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ااإلهاالل
 

  إىل والديت و والدي الكرميني الذين قد ربياين صغريا وأدباين علميا و عمليا

 أطال اهلل عمرمها 

  إىل زوجي الفاضل اللذي قد اعذرين لطلب العلم، شكرا وعرفانا 

  إىل بنيت احلبيبة وابين احلبيب، اعتزازا وامتنانا 

  تقديرا و إجالال الذين أدين ذلم بالكثريإىل أساتذيت الكرماء والفضالء 

   إىل إخويت وأخوايت يف الدراسة والعمل، شكرا وتقديرا 

  وإىل مجيع ادلهتمني بالًتبية وخاصة إىل ادلهتمني بتعليم اللغة العربية، إىداءا

 وإرشادا
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 شرل وتهدرلل
احلمد هلل الذي ىدانا ذلذا وما كنا لنهتدي لوال أن ىدانا اهلل، وأشكره على 

فضلو ادلتوال، وأسألو جزيل النوال، والثبات يف احلال وادلآل، وأصلي وأسلم على خري 
الصابرين الشاكرين، وعلى آلو وأصحابو الغر ادليامني، والتابعني ومن تبعهم بإحسان 

 :إىل يوم الدين، أمابعد
وقد مّن اهلل علي باالنتهاء من اعداد ىذا البحث، فلو سبحانو أذلج باحلمد 

والثناء، فلك احلمد يا ريب حىت ترضى، على جزيل نعمائك وعظيم عطائك ويشرفين 
أن أتقدم بالشكر والتقدير والعرفان إىل الذين كان ذلم فضل _ بعد محد اهلل تعاىل _ 

يف خروج ىذا البحث إىل خري الوجود ومل يبخل أحدىم بشئ طلبت، ومل يكن 
 :ومنهم . حيدوىم إال العمل اجلاد ادلخلص

مساحة الدكتور احلاج إمام سوفرايوغو، مدير جامعة موالنا مالك إبراىيم 
 .اإلسالمية احلكومية مالنج

مساحة الدكتور مهيمن، عميد كلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك 
 إبراىيم اإلسالمية احلكومية مالنج

مساحة الدكتور شهداء صاحل نور، رئيس قسم تعليم اللغة العربية كلية 
 الدراسات العليا جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية مالنج

مساحة الدكتور زلمد شيخون زلمد سليمان، ادلشرف األول الذي أفادت 
الباحثة علمياً وعملياً ووجو خطواتو يف كل مراحل اعداد ىذا البحث منذ بداية 
اإلشراف حىت االنتهاء منو، فلو من اهلل خري اجلزاء ومن الباحث عظيم الشكر 

 .والتقدير
مساحة الدكتور نور حسن عبد الباري، ادلشرف الثاين الذي اعطى يل الفرصة 
الثمينة للعون والتشجيع طوال فًتة اعداد ىذا البحث فلو مين خالص الشكر والتقدير 

 .ومن اهلل عظيم الثواب واجلزاء



 د
 

 
 

كما أتقدم الباحثة بكل الشكر والتقدير إىل األساتذة ادلعلمني يف قسم تعليم 
اللغة العربية كلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية 

فلهم من الباحثة كل الشكر والتقدير على ما قدموه من العلوم وادلعارف . مالنج
 .والتشجيع وجزاىم اهلل خري اجلزاء

ادلشهودين هنضة "مساحة أستاذ احلاج ولدان زركشي كرئيس ادلؤسسة ومدرسة 
ادلتوسطة اإلسالمية بكاوو لومبوك الوسطى، وأستاذ سوسيلو أوتومو و مجيع " الوطن

 .األساتذة يف ىذه ادلدرسة على مساعدهتم، جزاكم اهلل ألف جزاء
كما أتقدم بكل الشكر والتقدير إىل أسريت، والديت ووالدي الكرميني رمحهما 
اهلل يف الدنيا واآلخرة، وزوجي الفاضل اللو سوباردي وبنيت باييك كسالونا وابين اللو 

 .حفيظ فرييستيانوو مجعنا اهلل يف رمحتو وفضلو يف الدنيا واآلخرة
مساحة سيد أمحد جوماوان على مساعدتو وفرصتو يف تكوين ادلوسيقى من 

 .بداية العمل إىل االنتهاء منو، جزاك اهلل أحسن اجلزاء
و لزمالئي وأصدقائي يف كلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك إبراىيم 

ادلتوسطة " ادلشهودين هنضة الوطن"مالنج والطالب يف الصف األول من مدرسة 
اإلسالمية بكاوو لومبوك الوسطى وكل من ساىم يف اخراج ىذا العمل ادلتواضع إىل 
 .خري الوجود ولو بكلمة مشجعة، ذلم مجيعاً خالص الشكر وعظيم التقدير واالمتنان

 واهلل ادلوفق إىل كل خري واذلادي إىل سواء السبيل
 

  م2011 يوين 20ماالنج، 
 الباحثة

 
 نيلي سوبرايايت



 ه
 

 
 

 

 جمـهورية إنـدونيسـيا
 وزارة الشـؤون الدينـية

 جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية بماالنج

 كلـية الدراسـات العليا قسم تعلـيم اللغة العـربية
 

 تقرير المشرفين
 بسم اهلل الرمحن الرحيم احلمد هلل رب العادلني والصالة والسالم على أشرف 

 .األنبياء وادلرسلني وآلو وصحبو أمجعني
 : بعد االطالع على البحث التكميلي الذي حضرتو الطالبة

 نيلي سوبراياتي: االسم الكامل 
 09720101 :رقم التشجيل 
َعّدة حسب موضوعات ادلواد الدراسية يف ترقية : موضوع البحث

ُ
فعالية األناشيد ادل

حبث جترييب بالتطبيق على طالب مدرسة )مهارة الكالم 
ادلتوسطة اإلسالمية بكاوو لومبوك " ادلشهودين هنضة الوطن"

 .(الوسطى
 .وافق ادلشرفني على تقدميها إىل رللس اجلامعة

 ادلشرف األول
 

 زلمد شيخون زلمد سليمان. أ د

 ادلشرف الثاين
 

 نور حسن عبد الباري. د
 يعتمد،

 رئيس قسم تعليم اللغة العربية
 

 الدكتور شهداء صاحل نور
 197201062005011001: رقم التوظيف



 و
 

 
 

 

 جمـهورية إنـدونيسـيا
 وزارة الشـؤون الدينـية

 جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية بماالنج

 كلـية الدراسـات العليا قسم تعلـيم اللغة العـربية
 

 اعتماد لجنة المناقشة
 :عنوان البحث

 فعالية األناشيد الُمَعّدة حسب موضوعات المواد الدراسية 
  في ترقية مهارة الكالم

المتوسطة اإلسالمية بكاوو " المشهودين نهضة الوطن"بحث تجريبي بالتطبيق على طالب مدرسة )
 (لومبوك الوسطى

 حبث تكميلي لنيل درجة ادلاجستري يف تعليم اللغة العربية
   S-2/09720101: نيلي سوبرايايت         رقم التسجيل: اعداد الطالبة 

قد دافعت الطالبة عن ىذا البحث أمام جلنة اجلامعة وتقرر قبولو شرطا لنيل درجة ادلاجستري يف 
 2011 يوين 30تعليم اللغة العربية، وذلك يف يوم اخلميس، 
 :وتتكون جلنة ادلناقشة من السادة األساتذة
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أقرر بأن ىذه الرسالة اليت حضرهتا لتوفري الشروط لنيل درجة ادلاجستري يف تعليم اللغة 
 :العربية كلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية مالنج حتت عنوان

 فعالية األناشيد الُمَعّدة حسب موضوعات المواد الدراسية
  في ترقية مهارة الكالم

المتوسطة اإلسالمية بكاوو " المشهودين نهضة الوطن"بحث تجريبي بالتطبيق على طالب مدرسة )
 (لومبوك الوسطى

وإذا ادعى أحد . حضرهتا وكتبتها بنفسي وما زورهتا من ابداع غريي أو تأليف اآلخر
استقباال أهنا من تأليفو وتبني أهنا فعال ليست من حبثي فأنا أحتمل ادلسؤولية على ذلك، ولن 

تكون ادلسؤولية على  ادلشرف أو على كلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك إبراىيم 
 .اإلسالمية احلكومية مالنج

 .ىذا، وحررت ىذا اإلقرار بناء على رغبيت اخلاصة وال جيربين أحد على ذلك
  م2011 يوين 20مالنج، 

 
 

 نيلي سوبراياتي
   S-2/09720101: رقم التسجيل

 



 مستخلص البحث

فعالية األناشيد الُمَعّدة حسب موضوعات المواد الدراسية في ، 2011نيلي سوبرايايت، 
المشهودين نهضة "بحث تجريبي بالتطبيق على طالب مدرسة )ترقية مهارة الكالم 

حممد . أ د: املشرف األول. (المتوسطة اإلسالمية بكاوو لومبوك الوسطى" الوطن
 نور حسن عبد الباري. د: شيخون حممد سليمان، املشرف الثاين

 

مهارة الكالم، األناشيد، ترقية مهارة الكالم باألناشيد املعدة حسب : الكلمات األساسية 
 موضوعات املواد الدراسية 

 
. لألناشيد إستجابة عاطفية للمستمع حىت تعطي أثراً إجيابياً للطلبة  

وتستخدم األناشيد لًتقية مهارة الكالم باللغة العربية بكتابة نص األناشيد اليت تصدر من 
 .املواد الدراسية

والطريقة اليت تطبقها الباحثة ىي ترقية مهارة الكالم باستخدام األناشيد املعدة 
" املشهودين هنضة الوطن"الباحثة مدرسة  وختتار. حسب موضوعات املواد الدراسية

