ ٕٔ

 مقبول ٖٚ ٔٔ ٖ ٗ ٗ ٖٔ
 راسب ٚٗ ٚ ٖ ٕ ٕ ٗٔ

 راسب ٚٗ ٚ ٖ ٕ ٕ ٘ٔ

 ضعيف ٓٙ ٜ ٖ ٖ ٖ ٙٔ

 مقبول ٖٚ ٔٔ ٗ ٖ ٗ ٚٔ
 ضعيف ٚٙ ٓٔ ٖ ٖ ٗ ٛٔ

 راسب ٖ٘ ٛ ٖ ٕ ٖ ٜٔ
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 ضعيف ٓٙ ٜ ٖ ٖ ٖ ٕٓ

 ضعيف ٓٙ ٜ ٖ ٖ ٖ ٕٔ

 ضعيف ٓٙ ٜ ٖ ٖ ٖ ٕٕ

 ضعيف ٓٙ ٜ ٖ ٗ ٕ ٖٕ

 مقبول ٖٚ ٔٔ ٗ ٖ ٗ ٕٗ

 مقبول ٖٚ ٔٔ ٗ ٖ ٗ ٕ٘

 جيد ٓٛ ٕٔ ٗ ٗ ٗ ٕٙ
 91 01 02 155 1311  
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 ختبار البعدينتيجة اال( : 0ملحق )

 ختبار البادي للمجموعة الضابطةنتيجة االل جدو  .ٔ
الطالب 

(N) 
 جوانب اإلختبار

 التقدير النتيجة العدد
 الطالق مفردات النطق

 جيد ٓٛ ٕٔ ٗ ٗ ٖ ٔ
 جيد ٓٛ ٕٔ ٗ ٗ ٖ ٕ
 مقبول ٖٚ ٔٔ ٖ ٖ ٖ ٖ
 ضايف ٓٙ ٜ ٖ ٕ ٖ ٗ
 جيد ٓٛ ٕٔ ٗ ٗ ٗ ٘
 جيد ٓٛ ٕٔ ٗ ٗ ٗ ٙ
 جيد ٓٛ ٕٔ ٘ ٘ ٘ ٚ
 ضايف ٓٙ ٜ ٖ ٗ ٗ ٛ
 جيد جدا ٖٜ ٗٔ ٗ ٘ ٘ ٜ

 ضايف ٚٙ ٓٔ ٕ ٕ ٕ ٓٔ
 ضايف ٚٙ ٓٔ ٕ ٕ ٕ ٔٔ
 مقبول ٖٚ ٔٔ ٘ ٗ ٘ ٕٔ
 جيد جدا ٖٜ ٗٔ ٘ ٗ ٘ ٖٔ
 جيد ٚٛ ٖٔ ٗ ٖ ٘ ٗٔ
 ضايف ٖٙ ٓٔ ٘ ٗ ٘ ٘ٔ
 جيد ٓٛ ٕٔ ٖ ٖ ٗ ٙٔ
 راسب ٓٗ ٙ ٕ ٖ ٖ ٚٔ
 جيد ٓٛ ٕٔ ٕ ٖ ٖ ٛٔ
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 راسب ٓٗ ٙ ٖ ٖ ٖ ٜٔ
 جيد ٚٛ ٖٔ ٖ ٖ ٖ ٕٓ
 جيد ٚٛ ٖٔ ٕ ٖ ٖ ٕٔ
 ضايف ٓٗ ٖٔ ٖ ٗ ٖ ٕٕ
 ضايف ٚٙ ٙ ٖ ٖ ٖ ٖٕ
 ضايف ٚٙ ٓٔ ٖ ٖ ٖ ٕٗ
 جيد ٓٛ ٓٔ ٗ ٘ ٘ ٕ٘
 جيد ٓٛ ٕٔ ٗ ٘ ٘ 
       

 
 . نتيجة اختبار البادي للمجموعة التجريبيةٕ

 الطالب 
 نتيجة

 الدرجة نتيجة مجموعة
 الطالق مفردات النطق

 مقبول ٖٚ ٔٔ ٖ ٗ ٗ ٔ
 جيد ٚٛ ٖٔ ٗ ٗ ٘ ٕ
 جيد ٚٛ ٖٔ ٗ ٗ ٘ ٖ

 جيد ٓٛ ٕٔ ٖ ٗ ٘ ٗ

 جيد ٚٛ ٖٔ ٗ ٗ ٘ ٘

 جيد ٓٛ ٕٔ ٗ ٗ ٗ ٙ

 جيد جدا ٖٜ ٗٔ ٘ ٘ ٗ ٚ
 جيد ٓٛ ٕٔ ٗ ٗ ٗ ٛ

 جيد ٓٛ ٕٔ ٗ ٗ ٗ ٜ
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 جيد ٓٛ ٕٔ ٗ ٗ ٗ ٓٔ

