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إهداء 
 

وأبي هاشم  (رحمها اهلل)أمي المحبوبة زينب الشافعي   إلى
 الماوردي 

 الذين ربياين تربية إسالمية
 اللهم  اغفر ذلما وارمحهما كما ربياين صغريا

 
 جميع إخواني وإلى

أخي فقيه عمر وخليل معروف و عبدالرحمن واحد وأحمد شافعي معارف 
 واحياء علوم الدين 

 أكرمهم اهلل يف الدنيا واالخرة
 

 وإلى أساتذتي
 عليهم صبيب الرمحة والرضوان

 
 وإلى من يحب اللغة العربية
 من طالب العلم والمعرفة 

 بارك اهلل ذلم يف السري إىل رب الربية
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 عرفانشكر و
والصالة والسالم على من بو تكتشف  بنعمتو تتم الصاحلات، هلل الذي احلمد

: بعد أما ذوي السيادات والكرامات، وصحبو آلو وعلى احلسنات عن السيئات،
وقد مّن اهلل علي باالنتهاء من إعداد ىذا البحث، فلو احلمد والثناء على 

 ىذا البحث إجنازلذين كان ذلم فضل يف ل عرفانالشكر والو .ه وعظيم عطائهجزيل نعمائ
ذلم عمل مفقود إال وذلم جزاء من عند اهلل ادللك ادلعبود، إىل حيز الوجود ، ومل يكن 

:  ومنهم 
امعة موالنا مالك  اًففرايوغو، مديروإمام س احلاج  األستاذ الدكتورفضيلة

. إبراىيم اإلسالمية احلكومية مباالنج
امعة اًف الدراسات العليا كلية عميد، مهيمن ادلاجستري األستاذ الدكتور فضيلة

. موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية مباالنج
 كلية تعليم اللغة العربية قسمرئيس  ، شهداء صاٌف نور مساحة الدكتور

. امعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية مباالنجاًفالدراسات العليا 
أفاد الباحث علمياً قد ، ادلشرف األول الذي توركيس لوبيس  مساحة الدكتور

 .إىل أن متت ىذه الرسالةبداية ال منذ وأرشده ،وعملياً 
 الذي قد أفاد الباحث ، ادلشرف الثايننور حسن عبد الباريمساحة الدكتور 

 .يف تصحيح الكتابة، حىت ال تأيت ىذا البحث إال وىو زليطة بإصابة الكلمات الواضحة
 تعليم اللغة العربية قسم ادلعلمني يف ة إىل األساتذوكذلك الشكر والتعظيم

، وىم الذين تركوا أماكنهم  وبذلوا أنفسهم يف نشر العلوم واحلكم،  الدراسات العلياكلية
 . كان ذلم جزيل ادلنن والنعم

لعلم ا من حب قليبه ىف نقشاما وإىل أمي وأيب و أسريت الشكر والتكرمي على 
. زليطا يب مدى األزمانا موكان دعائو. ىف العملالقلب خالص إوادلعرفة و
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واىل مدير ادلدرسة وادلعلم يف مدرسة واحد ىاشم الثانوية االسالمية سليمان 
وإخراجو ىذا العمل ادلتواضع أداء  يل يف وزمالئي وكل من ساىم صحايبوأل. جوكجاكرتا

 جزاىم اهلل خري اجلزاء وجعلهم . الوجود خالص الشكر وعظيم التقدير واالمتنانحيزإىل 
 . من عباده احلنفاء
 .ادلوفق واذلادي إىل سبيل الرشادواهلل 
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الجامعة موالنا مالك ابراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج 



تقرير المشرفين 
بسم اهلل الرمحن الرحيم 

لو آ ىاحلمد هلل رب العادلني والصالة والسالم على أشرف األنبياء وادلرسلني وعل
.  وصحبو أمجعني

:   بعد االطالع على البحث العلمي الذي حضره الطالب
 ناصرالدين:  االسم الكامل
 09720100: رقم التسجيل 

  فعالية استخدام الطريقة احلوار لًتقية مهارة الكالم: موضوع البحث 
بالتطبيق على مدرسة واحد ىاشم الثانوية اإلسالمية سليمان )

 (جوكجاكرتا
 .اجلامعةوافق ادلشرفان على تقدميو إىل رللس 

ادلشرف األول 
 

 الدكتور توركس لوبس

196205052001121002 

ادلشرف الثاين 
 

 الدكتور نور حسن عبد الباري

 االعتماد،
 رئيس قسم تعليم اللغة العربية

 

 الدكتور شهداء صاٌف نور
 19720106205011001: رقم التوظيف
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 وزارة الشؤون الدينية
 جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج

 كليـة الدراسات العليا قسم تعليـم اللغـة العربيـة
 

 اعتماد لجنة المناقشة
 :عنوان البحث

 فعالية استخدام طريقة احلوار لًتقية مهارة الكالم
 (بالتطبيق على مدرسة واحد ىاشم الثانوية االسالمية سليمان جوكجاكرتا)

 حبث تكميلي لنيل درجة ادلاجستري قسم تعليم اللغة العربية
 

 S-2 /09720100: التسجيل ناصرالدين   رقم:    الطالب إعداد
 وتقرر قبولو شرطا لنيل درجة ادلاجستري ادلناقشةقد دافع الطالب عن ىذا البحث أمام جلنة 

   . م2011  مايو14 سبتاليف تعليم اللغة العربية، وذلك يف يوم 
:  األساتذةة من الساددلناقشةوتتكون جلنة ا

  ..................:التوقيع رئسيا ومناقشا الدكتور شهداء صاٌف- 1
  ..................:التوقيع مناقشا  زلمد شيخون زلمد سليماناألستاذ الدكتور- 2
  ..................:التوقيع مشرفا ومناقشا الدكتور توركيس لوبيس- 3
  ..................:التوقيع مشرفا ومناقشا الدكتور نور حسن عبد الباري- 4

 

  ،عتماداال
الدراسات العليا عميد كلية 

 
 

 مهيمن األستاذ الدكتور 
 195612111983031005: رقم التوظيف 
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إقرار الطالب 
 

:  أنا ادلوقع أدناه، وبيانايت كاآليت
 ناصرالدين: االسم الكامل 
 09720100: رقم التسجيل 

 كوايار بنكالن مادورا: العنوان  
 

لنيل درجة ادلاجستري يف تعليم أقرر بأن ىذه الرسالة اليت حضرهتا لتوفري شرط 
امعة اإلسالمية احلكومية موالنا مالك إبراىيم اًف الدراسات العليا كلية اللغة العربية

:  عنوانحتت ماالنج 
 فعالية استخدام طريقة الحوار لترقية مهارة الكالم

  (على مدرسة واحد هاشم الثانوية اإلسالمية سليمان جوكجاكرتابالتطبيق )
وإذا ادعى أحد . حضرهتا وكتبتها بنفسي وما زورهتا من إبداع غريي أو تأليف اآلخر

استقباال أهنا من تأليفو وتبني أهنا فعال ليس من حبثي فأنا أحتمل ادلسؤولية  على ذلك، 
جامعة موالنا مالك   الدراسات العلياكليةولن تكون ادلسؤولية على ادلشرف أو على 

.  إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
.  ىذا، وحررت ىذا اإلقرار بناء على رغبيت اخلاصة وال جيربين أحد على ذلك

 م   2011 أبريل  9ماالنج،        
توقيع صاحب اإلقرار         

 
 ناصرالدين        
 09720100 :التسجيلرقم                                                            
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 مستخلص البحث
 

 فعالية استخدام طريقة احلوار لًتقية مهارة الكالم بالتطبيق على مدرسة. 2011ناصرالدين،

رسالة ادلاجستري، كلية . واحد ىاشم  الثانوية االسالمية سليمان جوكجاكرتا
 . الدراسات العليا، جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

نور حسن عبد الدكتور : ، وادلشرف الثاينتوركيس لوبيس الدكتور : ادلشرف األول
 .الباري

 
 .طريقة احلوار، مهارة الكالم: الكلمات األساسية

 
وىي شيئ . الطريقة ىي الكيفية الدائمة اليت التتغري مهما طال الزمان

منفصل عن ادلادة العلمية أو عن ادلتعلم، بل على أهنا جزء متكامل من موقف 
يشمل ادلتعلم وقدراتو وحاجاتو، واألىداف الىت ينشدىا ادلعلم من ادلادة : تعليمي

 .العلمية، واألساليب اليت تتبع يف تنظيم اجملال للتعلم
واحد ىاشم الثانوية اإلسالمية مدرسة أن طريقة تعليم مهارة الكالم يف 

األكثر استعماال يف تعليم اللغة العربية ىي طريقة القواعد  سليمان جوكجاكرتا
وأن . مع أننا نعرف أن ىذه الطريقة ذلا عيوب كثرية جتعلها غري فعالية. والًتمجة

حيت اليكفى الزمان استخدامها قد جعل إدراك مهارة الكالم تستغرق وقتا طويال، 
ال بّد دلدرس اللغة العربية أن , إذا. ادلللب طلبةيشعر الدلمارسة الكالم إال قليال و

 .مثل استخدام طريقة احلوار, يستخدم الطريقة الفعالة
ما مدى فعالية استخدام طريقة احلوار لًتقية مهارة  :"ىيسئلة البحث وأ

النطق السليم وطالقة الكالم وفهم الكالم لدى طلبة الفصل األول يف مدرسة واحد 
 " ؟سليمان جوكجاكرتا ىاشم الثانوية اإلسالمية
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 بتصميم االختبار القبلي التجرييب من نوع البحث منهج هذا البحثو
من الفصل  طلبة الىو مجيعرلتمع البحث و. واالختبار البعدي يف رلموعة واحدة

 العام ،سليمان جوكجاكرتا واحد ىاشم الثانوية اإلسالميةمدرسة يف  (ب)األول 
 . م، وأّماعينتو ىي طلبة الصف األول يف ىذه ادلدرسة2011 /2010الدراسي 

. االختبار  ادلقابلة و  ادلالحظة و من خالل مجع البياناتطريقةو
استخدام  أن:  فيما يأيت الباحثخلصيتفيمكن أن  أما نتائج هذا البحث 

لطلبة يف مهارة الكالم فعالة ألن النتيجة ادلعدلة قبل التطبيق  الًتقية مستوى الطريقة احلوار
  على مستوى درجة جيد 81،21 على مستوى درجة ضعيف  و بعد التطبيق  58،31

على مستوى درجة مقبول  و  61.7 النطق السليم النتيجة ادلعدلة قبل التطبيق  ويف. جدا
 النتيجة ادلعدلة قبل طالقة الكالم ويف.على مستوى درجة جيد جدا 85.2  بعد التطبيق

على مستوى درجة  74.3    على مستوى درجة ضعيف و بعد التطبيق45.25 التطبيق
على مستوى درجة   74,0  فعالة ألن النتيجة ادلعدلة قبل التطبيقفهم الكالم ويف.جيد 

 .على مستوى درجة جيد جدا 86.3   جيد و بعد التطبيق
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ABSTRACT 

 

Nasiruddin , 2011.The Effectivity  of  Using  the dialogue method to develop the 

speaking skill (applied at MA Wahid  Hasyim Sleman Yokyakarta. 

Thesis, The Post-Graduate Programe of State Islamic University of 

Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Advisors: 1) Dr. Turkis Lubis  2) Dr. Nur Hasan Abdul Bari.  

 

Keywords: The dialogue Method, speaking Skill. 

 

Method is permanent tecnique and always no change how long period, 

Which is something separate from the material of lesson or the learner, but it is an 

integral part of the position education: includes the learner, his abilities, his needs, 

The Planning of the teacher in the purpose material of lesson, and the methods to be 

followed in organizing the field of learning. 

The Arabic language method, especially in education of speaking  skill at  

MA Wahid Hasyim Sleman Yokyakarta the most widely used in the teaching of 

Arabic language is the Qowaid wa attarjamahmethod. Although we know that this 

method has many disadvantages and make them no effective. And that their use 

may make speaking skill takes a long time, until need the longer time to practice 

speaking,  only a little. The students  are bored and hate. If, it is necessary for the 

Arabic language teacher uses the method that makes the learning process effective, 

such as using the dialogue method. 

The research questions are: "How effective the dialogue method in order to 

upgrade the skill of proper pronunciation and fluency of speech and understanding 

speech to the students of the first class in MA Wahid Hasyim Sleman Yokyakarta?" 

In this research, the researcher uses experiment approach of pre test and post 

test in one group. The research community is to all students of the first class (b) in 

MA Wahid Hasyim Sleman Yokyakarta, academic year 2010 / 2011 M, and 

Omainth is a first-grade students in this school. And the method of collecting data 

are observation schedule, interview, and test (Oral or speaking skill tes).  

The Result of research indicate that Using the dialogue method  in order to 

upgrade the Speaking skill for students is effective because the result modified by 

the application at the level of 58.31 % is weak and after the application  81.21% at 

the level  very good. In the proper pronunciation of the result adjusted by the 

application at the level of 61.7 % and after application at the level of 85.2 % is very 

good. In fluent speech the result modified by the application at the level of 45.25 %  

is weak. After the application at level of 74.3 % is good. understanding of speech 

the result application at the level of 74.0 % is good, after the application at the level 

of 86.3 %  is very good. 
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ABSTRAK 

Nasiruruddin, 2011. Efektifitas Penggunaan Metode Percakapan dalam 

meningkatkan kemampuan berbicara di Madrasah Aliyah Wahid 

Hasyim Sleman Yokyakarta. Tesis, Program Pascasarjana, Universitas 

Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.  

Pembimbing I: Dr. Torkis Lubis, Pembimbing  II: Dr. Nur Hasan Abdul 

Bary. 

 

Kata Kunci: Metode Percakapan, Kemampuan Berbicara. 
 

Metode adalah tatacara yang tetap yang  tidak  berubah sepanjang zaman. ia 

adalah sesuatu yang terpisah dari  mata Pelajaran dan juga para pelajar, tetapi 

sebagai bagian integral dari pendidikan, termasuk pelajar dan kemampuan, 

kebutuhannya, planing, tujuan pencapaian guru dalam pelajaran, metode yang harus 

diikuti dalam mengatur bidang pembelajaran. 

Metode bahasa Arab, khususnya dalam pendidikan keterampilan berbicara di 

sekolah-sekolah dan Madrasah Aliyah Wahid Hasyim Sleman Yokyakarta 

khususnya, biasanya metode yang paling banyak digunakan dalam pengajaran 

bahasa Arab adalah Metode Qowaid dan terjemahan. Meskipun kita tahu bahwa 

metode ini memiliki banyak kelemahan yang membuat tidak  efektif. Dan bahwa 

penggunaan tersebut mungkin membuat keterampilan bicara mereka membutuhkan 

waktu yang lama, sampai tidak ada lagi waktu untuk berlatih untuk berbicara dan 

hanya sedikit, siswa merasa bosan dan tidak suka. seharusnya Guru bahasa Arab 

harus menggunakan metode yang membuat proses pembelajaran sangat  efektif, 

seperti menggunakan metode dialog. 

Pokok masalah  penelitian ini adalah: "bagaimana efektifitas penggunaan 

metode Percakapan terhadap  peningkatan keterampilan pengucapan yang tepat dan 

kelancaran berbicara dan pemahaman bahasa terhadap  siswa kelas satu di sekolah 

MA Wahid Hasyim Sleman Yokyakarta"? 

Metodologi penelitian ini jenis desain penelitian eksperimentatif dengan  

penggunaan test pretest dan post test dalam satu kelompok. Komunitas penelitian 

ini adalah untuk semua siswa dari kelas satu (b) di MA Wahid Hasyim Sleman 

Yokyakarta, tahun ajaran 2010 / 2011 M,  Dan metode pengumpulan data melalui 

observasi , wawancara dan tes. 