املتوسطة اإلسالمية بكاوو لومبوك الوسطى ألهنا من أحد املدارس اليت تدرس اللغة العربية 
وختصص الباحثة الطالب يف الصف . باملنهج التابع لوزارة الشؤون الدينية اإلندونيسية

 .2011-2010األول من ىذه املدرسة للسنة الدراسية 
َعّدة حسب  (1):  أما مشكلة ىذا البحث ىي

ُ
ما مدى فعالية استخدام األناشيد امل

موضوعات املواد الدراسية يف ترقية مهارة الكالم من حيث النطق السليم واإلملام باملفردات 
املشهودين هنضة "والقواعد والطالقة يف الكالم  لدى طالب الصف األول من مدرسة 

ىل ترقي األناشيد املعدة حسب موضوعات املواد  (2)بكاوو لومبوك الوسطى ؟ " الوطن



بكاوو " املشهودين هنضة الوطن"الدراسية دافعية الطالب يف الصف األول من مدرسة 
 لومبوك الوسطى عند تطبيق تعليم اللغة العربية ؟

. (Experiment Research) املنهج املستخدم هلذا البحث ىو املنهج التجرييب 
إن الباحثة تالحظ وتقارن كفاءة تكلم الطالب باللغة العربية قبل تطبيق تعليم اللغة العربية 

وتستخدم الباحثة طرق اجملموعة . باألناشيد املعدة حسب موضوعات املواد الدراسية وبعده
وجممعة ىذا البحث وعينتو ىي الطالب يف . (One Group Method)الواحدة 

املتوسطة اإلسالمية بكاوو لومبوك " املشهودين هنضة الوطن"الصف األول من مدرسة 
 .أما أداة بيانات ىذا البحث ىي املالحظة و املقابلة و االستبانة واالختبار .الوسطى

إن األناشيد املعدة حسب موضوعات  (1):  والنتائج األخرية هلذا البحث  ىي
املشهودين هنضة "املواد الدراسية فعالة يف ترقية مهارة الطالب يف الصف األول من مدرسة 

املتوسطة اإلسالمية بكاوو لومبوك الوسطى يف التكلم باللغة العربية من حيث نطق " الوطن
العربية سليما، اإلملام باملفردات والقدرة على استخدامها، استخدام القواعد والًتاكيب، و 

إن األناشيد املعدة حسب موضوعات املواد الدراسية ترقي  (2). تكلم اللغة العربية بطالقة
املتوسطة اإلسالمية " املشهودين هنضة الوطن"دافعية الطالب يف الصف األول من مدرسة 

 .    بكاوو لومبوك الوسطى وتشجعهم على تعلم مهارة الكالم باللغة العربية
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

Suprayati, Nely. 2011 , The Effectiveness of Songs Based on Lesson Items to 

Improve Speaking Skill (An Experimental Research of Al Masyhudien 

Nahdlatul Wathan Islamic Junior High School) Kawo Central Lombok. 

Counselor I: Prof. DR Mohamed Syaikhoun Mohamed Sulaeman, Counselor II: DR 

Nurhasan Abdul Bari, MA. 

Key Words: Speaking Skill, Song, Improving Speaking Skill by Using Songs Based 

on Lesson Items. 

  

Song has emotion respon to its hearer, so that it can give a positive influence 

especially to the learner. Songs can be used to improve Arabic Speaking Skill by 

writing song lyrics steming from lesson items to be submitted.    

The method wich will be applied by researcher to Al Masyhudien Nahdlatul 

Wathan Islamic Junior High School is improving speaking ability by using Songs 

based on Lesson Items. The reason of researcher to choose this school is based on 

that one of  The Islamic Junior High Schools wich applied KTSP (The School level 

of the unit Curriculum) and Departement of Religious Affair (Departemen Agama) 

curriculum. The researcher chosen class one in academic year 2010-2011  as 

research sample.  

 The problem formulation of this research are (1) How effective Songs based 

on Lesson Items in improving class one students’ ability of Al Masyhudien 

Nahdlatul Wathan Islamic Junior High School to speak by using Arabic truly, to use 

vocabulary of Arabic Language, to use grammars of Arabic Language, and 

improving ability in conversing to use Arabic Language (2) Could Songs Based on 

Lesson Items motivate class one students of Al Masyhudien Nahdlatul Wathan 

Islamic Junior High School Kawo Lombok Tengah during their participation in 

learning Arabic language? 

 The research method wich is as used is experimental research. The 

researcher paid attention and compared the ability of students in speaking by using 

Arabic Language learning by using Songs based on Lesson Items. The type of 

research is experimental research with one group method. The population and 

sampel are class one students of Al Masyhudien Nahdlatul Wathan Islamic Junior 

High School there are 29 students. And research tools used are observation, 

interview, questionnaire and test. 

 The result of this research are (1) Arabic songs based on Lesson Items is 

effective in improving students’ ability of class one of Al Masyhudien Nahdlatul 

Wathan Islamic Junior High School in speaking by using Arabic truly, using 

grammars of Arabic Language, using vocabulary of Arabic language, and 

conversing to use Arabic language. (2) Songs based on Lesson Items could motivate 

class one students of Al Masyhudien Nahdlatul Wathan Islamic Junior High School 

in Arabic learning. 

 



Abstrak 

Suprayati, Nely. 2011 , Efektifitas Penggunaan Lagu-lagu Berbasis Materi 

Pelajaran untuk Meningkatkan Keterampilan Bicara “Eksperimen di MTs Al 

Masyhudien Nahdlatul Wathan Kawo Lombok Tengah”. Pembimbing I: Prof. 

DR. Mohamed Syaikhoun Mohamed Sulaeman, Pembimbing II: DR. Nur Hasan 

Abdul Bari, MA. 

Kata Kunci: Keterampilan Bicara, Lagu, Peningkatan Keterampilan Bicara 

Menggunakan Lagu-lagu Berbasis Materi Pelajaran 

 

 Lagu memiliki respon emosi dengan pendengarnya, sehingga lagu bisa 

memberi pengaruh positif terutama terhadap pelajar. Lagu bisa digunakan untuk 

meningkatkan keterampilan berbicara Bahasa Arab dengan cara menulis lirik lagu 

yang bersumber dari materi pelajaran yang akan disampaikan. 

 Metode yang akan diterapkan peneliti di Madrasah Tsanawiyah Al 

Masyhudien Nahdlatul Wathan Lombok Tengah adalah Peningkatan Keterampilan 

Bicara Menggunakan Lagu-lagu Berbasis Materi Pelajaran. Alasan peneliti memilih 

sekolah ini adalah karena merupakan salah satu madrasah yang sudah menerapkan 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan berdasarkan kurikulum dari 

Departemen Agama. Peneliti memilih kelas satu Tahun Ajaran 2010-2011  sebagai 

sampel penelitian.  

 Rumusan masalah penelitian ini adalah (1) Sejauh mana keefektifan lagu-

lagu berbasis materi pelajaran dalam meningkatkan keterampilan berbicara siswa 

kelas I MTs Al Masyhudien Nahdlatul Wathan Kawo Lombok Tengah dalam hal 

pengucapan bahasa arab yang benar, penggunaan kosa kata bahasa Arab, penerapan 

kaidah-kaidah bahasa Arab dan berbicara bahasa Arab dengan lancar?  (2) Apakah 

Lagu-lagu berbasis materi pelajaran memotivasi siswa kelas satu MTs Al 

Masyhudien Nahdlatul Wathan Kawo selama mengikuti pembelajaran bahasa Arab?  

 Metode penelitian yang digunakan adalah Metode Eksperimen (Experiment 

Research). Peneliti memperhatikan dan membandingkan kemampuan siswa dalam 

berbicara bahasa Arab, sebelum dan sesudah diterapkannya pembelajaran bahasa 

Arab dengan  menggunakan lagu-lagu berbasis materi pelajaran. Jenis penelitian ini 

adalah penelitian dengan eksperimen satu kelompok (One Group Method). Populasi 

dan sampelnya adalah siswa kelas satu MTs Al Masyhudien Nahdlatul Wathan 

Kawo Lombok Tengah yang berjumlah 29 orang. Tehnik pengumpulan data yang 

digunakan adalah observasi, wawancara, angket dan test 

 Hasil penelitian menunjukkan (1) Penggunaan lagu-lagu berbasis materi 

pelajaran efektif dalam meningkatkan keterampilan bicara siswa kelas I MTs Al 

Masyhudien Nahdlatul Wathan Kawo Lombok Tengah dalam hal pengucapan 

bahasa arab yang benar, penggunaan kosa kata bahasa Arab, penerapan kaidah-

kaidah bahasa Arab dan berbicara bahasa Arab dengan lancer. (2) Lagu-lagu 

berbasis materi pelajaran memotivasi siswa kelas satu MTs Al Masyhudien 

Nahdlatul Wathan Kawo dalam belajar keterampilan berbicara bahasa Arab. 
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 الفصل األول
 اإلطار العام والدراسات السابقة

 

 مقدمة -أ 

   إن اللغة وعاء الفكر ومرآة احلضارة اإلنسانية اليت تنعكس عليها مفاىيم 
وعليو فقد اىتم هبا اإلنسان ، التخاطب بُت البشر، ووسيلة للتواصل السهل، 

لتصبح قادرة على احتواء كل جديد ووطور آلياهتا ليمكنها من الضروريات ، 
أصوات يعرب هبا كل قوم " ولو تأملنا يف تعريف اللغة عند ابن جٍت فهي . مفيد

وىذا مبعٌت أن اللغة ذلا دور مهم يف حياة اإلنسان وال سيما . "عن أغراضهم
 .لقضاء حاجاتو اإلتصالية

نزل القرآن بكلماتو البليغة .     واللغة العربية من أفصح لغات العامل
تدّرسها ادلدارس . وبأنغامو اجلليلة، فأصبح اليوم من إحدى اللغات العادلية