 جيد ٓٛ ٕٔ ٗ ٗ ٗ ٔٔ

 جيد ٚٛ ٖٔ ٗ ٗ ٘ ٕٔ

 جيد ٓٛ ٕٔ ٗ ٗ ٗ ٖٔ

 جيد ٓٛ ٕٔ ٗ ٗ ٗ ٗٔ

 مقبول ٖٚ ٔٔ ٗ ٖ ٗ ٘ٔ
 جيد جدا ٖٜ ٗٔ ٘ ٘ ٗ ٙٔ
 جيد جدا ٖٜ ٗٔ ٘ ٘ ٗ ٚٔ
 جيد ٓٛ ٕٔ ٗ ٗ ٗ ٛٔ
 مقبول ٖٚ ٔٔ ٗ ٖ ٗ ٜٔ
 مقبول ٖٚ ٔٔ ٗ ٖ ٗ ٕٓ
 جيد ٓٛ ٕٔ ٗ ٗ ٗ ٕٔ
 جيد ٓٛ ٕٔ ٗ ٗ ٗ ٕٕ
 مقبول ٖٚ ٔٔ ٗ ٖ ٗ ٖٕ
 جيد ٓٛ ٕٔ ٗ ٗ ٗ ٕٗ
 جيد ٓٛ ٕٔ ٗ ٗ ٗ ٕ٘
 جيد ٚٛ ٖٔ ٗ ٗ ٘ ٕٙ

 ٔٔٓ ٖٔٓ ٔٓ٘    ٕٔٓ  
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 األنشطة البحث وتطبيق لعب األدوار : (3) ملحق

 االنشطة ادلوضوع اللقاء

 االختبار القبلي ٔ

 ةيبيللمجموعة التجر 

ل عن أويس اواحد ايدعو الباحث الطلبة واحد .ٔ
 ادلادة شفهيا

ختبار وياطى أنشطة االيالحظ الباحث  .ٔ
 جوبةالنتيجة على كل أداء الطلبة يف األ

 االختبار القبلي 

 للمجموعة الضابطة

ل عن أويس ايدعو الباحث الطلبة واحد واحد .ٔ
 ادلادة شفهيا

ختبار وياطى يالحظ الباحث أنشطة اال .ٕ
 النتيجة على كل أداء الطلبة يف األجوبة

 رح ادلدرس عن تقدمي لاب األدواريش .ٕ التار  عن لاب األدوار ٕ

رلموعات ولكل  ٚعلى  اجملموعة يقسم .ٖ
 طالبات ٗ-ٖجملموعات ا

 ااجملموعة أن يستادو  أفراد يأمر ادلدرس كل .ٗ
لاب األدوار عن ادلادة ادلدروسة بسيناريو ل

على حسب أعضاء اجملموعة ويقدمونو يف 
 اللقاء التايل 

( لاب األدوار ٔتطبيق ) ٗ
 ةيبيللمجموعة التجر 

 مقدمة .ٔ
 القى ادلدرس السالم والتحية  
 قراءة كشف الغياب واحلضور 
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رح ادلدرس عن لاب األدوار الذي شي 
 سيقدمو التالميذ.

  إعداد ادلسرح .ٕ
 ابدأ لاب األدوار .ٖ

لكل اجملموعة يقدم لاب األدوار تبادال،  
 ونوشواجملموعة األخرى يشاىدون ويفت

 يشفتتياطى ادلدرس الورقة للمشاىدين ل 
 العبٌن لألدوار لأداء رلموعة ا

 مناقشة وتقومي .ٗ
 . مراجاة عمل لاب األدوار 
 . مناقشة حول البؤرة الرئيسية 
 . تطوير عملية التنفيذ 

 إعادة تنفيذ ادلشهد.٘
ياطى ادلدرس لكل اجملموعة سيناريو ليبحث 

 ويتناولونو لتقدمي لاب األدوار يف اللقاء التايل
( لاب األدوار ٕتطبيق ) ٘

 ةيبيللمجموعة التجر 
 مقدمةٔ

 القى ادلدرس السالم والتحية  
 حلضورقراءة كشف الغياب وا 
رح ادلدرس عن لاب األدوار الذي يش 