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: bahwa cara 

penggunaan metode Percakapan dalam rangka untuk meningkatkan tingkat 

keterampilan siswa Berbicara sangat  efektif karena hasilnya yang di dapat setelah 

test  dengan nilai  58,31% dan setelah memakai metode ini  81,21 % pada tingkat 

derajat sangat baik. Dalam pengucapan yang tepat dari hasil nilai 61,7 % . setelah 

Penerapan pada nilai 85,2 % . Dalam Kelancaran dalam berbicara hasil pada derajat 

45,25%. Setelah Penerapan pada nilai 74,3%. Dalam fahmul kalam sangat  efektif 

karena hasilnya dengan nilai  74,0 % dengan level baik. setelah aplikasi pada nilai 

86,3 %  . 
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 قائمة المحتويات
 
 

 الصفحة الموضوع
  

 أ ........................................................استهالل   
 ب ..........................................................إىداء    

 ج ..................................................شكر وعرفان     
 ه ..................................................تقرير ادلشرفني 

 و  ............................................. ...اعتماد جلنة ادلناقشة
 ز ........................................ ........ ...إقرار الطالب  

 ح ................................. .......... ...مستخلص البحث
 ي .............................. ...مستخلص البحث باللغة اإلجنليزية

 ك .................................مستخلص البحث باللغة اإلندونيسية
 ل ...................................................قائمة احملتويات
 ع ....................................................قائمة اجلداول
 ف ....................................................قائمة ادلالحق

  
  
  

 
 

 
 



 م

 

 الفصل األول
 اإلطار العام والدراسات السابقة

 2 ....................................................مقدمة  -     أ
 6 ..............................................أسئلة البحث  -   ب
 6 .............................................أىداف البحث  -   ج
 7 .............................................فروض البحث  -    د
 7 ... ............................................حدود البحث  - ىـ
 7 ..............................................أمهية البحث  -   و
 8 ..........................................حتديد ادلصطلحات  -   ز
 10 ...........................................الدراسات السابقة  -  ح

  
 

 الفصل الثاني
 اإلطار النظري

 14 ............... ......األسس النظرية لمهارة الكالم: المبحث األول 
 14 ..........................................مفهوم مهارة الكالم-    أ

 15 ..................................... مهارة الكالمدريسأمهية ت-  ب
 16 ..................................ىداف تدريس مهارة الكالمأ-   ج
 17 .....................................الكالم مهارة تعليم مواد-   د
 19 ....................................... ....الكالم مهارة تقومي- ىـ

 20 ....... ...... ......االسس النظرية لطريقة الحوار: المبحث الثاني
 20 ................................ ..... ..مفهوم الطريقة احلوارية-   أ



 ن

 

 22  ............................... .....ةاحلواري مراحل الطريقة-  ب
 23   ................العوامل اليت تساعد على جناح ىذه الطريقة- ج
 23 ..............................................مفهوم احلوار  – د
 25 .............................. .........دور احلوار يف تعليم اللغة- ه

 
 

 الفصل الثالث
 منهجية البحث

 

 28 ................................................منهح البحث  -   أ
 28 .......................رلتمع البحث وعينتو وأسلوب اختيارىا  - ب
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الفصل األول 
 اإلطار العام

يشتمل ىذا الفصل على مقدمة، كمشكالت البحث، كأسئلة البحث، 
كأىداؼ البحث، كفركض البحث، كأمهية البحث، كحدكد البحث، كربديد 

. كالدراسات السابقة اؼبصطلحات

المقدمة - أ

إف اؼبهارات اللغوية يف أم لغة تنقسم إىل أربعة أقساـ فهي اإلستماع، 
، كتنقسم ىذه اؼبهارات إىل قسمُت مها كتابة، كالقراءة، كاؿ(الكالـ)كالتعبَت الشفوم 

اؼبهارة اإلنتاجية اليت تضم الكالـ كالكتابة كاؼبهارة االستيعابية اليت تضم االستماع 
 . يف ىذا البحث يركز الباحث على مهارة الكالـ.كالقراءة

 غاية ككسيلة يف الوقت ىيأمهية كبَتة يف تعليم اللغة، ؼؽبا  مهارة الكالـ
غاية ألنو الصورة اؼبركزة حملتويات الدرس، كاألساس الذم ديد الطالب بألواف : نفسو

من اعبمل كالتعبَتات كاأللفاظ كاألصوات، اليت حيتاج إليها الطالب، كخباصة عند 
كاغبوار كسيلة، ألنو يضم الًتاكيب النحوية كاؼبفردات . التدريب على مهارة الكالـ

يف مواقف كسياقات ـبتلفة، تعتمد عليها التدريبات اللغوية لتأخذ بيد الطالب كبو 
كعلى اؼبدرس أف ينظر إىل اغبوار، . ستعماؿ اللغة كفبارستها يف التعبَت كاإلتصاؿإ

                                                           

،  األخرى لغير الناطقين بهاةاللغات الححّي و تدريس اللغة العربية يىات المعاصرة فااإلتج ،إبراىيمضبادة   
  221. ، ص(1987دار الفكر، : القاىرة )
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كالتدريبات اليت تليو، باعتبارىا كالن ال يتجزأ، كما أف دكر الطالب ال ينتهي دبجرد 
. ستيعاب اغبوار كحفظو، كإمنا باستخدامو يف مواقف اغبياة اؼبماثلةا

إف أفضل طريقة لتعليم الطالب الكالـ، ىي أف نعرّْضهم ؼبواقف تدفعهم   
كنود أف ننبو ىنا، . كالطالب، ليتعلم الكالـ، عليو أف يتكلم.  العربيةاللغةبلتحدث ا

إىل أف الطالب لن يتعلم الكالـ، إذا ظل اؼبدرس ىو الذم يتكلم طوؿ الوقت، 
 فإف اؼبدرس الكفء يكوف قليل الكالـ، أقرب إىل ،كمن ىنا. كالطالب يستمع

الصمت عند تعليم ىذه اؼبهارة، إال عند عرض النماذج، كإثارة الطالب للكالـ، 
 .كتوجيو األنشطة

مهارة الكالـ ىي اؼبهارة الثانية بعد اإلستماع كالغرض منها أف يكوف تعلم 
كالكالـ يف اللغة الثانية . كتعليم يصلح يف التعبَت عن اؼبعلومات كاؼبعارؼ كغَت ذلك

كاف كاف ىو . ىو من اؼبهارات األساسية اليت سبثل غاية من غايات الدراسة اللغوية
شتدت اغباجة ؽبذه اؼبهارة يف بدية نصف إنفسو كسيلة لإلتصاؿ مع األخرين كلقد 

تسمى ايضا ىذه اؼبهارة بالتعبَت . نتهاء اغبرب العاؼبية الثانيةإالثاين من ىذا القرف بعد 
.  الشفول ألهنا تطلب من األفراد كثرة الكالـ

مل شكذلك ألنو م.  يف منهج تعليم اللغة األجنبيةاساسيأ ايعترب الكالـ جزء
الكالـ من اؼبهارات األساسية، اليت يسعى ك.   لتعليم اللغةم ك التطبيقمزء العلماًف

رة ػكلقد اشتدت اغباجة إىل ىذه اؼبهارة يف الفت.الطالب إىل إتقاهنا يف اللغات األجنبية
كمن الضركرة دبكاف عند . األخَتة، عندما زادت أمهية اإلتصاؿ الشفهي بُت الناس

                                                           

جامعة أمدرماف اإلسالمية ،  ة الًتبيةمعميد كل )  ،  مناىج وتأ صيلهايدراسات فحسن عبد الرضبن اغبسن، .  
 35:ص. (بدكف سنة
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تعليم اللغة العربية، االىتماـ باعبانب الشفهي، كىذا ىو االذباه، الذم نرجو أف 
يسلكو مدرس اللغة العربية، كأف جيعل مهو األكؿ، سبكُت الطالب من اغبديث 

تصاؿ، يفهمها ماليُت الناس يف العامل، كال حجَّة ؼبن يهمل إبالعربية، ألف العربية لغة 
مدعيان أف اللغة العربية الفصيحة ال كجود , اعبانب الشفهي، كيهتم باعبانب الكتايب

 .ؽبا، كال أحد يتكٌلمها 

لتحقيق ىذااؽبدؼ يف تعليم اللغة العربية كاف معهد كاحد ىاشم سليماف ك
جوكجاكرتا الىت داخلها مدرسة كاحد ىاشم الثانوية اإلسالمية سليماف جوكجاكرتا 

 .قد إبتدأ ىذه اؼبهارة

كلكن يف رأم الباحث إف معظم الطلبة يف ىذا اؼبعهد ال يكتسبوف ىذه 
كلتنمية ىذه اؼبهارة يف . اؼبهارة ألف الطريقة الىت استخدمت يف تعليمها غَت مناسبة

كيف نظاـ سكن . نظاـ اؼبدرسة عبميع طلبة اؼبعهد ال بد أف يسكنوا يف سكن الطلبة
 تاىتمالطلبة، ىم يتكلموف بالعربية ألف مدرسة كاحد ىاشم الثانوية اإلسالمية 

يهدؼ إىل  اؼبعهد أف منهجكال سيما . مهارة الكالـ لطالبو لتنمية اللغة العربيةبتعليم 
الطريقة اؼبستخدمة غَت  كلكن .زيةم االقبلاللغة اللغة العربية ك: اللغتُت على تعلم

بل إف    .  فنظاـ اؼبدرسة الذم حيث على التكلم بالعربية  غَت فعاؿمناسبة للطلبة
أكثر الطلبة يركف أهنم ال يكتسبوف من مهارة الكالـ شيئا، كألهنم اليعيشوف ىف 

ك . كىم يهتموف بقدرة فهم النصوص العربية اك الكتب العربية فحسب. الديكؿ العربية
 . ال يهتموف باللغة العريبة كأداة إتصاؿ بُت الناس

                                                           

 34:ص. مرجع سابق حسن عبد الرضبن اغبسن،  
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 للمعهد الذم تدرس فيو العلـو  كؽبذا اؼبعهد منهجاف، ىناؾ منهج خاص
ككجدنا ىذه اؼبدرسة مناسبة ؼبيداف .كىناؾ منهج تابع لوزارة الشئوف الدينية. الدينية

إجراء التعليم كالتعلم باستعماؿ النظرية اغبديثة خصوصا يف تنمية مهارة الكالـ، فيليق 
ؼبن تعلم ىنا أف يدرؾ ىذه اؼبهارة يف أسرع كقت لكن يف الواقع حيتاج اىل كقت طويل 

لذلك يرل الباحث أف ىناؾ مشكالت قد أدت إىل . كما ذكر الباحث من قبل
ىذه اغبالة، كمن ىذه اؼبشكالت يف رأل الباحث، تأخرىم يف استعماؿ طرؽ 

 .التدريس اغبديثة

إف طريقة التدريس األكثر استعماال يف تدريس اللغة العربية ىي طريقة القواعد 
كىذه الطريقة تستعمل يف كل مادة من اؼبواد الىت تتعلق باللغة العربية، مع . كالًتصبة

كأف استخدامها قد . أننا نعرؼ أف ىذه الطريقة ؽبا عيوب كثَتة ذبعلها غَت فعالية
ؼبػػػػػا تقدـ يبحث الباحث ىذه . جعل إدراؾ مهارة الكالـ تستغرؽ كقتا طويال

بالتطبيق  )فعالية استخداـ طريقة اغبوار لًتقية مهارة الكالـ : اؼبشكالت ربت عنواف
  .(سليماف جوكجاكرتا على مدرسة كاحد ىاشم الثانوية اإلسالمية

كأما األىداؼ العامة ىف تعليم اللغة العربية بطريقة اغبوار ىي لتنمية 
 ىي إتقاف Dell Hymes) )كالكفاية االتصالية عند ديل ىيمس. الكفاية االتصالية

القوة النفسية كما ملكو اؼبتكلم األصلي الستخدامها عند فهم اللغة كعند عملية 
 .االتصاؿ ىف موقف اجتماعي

 

                                                           
  .Ahmad fuad efendy, Permasalahan kebahasaan dan pengajaran bahasa Arab di Indonesia, 

Malang, FPBS IKIP Malang 1997, hlm: 3  
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سئلة البحث  أ-  ب

ما مدل فعالية استخداـ طريقة اغبوار لًتقية مهارة الكالـ يف مدرسة كاحد ىاشم 
 سليماف جوكجاكرتا؟ الثانوية اإلسالمية

 :كسيحاكؿ الباحث اإلجابة عن ىذا السؤاؿ من خالؿ األسئلة األتية اؼبتفرعو عنو
ما مدل فعالية استخداـ طريقة اغبوار لًتقية مهارة النطق السليم لدل طلبة الفصل  .1

 األكؿ يف مدرسة كاحد ىاشم الثانوية اإلسالمية سليماف جوكجاكرتا؟
ما مدل فعالية استخداـ طريقة اغبوار لًتقية  طالقة الكالـ بالعربية لدل طلبة  .2

 سليماف جوكجاكرتا؟ الفصل األكؿ يف مدرسة كاحد ىاشم الثانوية اإلسالمية
ما مدل فعالية استخداـ طريقة اغبوار لًتقية فهم الكالـ العربية لدل طلبة الفصل  .3

 كاحد ىاشم سليماف جوكجاكرتا؟ األكؿ يف مدرسة الثانوية اإلسالمية

 

ىداف البحث أ- ج

: ما األىداؼ يف ىذا البحث فهيأ

فعالية استخداـ طريقة اغبوار لًتقية مهارة النطق السليم لدل طلبة الفصل  معرفة -1
 سليماف جوكجاكرتا؟ األكؿ يف مدرسة كاحد ىاشم الثانوية اإلسالمية

فعالية استخداـ طريقة اغبوار لًتقية طالقة الكالـ بالعربية لدل طلبة الفصل  معرفة -2
 األكؿ يف مدرسة كاحد ىاشم الثانوية اإلسالمية سليماف جوكجاكرتا؟

فعالية استخداـ طريقة اغبوار لًتقية فهم الكالـ بالعربية لدل طلبة الفصل  معرفة -3
 األكؿ يف مدرسة كاحد ىاشم الثانوية اإلسالمية سليماف جوكجاكرتا؟



7 
 

 
 

 البحث  وضفر- د

اف استخداـ طريقة اغبوار يؤدم اىل ترقية مهارات النطق السليم كطالقة 
 الثانوية كاحد ىاشم درسة الكالـ كفهم الكالـ بالعربية للطالب فصل األكؿ مب

  . جوكجاكرتا اإلسالمية سليماف

 حدود البحث- ىـ 
طريقة اغبوار ىو قياس مدل فعالية استخداـ دكد اؼبوضوعية اٌف :اغبدكد اؼبوضوعية  -1

يف تعليم مهارة  الكالـ خاصة عما يتعلق بًتقية النطق 
 .السليم كالطالقة كفهم الكالـ

يف مدرسة كاحد كؿ األ ؿصؼحدد الباحث مكاف البحث يف اؿ:  اغبدكد اؼبكانية   -2
 . جوكجاكرتا الثانوية اإلسالمية سليمافىاشم

 العاـ الدراسي  يف الفصل الدراسى الثاين من ىذا البحث إنعقد :  اغبدكد الزمنية  -3
 . ـ2010/2011

 

أىمية  البحث - و

: مكما يل, البحث الباحث أمهيو حيدد ىذا البحث يف 

 :أالمهية النظرية -1

 .  اؼبناسبة يف تدريس مهارة الكالـالطريقةتقدًن  الًتبويةبلتنمية العلـو-

 : األمهية التطبيقية- 2 
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 :للمدرسة (أ)
 . مهارة الكالـعليمعانة االراء يف تإ .1
 .إلنشاء ميوؿ الطالب يف تدريب مهارة الكالـ .2
 .ة مهارة الكالـ لدل الطلبقيةلًت .3
أف تكوف مداخلة كمعلومات تعليمية عن طريقة اغبوار يف تعليم مهارة  .4

 .الكالـ لطالب مدرسة كاحد ىاشم الثانوية اإلسالمية سليماف جوكجاكرتا

أف تكوف منوذجا للطريقة يف تعليم مهارة الكالـ للطلبة اؼبدرسة الثانوية : للمدرس  (ب)
 .اإلسالمية

 .أف تسد ثغرات اؼبصادر ك اؼبراجع يف مكتبة اعبامعة: للجامعة  (ج)

 

: تحديد المصطلحات- ز

ردة يف اك تيسَت فهم اؼبصطلحات الوأ يهدؼ توضيح اؼبصطلحات ربديد اؼبعاىن 
: كيف كل ما كرد فيو,  ىذالبحثعنواف

 فعالية  .1
 كىي .كىي فاعلٌية، تأثيػر، نفػوذ.ىذه الكلمة صيغة مبالغة من كزف فعاؿ : فعالية 

 . نشاطة تتعلق بأم مدل ربققت األىداؼ اؼبرجوة احملددة من عملية البحث
 .  اليت معناىا حيصل أك حاصلة(efektif)ترادؼ ىذه الكلمة يف اللغة االقبليزية 

                                                           

 (1996،موليت كريا كرافكا:  جوكجاكرتا)،إندونيسح- قاموس العصري عربح ،أضبد  زىدم ؿبضركأتابك علي، .  
 1399 :ص
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 استخداـ .2

 .للوصوؿ إىل األىداؼ اؼبرجوة (ةؿمسككأ) ىو اإلفادة من شيء 

 طريقة .3
  .ىي الكيفية الدائمة اليت التتغَت مهما طاؿ الزماف

 اغبوار  .4
:  كاصطالحا.آّاكبة كالتحاكر كالتجاكب: اعبواب، كقيل احملاكرةالًتدد ك: اغبوار لغة

فهو شكل من أشكاؿ اغبديث بُت طرفُت . آّاكبة ىف الكالـ بغَت عنف كال صراع
 .يتم فيو تداكؿ الكالـ بينهما ىف أمرما يف أجواء يسودىا اغبلم كالرفق يف األخذ كالرد

 طريقة اغبوار .5
إف ىذه الطريقة ىي طريقة اغبوار كاؼبقصود ّٔذه الطريقة يف الفلسفة السقراطية ىو 

اليت حيملها يف نفسو كىذا عن طريق سلسلة فن ضبل اؼبخاطب إىل اكتشاؼ اغبقائق 
. اغبوار، كىو الًتدد كآّاكبة يف الكالـكاما ىف ىذه الطريقة ىنا من جهة .من االسئلة
التجاكب يف الكالـ بغَت : كاصطالحا آّاكبة كالتحاكر كالتجاكب: كقيل احملاكرة

فهو شكل من أشكاؿ اغبديث بُت طرفُت يتم فيو تداكؿ الكالـ . عنف كال صراع
 .بينهما ىف أمرما ىف أجواء يسودىا اغبلم كالرفق

 مهارة الكالـ .6
                                                                                                                                                                      

  .Hendyat soetopo& wasty soemantok,  Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum, Jakarta Bina 

Akasara, 1987. Hlm: 50   

  .John chols dan hasan Shadily, kamus Bahasa Inggris dan Indonesia, Jakarta PT Gramedia, 1987 hlm: 
208 

، رسالة ماجستَت غَت منشورة فعالية استخدام معمل اللغة فح تدريس مهارة االستماعديٍت حلماف عبد اهلل،  
كليػة الدراسات العليا قسم تعليػم اللغػة العربيػة، جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية اغبكومية دباالنج، : ماالنج)

 5. ص (2009

 95:ص (  1985دار النفائس، : بَتكت ) خصائص العربية وطرائق تدريسهانايف ؿبمود معركؼ، .  
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كمية عن اؼبواد اؼبدركسة كاؼبواقف ممهارة الكالـ الذل قصدىا الباحث ىي احملادثة اؿ
. ك الكالـ اؼبقصود ىي مهارة تعبَت عن اغبوار كاعبمل البسيطة. اليومية باللغة العربية

ما الكالـ ما يصدر عن االنساف من صوت يعرب بو عن شيء لو داللة يف ذىن أك
 .ك على األقل يف ذىن اؼبتكلمأاؼبتكلم كالسامع، 