حىت أّن تعليمها قد . اإلسالمية بل تدّرسها ادلدارس العامة يف الدول اإلسالمية
وتدريس اللغة ال . أصبح ضرورياً  وإحدى الربامج ادلكثفة لبعض ادلدارس وادلعاىد

 .بد أن يشتمل على أربع مهارات وىي مهارة اإلستماع والكالم والقراءة والكتابة
    وال شك أن الكالم أو التحدث من أىم ألوان النشاط اللغوي للكبار 

. والصغار على السواء، فالناس يستخدمون الكالم أكثر من الكتابة يف حياهتم
ومن ىنا ديكن اعتبار الكالم ىو الشكل . أي أهنم يتكلمون أكثر مما يكتبون

                                                           

 ، الطبعة الوسائل.. األساليب ..  الطرق–تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرىا عمر الصديق عبد اهلل،   
 75. ، ص(2008الدار العادلية للنشر والتوزيع، : اذلرم)األوىل 



وعلى ذلك يعترب الكالم أىم جزء يف . الرئيسي لإلتصال اللغوي بالنسبة لإلنسان
 .ادلمارسة اللغوية واستخداماهتا

    والكالم يف اللغة الثانية من ادلهارات األساسية اليت متثل غاية من غايات 
وتعد مهارة الكالم من أىم الغايات يف تدريس اللغة، ألن اللغة . الدراسة اللغوية

ومن ىنا يتزايد إىتمام . نظام صويت اتفق الناس عليو لتحقيق اإلتصال بينهم
ويقصد بتعليم النطق ىنا تدريب . ادلدارس احلديثة يف تعليم نطق األصوات

اليت  (decoding)الدارس على استخدام النظام الصويت يف العربية لفك الرموز 
 .وىذه الغاية تعرف مبهارة الكالم. يسمعها أو يستخدمها عند كالمو

    وعلى الرغم من احلقائق اليت سبق ذكرىا عن عملية تعليم مهارة الكالم 
ادلشهودين هنضة "إالّ أّن الباحثة رأت يف مالحظتها أّن أكثر الطالب يف مدرسة 

ال ديلكون كفاءة كاملة يف الكالم لقلة ادلمارسة والدافعية من الطالب " الوطن
وعدم اىتمام ادلدرس يف ترقية مهارة الكالم باستخدام الوسائل ادلناسبة وأساليب 
التعليم اجليدة وال سيما بتعليم مادة الفنون اللغوية ادلرحية، مع أن عملية التعليم 

حتتاج إىل كثَت من ادلواد اجلذابة وادلثَتة لإلىتمام مثل األناشيد، واحملفوظات وىلّم 
 .جرّا

    و من اجلدير بالذكر، أّن من ادلشاكل الواقعة لدى الطالب يف ىذه 
ادلهارة أهنم ال يستطيعون أن يتكلموا العربية لقلة إدلامهم بادلفردات، وعدم 

اكتساب الًتاكيب أو القواعد اللغوية وال يقدرون على الكالم بنطق سليم وذلذا 
لذلك حاولت الباحثة تقدمي . يؤدي إىل عدم طالقتهم وإن كان جبمل بسيطة

احللول ذلذه ادلشكالت ادلوجودة بتكوين األناشيد ادلعّدة حسب موضوعات  ادلواّد 
                                                           

  87، ص(2002دار الفكر العريب، : القاىرة)، تدريس فنون اللغة العربية علي أمحد مدكور،  
جامعة أم : مكة )، اجلزء األول المرجع في تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرىرشدي أمحد طعيمة،   

 450، ص (القرى معهد اللغة العربية، دون سنة
 



الدراسية لًتقية كفاءة الكالم من حيث إدلام ادلفردات والقواعد وحتسُت النطق 
ألّن األناشيد ديكن أن حتثهم على حب تعلم اللغة . وترقية طالقتهم يف الكالم

 .العربية وأن تبعث فيهم بالسرور والفرح عند التعلم
    فاألناشيد ىي لون من ألوان األدب الشيق واحملبب، وتلحينها يغرى 

ألن التلميذ يشعر بأنو عنصر : التالميذ هبا ويزيد من محاستهم ذلا، وإقباذلم عليها
فعال يف ىذا األثر الضخم الذي ينشأ عن اشًتاكو مع زمالئو يف إلقاء النشيد، 

وىذا األثر ىو ذلك الصوت اجلماعي القوى الرنان، ومما يزيد مكانة ىذه 
 فهي .األناشيد يف نفوس التالميذ، أهنم يؤدوهنا يف أطيب أوقاهتم وأسعد حاالهتم

حتقق الكثَت من األىداف اللغوية والًتبوية، وتعاجل اخلجل واإلنطوائية واالنعزالية 
 .لدى الكثَت من التالميذ، وتدفع هبم إىل جتويد النطق وسالمة اللغة

    ويف ىذا البحث، قدمت الباحثة حبثاً جتريبياً يف كيفية اعداد واستخدام 
األناشيد ادلعّدة حسب موضوعات ادلواد الدراسية يف ترقية مهارة كالم الطالب 

ادلتوسطة اإلسالمية بكاوو " ادلشهودين هنضة الوطن"الصف األول من مدرسة 
لتؤدي إىل كفاءة الطالب يف الكالم إىل مرحلة الكفاءة البالغة . لونبوك الوسطى

وادلنشودة حسب معيار الكفاءة ادلعُت يف ادلنهج لوزارة الشؤون الدينية اإلندونيسية 
 .يف ىذه ادلرحلة الدراسية

     رأت الباحثة أن اعداد واستخدام األناشيد ادلعّدة حسب موضوعات 
ادلواد االدراسية وسيلة مالئمة يف تدريس الكالم وحتمل أثراً قوياً لغرس محاسة 

وىذه . الطالب وحتمل جواً مرحياً واسًتخاء أثناء عملية التعليم والتعلم يف الفصل

                                                           

دار ادلعارف، : القاىرة)، في طرق التدريس الموجو الفني لمدرسي اللغة العربيةعبد العليم إبراىيم،   
 230، ص (1962

: غزة) العربية مناىجها وطرائق تدريسهاسعاد عبد الكرمي عباس الوائلي، اللغة .  طو علي حسُت الدليمي و د 
 125. ص (2005دار الشروق للنشر والتوزيع، 



كما قال أمحد روحاين عملية التعليم والتعلم أن تكون عملية التخفيف 
  .واالسًتخاء حىت ال يشعر ادلتعلم بادللل والسأم

    إضافًة إىل ذلك، إّن األناشيد ادلستخدمة ىي األناشيد الصادرة من 
موضوعات ادلواد الدراسية بتحويل احلوار إىل مادة يف مهارة منشودة عن موضوع 

حىت تكون ادلفردات والقواعد وسالمة النطق والطالقة يف مهارة الكالم مبا . معُت
يكسبها الطالب عند تلحُت األناشيد مباشرة مبمارستها بسهولة دون أن 

 . يكتسبوىا من خالل احلفظ الدقيق اجملّرد
 

  
 مشكلة وأسئلة البحث- ب

 
  قد سبق بيان ادلشكلة الواقعة يف تعليم مهارة الكالم لدى طالب 

بكاوو لومبوك الوسطى وىي " ادلشهودين هنضة الوطن"الصف األول من مدرسة 
عدم كفاءهتم يف الكالم بالنطق السليم وقلة إدلامهم بادلفردات وعدم اكتساب 

 . القواعد وال يقدرون على الكالم بالطالقة
  فمن الضروري حددت الباحثة أسئلة حبثها اليت تتعلق بادلشكلة 

 : وادلوضوع، وىي
 
َعّدة حسب موضوعات ادلواد الدراسية  -1

ُ
 ما مدى فعالية استخدام األناشيد ادل

يف ترقية مهارة النطق السليم واإلدلام بادلفردات والقواعد والطالقة يف الكالم  
ادلتوسطة " ادلشهودين هنضة الوطن"لدى طالب الصف األول من مدرسة 

 اإلسالمية بكاوو لومبوك الوسطى ؟ 

                                                           
  Ahmad Rohani, Pengelolaan Pengajaran (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), p. 30 



 

ىل ترقي األناشيد ادلعدة حسب موضوعات ادلواد الدراسية دافعية الطالب  -2
ادلتوسطة اإلسالمية " ادلشهودين هنضة الوطن"يف الصف األول من مدرسة 

 .بكاوو لومبوك الوسطى عند تطبيق تعليم اللغة العربية

 

 أىداف البحث - ج

 :األىداف ادلرجوة ذلذا البحث مما يلي 

َعّدة حسب موضوعات ادلواد  -1
ُ
 معرفة مدى فعالية استخدام األناشيد ادل

ادلشهودين "الدراسية يف ترقية كالم الطالب للصف األول من مدرسة 
ادلتوسطة اإلسالمية بكاوو لومبوك الوسطى من جوانب " هنضة الوطن

 .النطق وادلفردات والقواعد والطالقة

ادلشهودين هنضة "معرفة دافعة الطالب يف الصف األول من مدرسة  -2
ادلتوسطة اإلسالمية بكاوو لومبوك الوسطى عند تطبيق تعليم " الوطن

 .اللغة العربية

 
    فرضية البحث - د

َعّدة حسب موضوعات ادلواد الدراسية لو فعالية 
ُ
 إّن استخدام األناشيد ادل

ادلشهودين "يف ترقية مهارة الكالم لدى الطالب للصف األول من مدرسة 
ادلتوسطة اإلسالمية بكاوو لومبوك الوسطى للسنة الدراسية " هنضة الوطن

 م من جوانب نطقهم السليم وإدلامهم  بادلفردات والقواعد 2010-2011
 . وترقية طالقتهم يف الكالم، وتدفعهم عند تعلم اللغة العربية