 سيقدمو التالميذ.
  إعداد ادلسرح .٘
 ابدأ لاب األدوار .ٙ

لكل اجملموعة يقدم لاب األدوار تبادال،  



999 
 

 

 ونوشواجملموعة األخرى يشاىدون ويفت
 يشفتتياطى ادلدرس الورقة للمشاىدين ل 

 العبٌن لألدوار لأداء رلموعة ا
 مناقشة وتقومي .ٚ

 . دوارمراجاة عمل لاب األ 
 . مناقشة حول البؤرة الرئيسية 
 . تطوير عملية التنفيذ 
ياطي النتيجة يف أداء لاب األدوار لكل  

 اجملموعة 
االختبار البادي  ٙ

 للمجموعة الضابطة
ل عن أويس اواحد ايدعو الباحث الطلبة واحد .ٔ

 ادلادة شفهيا
ختبار وياطى أنشطة االيالحظ الباحث  .ٕ

  األجوبةالنتيجة على كل أداء الطلبة يف

االختبار البادي   ٚ
 للمجموعة التجربة

ل عن أويس اواحدا يدعو الباحث الطلبة واحد .ٔ
 ادلادة شفهيا

ختبار وياطى أنشطة االيالحظ الباحث  .ٕ
 النتيجة على كل أداء الطلبة يف األجوبة
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 سيناريو لعب األدوار: (0)ملحق 

 ٖ،ٔللمجموعة  النشاط يف ادلستشفي:  (ٔ) احلوا
 
 
 
 

 : السالم عليكم ياطبيبة مة فاط
 ةدَ ي  ا سَ يَ  يْ سِ لِ جْ إِ  يْ لِ ض  فَ السالم ورمحة اهلل وبركاتو. ت َ : وعليكم  طبيبة  ال

 ةبَ يْ بِ اطَ ا يَ رً كْ شُ :  فاطمة 
 ؟ ةٍ مَ دْ خِ  ي  : أَ  طبيبة ال

 ةبَ يْ بِ اطَ ام، يَ ك  ُز وَ  اعٌ دَ صا هَ اب َ صَ ، أَ ِتْ نْ بِ  قُ افِ رَ : أُ  فاطمة 
 ت؟نْ ابِ يَ  كَ ا مسُْ : مَ  طبيبة ال

 ة.بَ يْ بِ اطَ ة،  يَ ي  كِ َز  يْ مسِْ : اِ  زكية 
 ك؟تُ نَ هْ ا مِ : مَ  طبيبة ال

 ان.طَ يْ ب َ  ةِ ي  مِ وْ كُ احلُْ  ةِ ي  مِ الَ سْ اإلِ  ةِ طَ س  وَ ت َ مُ الْ ة ِ سَ رَ دْ مَ الْ  يفْ  مُ ل  اَ ت َ ا اَ نَ ة. أَ بَ يْ بِ ا طَ ة.يَ ذَ يْ مِ لْ اتِ نَ : أَ   زكية 
 موْ ي َ الْ  يفْ  اتٍ ر  مَ  ثَ الَ ثَ  ِب رَ شْ تَ  نْ اَ  كِ يْ لَ عَ  اءٌ وَ ا دَ ذَ ، ىَ بْ ي  : طَ   طبيبة ال

 ة.بَ يْ بِ ا طَ ا يَ رً كْ : شُ  زكية 
 ؟كِ تُ نَ هْ ا مِ ة مَ دَ ي  ا سَ يَ  تِ نْ اَ ا.وَ وً فْ : عَ  ة بَ يْ بِ طَ ال
 ةِ عَ رَ زْ مَ الْ  يفْ  اتِ وَ رَ ضَ اخلَْ وَ  ز  الر   عُ رَ زْ ا أَ نَ ، أَ ةٌ حَ ال  ا فَ نَ فاطمة : اَ  
 كِ يْ فِ شْ هلل يَ ب، اَ ي  : طَ  طبيبة ال

ا وسلموا عليها. فقامت ادلريضة مع أمه جتلس الطبيبة يف غرفة الفحص. فجاءت
 ستقبال الضيو  وردت السالم. فيجرى احلوار كما يلى:الطبيبة ال
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 ةبَ يْ بِ ا طَ يَ  اهللُ  كِ ارِ : بَ  زكية 
 : السالم عليكم فاطمة 

 : وعليكم السالم ورمحة اهلل وبركاتو طبيبة ال
 

 ٘،ٕللمجموعة  النشاط يف الشارع :(1حوار) 
 