 

: الدراسات السابقة- ح

فعالية "  ؿبمد كامل رما أنصار ، يبحث فيوبوقاـ رسالة اؼباجستَت الذل  .1
بالتطبيق على معهد عبدالرضبن بن )" استخداـ الصور يف تدريس مهارة الكالـ

ىدؼ ىذا البحث معرفة .  ـ2009سنة  (عوؼ باعبامعة ؿبمدية دباالنج
 البحث ىو البحث ىذا منهج. فعالية استخداـ يف تدريس مهارة الكالـ

إف تدريس : ىذا البحث على النتائج ك. Class Action Researchالصفي اإلجرائي
مهارة الكالـ باستخداـ الصوار ينمي نطق اغبركؼ من ـبارجها، حيث دؿ 

ك إف تدريس مهارة الكالـ .  اك على مستول مقبوؿ77عليها درجة 
حيث دؿ عليها درجة ,  باستخداـ الصوار ينمي إؼباـ الطلبة باؼبفردات اللغوية

ك إف تدريس مهارة الكالـ باستخداـ الصوار .  اك على مستول جيدا80
 اك على مستول 80حيث دؿ عليها درجة , ينمي فهم الطلبة يف القواعد

 . جيدا

 الصور بطاقات استخداـ " يبحث فيو  سركاين،قاـ بو رسالة اؼباجستَت الذل  .2
 كلية: ماالنج )منشورة غَت ماجستَت رسالة ،الكالـ مهارة لتنمية كالكلمات

                                                           

 308ص  ( لبناف بدكف سنة  مكتبة:لبناف) با اللغة واألديمعجم المصطلحات العربية فكامل اؼبهندس ، .  
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 إبراىيم مالك موالنا جامعة العربية، اللغة تعليم قسم العليا الدراسات
 عملية ربسُت البحث ىذا ىدؼ.(2009 دباالنج، اغبكومية اإلسالمية

-األكؿ الصف طلبة لدل العربية باللغة الكالـ مهارة تنمية يف كالتعلم التعليم
 للعاـ بكواالكافواس اغبكومية اإلسالمية اؼبتوسطة سيالت مدرسة يف 4

 البحث ىذا منهج .كالكلمات الصور ببطاقات ـ 2009-2008 الدراسي
 فأ،  البحث نتائجكأما .  Class Action Researchالصفي اإلجرائي البحث ىو

 كربسُت تنمية يف فعاؿ تعليمية كوسيلة كالكلمات الصور بطاقات استخداـ
. اؼبدرسة ىذه يف 4-األكؿ الصف طلبة لدل بالعربية الكالـ مهارة

استخداـ القصص "  ؿبمد  صاٌف، يبحث فيو  بوقاـرسالة اؼباجستَت الذل  .3
بالتطبيق على مدرسة الياسيٌت الثانوية اإلسالمية )"كاثره ىف ترقية مهارة الكالـ

ىدؼ ىذا البحث معرفة فعالية استخداـ القصص يف .(باسوركاف-ككنورجا
 : ىذا البحث على النتائجك. ترقية مهارة التنغيم ك استخداـ القواعد النحوية

مدرسة الياسيٌت الثانوية اف استخداـ القصص يف تعليم مهارة الكالـ يف 
كارتقت . باسوركاف يؤثر كفاءة الطالبة ىف نطق السليم-اإلسالمية ككنورجا
مدرسة إف استخداـ القصص يف تعليم مهارة الكالـ يف ك. مهارة نطقهم بعده

باسوركاف يؤثر كفاءة الطلبة يف إستخداـ -الياسيٌت الثانوية اإلسالمية ككنورجا
إف استخداـ القصص يف تعليم مهارة الكالـ يف ك. القواعد النحوية الصحيحة

باسوركاف يؤثر كفاءة الطلبة ىف -مدرسة الياسيٌت الثانوية اإلسالمية ككنورجا
 .التغنيم

 استخداـ فعالية " يبحث فيو  زيٍت، أضبدبو   قاـرسالة اؼباجستَت الذل .4
 كلية: ماالنج )منشورة غَت ماجستَت رسالة ،الكالـ مهارة تعليم يف اغباسوب
 إبراىيم مالك موالنا جامعة العربية، اللغة تعليم قسم العليا الدراسات



12 
 

 
 

 مدل ما ؼبعرفة البحث ىذا يهدؼ (2009 دباالنج، اغبكومية اإلسالمية
 األمة إرباد مدرسة يف الكالـ مهارة تعليم يف اغباسوب استخداـ فعاليػة

 .كالطالقة كاؼبفردات القواعد أك الًتاكيب جانب من متاراـ اإلسالمية اؼبتوسطة
  .Class Action Researchالصفي اإلجرائي البحث ىو البحث ىذا منهجك 
 يف الطلبة كفاءة أك قدرة كحٌسن منٌى اغباسوب استخداـ فإ، البحث نتائجك

 اإلسالمية اؼبتوسطة األمة إرباد دبدرسة الثاين الصف لطلبة الكالـ مهارة تعليم
 النطق خالؿ من الشفهي االختبار يف كقدرهتم نتيجتهم ارتفعت حيث متاراـ،

 من أعلى كلها( البحث بعد )الطلبة نتيجة كإف كالطالقة، كاؼبفردات كالًتكيب
 اغباسوب استخداـ أف على تدؿ ىذه (SKM) الطلبة لنجاح األدىن اؼبعيار

 يف الطلبة مهارة كتنمية لتحسُت فعالة الكالـ مهارة تعليم يف تعليمية كوسيلة
 كإؼبامهم الصحيح بالًتكيب كاستخدامهم السليم نطقهم حيث من الكالـ

 .التحدث عند كطالقتهم اللغوية اؼبفردات

التدريس لتنمية يف البحوث السابقة رأل الباحث أهنا مل تبحث فيها طريقة 
لًتقية طريقة اغبوار  ك سيستخدمها الباحث . خصوصا مهارة الكالـمهارات 

 .سليماف جوكجاكرتا يف مدرسة كاحد ىاشم الثانوية اإلسالمية مهارة الكالـ
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الفصل الثانح 

اإلطار النظري  
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  الثانىفصلال

 اإلطارالنظري

 

 األسس النظرية لمهارة الكالم:  المبحث األول

 مفهوم مهارة الكالم- أ

الكالـ يف اصل اللغة ىو اإلبانة كاإلفصاح عما جيوؿ ىف خاطراالنساف من أفكار 
ما يصدر عن االنساف : نوأما تعريف الكالـ بأ ك.كمشاعره حبيث يفهم األخركف

ك على االقل يف أمن صوت يعرب بو عن شيء لو داللة يف ذىن اؼبتكلم كالسامع، 
كىف معجم اؼبصطلحات العربية يف اللغة كاالداب ذكر كامل اؼبهندس . ذىن اؼبتكلم
القدرة على االفصاح كالتعبَت كنقل اؼبعاىن - speech: 1))ك اإلفصاحأبأف الكالـ، 

االستعماؿ الواقعى للغة نتيجة لتدريب العقل كاللساف على - 2.  من شخس الخر
 فإف الكالـ الذل ليس لو داللة ىف ذىن اؼبتكلم اك السامع، ال يعد .التكلم ّٔا

 .كالما، بل ىي اصوات ال معٌت ؽبا

اللغة يف األساس، ىي الكالـ، أما الكتابة فهي ؿباكلة لتمثيل الكالـ، كالدليل على 
:  ذلك ما يلي

                                                           

 (ـ2003. در الشركؽ: االردف -عماف) الطرائق العملية فى تدريس اللغة العربية،.   طو على حسُت الدليمي. 
 200: ص

 308ص  (مكتبة لبناف بدكف سنة) با اللغة واالديمعجم المصطلحات العربية فكامل اؼبهندس ، .  
 95- 93ص  (1992دار اؼبسلم، : الرياض )المهارات اللغوية وطريقة تدريسها أضبد فؤاد علياف،  



15 
 

 
 

عرؼ اإلنساف الكالـ قبل أف يعرؼ الكتابة بزمن طويل، حيث ظهرت الكتابة يف  -1
. فًتة متأخرة من تاريخ اإلنساف

يتعلم الطفل الكالـ قبل أف يأخذ يف تعلم الكتابة، اليت يبدأ يف تعلمها عند دخوؿ  -2
 .اؼبدرسة

صبيع الناس األسوياء، يتحدثوف لغاهتم األـ بطالقة، كيوجد عدد كبَت من الناس ال  -3
 .يعرفوف الكتابة يف لغاهتم 

 . ىناؾ بعض اللغات ما زالت منطوقة غَت مكتوبة -4
كبناء على ما تقدـ من أسباب، ينبغي أف قبعل من تعليم الكالـ أحد أىم األىداؼ يف 

 . تعليم اللغة العربية
 

 مهارة الكالم  دريسأىمية ت- ب

كذلك ألنو يثمل . ساسي يف منهج تعليم اللغة االجنبيةأف الكالـ جزء أيعترب 
الكالـ من اؼبهارات األساسية، اليت يسعى .  جزء العلمى ك التطبيقى لتعليم اللغة

شتدت اغباجة إىل ىذه اؼبهارة يف الفًتة إكلقد .الطالب إىل إتقاهنا يف اللغات األجنبية
كمن الضركرة دبكاف عند . األخَتة، عندما زادت أمهية االتصاؿ الشفهي بُت الناس

تعليم اللغة العربية، االىتماـ باعبانب الشفهي، كىذا ىو االذباه، الذم نرجو أف 
يسلكو مدرس اللغة العربية، كأف جيعل مهو األكؿ، سبكُت الطالب من اغبديث 

بالعربية، ألف العربية لغة اتصاؿ، يفهمها ماليُت الناس يف العامل، كال حجَّة ؼبن يهمل 

                                                           

 34:ص. ( بدكف سنةة الًتبيةمعميد كل )،   مناىج وتأ صيلهايدراسات فحسن عبد الرضبن اغبسن، .  
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مدعيان أف اللغة العربية الفصيحة ال كجود , اعبانب الشفهي، كيهتم باعبانب الكتايب
 .ؽبا، كال أحد يتكٌلمها 

ىداف تدريس مهارة الكالم أ-  ج

: ؿبمد كامل الناقة، كىي كما يلى.ىداؼ عامة لتدريس مهارة الكالـ عند دأىناؾ 

 .نواع النرب كالتنغيم اؼبختلفةأكاف يؤدل . ف ينطق اؼبتعلم اصوات اللغة العربيةأ -1
 .ف ينطق االصوات اؼبتجاكرة كاؼبتشأّةأ-2
 .ف يدرؾ الفرؽ يف النطق بُت اغبركات القصَتة كاغبركات الطويلةأ-3
 .فكاره مستخدما الصيغ النحوية اؼبناسبةأف يعرب عن أ -4
ف يعرب عن افكاره مستخدما النظاـ الصحيح لًتكيب الكلمة يف العربية خاصة أ -5

 .يف لغة الكالـ
 مثل التذكَت، كالتأنيث كسبييز مف يستخدـ بعض خصائص اللغة يف التعبَت الشفوأ -6

 .العداد، كاغباؿ، كنظاـ الفعل،كغَت ذالك
 .ف يكسب ثركة لفظية كالمية مناسبة لعمره كمستول نضجو كقدرتوأ -7
ف يسنحدـ يعض أشكاؿ الثقافة العربية اؼبقبولة كاؼبناسبة لعمره كمستول أ -8

 .االجتماعى كطبيعة عملو
 .ف يعرب عن نفسو تعبَتا كاضحا كمفهوما يف موقف اغبديث البسيطةأ -9

أف يتمكن من التفكَت باللغة العربية كالتحدث ّٔا بشكل متصل كمًتابط  -10
 .لفًتات زمنية مقبولة

                                                           

 34: ص.اؼبرجع السابق حسن عبد الرضبن اغبسن،  
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 الكالم مهارة تعليم مواد- د 
  احملادثة- 1

 مرسل ىو متحدث أكثر، أك كمستمع متحدث بُت تتم عملية الكالـ
 كدكر االتصاؿ، عملية يف دكره لو منهما ككل. للفكرة مستقبل كىو كمستمع للفكرة،

 يف بعض مع بعضها الكلمات نظم طريق عن أفكاره توضيح يف يتلخص اؼبتحدث
 من كالمو توضيح على تساعده اليت التوضيحات كاستخداـ فكرة، ربمل كحدات
 كاإلنصات باإلصغاء، اؼبستمع يقـو بينما كغَتىا، اليد، كإشارة الوجو، تعبَتات
 يف الغامض اؼبعٌت عن كاإلستفسار معانيو، كإدراؾ رموزه، كفك اؼبتكلم، غبديث
 .اغبديث

 عن الكالـ يف أكثر أك شخصاف يشًتؾ أف كتعٍت حادث مصدر كاحملادثة
 األكىل اػبطوة كتعد كالكبار، الصغار نشاط ألواف أىم من احملادثة كتعد. معُت شيء

  .العربية اللغة معرفة يف

 احملادثة أف كجدنا باحملادثة ىتماـإ من اغبديثة اغبياة تقتضيو ما إىل أضفنا فإذا
 قدرة لديو تكوف أف التلميذ يتعلم أف بد فال اؼبدرسة يف كبَتة دبكانة ربظي أف ينبغي
 كمعرفة اغبديث، ؾبرل تغيَت على قادرا يكوف أف ك احملادثة، أثناء يف غَته ؾباملة على

                                                           

  109. ص سابق، مرجع .علياف، فؤاد أضبد  

 109. ص ،سابق اؼبرجع 
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 الناس تقدًن على قادرا يكوف أف بد كال فيها، الكالـ الينبغي اليت كاألكقات األماكن
 .لبعض بعضهم

  اؼبناقشة- 2

 مؤيد فيو يكوف الذم اؼبشًتؾ اغبديث ّٔا كيقصد ناقش، مصدر كىي
 .الناقد التفكَت إلثارة نشاط أهنا ىي اؼبناقشة كأساس. كؾبيب كسائل كمعارض،

 للقياـ خطة كضع عند أك ما، مسألة يف اػبالؼ عند ذبرم اليت اؼبناقشات كفيها
 اآلف نلتفت أف كينبغي. للمناقشة آّاالت ىذه كل ما، عمل تقدًن عند أك بعمل،

  .تعليمنا يف نستهدفها أف جيب اليت كاؼبيوؿ كاؼبهارات للقدرات

 القصص حكاية- 3

 معا، منهما أك الواقع أك اػبياؿ من أحداثها تستمد نثرية حكاية ىي القصة
 معُت خَت فالقصة اؽبامة، الكالـ ألواف من القصص كحكاية معينة، قواعد على كتبٌت

 ترقية عوامل من عامال جيعلها للقصص الناس فحب الكالـ، مهارات على للتدريب
 .الكالـ

                                                           

 147. ص( 2003 التوبة، مكتبة: الرياض )طبعة دكف ،العربية اللغة تعليم طرائق اػبطيب، إبراىيم بن ؿبمد 

   110. ص سابق، مرجع، علياف فؤاد أضبد 

  147. ص سابق، مرجع اػبطيب، إبراىيم بن ؿبمد 

  106. ص سابق، مرجع علياف، فؤاد أضبد 
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 للتحدث يشتاقوف فبتعة كخربات قصص لديهم التالميذ أف نعرؼ ككبن
 أف من بدال قصصهم التالميذ خيتار أف ىي القصص تعليم يف خطوة فأٌكؿ. عنها

 أك التلميذ خربة من مباشرة تكوف أف ديكن القصص ىذه ك. اؼبعلم عليهم يفرضها
. االستماع أك القراءة من اكتسبها مباشرة غَت

 الكالم مهارة تقويم-  ه
 أك كسيلة أنو أريكنتو سوىرسيمي رأت. التعليمية النتائج ؼبعرفة كسيلة ىو

 نور كرأل. تعلمو نتائج إىل نظرنا شخص أحواؿ عن البيانات عبمع اؼبرتبة الطريقة
 الطلبة من ؾبموعة أك الطلبة كظائف من النتائج لنيل كسيلة ىو التقوًن أف كنجانا

 .ثابتة بنتيجة الطلبة قدرة عن اؼبعلم يعرؼ حىت

:منها طرؽ، بعدة فيكوف اػبويل علي ؿبمد عند الكالـ اختبار كأما   
 الطالقة أساس على كيقيم. لديو مألوؼ موضوع عن يتحدث أف الطالب من يطلب -1

 .كالصحة

 .قصَتة شفهية إجابات تطلب أكشفهية كتابية أسئلة الطالب إىل توجو -2

 كقت كآخر سؤاؿ كل بُت كيًتؾ شريط على مسجلة األسئلة تكوف أف اؼبمكن من -3
 كطريقة الوقت عامل يف الطالب صبيع تساكم الطريقة ىذه كتضمن. لإلجابة كاؼ

 .السؤاؿ إىل االستماع

                                                           
Wasid, Iskandar dan Dadang Sunandar, Strategi Pembelajaran Bahasa. (Bandung: Rosdakarya,

 
  

2008) p. 108 
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 طالباف يشًتؾ .ؿبدد كقت يف شفهيا عليها يعلق أف منو يطلب صورة الطالب إىل تقدـ -4
 .حرة ؿبادثة يف أك معُت موضوع حوؿ شفهية ؿباكرة يف أكثر أك

 
 االسس النظرية لطريقة الحوار  : المبحث الثانح

 مفهوم الطريقة الحوارية- أ

 كىي شيئ .الطريقة ىي الكيفية الدائمة اليت التتغَت مهما طاؿ الزماف
منفصل عن اؼبادة العلمية أك عن اؼبتعلم، بل على أهنا جزء متكامل من موقف 

يشمل اؼبتعلم كقدراتو كحاجاتو، كاألىداؼ الىت ينشدىا اؼبعلم من اؼبادة : تعليمي
 .العلمية، كاألساليب اليت تتبع يف تنظيم آّاؿ للتعلم

يعترب الفيلسوؼ اليوناين سقراط أكؿ من استخدـ ىذا األسلوب يف تعاملو ك
فاؼبعلم . كيعتمد ىذا األسلوب على اغبوار كاؼبناقشة بُت اؼبعلم كطالبو . مع طالبو 

من خالؿ ىذا األسلوب ال يعمد إىل كشف اغبقائق مباشرة بل يتخذ اغبوار 
كاؼبناقشة كإلقاء ؾبموعة من األسئلة اؼبًتابطة حىت يتوصل بأذىاف كعقوؿ الطالب 

فشرح الدرس كتوضيح أفكاره من خالؿ ىذه . كاألفكار اعبديدة  إىل اؼبعلومات
  .الطريقة يعتمد على تفاعل اؼبعلم مع طالبو كاستجوابو ؽبم

كتقاؿ أف ىذه الطريقة ىي طريقة اغبوار كالنقاش باالسئلة كاالجوبة، للوصوؿ 
كتنسب ىذه الطريقة إىل سقراط، ذالك الفيلسوؼ الذل . إىل حقيقة من اغبقائق

                                                           

 165. ص ،2000( الفالح، دار: عماف)طبعة، دكف العربية، اللغة تدريس أساليب ،اػبويل علي ؿبمد 

 95:ص (  1985دار النفائس، : بَتكت ) خصائص العربية وطرائق تدريسهانايف ؿبمود معركؼ، .  