 أىمية البحث- ىـ

 من الناحية النظرية -1

أن تكون نتائج البحث نظرة جديدة لدى معلم اللغة العربية يف حتسُت 
عمليتهم التعليمية، ولعلى ىذا البحث مرجعاً جذاباً يفتح اآلراء األجالء 

 . يف استخدام الدراسات األدبية وترقيتها بأجَود صورة

 من الناحية التطبيقية -2

 للطلبة :  أوالً 

 .زيادة إنتباه الطلبة ورغباهتم ونشاطتهم يف تعلم اللغة العربية ( أ)

 .وتنمية كفاءهتم يف الكالم إىل ادلستوى اجليدة ( ب)

 
 للمعلمُت : ثانيا

أن تكون نتائج ىذا البحث دافعة ذلم لتطبيق تعليم العربية  ( أ)
َعّدة حسب 

ُ
باستخدام الدراسات األدبية مبثل األناشيد ادل

وادلواد ادلرحية وجتديد ىا حسب . موضوعات ادلواد الدراسية
 . منو حاجات الطلبة يف ترقية مهارة الكالم

َعّدة  ( ب)
ُ
أن تطبق تعليم مهارة الكالم باستخدام األناشيد ادل

حسب موضوعات ادلواد الدراسية ليكون تعليمهم تعليماً 
معنوياًّ مرغوباً لدى الطلبة مبا يؤدي إىل ترقيتهم يف مهارة 

 .الكالم
 



 للمدرسة:   ثالثا

أن تكون نتائج ىذا البحث إسهاماً مرجعياً للمدرسة اليت أرادت 
أن ترقي كفاءة الطالب يف مهارة الكالم من خالل مادة الدراسية   

 .األدبية وىي األناشيد
 للباحثُت: رابعا 

أن تكون ىذا البحث مصدراً ومرجعياً يف البحوث ادلقبلة، وتطور 
ادلعرفة واخلربة يف ترقية مهارة الكالم باستخدام الدراسات األدبية 

 .مبثل األناشيد ادلعدة حسب موضوعات ادلواد الدراسية
 

 حدود البحث - و

 الحدود الموضوعية -1

  ألن يكون ادلوضوع أكثر واضحاً وأسهل فهماً فيقتصر ىذا 
البحث على فعالية األناشيد ادلعدة حسب موضوعات ادلواد الدراسية يف 

" ادلشهودين هنضة الوطن"ترقية مهارة الكالم على طالب مدرسة 
وتقتصر مهارة الكالم يف ىذا . ادلتوسطة اإلسالمية بكاوو لومبوك الوسطى

 :البحث على ترقية اجلوانب التالية
 . جانب النطق السليم:  أوالً 

 .جانب ادلفردات:  ثانيا

 جانب القواعد و الًتاكيب:  ثالثا

 .جانب الطالقة يف الكالم: رابعا
 
 



 احلدود ادلكانية -2

  إن الدراسة ادليدانية اليت ستقوم هبا الباحثة مبناسبة ىذا البحث 
ادلتوسطة " ادلشهودين هنضة الوطن"تتوقع يف الصف األول من مدرسة 
 .اإلسالمية بكاوو لومبوك الوسطى

 
 الحدود الزمانية -3

والدراسة ادليدانية اليت ستقوم هبا الباحثة ذلذا البحث ستجري يف النصف 
 . م2011-2010الثاين من العام الدراسي 

 

 تحديد مصطلحات البحث - ز

  حتاول الباحثة أن حتدد ىذا البحث من حيث ادلصطلحات لتوضيح 
 :ادلوضوع وتسهيل الفهم وتركيز البحث كما يلي 

 األناشيد -1

  ىي تلفظ الكلمات اليت ينطق هبا ادلرء بشكل الوتَتة والنغمة 
ادلعينة مع استخدام احلركة اليت تالئم لفظ األناشيد ليسهل على ادلغٍت 

َعدة اليت .حفظو
ُ
 ادلراد هبذه األناشيد يف ىذا ادلوضوع ىي األناشيد ادل

تكتبها الباحثة حسب مضمون ادلواد الدراسية ويتعلمها الطالب يف 
الصف األول من ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية ادلستنبطة من الكتاب 

 . الدراسي للغة العربية

                                                           
  Sarifuddin, Singing Methode untuk Pembelajaran Menghapal (www.duniaguru.com  

September 2007, 14:05)27 

http://www.duniaguru.com/


 مهارة الكالم -2

   
  .  ادلهارة مبعٌت براعة أو حذق كما ذكرت يف قاموس ادلورد

 وأما مهارة الكالم فهي إحدى ادلهارات .والكالم مبعٌت قول أو حديث
والكالم . األربع يف تعليم اللغة العربية جانب اإلستماع والقراءة والكتابة

ىو ما يصدر عن اإلنسان من صوت يعرب بو عن شيئ لو داللة يف ذىن 
وحتدد الباحثة تعليم . ادلتكلم والسامع، أو على األقل يف ذىن ادلتكلم

الكالم يف ىذا البحث بتعليم الكالم يف جوانبو األربعة لًتقية كفاءة 
الطالب بالنطق السليم وإدلام ادلفردات واكتساب القواعد والطالقة يف 

 .الكالم
 

المتوسطة اإلسالمية بكاوو " المشهودين نهضة الوطن"مدرسة  -3
 .لومبوك الوسطى

وىي إحدى ادلدارس اإلسالمية .   ىي مرحلة الدراسة ادلتوسطة
. بكاوو لومبوك الوسطى" ادلشهودين هنضة الوطن"التابعة يف معهد 

وىذه ادلدرسة هتتم كثَتاً بتعليم اللغة العربية داخل ادلدرسة كما ىي من 
 .ادلواد الدراسية ادلعينة من وزارة الشؤون الدينية اإلندونيسية

 

 

 

                                                           

 2000، ص (2001دار العلم للماليُت، :بَتت)، الموردمنَت البعلبكي،   
  1514، ص (Pustaka Progressif ،1984 :سورابايا)، قاموس المنور أمحد ورسون،  



 الدراسات السابقة  - ح

  قامت الباحثة باستطالع الدراسات السابقة ادلتعلقة هبذا ادلوضوع إما 
 :و تلك الدراسات عرضها كما يلي . من حيث النظرية، وادلنهج و ادلهارة

 ( 06910015)اعداد الطالب سيف الهدى  -1

بالتطبيق على )تعليم مهارة اإلستماع من خالل األناشيد  : الموضوع
- ادلدرسة نور اذلدى اإلبتدائية اإلسالمية توالجنان

 .(سيدوىارجو
 : أىداف البحث

تطبيق تعليم مهارة االستماع من خالل األغنية عند التالميذ : أوالً 
- الصف اخلامس يف مدرسة نور اذلدى االبتدائية توالجنان

 .سيدوىارجو

معرفة فعالية استخدام األناشيد يف تعليم مهارة االستماع عند : ثانياً 
التالميذ الصف اخلامس يف مدرسة نور اذلدى االبتدائية توالجنان 

 . سيدوىارجو–
 :منهج البحث 

ىذا البحث يتبع ادلدخل الكمي، وشكل البحث ادلستعمل فهو البحث 
-One Group)التجرييب يف اجملموعة الواحدة باالختبارين القبلي والبعدي 

Pretest Postest Design). 
 :ىي  من أىم نتائج ىذه الدراسة

أن تعليم مهارة اإلستماع من خالل األغنية أكثر فعالية من تعليم : أوالً 
مهارة اإلستماع دون استخدام األغنية يف الصف اخلامس 

 .اإلبتدائي من مدرسة نور اذلدى توالجنان سيدوىارجو



إن تعليم مهارة اإلستماع من خالل األغنية يرقي مهارة اإلستماع : ثانيا
عند التالميذ يف الصف اخلامس اإلبتدائي من مدرسة نور اذلدى 

 :توالجنان سيدوىارجو بدالئل تالية

 يف 42،88ترقية معدل نتائج اإلختبار للتالميذ من   (أ)
 . يف اإلختبار البعدي86،72اإلختبار القبلي إىل 

 4،82يعٍت  (T-Coefficient)" ت"إن ادلعامل احلسايب  (ب)
 و 2،797يعٍت " ت"أكرب من ادلعامل ادلقرر يف القائمة 

2،492.  

لذلك، وفقاً للنظرية .  مقبولH0 مردود و H0إن  (ج)
التخمينية فإن تعليم مهارة اإلستماع من خالل األغنية 

أكثر فعالية من تعليم مهارة اإلستماع دون استخدام 
 .األغنية يف الصف اخلامس اإلبتدائي

  واستفادت الباحثة من ىذا البحث من حيث النظرية يعٍت استخدام 
أما البحث الذي تقوم بو . األناشيد يف تعليم اللغة العربية لًتقية مهارة اإلستماع

 .الباحثة خيتص يف استخدام األناشيد لًتقية مهارة الكالم
 

 ( 07930031)إعداد الطالب عبد الرحمن  -2

تعليم مهارة الكالم باستخدام كتاب ادلفردات للبيئة العربية :  الموضوع 
بالتطبيق على معهد دار التقوى سينوجون أكونج )

 . (بورواساري باسوروان جاوى الشرقية

 
 
 



 :أىداف البحث 
معرفة تطبيق تعليم مهارة الكالم باستخدام كتاب ادلفردات للبيئة : أوالً 

العربية من ناحية الطريقة مبعهد دار التقوى سنجون أكونج 
 .بورواساري باسوروان

معرفة مدى فعالية استخدام كتاب ادلفردات للبيئة العربية لًتقية الثروة : ثانياً 
ادلعجمية والنطق والتعبَت الواضح لطالب معهد دار التقوى سنجون 