 
 

 : السالم عليكم يا فاطمة خالدة 
 ةدَ الِ ا خَ ك يَ الُ حَ  فَ يْ : وعليكم السالم ورمحة اهلل وبركاتو، كَ  فاطمة 
 ةٍ يَ افِ عَ وَ  رً ي ْ ا خِبَ نَ : أَ  خالدة 
 اآلن ٌنلمَ اْ ت َ  نَ يْ : أَ  فاطمة 
 ةِ ي  مِ الَ سْ اإلِ  ةِ طَ س  وَ ت َ مُ الْ  ةِ سَ رَ دْ مَ  الْ يف  ذَ يْ مِ الَ الت   مُ ل  عَ ا أُ نَ ة. أَ سَ رَ دْ مَ  الْ يف  لُ مَ عْ ا أَ نَ : أَ  خالدة 

 ان.طَ يْ ب َ 
 ة؟.سَ ر  دَ مُ  تِ نْ أَ  لْ : ىَ  فاطمة 
 ؟.تِ نْ أَ وَ   مْ اَ : ن َ  خالدة 
 عَ ائِ ضَ بَ الْ وَ  سَ بِ الَ مَ الْ  عُ يْ بِ ، اَ قِ وْ  الس  يف  لُ مَ عْ ا أَ نَ : أَ  فاطمة 
 .ِت خْ ا اُ يَ  هِ ذِ ىَ  نْ مَ : وَ  خالدة 
 .ىِت قَ ي ْ دِ صَ  يَ ة. ىِ ي  ق َ رُ   هِ ذِ : ىَ  فاطمة 
 ةي  ق َ ا رُ يَ  الً هْ سَ وَ  الً ىْ : اَ  خالدة 

جتولت خالدة مع صديقتها زكيو، يف الشارع فلقيت خالدة مع صديقتها ادلاضية، 
 امسها فاطمة وىي مع صديقتها أيضا. فجرى احلوار بينهن كما يلى:
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 .كِ بِ  الً ىْ : اَ  رقية 
 ا؟ضً يْ اَ  ةٌ سَ ر  دَ مُ  تِ نْ اَ  لْ : ىَ  خالدة 

 ؟كِ تُ خْ أ هِ ذِ ىَ  لْ . ىَ تِ يْ ب َ الْ  يفْ  لُ مَ عْ اَ  ناَ . اَ تِ يْ ب َ الْ  ةُ ب  ا رَ نَ أَ  : الَ  رقية 
 ةي  كِ َز  اَ همسُْ  اِ ِت خْ أ يَ ىِ  مْ اَ : ن َ  خالدة 

 ةي  كِ ا َز يَ  الً هْ سَ وَ  الً ىْ : اَ  رقية 
 كبِ  الً ىْ : اَ  كية ز 

 ؟ىِت خْ أا يِ  كِ تُ نَ هْ ا مِ : مَ  رقية 
 دِ ائِ رَ اجلَْ  يفْ  ارَ بَ خْ االَ  بُ تُ كْ ا اَ نَ . أَ ِت خْ أا ة يَ ي  فِ حَ ا صَ نَ : أَ  كية ز 

 ِت قَ ي ْ دِ صَ ا ا يَ رً كْ ، شُ بْ ي  : طَ  رقية 
 ا .وً فْ : عَ  كية ز 

 : السالم عليكم رقية 
 : وعليكم السالم. ركية 

 ٚ،ٙ،ٕللمجموعة  : النشاط يف الفصل (ٖ)حوار 

 

 

 

 لميذايتستاذة : السالم عليكم يا تاألَ   
 التالميذ : وعليكم السالم ورمحة اهلل وبركاتو يا استاذة

 مْ كُ الُ حَ  فَ يْ ستاذة : كَ األ

الفصل. مث حضرت ادلدرسة وتدخل الفصل  طالبات( يف ٖجلست الطالبات )
وتسلم على التلميذات. التلميذات يقمن الستقبال ادلدرسة. فجلست ادلدرسة و 

 تبدء بالسؤال عن أحواذلم مث تقرأ كشف الغياب. واحلوار جيرى كما يلي:
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 ة؟اذَ تَ سْ ا اُ يَ  تِ نْ اَ هلل، وَ  دُ مْ احلَْ وَ  رً ي ْ خِبَ  نُ التالميذ: نَْ 
 نْ ؟ مَ ةِ نَ هْ مِ الْ  نِ عَ  مُ ل  اَ ت َ نَ سَ  نُ م نَْ وْ ي َ ا الْ ذَ ىَ  ايتْ يذَ مِ لْ ا تِ ب يَ ي  . طَ ةً يَ افِ عَ وَ  ًْنٍ ا خِبَ نَ ستاذة : أَ األ