 19. ، ص.(1993الدار اؼبصرية اللبنانية،:القاىرة)، تعليم اللغة العربية بين النظرية والتطبيقحسن شحاتو، .  

 35. حسن شحاتو،اؼبرجع السابق،  ص.  12
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كاف يستعمل تلك الطريقة مع غَته متظاىرا باعبهل، لَتشد اؼبتعلم حىت يصل اىل 
اغبقيقة ، بعد االخذ كالعطاء، كالسؤاؿ كاعبواب يف كقت بلغت فيو الًتبية العقلية 

كقد كاف غرضو بث اؼبعلومات يف نفوس . اؼبركز األظبى من العناية ّٔا (اثينا)يف
 أؼبقصود ّٔذه الطريقة يف .تالميذ، كتعويدىم البحث كراء اغبقيقة ، حبا للحقيقة

اليت حيملها يف نفسو الفلسفة السقراطية ىو فن ضبل اؼبخاطب إىل إكتشاؼ اغبقائق 
 .كىذا عن طريق سلسلة من االسئلة

فقدكاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم يستخدـ كثَتا ىذه الطريقة  
بأصحابو كأعدائو، من اؼبشركُت كأىل الكتاب، كقد استخدـ رسوؿ اهلل صلى اهلل 

مثال قاؿ . عليو كسلم السؤاؿ كاعبواب يف األمور األخرة، كاألمور اليت ال يفهموهنا
يا معاذ، قلت لٌبيك : معاذ، سفرت برسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كقاؿ رسوؿ اهلل

حىت فيعل ذالك ثالث .. كسعديك، مث سار ساعة مث قاؿ يل، يا معاذ يا رسوؿ اهلل
ىل تدرم ما حق اهلل على العباد؟ قلت اهلل كرسولو أعلم، قاؿ، . مث قاؿ يل. مرٌات

 .فإف حق اهلل على العباد أف يعبدكه كال يشركوا بو شيئا
يكوف  فقد كاف سقراط يستخدـ ىذه الطريقة  فيسأؿ سامعو عن رأيو الذم

كبتوايل االسئلة ،تنكشف االجابات اليت ال تتفق مع  .عادة مستعدا إلبدائو
ىل حالة من اغبَتة إكىكذا سبضي اؼبناقشة حىت يصل الضحية . االجابات االكىل

نو أالتامة ، كيضطر اىل اإلعًتاؼ بأنو ال يعرؼ شيئا عن اؼبوضوع الذم كاف يظن 
 .   يعرؼ عنو ما يكفي من معلومات

                                                           

 35: حسن شحاتو، اؼبرجع السابق، ص.  

، Falsafah Pendidikan Islam  فلسفة التربية اإلسالمية فح ترجمة بإندونيسيةعمر ؿبمد التومي الشيباين، . 

(Jakarta: Bulan Bintang, 1979).570-569. ص . 
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تساعد الطريقة اغبوارية يف التوصل إىل تفسَت أك نتيجة جديدة، كىذا يساعد 
على تعميق الفكرة، كتأصيلها ىف نفوس اؼبتحاكرين شريطة أف يراعى اؼبعلم اؼببادئ 

استخداـ األسئلة يف التوقيت اؼبناسب للتعليم، : كالقوافل الىت تكفل فعاليتها مثل
كمزج األسئلة بالعرض، كاستخداـ اغبوار لًتغيب اؼبتعلم كتشويقو للبحث كاؼبناقشة 

كالتعلم ال استخدامو لتعجيزه أك اغبط من قدرتو كتفكَته  كاغبوار اعبيد يكوف قصَتا، 
كيشًتؾ فيو عدد من التالميذ يف كقت كاحد، كيتوفر فيو جو من اؼبرح كالتألف بُت 

 .اؼبعلم كتالميذه، كاستخداـ الوسائل اؼبعينة يساعد يف إغناء اغبوار كإقباحو
 

  ةمراحل الطريقة الحواري- ب

 : اؼبقدمة .1

 .كفيها حيدد اؼبعلم اؽبدؼ من موضوع التعلم        

 مرحلة عرض اؼبوضوع                                                                              .2

كفيها يقـو اؼبعلم بعرض اؼبوضوع كيشاىده التالميذ، كيتم فيها الرد عن 
استفسارات كأسئلة التالميذ ، كيتخللها ؾبموعة من األنشطة اؼبدعمة 

  . ؼبوقف اؼبشاىدة

 مرحلة التثبت كالدمج . 3
كفيها يقـو التلميذ بتكرار اػبطوات اليت قاـ ّٔا اؼبعلم يف اؼبرحلة السابقة، 

كىذه الطريقة تعد . كتراجع كزبترب كفقان ؼبا شاىده التلميذ أثناء عرض اؼبعلم
من الطرؽ اؼبثلى يف تدريب التالميذ ذكم اؼبستويات دكف اؼبتوسطة، كمع 

. اؼبعلمُت الذين مل يتلقوا تدريبان كليس لديهم خربات يف ؾباؿ التدريس

                                                           
12 . http://drwageeh.jeeran.com  

http://drwageeh.jeeran.com/
http://drwageeh.jeeran.com/
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كيطلق على ىذه الطريقة عدة مسميات مثل الطريقة القياسية، كطريقة 
 .عرض البياف يف الدرس كغَتىا

 
كتقـو على مبدأ التعليم باغبوار، كىي ّٔذا طريقة تركيبية ذبمع بُت 

ضع كل شيء للشك ، االستقراء كالقياس كاالستنباط كاحملادثة، حيث زبي
كذبعل اغبوار طريقة للوصوؿ إىل اغبقيقة، ككسيلة إلثبات األفكار، 

 .كالنظريات، ك تعتمد على اغبوار بُت اؼبعلمة كاؼبتعلمة

 .العوامل التح تساعد على نجاح ىذه الطريقة- ج
 .عدـ استخداـ ىذه الطريقة يف تدريس آّموعات الكبَتة .1
 .الشرحاغبوار كاإلعداد اعبيد لألسئلة اليت ستلقى أثناء  .2
 .إؼباـ اؼبعلم بعوامل ضبط الفصل .3
تصحيح األخطاء اليت يقع فيها الطالب أثناء اغبوار حىت ال تعلق يف  .4

 .أذىاهنم
 .مناقشةحوار كتوضيح األفكار كتدكينها على السبورة بعد االنتهاء من كل  .5

 .بيافأف تكوف اؼبادة العلمية قابلة للحوار خبالؼ اؼبواد اليت ربتاج إىل  .6
 
 مفهوم الحوار.د

 .آّاكبة كالتحاكر كالتجاكب: اعبواب، كقيل احملاكرةالًتدد ك: اغبوار لغة
فهو شكل من أشكاؿ اغبديث . آّاكبة ىف الكالـ بغَت عنف كال صراع: كاصطالحا
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 .بُت طرفُت يتم فيو تداكؿ الكالـ بينهما يف أمرما يف أجواء يسودىا اغبلم كالرفق

يتم فيو تداكؿ الكالـ بينهما بطريقة , نوع من اغبديث بُت شخصُت   ىوك
كيغلب عليو اؽبدكء كالبعد عن اػبصومة , فال يستأثر بو أحدمها دكف اآلخر ,متكافئة

حوار جيرم بُت اثنُت أك أكثر حوؿ موضوع ؿبدد للوصوؿ إىل ىدؼ  .كالتعصب
 .معُت

كلقد تناكؿ الكثَت من الًتبويُت مفهـو اغبوار كأمهيتو يف حياة األفراد كالشعوب 
من خالؿ دراسات علمية تربوية، حيث أصبح اغبوار يف عصر اؼبتغَتات اؼبتسارعة 

مهارة حياتية ال غٌت للجميع عنها من آباء كأمهات كأبناء كبنات، بل أصبحت 
مؤسسات آّتمع حباجة ماسة إىل ىذه اؼبهارة اؼبهمة كاؼبهارة الذكية، اليت زبتصر 

كاؼبتأمل  .اؼبسافات لنقل اؼبعارؼ كاألراء كاألطركحات كالقيم كاألفكار كاالذباىات
غبياتنا اليومية جيد أف اغبوار ىو مرتكز أساس غبياتنا كخاصة بعد دخوؿ االتصاالت 

اؼبادية اليت ىي جزء من نشر اغبوار اليومي من خالؿ أجهزة اإلتصاالت اؽباتفية 
ف اغبوار أصبح حاجة إنسانية كعلمان يدرس كمهارة أكدبا  .كالقنوات الفضائية

تكتسب فإف ىناؾ أسسان ؽبذا العلم ينطلق من خالؿ التعرؼ على مفهـو اغبوار 
كأنواعو كأمهيتو يف حياتنا اليومية سواء أكاف ىذا اغبوار معدان لو من قبل أك من 

كيعمل . خالؿ اغبوار التلقائي البسيط الذم جيرم بُت الناس دكف إعداد أك ترتيب
اغبوار على هتميش ثقافة أحادية التفكَت كاإلقصاء الذم ديارسو البعض ذباه اآلخر 

فبا يساعد على التعرؼ على اآلراء اؼبطركحة كأسباب طرحها لكي يسهل اغبوار من 
 .خالؽبا للوصوؿ إىل إظهار الرأم كبياف كجاىتو كقياـ اغبجة على الطرؼ اآلخر

كتظهر أمهية اغبوار بأنو حاجة إنسانية مهمة يتواصل فيها اإلنساف مع غَته لنقل 

                                                           
 .article:269  http://.mehdatweb.net 
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آرائو كأفكاره كذباربو كقيمو، كما اف الشعوب أصبحت يف حاجة ماسة لنقل 
حضارهتا من خالؿ اغبوار، كما اف اغبوار يساعد اإلنساف إىل تقوية اعبانب 
ف أاالجتماعي يف شخصيتو من خالؿ حواره مع األخرين كتواصلو معهم، كما 

العصر الذم نعيش فيو أصبح لزامان على اإلنساف أف يدرؾ مهارة اغبوار من خالؿ 
ظهور القنوات الفضائية فأصبح يف عامل متسارع من االكتشافات العلمية 

 .كاإلنفجارات اؼبعرفية يف صبيع ؾباالت اغبياة

خبالؼ النطق الذل ال حيتاج إىل الكثَت . إذا اغبوار ىو نوع من نوع التحدث
من التفكَت كالعمليات الذىنية اؼبعقدة، يف اغبوار كما اغبديث ىو الشق االجتماعى 

اغبوار حبضور طرفُت على األقل مها اؼبتحدث  كال يتم. اػبالؽ ؽبذه اؼبهارت
حبيث يتبادالف األدكار من أف األخر فيصبح اؼبتحدث سامع كالسامع  كالسامع،
كحيتاج اغبديث اىل جانب مهارات النطق االساسية اىل عمليات ذىنية . متحدثا

معقدة تربط بُت اؼبعاىن كالتعبَت الشفوم عنها كتغيَت استجاباتو ؼبقتضيات موقف 
 .االتصاؿ بُت اؼبتحدثُت

 
. دور الحوار فح تعليم اللغة - ىـ

غاية : للحوار أمهية كبَتة يف تعليم اللغة، فهو غاية ككسيلة يف الوقت نفسو
ألنو الصورة اؼبركزة حملتويات الدرس، كاألساس الذم ديد الطالب بألواف من اعبمل 

كالتعبَتات كاأللفاظ كاألصوات، اليت حيتاج إليها الطالب، كخباصة عند التدريب على 
كاغبوار كسيلة، ألنو يضم الًتاكيب النحوية كاؼبفردات يف مواقف . مهارة الكالـ

                                                           

( 1981.  مكتبة لبناف، بيوركت:لبناف)تعلم اللغة الحية وتعليمها بين النظرية والتطبيق صالح عبد آّيد العزىل،.  
 138: ص
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كسياقات ـبتلفة، تعتمد عليها التدريبات اللغوية لتأخذ بيد الطالب كبو استعماؿ 
كعلى اؼبدرس أف ينظر إىل اغبوار، كالتدريبات . اللغة كفبارستها يف التعبَت كاالتصاؿ

اليت تليو، باعتبارىا كالن ال يتجزأ، كما أف دكر الطالب ال ينتهي دبجرد استيعاب 
 .اغبوار كحفظو، كإمنا باستخدامو يف مواقف اغبياة اؼبماثلة

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
                                                           

 35: ص. مرجع سابقحسن عبد الرضبن اغبسن، .  
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الفصل الثالث 
منهجية البحث 

 ومدخلو منهج البحث -أ 
  بتصميم االختبار  التجرييببنوع البحثجيرم الباحث يف إجراء ىذا البحث 
من العامل اؼبستقل أك  .القبلي كاالختبار البعدم يف ؾبموعة كاحدة

(Independen Variable (الذم نريد أف نقيس مدل تأثَته على    ك ىو العامل
 كيستخدـ الباحث اؼبدخل الكمي، فإذا ىو تطبيق الشيئ اعبديد ك .عامل التابعاؿ

 . حيتاج إىل األرقاـ اإلحصائية تسًتشد ّٔا النتيجة النهائية
كأف اؼبنهج التجرييب يعترب أقرب مناىج البحوث غبل اؼبشاكل بالطريقة العلمية 
ك التجريب سواء مت يف اؼبعمل أك يف قاعة الدراسة أك يف أم ؾباؿ آخر، ىو ؿباكلة 

للتحكم يف صبيع اؼبتغَتات ك العوامل األساسية باستثناء متغَت كاحد حيث يقـو 
 .الباحث بتطويعو أك تغيَته ّٔدؼ ربديد ك قياس تأثَته يف العملية

       
 مجتمع البحث و عينتو و أسلوب إختيارىا- ب

ىو صبيع األفراد أك  ( Population Research )إف ؾبتمع البحث 
 ك عند سوكاردم .األشخاص أك األشياء الذين يكونوف موضوع مشكلة البحث

نات، أك اغبوادث ك اعبمادات اليت اؾبتمع البحث ىو ؾبموعة من الناس، أك اغبيو
                                                           

 277 .، ص(1982الوكالة اؼبطبوعة، الكويت، )، أصول البحث العلمح و مناىجهاأضبد بدر، .  

. ، ص( ـ 1997دارس أسامة، : الرياض )،  أساليبو-أدواتو-البحث العلمح مفهومو ، ك أخركفقاف عبيدات كذ. 
277 

 275. أضبد بدر، مرجع سابق ، ص.  
  109، مرجع سابق، ص ك أخركفقاف عبيدات كذ.  
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تعيش يف مكاف كاحد، ك يف النهاية تستهدؼ ّٔا ىدفة أساسية يف انتاج نتيجة 
ىي سبثل آّتمع األصلي ك ربقق أغراض البحث ك تغٌت الباحث أما العينة . البحث

 ؾبتمع  .عن مشقات دراسة آّتمع األصلي ك ىي جزء من ؾبتمع البحث األصلي
سليماف العالية كاحد ىاشم  يف الفصل األكؿ دبدرسة ةالبحث ىنا صبيع الطلب

 56  ؽبذا الفصلةك عدد الطلب.  ـ2010/2011يف السنة الدراسية جوكجاكرتا، 
 طالبا  19 طالبا كالفصل  ب 20أ    كينقسم الفصل اىل ثالثة يعٌت الفصل. طالبا

 .ىنا يف ىذه التجريبة قد إختار الباحث إىل فصل ب.   طالبا17كالفصل ج 
 
 

 البحث أدوات- ج
صبع البيانات ىو عملية تسجيل اغبوادث، أك العوامل أك اؼبعلومات ك 

كذلك يف خصائص آّتمع بشكل اعبزء أك الكل يستفيد ّٔا الباحث مساعدة يف 
 .قياـ البحث

ستخدـ الباحث اكما ىو اؼبعركؼ أف يف صبع اؼبعلومات الوسائل اؼبتنوعة، ك 
: يف ىذه الدراسة كما يلي 

 
 

                                                           

. Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Yogyakarta : Bumi aksara,  2003 ), 
hal.53 

 110رجع سابق، ص ـ ، ك أخركفقاف عبيدات كذ.  
. Hasan, M. Iqbal, Metodologi Penelitian dan aplikasinya, (Jakarta : Ghalia  Indonesia, 

2002), hal. 83 
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 (Observation)ؼبالحظة ا  -1
ىي حصر االنتباه كبو شيئ ما للتعرؼ عليو كفهمو،  كىي كسيلة ىامة من 

تعترب اؼبالحظة اؼبباشرة كسيلة ىامة من    .كسائل صبع البيانات يف البحوث اؼبختلفة
  .كسائل ذبميع البيانات، ذلك ألهنا تسهم إسهاما أساسيا

يف مهارة الكالـ من ناحية تطور الطالب  ؼبعرفة  اؼبالحظةستخدـ الباحثت
النطق السليم كالطالقة كفهم الكالـ يف مدرسة كاحد ىاشم الثانوية سليماف 

ككجد الباحث أف طريقة التدريس يف مدرسة كاحد ىاشم الثانوية اإلسالمية .جوكجاكرتا
كىذه الطريقة تستعمل يف كل مادة من . سليماف جوكجاكرتا ىي طريقة القواعد كالًتصبة

 .اؼبواد الىت تتعلق باللغة العربية
 

 (Interview)اؼبقابلة  -2
 يقـو يف خالؽبا الباحث جبمع اؼبعلومات كالبيانات الشفوية ة شفومةكىي استباف

  .كىي أداة ىامة للحصوؿ على اؼبعلومات من خالؿ مصادرىا البشرية. من اؼبفحوص

  
اؼبقابلة عملية تتم بُت الباحث ك شخص آخر أك ؾبموعة أشخاص، تطرح من 

. خالؽبا أسئلة، ك يتم تسجيل إجاباهتم على تلك األسئلة اؼبطركحة
 الباحث جبمع معلومات ك بيانات ايقـو من خاللو ة شفومةاستبافك تعترب اؼبقابلة 

ك عبارة أخرل أهنا أدة ىامة للحصوؿ على اؼبعلومات من خالؿ . شفوية من اؼبفحوص
مصادرىا البشرية، ك إذا كاف الباحث شخصا مدربا ك مؤىال فإنو سيحصل على 

                                                           

 191. ص (1980دار غريب، : القاىرة) عربح-س المصطلحات التربوية انكليزيوقامزكي بدكم، . 
 354 مرجع سابق، ،أصول البحث العلمح و مناىجهاأضبد بدر، .  