 .أكونج بورواساري باسوروان
 

 : منهج البحث 
.   ىذا البحث يستخدم مدخال كّمياً ومنهجو دراسة جتريبية

ويستخدم األسلوب رلموعة واحدة، تتعرض ىذه اجملموعة الختبار قبلي 
دلعرفة حالتها قبل ادخال ادلتغَت التجرييب وبعده اختبار بعدي يكون الفرق 

 .يف نتائج اجملموعة على االختبارين

 :من أىم نتائج ىذا البحث
  أن استخدام كتاب ادلفردات للبيئة العربية يف تعليم الكالم تؤثر 

تأثَتاً فعاالً يف ترقية مهارة الكالم من جوانبو الثالثة أي الثروة ادلعجمية 
والنطق والتعبَت الواضح، وذلك بالنسبة لنتائج اإلختبار القبلي والبعدي 

 ىي db 11ب % 99اليت حللت برمز اختبار التائي بدرجة الثقة 
 أكثر من درجة  3،67ولذلك كانت النتيجة األخَتة  . 3،106
فاحلاصل أن استخدام كتاب ادلفردات للبيئة العربية  . 3،106الصدق 

  0،56تؤثر تأثَتاً فعاالً لًتقية تعليم الكالم من جوانبو الثالثة باحنراف 
   



  واستفادت الباحثة من ىذا البحث جانب ادلهارة وىو مهارة الكالم، 
ومل يتوصل . وكذلك من حيث النظرية يعٍت تعليم الكالم باستخدام ادلادة ادلعدة

ىذا البحث إىل احلديث عن تعليم مهارة الكالم باستخدام األناشيد اليت تكتبها 
الباحثة باستنباط إىل موضوعات ادلواد الدراسية للصف األول من ادلدرسة 
ادلتوسطة، بل يستخدم كتاب ادلفردات للبيئة العربية ادلقرر بالنظم لألستاذ 

 . ىذا ىو الدليل على الفرق بُت ىذا البحث وللباحثة. شهداء صاحل نور
 ( 07930042)اعداد الطالب محمد صالح  -3

بالتطبيق على ) استخدام القصص وأثره يف ترقية مهارة الكالم :الموضوع 
 . (باسوروان-مدرسة الياسيٍت الثانوية اإلسالمية وونورجا

 :أىداف البحث
 .الوقوف على إمتام تطبيق استخدام القصة يف تعليم مهارة   الكالم   (أ)

معرفة األثر البُت من تطبيق استخدام القصة يف تعليم الكالم ىدفاً  (ب)
 . لًتقية قدرهتم عند التعبَت الشفهي لدى التالميذ

 : منهج البحث 
. مدخل ىذا البحث ىو ادلدخل الكمي ونوعو من البحث التجرييب

والطريقة ادلستخدمة ىي تصميم اجملموعات العشوائية باالختبار القبلي 
 .والبعدي

 :من أىم نتائج البحث
أن استخدام القصة يف تعليم مهارة الكالم يشجعهم أكثر يف أدء : أوالً 

 .التعبَت الشفهي عما يف النفس بلغة اذلدف

أن تطبيق استخدام القصة يف تعليم مهارة الكالم لو دور فعال يف : ثانيا
 .ترقية قدرة التالميذ يف الكالم

 



واستفادت الباحثة من ىذا البحث من حيث ادلهارة وىي مهارة الكالم 
ىذا . ومن حيث النظرية وىي استخدام الدراسات األدبية يف تعليم مهارة الكالم

البحث يستخدم القصص لتعليم مهارة الكالم وأما الباحثة تستخدم األناشيد 
 .ادلعدة حسب موضوعات ادلواد الدراسية

 
قد سبق ذكر الدراسات السابقة اليت تستفيد منها الباحثة كثَتاً عما 

وتالحظ الباحثة من تلك البحوث أنو مل يوجد البحث . تتعلق هبذا البحث
َعّدة حسب موضوعات 

ُ
يتحدث عن تعليم مهارة الكالم باستخدام األناشيد ادل

لذلك تتأكد الباحثة أّن ىذا البحث ىو حبث جديد وخيتلف . ادلواّد الدراسية
 . عن الدراسات السابقة
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            الفصل الثاني

 اإلطار النظري
 

 المبحث األول
 مهارة الكالم

 
 مفهوم مهارة الكالم  - أ

 كىو عبارة عن األصوات .   الكالـ لغةن منطوقة للتعبَت عن أفكار ذىنية
كأما يف . ادلعٌت القائم بالنفس الذم يعرب عنو بألفاظ: ادلفيدة، كعند ادلتكلمُت ىو

ما يصدر عن اإلنساف من صوت يعرب بو عن شيءو لو داللة يف : اإلصطالح ىو
  .ذىن ادلتكلم كالسامع، أك على األقل يف ذىن ادلتكلم

   الكالـ إصطالحان ىو فن نقل ادلعتقدات كادلشاعر كاألحاسيس 
كادلعلومات كادلعارؼ كاخلربات كاألفكار كاألراء من شخص إىل آخرين نقالن يقع 
. من ادلستمع أك ادلستقبل أك ادلخاطب موقع القبوؿ كالفهم كالتفاعل كاإلستجابة
كقيل الكالـ مهارة إنتاجية تتطلب من ادلتعلم القدرة على استخداـ األصوات 
بدقة، كالتمكن من الصياغ النحوية كنظاـ ترتيب الكلمات اليت تساعده على 

   .التعبَت عٌما يريد أف يقولو يف مواقف احلديث

                                                           

: الرياض)، كن متخصصاً إضاءات لمعلمي اللغة العربية لغير الناطقين بها عبد الرمحن بن إبراىيم الفوزاف،  
  137. ص (2009العربية للجميع، 

 86ص  (1992دار ادلسلم، : الرياض)، المهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تدريسهاأمحد فؤاد علياف،   

  153: ص (1985جامعة أـ القرل، : مكة) تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى. زلمود كامل الناقة  
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: جنس ادلتحدث :    كتتعدد مهارات الكالـ تبعا لعوامل متعددة منها
: فمهارات الذكر يف الكالـ زبتلف عن مهارات األنثى، كمنها العمر الزمٍت

فمهارات الصغار يف الكالـ زبتلف عن مهارات الشباب، كمهارات الشباب 
فمهارات : زبتلف عن مهارات الشيوخ كىكذا، كمنها ادلستول التعليمي

ادلستويات التعليمية، ك زبصصاهتا زبتلف عن بعضها يف الكالـ، كمنها اخلربات 
الثقافية، كالرصيد اللغوم، كقرب ادلوضوع ادلتحدث عنو، أك بعده عن رلاؿ 

 .زبصص ادلتكلم، كدافعية ادلتكلم إىل غَت ذلك من عوامل أخرل
 

 أهمية تعليم مهارة الكالم - ب

  الكالـ من ادلهارات األساسية، اليت يسعى الطالب إىل اتقاهنا يف اللغات 
كألف اللغة ىي الكالـ، فإنو يأخذ نصيبان كافران يف برامج تعليم اللغة لغَت . األجنبية

أىلها، كال سيما أف اذلدؼ االتصايل ىو اذلدؼ األقول عند أغلب متعلمي 
 .اللغات

 أف القدرة على امتالؾ الكلمة الدقيقة الواضحة ذات   قد شرح طعيمة
ففيها تعبَت عن نفسو، كقضاء حلاجتو، كتدعيم دلكانتو بُت . أثر يف حياة اإلنساف

. كالكالـ من ادلهارات األساسية اليت سبثل غاية من غايات الدراسة اللغوية. الناس
 .كإف كاف ىو نفسو كسيلة التصاؿ مع اآلخرين

                                                           

  96-95. أمحد فؤاد علياف، ادلرحع السابق، ص  

 137.  عبد الرمحن بن إبراىيم الفوزاف، ادلرجع السابق، ص 
منشورات : مصر- إيسيسكو) مناهجه وأسالبه: تعليم العربية لغير الناطقين بها.  رشدم أمحد طعيمة 

 160. ص (1989ادلنطمة اإلسالمية للًتبية كالعلـو كالثقافة، 
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   كالكالـ ليس فرعان لغويان معزكالن عن باقي فركع اللغة العربية، بل ىو 
 :أما أعلية الكالـ منها . الغاية من دراسة كل فركع اللغة العربية

 الكالـ كوسيلة إفهاـ سبق الكتابة يف الوجود -1

التدريب على الكالـ يعود اإلنساف على الطالقة يف التعبَت عن األفكار،  -2
 .كالقدرة على ادلبادأة كمواجهة اجلماىَت

الكالـ نشاط إنساين يقـو بو الصغَت كالكبَت، كادلتعلم كاجلاىل، كالذكر  -3
كاألنثى، حيث يتيح للفرد فرصة أكثر يف التعامل مع احلياة، كالتعبَت عن 

 .مطالبو الضركرية

احلياة ادلعاصرة دبا فيها من حرية كثقافة، يف حاجة ماسة إىل ادلناقشة،  -4
كإبداع الرأم، كاإلقناع، كال سبيل إىل ذلك إال بالتدريب الواسع على 

 .التحدث الذم يؤدم إىل التعبَت الواضح عما يف النفس

 للحكم على ادلتكلم ، كمعرفة – إىل حد ما –الكالـ مؤشر صادؽ  -5
مستواه الثقايف، كطبقتو اإلجتماعية، كمهنتو أك حرفتو، ذلك ألف ادلتكلمُت 

على إختالؼ أنواعهم، إظٌلا يستخدموف إصطالحات لغوية تنبئ عن 
عملهم، ك من ىنا فإف الكالـ ىو اإلنساف، كلذلك قاؿ بعض علماء 

 .إف اإلنساف حيواف ناطق: ادلنطق

الكالـ كسيلة اإلقناع، كالفهم كاإلفهاـ بُت ادلتكلم كادلخاطب، كيبدك ذلك  -6
كاضحان من تعدد القضايا ادلطركحة للمناقشة بُت ادلتكلمُت، أك ادلشكالت 