 اسِ الن   نِ هَ مِ  اعَ وَ ن ْ اَ  رَ كُ ذْ يَ  نْ اَ  عُ يْ طِ تَ سْ يَ 
 ة.اذَ تَ سْ ا اُ يَ  ناَ : أَ  فاطمة 

 ةمَ اطِ ا فَ ي يَ رِ كُ ْذ اُ  يْ لِ ض  فَ ت َ  بْ ي  ستاذة : طَ األ
 بٌ يْ بِ ، طَ ي  فِ حَ ، صَ ذٌ يْ مِ لْ ، تِ سٌ دِ نْ هَ ، مُ حٌ ال  : فَ  فاطمة 

 ؟كِ يْ بِ أَ  ةُ نَ هْ ا مِ ب، مَ نَ ي ْ ا زَ يَ  تِ نْ اَ  ا. وَ رً كْ شُ  بْ ي  ستاذة : طَ األ
 ةِ ي  مِ اَل سْ اإلِ  ةِ طَ س  وَ ت َ مُ الْ  ةِ سَ رَ دْ مَ الْ  يفْ  ذَ يْ مِ الَ الت   مُ ل  اَ ي ُ  وَ ىُ  ،ةاذَ تَ سْ ا أُ يَ  سٌ ر  دَ مُ  ِبْ : أَ  زينب 

 ان.طَ يْ ب َ  ةِ ي  مِ وْ كُ حلُ اْ 
 ؟كِ يْ بِ أَ  ةُ نَ هْ ا مِ ة، مَ لَ مْ ا رَ يَ  تِ نْ اَ ستاذة : وَ األ

 ةِ عَ رَ زْ مَ الْ  يفْ  ز  الر   عُ رَ زْ ي َ  وَ ىُ  حٌ ال  فَ  ِبْ : أَ   رملة
 ب؟يْ بِ الط   لُ مَ اْ ا ي َ اذَ ب مَ نَ ي ْ ا زَ يَ  تِ نْ اَ ستاذة : وَ األ

 ى.فَ شْ تَ سْ مُ الْ  ى يفْ ضَ رْ مَ الْ  حصفْ ي َ  وَ : ىُ  زينب 
 جر االت لُ مَ اْ ا ي َ اذَ ة مَ لَ مْ ا رَ ا، يَ رً كْ شُ  بْ ي  ستاذة : طَ األ

 .قِ وْ الس   يفْ  عَ ائِ ضَ بَ الْ  عُ يْ بِ يَ  وَ : ىُ  رملة 
 مْ كُ امِ مَ تِ ىْ اِ  لىَ ا عَ رً كْ شُ  بْ ي  ح، طَ يْ حِ ستاذة : صَ األ

 اوً فْ التالميذ: عَ 
 ستاذة : السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاتةاأل

 التالميذ: وعليكم السالم ورمحة اهلل وبركاتو.
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 بطةقائمة األسماء الطلبة في المجموعة التجريبية و الضا: (9)ملحق 

 اجملموعة الضابطة اجملموعة التجريبية
 الغين أيو نور إمامة
 جنتيا رزقي عليا إلوك وصفة 

 فاين أريان ديين حبيبة ليلة الصاخلة
 فاتح رمدانية حليمة السادية

 فيفي أملية إتاء احلكمة
 فطريين إندة ليلة ادلنورة

 حليمة السادية ملة احلنفية
 ور.ل إندة دوى ن مزملة اجلميلة 

 إندة نور ىدايت نور ىداية السادة
 خليلة فوتري مغفرة

 خًنة النساء سوحرتيين
 مريا ألفى صفية ادلغفرة
 مااقبة احلسنة عيين حليمية

 ندا أمنة الزىرة أنا رزقية
 نور حسنة الفائزة دوي يونياسو

 نور وسيلة .د فييب نور حكيمة
 نور ادلفتوحة فطري خليفة
 ريين أنسة فوتري فطرة الفائزة

 سريل زلاسنة إمسي ليلة القمرية
 ست بولقيس نور ليلى
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 ست خفيفة قرة عيين
 سوحًنية سلويت رمحة

 سوسي رتناويت سوسلو وايت
 وردة النافسة ويين ودياويت

 وندا قرة النافلة لولوك حكمة
 زلفية احلسنة خسن اخلادتة
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