 135. ، صنفسواؼبرجع . 
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 الذم يقود اؼبدرسة مديرستخدمها الباحث عبمع البيانات من ا ك.معلومات ىامة
. مدرسة كاحد ىاشم  الثانوية اإلسالمية سليماف جوكجاكرتاعملية التعليم كالتعلم يف 

 
 (Questionnaire) االستفتاءاالستبانة أك  -3

 أداة مالئمة للحصوؿ على اؼبعلومات كالبيانات كاغبقائق ةعترب االستبافت
اؼبرتبطة بواقع معُت، كيقدـ بشكل عدد من األسئلة يطلب اإلجابة عنها من قبل 

ستخدـ الباحث االستبياف عبمع قد إ ك.ةعدد األفراد اؼبعنيُت دبوضوع االستباف
يعد االستبياف كسيلة من  .تدريس مهارة الكالـالبيانات عن آراء التالميذ عن مادة 

 إذ الباحث ال يتعامل مباشر أماـ ،كسائل صبع اؼبعلومات، كلكن كسيلة غَت مباشرة
    .الطالب يف إلقاء األسئلة، بل بوسيلة األسئلة األكرقية

 (Test)اإلختبار  -4
أعدت  (أسئلة شفوية أك كتابية أك صور أك رسـو)ىو ؾبموعة من اؼبثَتات 

كىو يعطي درجة ما أك قيمة ما أك رتبة ما . لتقييس بطريقة كمية أك كيفية سلوكا ما
 من ؾبموعة ك.للمفحوص، كديكن أف يكوف االختبار من األسئلة أك جهازا معينا

                                                           

 135 ، مرجع سابق، ص كاخركفقاف عبيدات كذ.  
 121.  صمرجع سابق ، ك أخركفذكقاف عبيدات . 

  .. Sukmadinata, Nana Syaodih, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung : Remaja 

 Rosdakarya, 2007), hal. 219 

 .Sukmadinata, ibid,   hal: 157 
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 مهارة يف مستواه قياس ّٔدؼ ؽبا، يستجيب أف الدارس من يطلب اليت األسئلة
 .بزمالئو كمقارنتو فيها تقدمو مدل كبياف معينة لغوية

 التقوًن ليس فهو الشائعة، الًتبوية التقوًن كسائل من كسيلة االختبار ككاف
 معينة أحواؿ يف تتم ؿبددة، بأىداؼ مرتبطة عملية ىو االختبار ألف كذلك بعينو،
 كيف ىذا البحث أراد الباحث .الرسوب أك النجاح عليها يًتتب خاصة، قواعد كفق

ألف ىذا اإلختبار يتعلق بًتقية النطق السليم كالطالقة   أك الشفهي اللفظيبإختبار 
 . كفهم الكالـ

 
 مصادر البيانات- د
 : اؼبصادر يف ىذا البحث تتكوف من ثالثة مصادركىي - أ

 الطالب  -1
أخذ الباحث اؼبعلومات باؼبالحظة من خالؿ مالحطة نشاط الطالب يف فصل  (أ 

 . األكؿ مد رسة كاحد ىاشم الثانوية اإلسالمية سليماف جوكجاكرتا يف أثناء التعليم
أخذ الباحث اؼبعلومات باالستبانة عن التعليم كخلفية الدارس ك موقف فيما بينهم  (ب 

 يستند عليها يف تقسيم آّموعة
 مدير اؼبدرسة -2

قاـ الباحث باؼبقابلة مع مدير اؼبدرسة ليأخذ منو اؼبعلومات عن النبذة التارخية ؽبذا 
 .اؼبعهد ك اؼبعلومات األخرل اليت تتعلق بقضية الطالب ك اؼبدرسُت

                                                           

: مكة)، دكف طبعة، اعبزء الثاين المرجع فح تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرىرشدم أضبد طعيمة،  
 720. ،  ص(1986جامعة أـ القرل، 



33 
 

 
 

 اؼبدرسوف -3
فاـ الباحث باؼبقابلة مع بعض اؼبدرسُت ليحصل عليها اؼبعلومات عن عملية التدريس 

 .الذم يقوموف ّٔا ك معرفة  اؼبعوقات ك اؼبشكالت اليت يواجهوهنا
  الوثائق -4

 كنتائج الدركس .الباحث ّٔا يعتمد اليت البحث ّٔذا اؼبتعلقةالوثائق  من أيضا كتصدر
 .كالنتائج يف تقرير مدرسٌي كالرسالة الرظبية، ك حصوؿ اإلخبار

 
 أسلوب تحليل البيانات- ىـ

ك لكي يكوف كاضحا لدل القارئ حينما يريد أف يلم نتيجة ىذا البحث  
ليل ك تح.(ت-اختبار) t-testفيعرض الباحث باألسلوب اإلحصائي بالرموز 

البيانات ىي العملية اليت تنظم أك تكوف بواسطتها اؼبالحظات الناذبة عن تطبيق 
 البيانات يف ىذا البحث .خطة حبث معينة حبيث ديكن اغبصوؿ منها على نتائج

 البيانات اليت سيحللها الباحث بالطريقة الكيفية منها اؼبالحظة كاؼبقابلة منتتكوف 
.  أما البيانات من االختبار كاالستبانة سييحللها الباحث كميا

                                                           

   Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: PT. 

Rineka Cipta، 2006). Cet. ke-13, h. 85-86. 

. ص  (1983عامل الكتب، : القاىرة)، البحث التربية أصولو ومناىجوؿبمد لبيب النحيحي كؿبمد منَت مرسي، . 
250 
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 اعتمادا كيفٌسرىا حيللها كىو عملو آخر يف اؼبأخوذة البيانات الباحث حيلل
 كلكي. فاشلتو أك البحث ىذا بنجاح حيقق مث البحث ّٔذا اؼبتعلقة الكتب من بالنظرية
: اآليت يف كما الباب ىذا يرتب الباحث كاف التحليل ىذا يسهل

 كتبويبها البيانات كصف- 1

 حىت كتقسيمها تصنيفها يف الباحث كحياكؿ اعبدكاؿ يف البيانات الباحث جيمع
 .اؼبتفرقة الفئة أك آّموعة يف البيانات تلك تكوف

 كتفسَتىا البيانات ربليل- 2

 اؼبأخوذة البيانات كل عن التفسَت كإعطاء التحليل ىي األخَتة العملية
 طريقة اغبوار استخداـ فعالية مدل كؼبعرفة. يلخصها مث اؼبوجودة بالنظرية كيعٌلقها

 البعدم االختبارك (pre-test)االختبار القبلي من  الباحث حيلل الكالـ، مهارة لًتقية
(post-test) ت - اختبار برمز( T-test). 

 :(t-test) كفيما يلي شكل الرمز اؼبستخدـ الختبارا ت   

 1

2






NN

dx

Md
t 

 :البياف

Md=  
القبلي )متوسط االكبراؼ بُت االختبارين 

 (كالبعدم

 xd=  فركؽ االكبراؼ مع متوسط االكبراؼ 

N =  عدد أفراد العينة 

 
                                                           

50
.  Ainin, M., Metodologi Penelitian Bahasa Arab, (Surabaya : Hilal,  2010)p. 84 



35 
 

 
 

 مراحل تنفيذ الدراسة- و
 :قاـ الباحث بتنفيذالبحث ىف اػبطوات االتية

استأذف الباحث إىل مدير اؼبدرسة كاحد ىاشم االثانوية االسالمية جوكجاكرتا  -1
  أف يقـو بالبحث عن فعالية استخداـ طريقة اغبوار لًتقية مهارة الكالـ 

 ( بالتطبيق على مدرسة كاحد ىاشم الثانوية اإلسالمية سليماف جوكجاكرتا)

.  قاـ الباحث بتعيُت عينة من ؾبتمع البحث لتكوف ؾبموعة ذبريبية -2

 قاـ باالختبار القبلي ألفراد آّموعة التجريبية قبل إجراء التعليم باستخػداـ  -3
. (إعطاء اؼبعاملة)طريقة اغبوار 

 طريقة اغبوارقاـ الباحث باؼبالحظة اؼبباشرة خالؿ التطبيق التجريػيب باستخداـ  -4
  . (التطبيق)كقاـ ّٔذا التعليم التجريػيب .  العربيةكالـيف تعليم مهارة اؿ

قاـ الباحث باالختبار -كما يف اعبدكؿ- كبعد االنتهاء من التعليم التجريػيب -5
كيعقد ىذا االختبار لدل أفراد .  ؽبذه آّموعة التجريبية(post-test)البعدم 

آّموعة من التالميذ للحصوؿ على نتيجة التحصيل الدراسي اليت سبثل تأثَت 
.  إعطاء اؼبعاملة بعد عملية التطبيػق

 كفيما يلي جدكؿ األنشطة اؼبيدانية لربنامج التعليم التجريبػي الذم قاـ بو  -6
: الباحث يف تلك اؼبدرسة 
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( 1)الجدول رقم 

 الكالمبرنامج التعليم التطبيقح لتنمية مهارة 

 األنشطة اؼبػدة اللقاءات

 ، عبمعةيـو ا (1)
 2011 مارس  4

  دقيقة80
 مهارة الكالـتعليم ك االختبار القبلي 

  "التعارؼ: "كضوعمب  كالتدريبات

 ، عبمعةيـو ا (2)
 2011مارس  11

  دقيقة80
 :كضوعمب كالتدريبات مهارة الكالـتعليم 

 "اعماؿ اليومياتك"

 ، عبمعةيـو ا (3)
 2011مارس  18

  دقيقة80

: كضوعمب كالتدريبات مهارة الكالـتعليم 
 " مناظرة العامل "
  

 ، عبمعةيـو ا (4)
 2011مارس  25

  دقيقة80
: كضوع،مب كالتدريبات مهارة الكالـتعليم 

 "يف الشارع"

 ، عبمعةيـو ا (5)
 2011أبريل   1

 (النهائي)االختبار البعدم   دقيقة80

 ***
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الفصل الرابع 

 ربليل النتائج كمناقشتها
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 الفصل الرابع
 تحليل النتائج ومناقشتها

عن اؼبدرسة كاحد ىاشم  نبذة تارخييةاألكؿ ىو . حيتوم ىذا الفصل على ثالثة أمور
العالية سليماف جوكجاكرتا، كالثاين ىو تطبيق طريقة اغبوار لًتقية مهارة الكالـ يف مدرسة 

. كالثالث عرض البينات كربليلها كتفسَتىا. كاحد ىاشم العالية سليماف جوكجاكرتا
 :كسيعرض الباحث كلها فيما يلي

 

 سليمان جوكجاكرتا  الثانوية االسالمية  المدرسة واحد ىاشمنبذة تاريخية عن- أ

 أحوال المدرسة  .1

  يف سليماف جوكجاكرتا اإلسالميةكاحد ىاشم الثانويةأنشأت اؼبدرسة 

 ميالدية ستُت كستةسنة الف كتسعمائة كالتاريخ الثاين يف شهر فرباير يف 
 كاحد ىاشم سليماف جوكجاكرتا ربت رياسة أنشأهتا مؤسسة معهد .(ـ1966)

 . كياىي اغباج عبد اؽبادم الشافعي

 تقع يف كاحد ىاشم الثانوية اإلسالمية سليماف جبوكجاكرتا ىذه اؼبدرسة
اؼبنطقة جاتُت  سليماف من مدينة جوكجاكرتا، بالضبط تقع ىذه اؼبدرسة يف شارع 

 (.Gaten)أك يف قرية كاتُت . كاحد ىاشم جوندكغ جاتور سليمات جوكحاكرتا
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 جبوكجاكرتا  ىي إحدل اؼبدارس الثانوية اإلسالميةاؼبدرسة كاحد ىاشم 
العامة، ىذه اؼبدرسة تابعة لوزارة الشؤكف الثانوية اإلسالمية اليت تساكم باؼبدرسة  

 . لذا، اؼبنهج الدراسي أيضا تابع إىل تلك الوزارة. الدينية

كيف ىذا اؼبوقف أصبحت ىذه اؼبدرسة مرموقة عند الناس كأحد اؼبدارس 
اإلسالمية اغبديثة يف ىذه اؼبدينة، ألف فيها الطلبة جاءكا من اؼبناطق اؼبختلفة 

 . اؼبوجودة يف بالد اإلندكنيسيا

تقيم ىذه اؼبدرسة إبتداء من الساعة السابعة حىت الساعة الثالثة مساء، كبعد 
  . باؼبعهد الذم تدرس فيو العلـو الدينية خاصاالعصر  حىت الساعة اػبامسة منهجا 

 :األف  - 1978كأما مداراء اؼبدرسة من سنة  

 1983-1978: دريونو    .  .1

 1985-1983: إسكندار   .  .2

 1990- 1985: كستورم    .3

 1995- 1990: أضبد فاتح    .4

   2000-1995: سيف األناـ   .5

 2005- 2000: خاجَت    .6

 2006-2005: حاية اؼبكي    .7

 2008- 2006: أضبد يونوس    .8

 األف- 2008: ؿبمد نور أخلص    .9
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 الوسائل المعينات  .2

أما الوسائل اؼبعينات ؼبدرسة كاحد ىاشم الثانوية اإلسالمية سليماف 
 :جوكجاكرتا كثَتة منها

 البناء الواسع للمدرسة كاحد ىاشم الثانوية اإلسالمية سليماف جوكجاكرتا .أ 
 اؼبسجد كالوسيلة العبودية  .ب 

 الغرؼ العديدة للتعلم .ج 

 .اؼبكتبة بعدة الكتب العلمية كالدينية .د 

 القاعة الواسعة  .ق 

 اؼبقصف كالدكاف ػبدمة حوائج الطلبة .ك 

 اؼبلعب الواسع للرياضة     .ز 

 سكن الطلبة  .ح 

 
 مدرس اللغة العربية  .3

، معظمهم 2011-2010 مدرسا يف السنة الدراسية 41ؽبذه اؼبدرسة 
 .، ك طبسة مدرسُت حيملوف شهادة اؼباجستَت"بكالوريوس"حيملوف شهادة 

 :ىناؾ اربعة مدرسي اللغة العربية ؽبذه اؼبدرسة، كىم

أضبد يونوس، كىو متخصص يف تعليم اللغة العربية ك يدرس اؼباجستَت يف تعليم  .أ 
 اللغة العربية

 أجونج ستيواف، كىو  متخصص يف االداب العريب .ب 

 شريف الدين، كىو متخصص يف تربية اللغة العربية .ج 
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 عامل بودم كوسوما، كىو متخصص يف تربية اللغة العربية .د 

 

 الطلبة  .4

.  طالبا144ـ  2011-2010عدد الطلبة يف ىذه اؼبدرسة للسنة الدراسية 
. ىم جاؤكا من أكباء جوكجاكرتا ، بعضهم من بنتوؿ ، جونوج كيدكؿ ، كغَتىا

كبعضهم أيضا جاؤكا من اؼبدف آّاكرة كمثل سولو ، كبرككاكرتو، سراجُت ، جاكرتا 
 . كبعدىم جاؤكا من سومًتا ككلمنتاف. بويواليل كغَتىا

للفصل العاشر ثالثة فصوؿ، كىي من . ينقسم ىؤالء الطلبة إىل سبعة فصوؿ
ينقسم . ، كللفصل اغبادم عشر فصالف كللفصل الثاين عشر فصالف"ج"إىل " أ"

كىي قسم العلـو . لكل من الفصل اغبادم عشر كالفصل الثاين عشر إىل قسمُت
 .الطبيعية كقسم العلـو االجتماعية

 

( 2)الجدول رقم 

 طلبة مدرسة واحد ىاشم الثانوية اإلسالمية سليمان جوكجاكرتا

 المجموع عدد الطلبة لكل فصل الفصل الرقم

 العاشر 1
  ج ب أ

20 19 17 58 

 اغبادم عشر 2
  قسم العلـو االجتماعية قسم العلـو الطبيعية

26 19 45 
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 43 15 28 الثاين عشر 3
 144 المجموع

 