 .اخلاصة كالعامة اليت تكوف زلالن للخالؼ

 كلو –الكالـ كسيلة لتنفيس الفرد عما يعانيو، ألف تعبَت الفرد عن نفسو  -7
 عالج نفسي ؼلفف من حدة األزمنة اليت يعانيها، أك –كاف ػلدث نفسو 

 .ادلواقف اليت يتعرض ذلا

                                                           

 88-87.  ص، أمحد فؤاد علياف، ادلرجع السابق 
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الكالـ كسيلة رئيسية يف العملية التعليمية يف سلتلف مراحلها، ال ؽلكن أف  -8
 .يستغٍت عنها معلم يف أية مادة من ادلواد للشرح كالتوضيح

الكالـ ليس كسيلة لطمأنة الناس ادلتنقلُت فقط، بل طمأنة أىليهم كذكيهم،  -9
فادلغًتب كادلسافر عندما يكلم أىلو . ألف يف انقطاع اإلتصاؿ بداية اخلطر

 .باذلاتف يطمئنهم، كيكلم رفاقو كأصدقاءه فيطمئن عليهم، كيطمئنوف عليو

 
  أهداف تعليم الكالم-  ج

 :أىداؼ عامة يف تعليم مهارة الكالـ ما يلي
أف ينطق ادلتعلم أصوات اللغة العربية كأف يؤٌدم أنواع النرب كالتنغيم ادلختلفة  -1

 .كذلك بطريقة مقبولة من أبناء العربية

 .أف ينطق األصوات ادلتجاكرة كادلتشاهبة -2

 .أف يدرؾ الفرؽ يف النطق بُت احلركات القصَتة كاحلركات الطويلة -3

 .أف يعرب عن أفكاره مستخدما الصيغ النحوية ادلناسبة -4

أف يعرب عن أفكاره مستخدما النظاـ الصحيح لًتكيب الكلمة يف العربية  -5
 .خاصة يف لغة الكالـ

أف يستخدـ بعض خصائص اللغة يف التعبَت الشفوم مثل التذكَت كالتأنيث  -6
 .كنظاـ الفعل كأزمنتو كغَت ذلك شلا يلـز ادلتكلم بالعربية

أف يكتسب ثركة لفظية كالمية مناسبة لعمره كمستول نضجو كقدراتو كأف  -7
 .يستخدـ ىذه الثركة يف إسباـ عمليات اتصاؿ عصرية

أف يستخدـ بعض أشكاؿ الثقافة العربية ادلقبولة كادلناسبة لعمره كمستواه  -8
 .اإلجتماعي كطبيعة عملو

                                                           

 130، ادلرجع السابق، ص المرجع في تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرىرشدم أمحد طعيمة،   
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 .أف يعرب عن نفسو تعبَتان كاضحان كمفهومان يف مواقف احلديث البسيطة -9

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

 

 ممواد تعليم مهارة الكال - د
احملادثة   -1

الكالـ عملية تتم بُت متحدث كمستمع أكأكثر، متحدث ىو 
ككل منهما لو دكره يف . مرسل للفكرة، ك مستمع كىو مستقبل للفكرة

عملية االتصاؿ، كدكر ادلتحدث يتلخص يف توضيح أفكاره عن طريق نظم 
كاستخداـ , الكلمات بعضها مع بعض يف كحدات ربمل فكرة

كإشارة , التوضيحات اليت تساعده على توضيح كالمو من تعبَتات الوجو
, كاإلنصات حلديث ادلتكلم, بينما يقـو ادلستمع باإلصغاء, كغَتىا, اليد

. كاإلستفسار عن ادلعٌت الغامض يف احلديث, كإدراؾ معانيو, كفك رموزه
كاحملادثة مصدر حادث كتعٍت أف يشًتؾ شخصاف أك أكثر يف 

كتعد احملادثة من أىم ألواف النشاط الصغار . الكالـ عن شيء معُت
.  كتعد اخلطوة األكىل يف معرفة اللغة العربية, كالكبار

فإذا أضفنا إىل ما تقتضيو احلياة احلديثة من اىتماـ باحملادثة 
كجدنا أف احملادثة ينبغي أف ربظي دبكانة كبَتة يف ادلدرسة فال بد أف يتعلم 
التلميذ أف تكوف لديو قدرة على رلاملة غَته يف أثناء احملادثة، ك أف يكوف 

                                                           

 .  109: سابق صاؿرجع امل  ،أمحد فؤاد علياف   

  110.  نفسو، صادلرجع، أمحد فؤاد علياف 
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قادرا على تغيَترلرل احلديث، كمعرفة األماكن كاألكقات اليت الينبغي 
. الكالـ فيها، كال بد أف يكوف قادرا على تقدًن الناس بعضهم لبعض

ادلناقشة   -2
 كيقصد هبا احلديث ادلشًتؾ الذم يكوف فيو ،كىي مصدر ناقش

كأساس ادلناقشة ىي أهنا نشاط إلثارة . مؤيد كمعارض، كسائل كرليب
كفيها ادلناقشات اليت ذبرم عند اخلالؼ يف مسألة ما، . التفكَت الناقد

أك عند كضع خطة للقياـ بعمل، أك عند تقدًن عمل ما، كل ىذه 
كينبغي أف نلتفت اآلف للقدرات كادلهارات كادليوؿ اليت . اجملاالت للمناقشة

.  غلب أف نستهدفها يف تعليمنا 
حكاية القصص  -3

القصة ىي حكاية نثرية تستمد أحداثها من اخلياؿ أك الواقع أك 
منهما معا، ك تبٌت على قواعد معينة، كحكاية القصص من ألواف الكالـ 

 ميًعُته للتدريب على مهارات الكالـ، فحب الناس براذلامة، فالقصة خ
. للقصص غلعلها عامال من عوامل ترقية الكالـ

كضلن نعرؼ أف التالميذ لديهم قصص كخربات شلتعة يشتاقوف  
فأٌكؿ خطوة يف تعليم القصص ىي أف ؼلتار التالميذ . للتحدث عنها

ك ىذه القصص ؽلكن أف . قصصهم بدال من أف يفرضها عليهم ادلعلم
تكوف مباشرة من خربة التلميذ أك غَت مباشرة اكتسبها من القراءة أك 

 .االستماع
 

                                                           

 .147 .ص ( 2003  ،مكتبة التوبة:الرياض) طرائق تعليم اللغة العربية ،  زلمد بن إبراىيم اخلطيب

   110  .ص سابقاؿرجع امل  أمحد فؤاد علياف، 

  147: سابق صاؿرجع امل   زلمد بن إبراىيم اخلطيب، 

  106: سابق صاؿرجع امل ، أمحد فؤاد علياف
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طرائق تعليم مهارة الكالم - هـ
:  فمنها مهارة الكالـ،أما طرؽ التدريس ادلناسبة الستخداـ  تعليم

 ( Direct Method )  الطريقة ادلباشرة -1

تستخدـ ىذه الطريقة االقًتاف ادلباشربُت الكلمة كما تدؿ عليو 
كتستخدـ أسلوب التقليد كاحلفظ حيث يستظهر الطالب مجال باللغة 

تتجنب ىذه . العربية كأغاىن كزلاكرات تساعدىم على إتقاف اللغة ادلنشودة
كالمكاف للغة األـ كال تستخدـ األحكاـ , الطريقة استخداـ الًتمجة

 .النحويػة
  (Audio lingual Method )  الطريقة السمعية الشفهية -2

  :من أبرز افًتاضات ىذه الطريقة ىي
 .غلب أف ينصب االىتماـ يف تعليم اللغات األجنبية على الكالـ -1

أف يستمع ادلتعلم أكالن، : غلب أف يسَت تعليم اللغة األجنبية بتسلسل  -2
 .مث يقوؿ ما استمع إليو، مث يقرأ ما قاؿ، مث يكتب ما قرأ أك عما قرأ

 .طريقة تكلم اللغة األجنبية سباثل طريقة اكتساب الطفل للغة األـ -3

أفضل طريقة الكتساب اللغة األجنبية ىي تكوين العادات اللغوية عن  -4
 .طريق ادلراف على القوالب

 . أفضل مدرس للغة األجنبية ىو الناطق األصلي ادلدٌرب -5
 

 ( Total Physical Respone Method )     الكاملةطريقة االستجابة اجلسمية -3

                                                           

 22.  ص(1989 ادلملكة العربية السعودية،: الرياض )س اللغة العربيةي أساليب تدر،يل  زلمد على اخلو 

 24-23.  صادلرجع السابق،  



22 
 

طلب ادلعلم من الطالب أف يعملوا ما أمرىم مباشرة باالستجابة م
 أمر ادلدرس الطالب ليفتح الباب فالطالب ،على سبيل ادلثاؿ. اجلسدية

  .يفتحو مباشرة
 

  (The Silent Way Method)الطريقة الصامتة -4

 كعادة ما يكوف ذلك ، مرة كاحدةان  لغومان تقدًن ادلدرس عنصر
كيتبع ذلك . باستخداـ معينات غَت لفظية من أجل توصيل ادلعاىن للطالب

مباشرة االختبار كالذم قد يكوف من األفضل تسميتو باستنطاؽ الطالب 
  .كتشكيل استجابتو

  (Communicative Method) الطريقة االتصالية -5

كقد يقـو ادلعلم بصورة شخصية كغَت رمسية من خالؿ اجللسات 
يتحدث فيها ادلعلم عن موضوعات مثل نظرة . اإلنفرادية مع كل دارس

الدارس  إىل أسلوبو يف التعلم كقدراتو التعليمية اخلاصة كأىدافو من التعلم 
  .كما قد يتم ذلك بصورة رمسية عن طريق إجراء عملية ربديد احتياجات

 

 (Eclectic Method)  الطريقة االنتقائية أك التوليفية -6

من ادلمكن أف نظر إىل الطرؽ السابقة على أساس أف بعضها 
يكمل البعض اآلخر بدال من النظر إليها على أساس أهنا متعارضة أك 

كعلى ادلعلم أف ًيشعر أنو حر يف استخداـ األساليب الىت تناسب . متناقضة
 .طالبو بغض النظر عن انتماء األساليب لطرؽ تدريس سلتلفة

                                                           

امساعيل :  ترمجة،وصف وتحليل: مذاهب وطرائق في تعليم اللغات ،جاؾ ك ثبودكر رتشاردز كجرز      
 206 - 205. ، ص(1990 ،دار عامل الكتب: الرياض),الصيٍت كغَته

 149:   صالسابق،ادلرجع          

 149:   صنفسو،ادلرجع      

 26: سابق  ص اؿرجع امل  ،زلمد على اخلويل    
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 توجيهات عامة لتدريس الكالم-  و
 عن التوجيهات العامة اليت قد تسهم يف تطوير تدريس قد ذكر طعيمة    

 :مهارة الكالـ يف العربية، كىي
يقصد بذلك أف يتعرض الطالب : تدريس الكالـ يعٍت شلارسة الكالـ  -1

إف الكالـ . بالفعل إىل مواقف يتكلم فيها بنفسو ال أف يتكم غَته عنو
من ىنا نقاس . مهارة ال يتعلمها الطالب إف تكلم ادلعلم كظل ىو مستمعا

كفاءة ادلعلم يف حصة الكالـ دبقدار صمتو كقدرتو على توجيو احلديث 
 .كليس بكثرة كالمو كاستثاره باحلديث

أف ال يكلف الطالب بالكالـ عن شيء ليس : أف يعرب الطالب عن خربة  -2
 . لديهم علم بو

إنو يستلـز . إف الكالـ نشاط عقلي مركب: التدريب على توجيو االنتباه -3
كالكالـ نشاط ذىٍت . القدرة على سبييز األصوات عند مساعها كعند نطقها

يتطلب من الفرد أف يكوف كاعيا دلا صدر عنو حىت ال يصدر منو ما ال يالـ 
 .عليو

 .عدـ ادلقاطعة ككثرة التصحيح -4

من ادلعلمُت من تزيد توقعاتو كما سبق القوؿ عن : مستول التوقعات -5
اإلمكانات احلقيقية للطالب، فيظل يراجع الطالب، كيستحثو على استيفاء 

على ادلعلم أف يكوف . القوؿ مث يلومو إف مل يكن عند مستول التوقعات
كاقعيا، كأف ؽليز بُت مستول الكالـ الذم يصدر عن الناطقُت بالعربية 

 .كذلك الذم يصدر عن الناطقُت بلغات أخرل

                                                           

 162-160. ، ادلرجع السابق، صمناهجه وأسالبه: تعليم العربية لغير الناطقين بها رشدم أمحد طعيمة،  
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على . كما ذكر أف الكالـ مهارة مركبة كنشاط عقلي متكامل: التدرج  -6
ادلعلم أف يهيء من مواقف الكالـ ما يتناسب مع كل مستول من 

 :مستويات الدارسُت كالتايل

ؽلكن أف تدكر مواقف الكالـ حوؿ أسئلة : ادلستول االبتدائي : أكال 
كمن خالؿ ىذه اإلجابة يتعلم . يطرحها ادلعلم كغليب عليها الطالب

 .الطالب كيفية انتفاء الكلمات كبناء اجلمل كعرض األفكار

. يرتفع مستول ادلواقف من خالؿ مهارة الكالـ: ادلستول ادلتوسط :ثانيا 
كادلناقشة .  كإدارة االجتماعاتrole playingكمن ىذا لعب الدكر 

الثنائية، ككصف األحداث اليت كقعت للطالب، كاعادة ركاية األخبار 
اليت مسعوىا يف التلفاز كاإلذاعة كاألخبار عن زلادثة ىاتفية جرت أك 

 .إلقاء تقرير مبسط كغَتىا

كىنا قد ػلكي الطالب قصة أعجبتهم، أك يصفوف : ادلستول ادلتقدـ : ثالثا
أك يلقوف خطبة أك يديركف مناظرة  أك . مظهرا من مظاىر الطبيعة
 .أك يلقوف حوارا يف سبثيلية، أك غَت ذلك. يتكلموف يف موضوع مقًتح

تزداد دافعية الطالب للتعلم كلما كاف ما يتعلمونو ذا معٌت : قيمة ادلوضوع  -7
ينبغي أف ػلسن ادلعلم اختيار ادلوضوعات . عندىم، كذا قيمة يف حياهتم
 .كأف يكوف ادلوضوع ذا قيمة ككاضحا كزلددا. اليت يتحدث الطالب فيها

 
دور المعلم في تعليم الكالم  - ز

كما عرفنا أف مهارة الكالـ من أكثر مهارات اللغة حاجة جملهود ادلعلم، 
كبالرغم من . كلذا فمسؤكلية ادلعلم عن ترقية كفاءة ادلتعلم يف الكالـ مهمة ككبَتة

أف من الوسائل كالطرؽ كعدد من أساليب كإجراءات كانت مستعدة، إال يؤٌدم 
.  ادلعلم دكرا يف استخدامها للوصوؿ إىل صلاح عملية التعليم
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لقد آف األكاف لتغيَت النظرة التقليدية للمعلم، حيث تغَتت نظريات علـو 
اإلدارة كالتنظيم، كجاءت نظريات جديدة كانت رد فعل إلغفاؿ العنصر البشرم 

فادلعلم ينبغي عليو أف يراعي نظريات . كالعالقات اإلنسانية يف العملية اإلدارية
اإلدارة احلديثة كالًتبية احلديثة، من حيث زيادة االىتماـ بدكر التلميذ كمشاركتو 
إلغلابية يف العملية التعليمية، كانتشار دراسات الفركؽ الفردية كادليوؿ كاالذباىات 

كالقدرات، كإتاحة الفرصة للتالميذ الختيار ما يناسبهم كما يرغبوف فيو من 
 .موضوعات، مستعينُت بادلعلم كموجو كمرشد

كدلساعدة ادلعلم على القياـ بدكره كالوفاء دبسؤكليتو بعض التوجيهات 
   :كاإلرشادات اليت أكدىا الناقة كطعيمة كما يلي

على ادلعلم أف يفسح صدره ألخطاء الدارسُت كيقـو بتسجيلها أكال فأكال  -أ 
كال يتدخل يف أثنا . حىت ؽلكنو أف يفرد ذلا كقتا للعالج كالتدريب الصحيح

. ىذا يؤدم غالبا إىل االرتباؾ كالتلجلج مث الصمت .الكالـ
االشًتاؾ الفعاؿ للدارسُت يف ادلناشط اللغوية، إف تنمية مهارة الكالـ أمر  -ب 

كيرجع . غَت شلكن إال إذا اطلرط ادلتعلم يف الكالـ، كقاـ بالتعبَت عن نفسو
عدـ اشًتاؾ كثَت من الدارسُت يف أنشطة الكالـ برغم أهنم جاءكا لدراسة 

:  اللغة بشغف لتعلم الكالـ إىل عدة أسباب
. أف شلارسة الكالـ أصعب من اجللوس كاالستماع -1
أف الكثَتين يشعركف بعدـ الراحة دلا يصيبهم من ترددعند احملاكالت  -2

. األكىل للتكلم

                                                           

. ، ص(1993الدار ادلصرية اللبنانية، : القاىرة) تعليم اللغة العربية بين النظرية والتطبيقحسن شحاتة،   
415 

مطبعة : الرباط) طرائق تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها ، زلمود كامل الناقة ك رشدم أمحد طعيمة 
 .146-144ص ( 2003 ،ادلعارؼ اجلديدة
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أف كثَتنا من الدارسُت لديهم إحساس مفرط بالذات كال ػلبوف  -3
. ارتكاب أية أخطاء أكالظهور دبظهر الغباء أماـ أقراهنم

. اخلوؼ من الفشل اك التهكم كالسخرية -4
ال بد أف يدرؾ ادلعلم أف احلماس يف دراسة اللغة خاصة يف تعٌلم الكالـ  -ج 

.  يتصل اتصاالن كثيقا بالنجاح
 .البد أف يدرؾ ادلعلم أف التتابع كالتدرج شيئ مهم يف تنمية مهارة الكالـ -د 

يف تدريبات الكالـ القائمة على األسئلة كاإلجابات القصَتة ػلتاج ادلعلم دلا  -ق 
   .ىو أكثر من قدرتو على استخداـ الطريقة

 
    تقويم مهارة الكالم   -ح

رأت سوىرسيمي أريكنتو أنو كسيلة أك . ىو كسيلة دلعرفة النتائج التعليمية
كرأل نور . الطريقة ادلرتبة جلمع البيانات عن أحواؿ شخص نظرنا إىل نتائج تعلمو

كنجانا أف التقوًن ىو كسيلة لنيل النتائج من كظائف الطلبة أك رلموعة من 
. الطلبة حىت يعرؼ ادلعلم عن قدرة الطلبة بنتيجة ثابتة

كيتسهم تقوًن الكالـ بالصعوبة، نظرا لتعدد العوامل اليت تتدخل مواقف 
الكالـ كتؤثر فيها، مثل السياؽ االجتماعي كالسياؽ النفسي كالثقايف الذم 

ػليط باالشخاص أثناء الكالـ، كذلك شخصيات ادلتجاكرين كالرسائل ادلتبادلة 
 .أثناء الكالـ كاللغة ادلستخدمة