 المنهج الدراسح  .5

 مدرسة كاحد ىاشم الثانوية االسالمية سليماف جوكجاكرتات ستخدـا
كىناؾ منهج .  للمعهد الذم تدرس فيو العلـو الدينية منهجاف، ىناؾ منهج خاص

كأما منهج للتدريس اللغة العربية يف مهارة الكالـ احملادثة . تابع لوزارة الشئوف الدينية
 . كاللغة العربية يف الصباح كاحملاكرة كاػبطابة

 كفيما يلي جدكؿ اؼبواد . اؼبناىج الدراسية ربتوم على اؼبواد الدراسيةكأما
:  مدرسة كاحد ىاشم الثانوية االسالمية سليماف جوكجاكرتاالدراسية يف 

(  3)رقم الجدول 

 2011-2010 المواد الدراسية للسنة الدراسية

اؼبواد الدراسية الرقم 
 اؼبستول

 الثالث الثاين األكؿ

 √ √ √ القرآف  1

 √ √ √ القرأف كاغبديث  2
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 _ √ √ عقيدة األخالؽ 3

 √ √ √ اللغة العربية 4

 √ √ √ النحو 5

 √ √ √ الصرؼ 6

 √ √ √ القواعد الفقو 7

 √ √ √ االخالؽ 8

 √ √ √ الفقو  9

 √ √ √ الفقو الكتاب 10

 √ √ √ ربسُت القرأف  11

 √ √ √ ربفيظ القرأف 12

 √ √ √ التفسَت 13

 √ √ √ حضرة  14

 √ √ √ القرأة 15

 √ _ _ ثقافة االسالـ 16
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 √ √ √ قصيدة 17

 

تطبيق طريقة الحوار لترقية مهارة الكالم فح مدرسة واحد ىاشم الثانوية سليمان - ب
 .جوكجاكرتا

 المواد -1

للفصل األكؿ " العربية لك" إف اؼبواد الدراسية ؽبذه التجريبة ىي من الكتاب
: ، جاكرتااغباج أبو صاٌف اؼباجستَت. رالرازل اؼباجستَت،  دخأغباج أضبد ؼ. د.أألفو 

اؼبدرسة كاحد ىاشم   االكؿ من ؿصؼللكالكتاب . ( ـ2006 ).فستكا إنساف مدىن
 . الثانوية االسالمية سليماف جوكجاكرتا

 :أف اؼبواد اليت استخدـ الباحث يف عملية التدريس الكالـ كمايلي
 

 المادة األولى للخطوة األولى-  أ

 (اىلتػَّعىاريؼ)
اًلده  ـي عىلىٍيكيم׃خى   اىلسَّالى 

كىعىلىٍيكيمي السَّالـى ׃ عىٍبدي الٌلو  
اًلده  كىٍيفى حىاليكى ؟ ׃خى  

  اغبٍىٍمدي لًٌلو،خًبىٍَتو  ׃ عىٍبدي الٌلو
اًلده  مىا ًإظٍبيكى ؟ ׃خى  

  كى أىٍنتى ؟،ًإظبًٍٍي عىٍبدي الٌلو  ׃ عىٍبدي الٌلو



45 
 

 
 

اًلده  اًلده ׃خى   أىنا خى
أىٍىال يىا خاًلده  ׃ عىٍبدي الٌلو  
اًلده    أىٍىالن كىسىٍهالن ًبكى يىا عىٍبدى الٌلو׃خى

  ىىٍل أىٍنتى أىٍمبػيٍو ينّّ ؟׃عىٍبدي الٌلو 
اًلده    نػىعىٍم ، أىنىا أىٍمبػيٍوينّّ كى أىٍنتى ؟׃خى

أىنىا جىا ًكمٌ  ׃ عىٍبدي الٌلو  
اًلده    اىينى تىٍسكيني اآلفى ؟׃خى

شىارًًع حىسىني الدّْ ٍين جبوكجاكرتا (شبىىانًيىة  ) ٨أىٍسكيني يف  ׃عىٍبدي الٌلو   
اًلده  كىاىٍينى تىٍد ريسي ؟: خى  

” السَّالى ـ ” أىٍد ريسي يف اٍلمىٍد رىسىًة اإًلٍعدى اًد يىًة اإًلٍسالى ًميىًة : عىٍبدي اهلل   
اًلده    مىا ليٍعبىتيكى ؟ ׃خى

اٍلقىدى ـً ، كىمىا ليٍعبىتيكى ؟׃عىٍبدي الٌلو    أىنىا أىٍلعىبي كيرىة ى
اًلده    أىٍلعىبي كيرىةى السَّلَّةً ׃خى

اًلدي ؟׃عىٍبدي الٌلو    كىمىا ًىوىايػىتيكى يىا خى
اًلده  ًىوىايىيًتٍ صبىٍعي الطَّوىاًبًع ، كىأىٍنتى ؟ ׃خى  

ًىوىايىيًتٍ اىلرٍَّسمي كى السّْبىا حىةي  ׃ عىٍبدي الٌلو  
اًلده    أىنىا سىًعٍيده ًجدِّ ا ًلمىٍعرًفىًتكى ׃خى

  كى أىنىا أىٍيضنا׃عىٍبدي الٌلو 
اًلده    شيٍكرنا عىلىي التػَّعىاريؼً ׃خى

  عىٍفونا׃عىٍبدي الٌلو 
اًلده    مىعى السَّالى مىةً ׃خى

مىعى السَّالى مىةً  ׃ عىٍبدي الٌلو  
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 المادة الثانية للخطوة الثانية- ب
 

ةٍعمىاؿي اٍليػىٍوًميى الاى   
! صىبىاحي اػبىٍَت، يىا عىًلي: عائشة  

! صىبىاحي النُّوًر، يىا عىاًئشىة: علي 
؟ ؿي كىٍيفى حىا: عائشة  ؾى

اىنىا خًبىَتو كىٍاغبىٍمديلًلو : على 
ىٍدرىسىًة، لىًكن مىا كىجىٍدتىكى ـً ياىعىًلي، عىرىٍفتى أىفَّ بػىٍيتىكى بىًعٍيده : عائشة 

يػىٍومان فى اؼب
... ميتىأىخّْرنا

تى ًاىلى ٍاؼبٍدرىسىًة؟ خىرىجٍ  مىىتى 
ىٍدرىسىًة يف السَّاعىًة السَّاًدسىًة سبىىامنا خىرىجٍ : علي 

تي ًإىلى ٍاؼب
تى بًاغبٍىاًفلىًة؟ أىيتىٍ ىىٍل : عائشة 

ا بًالدَّرَّاجىةأىيتىٍ الى، : علي  . تي إًلىيػٍهى
تػىنىاكىٍؿ الفيطيٍور، ًإذىاٍف؟ ملٍى تى : عائشة 

. الى، تػىنىاكىٍلتي الفيطيٍورى بػىٍعدى ٍااًلٍسًتٍحمىاـ يف السَّاعىة اػبىاًمسىًة كىالنٍّْصفً : علي 
ا ٍعمىٍل تى ىىٍل : عائشة  ؟ ىىكىذى كيلَّ يػىٍوـو

 ةنػىعىٍم، تًٍلكى ًمٍن أىٍعمىايل اليػىٍوًميَّ : علي 
ٍخرل؟ ألي  اؿة أىٍعمىاليكى اليىوًميَّ ًىيى مىا: عائشة 
ٍلعىبي كيرَّةى اٍلقىدىـ بػىٍعدى العىٍصًر يف كيلّْ يػىٍوـو ًمنى ااًلثٍػنػىٍُت كىاػبىًمٍيس أى :علي  

كىالسٍَّبت  
؟ : عائشة  ًإالَّ ذًلكى

. كيلَّ يػىٍوـً ٍاألىٍرًبعىاء بػىٍعدى الًعشىاء سبىىرٌنتي اٍلمىالىكىمىة:علي 
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ىالىكىمة؟ مىا أىٍعظىمى : عائشة 
. كىاألىٍف عىرىٍفتي أىنَّكى طىاًلبه نىًشٍيطه .... اؼب

. ًاىلى الّْقىاء... شيٍكرنا : علي 
 

 المادة الثالثة للخطوة الثالثة- ج
 

 مينىاظىرىةي العىاملى 
 !نػىهىاريؾى سىًعٍيده يىاعىاًئشىة: الزائد 

 سىًعٍيده ميبىارىؾ: عائشة 
ينىاظىرىة يىاأيٍخىتً : الزائد 

 مىأىصٍبىلى ىىًذه ٍاؼب
اًلقي اٍلعىاملى : عائشة   نػىعىٍم، ًإفَّ اهللى خى
ًثيػٍرىةن : الزائد  نىا نًٍعمنا كى  قىٍد أىنٍػعىمى اهللي عىلىيػٍ

يػٍري النَّاًعًمٍُتى : عائشة   طىٍبعان، ًإفَّ اهللى خى
لىةه ! أٍنظيرًم: الزائد  يػٍ  !ىينىاؾى ميزىارىعه صبًى

 !ىينىاؾى أىٍيضنا األىٍشجىاري الزٍَّرقىاًئي! كىاٍنظيرٍ : عائشة 
ًذًه النػّْعىم؟: الزائد   ىىٍل عىرىٍفتى كىٍيفى نىٍشكيري اهللى عىلىى ىى

ا بًأىف نػيٍؤًمنى اهللى كىرىسيٍولىوي : عائشة   نىٍشكيريىى
 كىٍيفى كبيىقّْقي ًإدٍيىانػىنىا بًاهلل؟: الزائد 

 كبيىقّْقي بًأىدىاًء األىٍعمىاؿ الصَّاغبًىة:عائشة 
 كىمىا ًىيى أألىٍعمىاؿي الصَّاغبًىةي؟: الزائد 

ًىيى أىٍف نيًقٍيمى الصَّالىةى كىنىصيٍوـى رىمىضىاف كىنػيٍؤيت الزَّكىاةى ككبيجَّ ًإىلى بػىٍيًت : عائشة 
 اهلًل اغبىرىاـ



48 
 

 
 

؟:الزائد  اًف اإًلٍسالىـً  ألىٍيسىٍت ًىيى ًمٍن أىرٍكى
اًف ٍاإًلٍسالـى: عائشة  ا بًأىرٍكى  أىٍنتى صىًحٍيحه، نيسىمّْيهى
يَّا نػىٍرًجعي ٍاألىف: الوائد   !يىاعىاًئشىة، قىٍد نػيٍوًدمى األىذىافي، ىى

يَّا نيصىلّْي صبىىاعىةن : عائشة  ٍعتػيهىا دىاًئمنا، ىى  . نػىعىٍم، ظبًى
 

 المادة الرابعة للخطة الرابعة- د

 يف الشَّارًعً 
اًلده    أٍينى اٍلمىٍتحىفي ؟،ًمٍن فىٍضًلكى : خى
اًفلىة ن ،اٍلمىٍتحىفي بىًعٍيده ًمٍن ىينىا : شيٍرطىة    تػىٍقًد ريأٍف تػىرٍكىبى حى
اًلده  ًت ؟: خى اغبٍىاًفال ى أٍينى ؿبىىطَّة ي  
ًت : شيٍرطىة  اغبٍىاًفال ى ٍو إىلى اٍليىًمٍُتً كىسىتىًجدي ؿبىىطَّة ى ٍيدى اًف مثيَّ ًإذبًَّ ا الشَّارًًع إىلى اٍلمى ًسٍر يف ٰىذ ى

.أمىامىكى   
.(ًمائىة  ) ََُإرٍكىٍب اغبىاًفلىة ى رىٍقمي   

اًلده يف اٍلمىحىطًَّة  )  (كىصىلى خى  
اًلده  ًكرىة ى ،لىٍو ظبىىٍحتى : خى   أٍعًطًٍتٍ التَّذ ٍ

ًكرىة ى :سىاًئق   ىذه  التَّذ ٍ  
اًلده    نػىزٍّْلًٍت ًعٍندى بػىٌوابىًة اٍلمىٍتحىًف ،تػىفىضٍَّل : خى
كصلنا ًعٍندى بػىٌوابىًة اٍلمىٍتحىفً : سىاًئق   
شيكيرنا جىزًٍيال : خىالده   
مىةً : سىاًئق  مىعى السَّال ى  
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الخطوات التدريسية. 2  
اػبطوات اليت استخدـ ّٔا الباحث لعملية مهارة الكالـ بطريقة اغبوار، كىي كما 

:يلي  
 

 فح اللقاء االول
 

 (مهارة الكالـ )اللغة العربية  :  اؼبادة 
  (التعارؼ) :  اؼبوضوع 
  X-B:  الفصل  

 الثانوية :  اؼبستول  
  دقيقة80:  الزماف  

 تصوير اؼبادة كالسبورة كاغباسوب: الوسيلة التعليمية 
 طريقة اغبوار: الطريقة   

القدرة على اغبوار كالتعبَت الشفهي عما يف مضمـو : معيار الكفائية 
 .(التعارؼ )الناص عن اغبوار ربت اؼبوضوع 
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( 4)الجدول رقم 

فح تعليم العربية  (التطبيق)عملية التجربة 

 طريقة الحوارباستخدام 

 الدرس (تحضير)إجراءت 

 المالحظات الزمن المادة واألنشطة الرقم

 المقدمة 1
 إلقاء الباحث السالـ- أ

 ".التعارؼ " توجيو اإلشارة اؼبتعلقة باؼبوضوع -  ب
  أحواؽبمباحثسأؿ اؿ- ج

  كشف الغيابباحثاؿيقرأ - د
 توجيو األسئلة العامة اليت تتعلق باؼبوضوع- ق
 كتابة اؼبوضوع على السبورة- ك

 

 
 
10 
 دقائق

 

 

 العرض 2
 .يلقي الباحث اغبوار- أ

يأمر االباحث الطالب عما مل يفهموىا ليسئلوا - ب
 عن معٌت الكلمات الصعبة

 .يقرأ الباحث النص ك الطالب يقرركف بعدىا- ج

 .يقرأ الباحث النص ك الدارسوف يقرركف بعدىا- د
 يأمر الباحث الطالب ليحاكركا اغبوار- ق

 
 
 
 
60 
 دقائق
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 االختتام 3

 . الطالب جييبوف األسئلة مقًتنا بالنصوص
10 
 دقائق

 

 

 
 فح اللقاء الثانح

 
 (مهارة الكالـ )اللغة العربية  :  اؼبادة 

  (أعماؿ اليوميات) :  اؼبوضوع 
  X-B:  الفصل  
  الثانوية  : اؼبستول 
  دقيقة80:  الزماف  

 تصوير اؼبادة كالسبورة كاغباسوب: الوسيلة التعليمية 
 طريقة اغبوار: الطريقة   

القدرة على اغبوار كالتعبَت الشفهي عما يف : اؼبعيار الكفائية 
أعماؿ  )مضمـو الناص عن اغبوار ربت اؼبوضوع 

 .(اليوميات
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 إجراءت التدريس

 المالحظات الزمن المادة واألنشطة الرقم

 المقدمة 1
 إلقاء الباحث أك اؼبدرس السالـ- أ

أعماؿ " توجيو اإلشارة اؼبتعلقة باؼبوضوع - ب
 ".اليوميات 

  أحواؽبمباحثسأؿ اؿ- ج

  كشف الغيابباحث اؿيقرأ ا- د
 توجيو األسئلة العامة اليت تتعلق باؼبوضوع- ق
 كتابة اؼبوضوع على السبورة- ك

 

 
 
10 
 دقائق

 

 

 العرض 2
 .يلقي الباحث اغبوار- أ

يأمر الباحث الطالب عما مل يفهموىا ليسئلوا - ب
 عن معٌت الكلمات الصعبة

 .يقرأ الباحث النص ك الطالب يقرركف بعدىا- ج

 .يقرأ الباحث النص ك الطالب يقرركف بعدىا- د
 يأمر الباحث الطالب ليحاكركا اغبوار- ق
 يقـو الباحث بإعداد ؾبموع إلقاء اغبوار-  ك

 
 
 
 
60 
 دقائق
 

 

 االختتام 3
 . الطالب جييبوف األسئلة مقًتنا بالنصوص

10 
 دقائق
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 فح اللقاء الثالث
 

 (مهارة الكالـ )اللغة العربية : اؼبادة   
  (مناظرة العامل):  اؼبوضوع  
  X-B:  الفصل  
 الثانوية  :  اؼبستول 
  دقيقة80:  الزماف  

 تصوير اؼبادة كالسبورة كاغباسوب: الوسيلة التعليمية 
 طريقة اغبوار: الطريقة   

القدرة على اغبوار كالتعبَت الشفهي عما يف : اؼبعيار الكفائية 
مناظرة  )مضمـو الناص عن اغبوار ربت اؼبوضوع 

 .(العامل
 

 إجراءت التدريس

 المالحظات الزمن المادة واألنشطة الرقم

 المقدمة 1
 إلقاء الباحث السالـ- أ

مناظرة " توجيو اإلشارة اؼبتعلقة باؼبوضوع - ب
 ".العامل

  أحواؽبمباحثسأؿ اؿ- ج

 
 
10 
 دقائق
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  كشف الغيابباحث اؿيقرأ - د
 توجيو األسئلة العامة اليت تتعلق باؼبوضوع- ق
 كتابة اؼبوضوع على السبورة- ك

 
 العرض 2

 .يلقي الباحث اغبوار- أ
باحث الطالب عما مل يفهموىا ليسئلوا اؿيأمر - ب

 عن معٌت الكلمات الصعبة
 .يقرأ الباحث النص ك الطالب يقرركف بعدىا- ج

 .يقرأ الباحث النص ك الدارسوف يقرركف بعدىا- د
 باحث الطالب ليحاكركا اغبوار اؿيأمر ا- ق
 يقـو الباحث ؾبموع إلقاء اغبوار- ك
 

 
 
 
 
60 
 دقائق
 

 

 االختتام 3
 . الطالب جييبوف األسئلة مقًتنا بالنصوص

10 
 دقائق
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 فح اللقاء الرابع
 

 (مهارة الكالـ )اللغة العربية : اؼبادة  
  (يف الشارع): اؼبوضوع  
  X-A:  الفصل  

  الثانوية ا: اؼبستول   
  دقيقة80:  الزماف  

 تصوير اؼبادة كالسبورة كاغباسوب: الوسيلة التعليمية 
 طريقة اغبوار: الطريقة   

القدرة على اغبوار كالتعبَت الشفهي عما يف مضمـو : اؼبعيار الكفائية 
 .(يف الشارع )الناص عن اغبوار ربت اؼبوضوع 

 

 إجراءت التدريس

 المالحظات الزمن المادة واألنشطة الرقم

 المقدمة 1
 إلقاء السالـ- أ

 ".يف الشارع" توجيو اإلشارة اؼبتعلقة باؼبوضوع -  ب
 سأؿ الباخث احواؽبم- ج

 يقرأ اؼبدرس كشف الغياب- د
 توجيو األسئلة العامة اليت تتعلق باؼبوضوع- ق

 
 
10 
 دقائق
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 كتابة اؼبوضوع على السبورة- ك

 
 العرض 2

 .يلقي الباحث اغبوار- أ
يأمر اؼبدرس الطالب عما مل يفهموىا ليسئلوا - ب

 عن معٌت الكلمات الصعبة
يبب يقرأ الباحث النص ك الطالب يقرركف - ج

 .بعدىا

 .يقرأ الباحث النص ك الدارسوف يقرركف بعدىا- د
 يأمر اؼبدرس الطالب ليحاكركا اغبوار- ق
 يقـو الباحث ؾبموع إلقاء اغبوار- ك

 
 
 
 
60 
 دقائق
 

 

 االختتام 3
 . الطالب جييبوف األسئلة مقًتنا بالنصوص

10 
 دقائق

 

( 5)الجدول رقم 

الطريقة كيف التايل اعبدكؿ عن أجوبة من االستبياف لدل الطلبة حوؿ استخداـ 
 .مهارة الكالـ كاستخدامها يف عملية تعليم اغبوارية

 محتوى األسئلة رقم
عدد 
 العينة

أجوبة 
 د ج ب أ

1. 
ىل ترغب يف تعليم اللغة العربية 

 خاصة الطريقة اغبواريةباستخداـ 
  ؟كالـيف مهارة اؿ

19 14 5 0 . 
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 %0 %0 %26 %74  النسبة اؼبئوية
2. 

 تساعدكم الطريقة اغبواريةىل 
 ؟تنمية مهارة الكالـعلى 

19 15 4 0 0 
 %0 %0 %21 %79  النسبة اؼبئوية

3. 
عد تعليم مهارة  بتثق بنفسكىل 

 الكالـ؟
19 11 8 0 0 

 %0 %0 %42 %59  النسبة اؼبئوية
4. 

 الطريقة اغبواريةعملية ىل 
 ؟الطالقة الكالـتساعدكم على 

19 12 7 0 0 
 %0 %0 %37 %63  النسبة اؼبئوية

5. 
 ترغب يف تعليم مهارة الكالـىل 

 ؟يف ؾبموع الصغَت
19 9 9 1 0 

 %0 %5 %45 %45  النسبة اؼبئوية
6. 

 ترغب يف تعليم مهارة الكالـىل 
 ؟باغبوار كاؼبقابلة

19 12 7 0 0 
 %0 %0 %37 %63  النسبة اؼبئوية

7. 
 ترغب يف تعليم مهارة الكالـىل 

 ؟مع اصدقائك باغبوار
19 16 3 0 0 

 %0 0 %16 %84  النسبة اؼبئوية

8. 
 الطريقة اغبواريةىل استخداـ 

ترقية النطق تساعدكم على 
  ؟السليم

19 14 5 0 0 

 %0 %0 %26 %74  النسبة اؼبئوية

9 
 الطريقة اغبواريةىل استخداـ 

ترقية  الطالقة تساعدكم على 
 ؟الكالـ

19 9 11 0 0 
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 %0 %0 %53 %47  النسبة اؼبئوية

10 
 الطريقة اغبواريةىل استخداـ 

 الكالـ ترقية فهمتساعدكم على 
 ؟

19 11 9 0 0 

 %0 %0 %47 %53  النسبة اؼبئوية
 

 
 

البيانات ومناقشتهاتحليل - ج  
عرض البينات كنتائج االختبار القبلي - ا  

كفائة الطلبة يف النطق السليم.  1  
قبل أف يقـو الباحث بتطبيق الطريقة اغبوارية لًتقية مهارة الكالـ ، قاـ 

كيف عناصر الكالـ اؼبتعلقة . الباحث باالختبار القبلي ؼبعرفة كفاءة الطلبة يف الكالـ
 % 58بكفائة الطلبة يف نطق السليم، ككجد الباحث عدد الطلبة على درجة مقبوؿ 

 %.  42درجة ضعيف 
   

 :ك حصل الباحث النتيجة كما يلي 
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( 6)الجدول رقم 

يف االختبار القبلي يف مهارة الكالـ نتيجة الطلبة  
 

 الجملة التقدير

 الرقم األسماء نتيجة

الفهم 
 الكالم
30 

طالقة 
 الكالم
40 

النطق 
 السليم
30 

  

 1 أدم سدراجة 25 22 22 69 مقبوؿ

 2 فؤاد عارؼ رضبن  20 20 20 60 مقبوؿ

 3 لطيفة النعمة 19 20 29 68 مقبوؿ

 4 ليلئ نور ىداية 20 20 20 60 مقبوؿ

 5 لُت سَتكرة 18 15 28 61 مقبوؿ

 6 ؿبمد فطراين 12 15 24 51 راسب

 7 ؿبمد معزالدين 12 20 23 55 راسب

 8 ؿبمد نور اؽبدل 20 20 25 65 مقبوؿ
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 9 ؿبمد رياف رائيس 19 17 27 63 قبوؿـ

 10 ؿبمد ضببايل 20 20 20 60 مقبوؿ

 11 نور العيٍت إيلؤ فاردا 15 15 22 42 راسب

 12 رانا رسكا أغبانُت 20 20 20 60 مقبوؿ

 13 رتنا يولينيت 22 15 23 60 مقبوؿ

 14 سفتياف كغسار موالنا 15 15 19 49 راسب

 15 20 20 55 راسب
سسكا اكتافيا زكية 

 الفطرية
15 

 16 سيت أتيكا 20 20 20 60 مقبوؿ

 17 رم كحيوينس 20 15 20 55 راسب

 18 ترم حردينتو فرابوك 20 18 20 58 راسب

 19 زين اؼبتقُت 20 17 20 57 راسب

  المجموع 352 344 422 1108 

  المعدلة 18,52 18،10 22،21 58،31 راسب
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ك من ىنا يتضح أف قدرة الطلبة على الكالـ قبل تطبيق اؼبواد اؼبتحصلة من نتيجة 
 :  ك استخدـ الباحث الرمز كما يلي  58،31 .التطوير

الدرجة ؾبموعة  1108     
 =58،31  × 100  %  ____ × 100  % =   =اؼبعدلة الدرجة ػػػػػػ 

الطالب ؾبموعة  19     
 

نظرا إىل اعبدكؿ السابق يتضح أٌف نتائج الطلبة يف االختبار القبلي ديكن تصنيفها 
 :إىل 
 %.58 الطلبة أك 11درجة مقبوؿ نالتها   -1
 %.42 الطلبة أك 8درجة راسب نالتها  -2

 

(7 )رقم الجدول  

قبل التجريبة كفاءة الطلبة  

 أسماء الطلبة الرقم
 كفاءة الطلبة فح المهارات

 فهم الكالم طالقة الكالم النطق السليم

 22 22 25 أدم سدراجة 1

 20 20 20 فؤاد عارؼ رضبن  2

 29 20 19 لطيفة النعمة 3
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 20 20 20 ليلئ نور ىداية 4

 28 15 18 لُت سَتكرة 5

 24 15 12 ؿبمد فطراين 6

 23 20 12 ؿبمد معزالدين 7

 25 20 20 ؿبمد نور اؽبدل 8

 27 17 19 ؿبمد رياف رائيس 9

 20 20 20 ؿبمد ضببايل 10

 22 15 15 نور العيٍت إيلؤ فاردا 11

 20 20 20 رانا رسكا أغبانُت 12

 23 15 22 رتنا يولينيت 13

 19 15 15 سفتياف كغسار موالنا 14

 20 20 15 سسكا اكتافيا زكية الفطرية 15

 20 20 20 سيت أتيكا 16

 20 15 20 رم كحيوينس 17
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 20 18 20 ترم حردينتو فرابوك 18

 20 17 20 زين اؼبتقُت 19

 422 344 352 الجملة

 22،21 18،10 18,52 متوسط المجموع

 النتيجة

ن
د

م
100  

18,52 × 100  

  30      

 =61.7 

18،10 ×100  

   40 

 =45.25 

22,21 × 100  

    30 

 =74,0 

 جيد راسب مقبول التقدير

 
 : يف االختبار القبلي كما يف اعبدكؿ اآليت لبةتوضيحا ؼبعرفة درجة عن نتائج الط

( 8)الجدول رقم 

 اإلختبارمعيار نجاح الطلبة فح 

 ( % )النسبة اؼبئوية  النتيجة اؼبستول الرقم

  %100 % - 90 100 – 90 فبتاز 1
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  %89 % - 80 89 – 80 جيد جدا 2

  %79 % - 70 79 – 70 جيد 3

  %69 % - 60 69 – 60 مقبوؿ 4

  %59   % - 0 59 – 0 راسب 5

  
 :ك حصل الباحث النتيجة االختبار البعدم كما يلي  

 (9)الجدول رقم 

فح االختبار البعدي فح مهارة الكالم نتيجة الطلبة  
 

 الجملة التقدير

 الرقم األسماء نتيجة

الفهم 
 الكالم
30 

طالقة 
 الكالم
40 

النطق 
 السليم
30 

  

 1 أدم سدراجة 29 35 29 93 فبتاز

 2 فؤاد عارؼ رضبن  25 35 28 88  جداجيد

 3 لطيفة النعمة 25 35 29 89  جداجيد
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 4 ليلئ نور ىداية 29 35 30 94 فبتاز

 5 لُت سَتكرة 29 30 25 84  جداجيد

 6 ؿبمد فطراين 29 30 25 84  جداجيد

 7 ؿبمد معزالدين 29 35 29 93 تازمم

 8 ؿبمد نور اؽبدل 29 25 25 79 جيد

 9 ؿبمد رياف رائيس 29 35 29 93 فبتاز

 10 ؿبمد ضببايل 25 25 24 74 جيد

 11 نور العيٍت إيلؤ فاردا 25 30 27 82  جداجيد

 12 رانا رسكا أغبانُت 20 20 22 62 مقبوؿ

 13 رتنا يولينيت 25 35 29 89  جداجيد

 14 سفتياف كغسار موالنا 20 25 20 65 مقبوؿ

 25 35 28 88  جداجيد
سسكا اكتافيا زكية 

 الفطرية
15 

 16 سيت أتيكا 20 20 21 61 مقبوؿ
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 17 رم كحيوينس 23 30 27 80  جداجيد

 18 ترم حردينتو فرابوك 20 25 20 65 مقبوؿ

 19 زين اؼبتقُت 30 25 25 80  جداجيد

  الجملة 486 565 492 1543 _

  المعدلة 25،57 29،73 25،89 81،21  جداجيد

 
ك من ىنا يتضح أف قدرة الطلبة على الكالـ بعد تطبيق اؼبواد اؼبتحصلة من نتيجة 

 : ك استخدـ الباحث الرمز كما يلي  81،21 .التطوير

  
الدرجة ؾبموعة  1543     

 =81،21  × 100  %  ____ × 100  % =   =اؼبعدلة الدرجة ػػػػػػ 
الطالب ؾبموعة  19     

 
نظرا إىل اعبدكؿ السابق يتضح أٌف نتائج الطلبة يف االختبار البعدم ديكن تصنيفها 

 :إىل 
 

 %.21 الطلبة أك  4= درجة فبتاز  .1

 %.47 الطلبة أك 9 =  جداجيددرجة  .2
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 %11 الطلبة  أك 2=  جيددرجة  .3

 %,21 الطلبة اك 4 = مقبوؿدرجة  .4
 %.0 الطلبة أك 0= درجة ضعيف  .5

 

من اعبدكؿ السابق يوجد أف متوسط الرتب ألفراد التالميذ من نتيجة االختبار 
 ، كمن ىنا نرل أف(81،21)كمتوسط الرتب من نتيجة االختبار البعدم  (58،31)القبلي 

 
 
 

 كىي الكالـنتيجة الفركؽ من االختبارين القبلي كالبعدم من أفرد التالميذ يف مػهارة 
 .كىذه الفركؽ تشَت إىل كجود ترقية التالميذ يف تلك اؼبهارة بعد التجربة . (22,9)
 

 
  (10 )رقم لجدولا

المهارات بعد التطبيق فح  كفاءة الطلبة  
 

 أسماء الطلبة الرقم
 كفاءة الطلبة فح المهارات

 فهم الكالم طالقة الكالم النطق السليم

 29 35 29 أدم سدراجة 1
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 28 35 25 فؤاد عارؼ رضبن  2

 29 35 25 لطيفة النعمة 3

 30 35 29 ليلئ نور ىداية 4

 25 30 29 لُت سَتكرة 5

 25 30 29 ؿبمد فطراين 6

 29 35 29 ؿبمد معزالدين 7

 25 25 29 ؿبمد نور اؽبدل 8

 29 35 29 ؿبمد رياف رائيس 9

 24 25 25 ؿبمد ضببايل 10

 27 30 25 نور العيٍت إيلؤ فاردا 11

 22 20 20 رانا رسكا أغبانُت 12

 29 35 25 رتنا يولينيت 13

 20 25 20 سفتياف كغسار موالنا 14

 28 35 25 سسكا اكتافيا زكية الفطرية 15
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 21 20 20 سيت أتيكا 16

 27 30 23 رم كحيوينس 17

 20 25 20 ترم حردينتو فرابوك 18

 25 25 30 زين اؼبتقُت 19

 492 565 486 الجملة

 25،89 29،73 25,57 متوسط المجموع

 النتيجة

ن
د

م
100  

25,57 × 100  

  30      

 =85.2 

29،73 ×100  

   40 

 =74.3 

25،89 ×100  

    30 

 =86.3 

 جيد جدا جيد جيد جدا التقدير

 
 

كاإلختبار البعدم   السابق  اؼبقارنة بُت اإلختبار القبليمن اعبدكؿكنعرؼ ىنا 
 النطق السليم يف اإلختبار أف متوسط الرتب ألفراد التالميذ من نتيجة. من اؼبهارات نتيجة اؿ

، (85.2)االختبار البعدم النطق السليم يف كمتوسط الرتب من نتيجة ( 61.7)القبلي 
 يف اإلختبار القبلي طالقة الكالـ أف متوسط الرتب ألفراد التالميذ من نتيجةك
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أف ،  ك(74.3)االختبار البعدم  يف طالقة الكالـكمتوسط الرتب من نتيجة (45.25)
كمتوسط (74,0) يف اإلختبار القبلي فهم الكالـ متوسط الرتب ألفراد التالميذ من نتيجة

 .(86.3)االختبار البعدم  يف فهم الكالـالرتب من نتيجة 

 

 

( 11)الجدول رقم 

 الكالم اإلختبار القبلح والبعديالنتائج الدراسية من مـهارة  تحليل

  من الطلبة

 أسماء الطلبة الرقم
الفروق بين  نتائج االختبار

 البعدي القبلح القبلح والبعدي

 24 93 69 أدم سدراجة 1

 28 88 60 فؤاد عارؼ رضبن  2

 21 89 68 لطيفة النعمة 3

 34 94 60 ليلئ نور ىداية 4

 23 84 61 لُت سَتكرة 5

 33 84 51 ؿبمد فطراين 6
 38 93 55 ؿبمد معزالدين 7

 14 79 65 ؿبمد نور اؽبدل 8

 30 93 63 ؿبمد رياف رائيس 9
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 14 74 60 ؿبمد ضببايل 10

 40 82 42 نور العيٍت إيلؤ فاردا 11

 2 62 60 رانا رسكا أغبانُت 12

 29 89 60 رتنا يولينيت 13

 24 65 49 سفتياف كغسار موالنا 14

 33 88 55 سسكا اكتافيا زكية الفطرية 15

 1 61 60 سيت أتيكا 16

 25 80 55 رم كحيوينس 17

 7 65 58 ترم حردينتو فرابوك 18

 23 80 57 زين اؼبتقُت 19

 443 1543 1108 متوسـط الرتب

 

 

 

 1

2






NN

dx

Md
t 

 :البيان

Md=  
متوسط االنحراف بين االختبارين 

 (القبلي والبعدي)

 xd=   فروق االنحراف مع متوسط
 االنحراف

N=   عدد أفراد العينة 

 



72 
 

 
 

( 12)الجدول رقم 

 نتيجة االختبار القبلح و البعدي

 (N)الطالب 
 (D=(x1-x2)الفرؽ  نتائج االختبار

D
2 

 (X1)البعدم  (X2)القبلي 

1 7 9 2 4 
2 6 9 3 9 
3 7 9 2 4 
4 6 9 3 9 
5 6 8 2 4 
6 5 8 3 9 
7 6 9 3 9 
8 7 8 1 1 
9 6 9 3 9 
10 6 7 1 1 
11 4 8 4 16 
12 6 6 0 0 
13 6 9 3 9 
14 5 7 2 4 
15 6 9 3 9 
16 6 6 0 0 
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17 6 8 3 9 
18 6 7 1 1 
19 6 8 2 4 

 
 الجملة

 113 153 41 111 

 

 

 

669999396969619,5

1819

5.22

1.2
t

 

 

كجود التأثَت بناء على النتيجة احملصولة من أف أشار إىل     من ىذا اعبدكؿ 
، (t-test)فهم اؼبعلومات التفصيلية عن طريق اختبار ت  االختبارين القبلي كالبعدم يف

 أكرب على مستول الداللة "ت"كتكوف النتيجة من قيمة  ، (5,9396 )"ت"أف قيمة 
(p >0.5  ) .كذلك لصاٌف النتيػجة من االختبار البعدم. 

النتائج من االختبار يوٌضح من اعبدكؿ السابق كجود فركؽ متوسطي ك   
الكالـ حيث البعدم لدل أفراد التالميذ يف آّموعات أف متوسط النتتيجة من مهارة 

 9 نالتها  جداجيدكدرجة %. 21 الطلبة أك  4درجة فبتاز نالتها  ك.( 81،21)بلغ 
 4 نالتها مقبوؿ، كدرجة %11 الطلبة  أك 2نالتها  جيدكدرجة %.47الطلبة أك 
 %.0 الطلبة أك 0كدرجة ضعيف نالتها , %21الطلبة اك 
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 أحسن كأكثر فٌعاال الكالـيف تنمية مهارة  الطريقة اغبوارية  فبا يؤكد لنا استخداـ 
. بالنظر إىل فركؽ متوسط النتائج احملصولة

 بالنظر إىل تلك النتائج اليت قاـ الباحث بعرضها كربليلها كىي بيانات عرض   
كبيانات النتائج الدراسية اليت حصل عليها الطريقة اغبوارية اؼبادة الدراسية كتنفيذ تعليمها ب

كل أفراد من التالميذ  ككذلك بياف االستبياف أك االستفتاء عن آراءىم يف أمهية ىذه 
 ديكن استخدامها  يف تنمية مهارة  الطريقة اغبوارية ، نستخلص منها أف استخداـ طريقةاؿ

مدرسة كاحد ىاشم الثانوية اإلسالمية سليماف  يف تعليم اللغة العربية لدل تالميذ الكالـ
 كاؼبدارس األخرل بافًتاض أف استخدامها مراعيا على اؼبواقف كالظركؼ لدل جوكجاكرتا

.  أفراد التالميذ
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الفصل الخامس 

كالتوصيات كاؼبقًتحات  النتائج 
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الفصل الخامس 

نتائج كالتوصيات كاؼبقًتحات اؿ
 نتائج البحث  - أ

: التالية الباحث النتائج استخلص ةالسابقة البيانات مناقش بناء على 

( ب ) األكؿ لدل تالميذ الصفمهارة الكالـ يف تعليػم الطريقة اغبواريةاستػخداـ إف  -1
فٌعاؿ كيؤثر جوىريا،  كاحد ىاشم الثانوية اإلسالمية سليماف جوكجاكرتامن اؼبدرسة 

كجود التأثَت بناء على النتيجة احملصولة من االختبارين القبلي أف :كأشار إىل ذلك 
كتكوف  ، (5,9396)، أف قيمة ت اغبساب (t-test)كالبعدم عن طريق اختبار ت 

كذلك لصاٌف . (  p >0.5)النتيجة من قيمة ت اغبساب أكرب على مستول الداللة 
 .النتيػجة من االختبار البعدم

 النتيجة لطلبة يف مهارة الكالـ فعالة ألف الًتقية مستول إف استخداـ الطريقة اغبوارية -2
  81،21  ك بعد التطبيق  راسب على مستول درجة 58،31اؼبعدلة قبل التطبيق 
 .     جيد جداعلى مستول درجة 

 ألف النتيجة فعالةالنطق السليم  لطلبة يف االطريقة اغبوار لًتقية مستول إف استخداـ -3
على  85.2    ك بعد التطبيقمقبولعلى مستول درجة  61.7 اؼبعدلة قبل التطبيق 

 .جيد جدامستول درجة 
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 ألف النتيجة فعالة طالقة الكالـ لطلبة يف االطريقة اغبوار لًتقية مستول إف استخداـ -4
 74.3    ك بعد التطبيقراسب على مستول درجة 45.25 اؼبعدلة قبل التطبيق

 .جيد على مستول درجة 

 ألف النتيجة فعالة فهم الكالـ لطالبات يف االطريقة اغبوار لًتقية مستول إف استخداـ -5
على  86.3    ك بعد التطبيقجيدعلى مستول درجة   74,0 اؼبعدلة قبل التطبيق

 .جيد جدامستول درجة 

 التوصيات  -  ب

مهارة  يف تعليم اغبوار طريقةينبغي ؼبدرس اللغة العربية يف ىذه اؼبدرسة استخػداـ   -1
.  قصدا لًتقية التعليم ككفاءات التالميذ يف اللغة العربيةالكالـ

أف يستخدـ اؼبدرس الطرائق اؼبتعددة ك ك ينبغي للمدرس أف يراعي يف تعليمو   -2
 .الوسائل اؼبتنوعة  عند تعليم مهارة الكالـ

كللمدرسة أف تكوف نتائج ىذا البحث العلمٌي أكثر استفادا لًتقية عملية التعلم  -3
 .كالتعليم فيها كترقية التحصيل الدراسي لدل التالميذ فيها

 المقترحات  -  ج

 أف يطوركا ىذه الحقُتباحثُت اؿاؿعلى  اعتمادا على نتائج ىذا البحث العلمي فينبغي 
ككذلك ديكن اؼبقارنة بُت ىذه . آخر أك يف ؾباؿ (مهارة الكالـتعليم ) يف نفس ؾباؿ طريقةاؿ
.  التعليمية األخرلطرؽ مع اؿطريقةاؿ
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الوكالة اؼبطبوعة، الكويت، )، أصول البحث العلمح و مناىجهاأضبد بدر،  .4
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 ( 1987دار الفكر، : القاىرة )، األخرى لغير الناطقين بها



79 
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جامعة مالك السعود، : الرياض )، يعلم اللغة النفسسيد أضبد منصور،  .13
1982.) 

-عماف)،   الطرائق العملية فى تدريس اللغة العربية،طو على حسُت الدليمي .14
 ( 2003. در الشركؽ: االردف 

: لبناف ) بامعجم المصطلحات العربية فى اللغة واألدكامل اؼبهندس ،  .15
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دار األندلس، : مكة اؼبكرمة )، المهارات اللغويةؿبمد صاٌف الشنطي،  .16
1996) 

 دار: عماف طبعة، دكف العربية، اللغة تدريس أساليب اػبويل، علي ؿبمد .17
 .2000 الفالح،

، البحث التربية أصولو ومناىجوؿبمد لبيب النحيحي كؿبمد منَت مرسي،  .18
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 (1985جامعة أـ القرل، 
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Draft pertanyaan Wawancara dengan Guru Bahasa Arab 

1. Sudah berapa tahun anda menekuni profesi sebagai guru Bahasa Arab?  

2. Apakah Bapak punya motivasi tinggi dalam mengajar kemahiran berbicara 

Bahasa Arab? 

3. Motivasi apa yang Bapak harapkan dalam mengajarkan kemahiran berbicara 

bahasa Arab? 

4. Apakah ketrampilan berbicara Bahasa arab bertujuan kepada ucapan yang 

benar, Kelancaran  dan kefahaman ? 

5. Apakah Bapak menemukan kendala dalam mengajar kemahiran berbicara 

bahasa Arab ? 

6. Kendala apa yang anda alami ketika mengajar bahasa Arab ? 

7. Apa solusi yang menurut anda paling tepat untuk segera dilakukan untuk 

mengatasi kendala tersebut ? 

8. Apakah Bapak menggunakan media pembelajaran ketika mengajar 

ketrampilan berbicara bahasa Arab ? 

9. Metode apa yang Bapak gunakan ketika mengajar keterampilan berbicara 

bahasa Arab ? 

10. Mengapa anda memilih metode tersebut ?  

11. Apakah Bapak mengenal metode percakapan/ Hiwar , dan bagaimana menurut 

Bapak?  
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Angket siswa 

Pertanyaan Quesioner untuk siswa 

Sebelum Pembelajaran Bahasa Arab dengan memakai metode percakapan 

A. Petunjuk Pengisian 

1. Jawablah pertanyaan dengan memilih jawaban yang tersedia sesuai 

dengan keadaan yang anda alami dan rasakan. 

2. Jawaban yang anda pilih tidak berakibat pada nilai anda untuk mata 

pelajaran ini. 

3. Pertanyaan dan jawaban yang anda berikan semata-mata untuk penelitian 

yang bertujuan untuk meningkatkan proses KBM. 

 

B. Draft Pertanyaan 

1. Apakah guru mata Pelajaran Bahasa Arab anda menggunakan beragam 

metode dalam mengajar ketrampilan  berbicara Bahasa Arab ? 

a. Selalu    c. Jarang 

b. sering   d. tidak pernah 

2. Apakah anda merasa jenuh ketika metode yang digunakan guru besifat 

monoton(tidak berubah/tidak ganti)  

a. Sangat jenuh   c. cukup jenuh 

b. biasa    d.tidak tahu 

3. Apakah guru anda menggunakan media dalam mengajar ketrampilan 

berbicara bahasa arab ? 

a. Selalu    c. jarang 

b. Sering    d. tidak pernah 

4. Apakah anda menemukan kemudahan dalam belajar ketika guru anda 

menggunakan media pembelajaran? 

a.selalu    c. jarang 
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b. sering    d. tidak pernah 

5. Apakah anda punya motivasi yang tinggi untuk belajar berbicara Bahasa Arab ? 

 a. sangat    c. biasa 

 b. sedang/cukup   d. tidak tahu 

6. Apakah Anda bertanya kepada teman atau guru jika menemukan kesulitan dalam 

belajar berbicara Bahasa Arab? 

 a. Selalu     c. Jarang 

b. Sering            d. Tidak pernah 

7. Dalam mengikuti  pelajaran berbicara Bahasa Arab, Apakah Anda  memusatkan  

perhatian secara penuh? 

 a. Selalu     c. Jarang 

b. Sering            d. Tidak pernah 

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

dalam berbicara Bahasa arab ? 

a. sangat      c. biasa 

b. Sedang/cukup    d. tidak tahu 

9. Apakah guru anda menggunakan bahasa Arab ketika KBM berlangsung ? 

 a. selalu    c. jarang  

 b. sering    d. tidak pernah 

10. Apakah guru anda mengunakan Bahasa Arab di luar/dalam kelas ketika 

berinteraksi dan  berkomunikasi dengan anda ? 

 a. selalu     c, jarang 

 b. sering     d. tidak pernah 
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Angket untuk siswa 

Pertanyaan Quesioner untuk siswa 

Setelah Pembelajaran Bahasa Arab dengan Memakai Metode Percakapan 

 

Nama siswa :……………………………… 

Kelas  :………………………………  

 Tanggal:…………………………… 

1. Apakah anda senang mengikuti pembelajaran bahasa Arab dengan 

menggunakan Metode percakapan? 

a. Senang sekali    c. kurang senang  

b. Senang     d. biasa 

2. Apakah Metode Percakapan dapat membantu anda mengembangkan 

kemampuan berbicara Bahasa Arab ? 

a. Sangat membantu    c. kurang membantu 

b. Cukup membantu    d. tidak membantu 

 

3. Apakah kepercayaan diri anda dalam berbicara Bahasa Arab dapat 

bertambah/muncul setelah mengikuti pembelajaran dengan Metode 

Percakapan ? 

a. Sangat bertambah    c. kurang bertambah  

b. Cukup bertambah    d.tidak bertambah 

 

4. Apakah dengan mempraktekkan Metode Percakapan dapat memudahkan anda 

dalam berbicara dengan lancar ? 

a. Sangat memudahkan     c. kurang memudahkan 

b. Cukup memudahkan    d. tidak memudahkan 
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5. Apakah  anda senang belajar berbicara Bahasa Arab dalam bentuk kelompok 

kecil ? 

a. Sangat senang     c. kurang senang 

b. Cukup senang     d. tidak senang 

 

6. Apakah anda senang belajar berbicara Bahasa Arab dengan berhadap-hadapan 

(berkomunikasi langsung) ? 

a. Sangat senang    c. kurang senang 

b. Cukup senang    d. tidak senang 

 

7. Apakah anda senang belajar Bahasa Arab dengan metode Percakapan dengan 

teman ? 

a. Sangat senang    c. kurang senang 

b.  Cukup senang    d. biasa 

8. Apakah ada perkembangan dalam kebenaran pengungkapan  Bahasa Arab 

anda dengan Menggunakan Metode percakapan ? 

a. Sangat benar     c. kurang benar 

b. Cukup benar     d. tidak benar 

 

c. Apakah ada perkembangan dalam  kelancaran berbicara Bahasa Arab anda 

dengan Menggunakan Metode percakapan ? 

a. Sangat lancar    c. kurang lancar 

b. Cukup lancar    d. tidak lancer 

 

d.  Apakah ada perkembangan dalam Kefahaman anda dalam  Bahasa Arab 

dengan Menggunakan Metode percakapan? 

a. Sangat faham    c. kurang faham 

b.  Cukup faham    d. tidak faham 
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 كشف نتيجة االختبار القبلح و البعدي للطلبة مدرسة واحد ىاشم

   الثانوية اإلسالمية سليمان جوكجاكرتا

 المجموع التقدير

 الرقم األسماء نتيجة

الكالم فهم  
 

الكالم طالقة  
 

السليم النطق  
 

  

      1 

      2 

      3 

      4 

      5 

      6 

      7 

      8 

      9 

      10 

      11 

      12 

      13 

      14 

      15 

  المجموع     

  المعدلة     
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 نموذج أدوات البحث المبدئية

 Observasi  / المالحظة
Sekolah   : 

Hari/Tanggal  : 

Kelas   : 

Pokok bahasan : 

Pertemuan ke  : 

K C B BS Penilaian Stimulus  رقم
    1. Tampak bersemangat dalam 

mendengarkan guru 

2. Tampak bersemangat dalam 

berbicara dengan guru 

3. Tampak bersemangat dalam 

mempraktekkan permainan bahasa 
4. Tampak bersemangat dalam 

mempraktekkan berbicara dengan 

teman 

Antusiasme 

 
1 

    1. Tampak Gembira dan senang 

dalam mengikuti pembelajaran 

2. Tampak senang dan gembira 

dalam mengerjakan tugas-tugas 

Keceriaan 2 

    1. Mengajukan pendapat kepada 

guru 

2. Memberikan makna lain dari yang 

diberikan guru dalam memahami 

pembicaraan / bacaan 

Partisipasi 

 
3 
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 للطلبة مدرسة واحد ىاشم الثانوية اإلسالميةاألسئلة اإلختبار 

   سليمان جوكجاكرتا

 ! عرؼ نفسك -1
 اين تدرس ك أين تسكن؟ -2
 ما ىوايتك؟ -3
 ماذا تعمل يف الصباح؟ -4
  !تكالـ عن مناطرة العامل -5

 !تكلم عن اؼبدرستك -6

 !تكلم ىن االعمل اليومك -7

 !تكلم عن ىذا اغبوار -8

  أٍينى اٍلمىٍتحىفي ؟،ًمٍن فىٍضًلكى : خىاًلده 
اًفلىة ن ،اٍلمىٍتحىفي بىًعٍيده ًمٍن ىينىا : شيٍرطىة    تػىٍقًد ريأٍف تػىرٍكىبى حى
ًت ؟: خىاًلده  اغبٍىاًفال ى أٍينى ؿبىىطَّة ي  
ًت أمىامىكى : شيٍرطىة  اغبٍىاًفال ى ٍو إىلى اٍليىًمٍُتً كىسىتىًجدي ؿبىىطَّة ى ا الشَّارًًع إىلى اٍلمىٍيدى اًف مثيَّ ًإذبًَّ  ،ًسٍر يف ٰىذ ى

 ماذا فعل طارؽ يف ىذا اغبوار ؟ -9

نىة ًمٍن فىٍضًلكى : طىارًؽ  ليٍو سيكَّر كى عيٍلبىةي جيبػٍ أرًٍيدي ًكيػٍ  
حىاجىةه ثىانًيىةه ؟: البىائًع   
  ًبكىًم اغبًٍسىابي كيلُّو ؟،الى شيكرا : طىارًؽ 
خًبمسًة اٍلف ريٍكبًيَّة: البىائًع   
 !تكالـ عن ىذا اؼبوضوع -10

 يف الشارع -
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Tabel Nilai “t” untuk Berbagai df 

(Dinukil dari buku Pengantar Statistik Pendidikan karangan Prof. Drs. Anas Sudjijono) 

 

Harga Kritik “t” pada Taraf Signifikansi 

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

1 12,71 63,66 24 2,06 2,80 

2 4,30 9,92 25 2,06 2,79 

3 3,18 5,84 26 2,06 2,78 

4 2,78 4,60 27 2,05 2,77 

5 2,57 4,03 28 2,05 2,76 

6 2,45 3,71 29 2,04 2,76 

7 2,36 3,50 30 2,04 2,75 

8 2,31 3,36 35 2,03 2,72 

9 2,26 3,25 40 2,02 2,71 

10 2,23 3,17 45 2,02 2,69 

11 2,20 3,11 50 2,01 2,68 

12 2,18 3,06 60 2,00 2,65 

13 2,16 3,01 70 2,00 2,65 

14 2,14 2,98 80 1,99 2,64 

15 2,13 2,95 90 1,99 2,63 

16 2,12 2,92 100 1,98 2,63 

17 2,11 2,90 125 1,98 2,62 

18 2,10 2,88 150 1,98 2,61 

19 2,09 2,86 200 1,97 2,60 

20 2,09 2,84 300 1,97 2,59 

21 2,08 2,83 400 1,97 2,59 

22 2,07 2,82 500 1,96 2,59 

23 2,07 2,81 1000 1,96 2,58 
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 صورة أنشطة الطلبة فح عملية التدريس 
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