إذا أردنا قياس قدرة الطالب على األداء الكالمي، ؽلكن أف نشرؾ 
ىنا . طالبُت أك أكثر يف حوار كالمي عن موضوع معُت أك ضمن موقف معٌُت 

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

      2008), p. 108 

. ص (2002مكتبة كىبة، : القاىرة) فنياته واستراتيجية وأساليب تعليمه: الحوارمٌت إبراىيم اللبودم،  
78 
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يأخذ طالب دكر الوالد مثال كطالب آخر دكر اإلبن كيتحاكراف حوؿ موضوع 
 .حيايت ما

  : ؼلترب التعبَت الشفهي بعٌدة طرؽ منها
كيقيم على . يطلب من الطالب أف يتحٌدث عن موضوع مألوؼ لديو -1

 .أساس الطالقة كالصحة
توجو إىل الطالب أسئلة كتابية أك شفهية تتطلب إجابات شفهية  -2

 .قصَتة

من ادلمكن أف تكوف األسئلة مسجلة على الشريط كيًتؾ بُت كل  -3
 .سؤاؿ كآخر كقت كاؼ لإلجابة

   تقدـ إىل الطالب صورة يطلب منو أف يعٌلق عليها شفهيا يف كقت  -4
 .زلدد

يشًتؾ طالباف أك أكثر يف زلاكرة شفهية حوؿ موضوع معُت أك يف  -5
 . زلادثة حرة

كال شٌك أٌف ىناؾ صعوبة يف إجراء اختبارات الكالـ كيف تقييم ىذه 
كما . ادلهارة، حيث إهٌنا تتطٌلب يف العادة اختبارات فردية شلا يستغرؽ كقتا طويال

أٌف درجة االختبار الكالمي ستكوف قريبة من الذاتية بعيدة عن ادلوضوعية يف 
  .العديد من احلاالت بسبب كثرة العوامل ذات العالقة

كؽلكن أف نالحظ احملاكرة بُت الطلبة لقياس كفاءهتم يف الكالـ، ألنٌو كما 
. إٌف ادلالحظة ىي أداة من أداكات التقوًن( Ngalim Purwanto) قاؿ عامل فوركانطا

                                                           

  108. ص (2000دار الفالح، : األردف) ، اإلختبارات اللغويةزلمد علي اخلويل.  

 165. ،  ادلرجع السابق، صأساليب تدريس اللغة العربيةزلٌمد علي اخلويل، .  

 104. ادلرجع السابق،  ص، اإلختبارات اللغوية، زلمد علي اخلويل 
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كيف ضوء تقوًن نتيجة التعٌلم تستخدـ ادلالحظة كتقنية التقوًن لقياس عملية التعٌلم 
    .يف ناحية ادلهارات

كىناؾ أنواع كثَتة من بنود االختبار ؽلكن من خالذلا قياس قدرة الدارس 
 :على الكالـ، منها

الصوامت )يتناكؿ عادة أصوات اللغة العربية الرئيسية : اختبار النطق -1
إما من خالؿ احملاكاة، أكالنرب . باإلضافة إىل النرب كالتنغيم (كالصوائت

كالتنغيم، أكقراءة من الذاكرة، أكالتكملة، أكاستخداـ الرسـو التوضيحية، 
 .أكالتمييز كالنطق، أكالقراءة اجلهرية

إما بالتحويل، أك بالربط، أك باالستبداؿ، أك : اختبار الًتاكيب شفهيا -2
 .بالسؤاؿ كاجلواب، أك بعبارة كسؤاؿ، أك بعبارة كعبارة

ؽلكننا أف نستفيد من ادلعينات البصرية، مثل : استعماؿ ادلثَت البصرم -3
السؤاؿ عن ادلواعيد كادلسافات كادلقاييس كاألكزاف، قراءة األرقاـ، كصف 

 .الشرائح، سرد نشاط أك أفعاؿ، سرد قصة ميصٌورة

 .كىي من أكثر اختبارات مهارة الكالـ شيوعا: ادلقابلة -4

 
كمن الصعوبات األخرل اليت تواجو من يريد احلكم على ىذه ادلهارة أهنا 

تتكوف من قدرات متشابكة سلتلفة ال يتقنها الدارس يف كقت كاحد، منها القدرة 
على النطق الصحيح لألصوات اللغوية مث استخداـ الكفاءة اللغوية من ضلو 

كصرؼ كمفردات، مث الطالقة كالسالسة يف اختيار الًتكيب اللغوية اليت تناسب 
ىذا إىل جانب قدرة . موقف االتصاؿ كخربات ادلستمع ككفاءتو اللغوية

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

2006), p.150 

 180-168. ص (1989:الرياض، جامعة ادللك سعود) اختبارات اللغة زلمد عبد اخلالق زلمد،  
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ادلتحدث على االستماع كفهم يف حالة احلديث حىت يستطيع أف غليب من 
 .ؼلاطبو

على كل حاؿ هتدؼ اختبارات الكالـ إىل قياس قدرة ادلتعلم على الكالـ 
دبستوياتو ادلختلفة، كقد تكوف أسئلة االختبار شفهية أك ربريرية، لكن ال بد أف 

. تكوف شفهية، ألف اذلدؼ من االختبار ىو قياس القدرة النطقية الكالمية
  :كالقدرة الكالمية ذلا عدة مستويات كىي

  مستول الطالقة -1

  مستول تكوين اجلملة -2

  مستول تكوين الكالـ ادلتصل -3

 :ومن وسائل قياس القدرة الكالمية لدى المتعلم ما يلي
 
  اختبار الفونيمات -1

  اختبار التنغيم -2

  اإلعادة الشفهية -3

  القراءة اجلهرية -4

  احملاكرة -5

  ادلقابلة ادلوجهة -6

  ادلقابلة احلرة -7

  التعبَت احلر -8
 

                                                           

( 1981بَتت، : لبناف) اللغات الحية تعلمها وتعليمها بين النظرية والتطبيق صالح عبد اجمليد العريب،  
 171. ص

 94-93.  عمر الصديق عبد اهلل، ادلرجع السابق، ص 
 94.  عمر الصديق عبد اهلل، ادلرجع السابق، ص 
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 المبحث الثاني 

 األناشيد

 مفهوم األناشيد - أ

 األناشيد ىي قصائد الشعر اليت تنظم بأسلوب سهل جذاب، يف غرض 
عاـو سياسي أك ديٍت، لتنشد مجاعيا كىي ملحنة، كقد تصحبها ادلوسيقى، كلذلك 

فاألناشيد شعر خفيف رشيق يرتبط بادلناسبات، كؼلدـ يف الغالب . ػلبها التالميذ
أغراضان خاصةن باالطفاؿ كااللعاب كالرحالت كالتمثيليات، كىي تؤدم ملحنة 

  .الثارة العواطف النبيلة يف منشديها كسامعيها
كىي قطع شعرية سلتارة قابلة للتلحُت كالغناء تثَت محاس التالميذ، كتنمي 

فيهم انتماءىم لوطنهم كأمتهم، كينشدكهنا يف ادلناسبات الدينية كالوطنية 
  .كاالجتماعية

كيصفها آخركف بأهنا تلفظ الكلمات اليت ينطق هبا ادلرء بشكل الوتَتة 
كالنغمة ادلعينة مع استخداـ احلركة اليت تالئم لفظ األناشيد ليسهل على ادلغٌت 

  .حفظو
كمعٌت آخر لألناشيد ىي تلك القطع الشعرية الىت يتحرل يف تأليفها 

كىي لوف من ألواف . السهولة كتنظيمها تنظيمان خاصان، كتصلح لإللقاء اجلماعي
  .األدب زلبب إىل التالميذ، يقبلوف على حفظها كالتغٌت هبا فرادم، أك مجاعات

                                                           

  168. ص (1983دار ادلعارؼ، : القاىرة) التوجيه في تدريس اللغة العربية زلمود علي السماف،  
 125. سعاد عبد الكرًن عباس الوائلي، ادلرجع السابق، ص.  طو علي حسُت الدليمي ك د 
  Sarifuddin ،ادلرجع السابق.  

 217. ص (2002دار الفكر العريب، : القاىرة)  تدريس فنون اللغة العربيةعلي أمحد مدكور،  
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 فمن حيث الغاية ذلذه األناشيد ىناؾ كثَته من الغايات الًتبوية، 
 :كاخللقية، كاللغوية

فهي كسيلة رلدية يف عالج التالميذ الذين يغلب على طبيعتهم اخلجل  -1
 .كالًتدد، كيتهيبوف النطق منفردين

كاألناشيد من بواعث السركر للتالميذ، كأثرىا كاضح يف ذبديد نشاطهم،  -2
 .كتبديد سآمتهم؛ دلا فيها من تلحُت عذب، كتوقيع مطرب

 .كأثرىا قوم يف إغراء التالميذ بالصفات النبيلة، كادلثل العليا -3

كاألناشيد ادللحنة تأخذ التالميذ بتجويد النطق، كإخراج احلركؼ من  -4
 .سلارجها

 .كفيها إثارة للتالميذ، كتقوية لشخصيتهم، كبعث حلماستهم -5

 زاد لغوم، يكسبو التالميذ بصورة – كقطع احملفوظات األخرل –كفيها  -6
 .زلببة شائقة

كاألناشيد من الوسائل الناجحة يف تزكيد التالميذ باللغة السليمة فتهذب  -7
 .لغتهم، كيسمو أسلوهبم، كيزداد إلفهم للفصحى

 
 أهداف تعليم األناشيد - ب

  :قد شرح عابد توفيق اذلامشي عن أىداؼ تعليم األناشيد، كىي
 مبعث النشاط كالسركر .1

 : ادلشاركة الوجدانية  .2

                                                           

دار ادلعارؼ، الطبعة : القاىرة) في طرق التدريس الموجه الفني لمدرسي اللغة العربية عبد العليم إبراىيم،  
  231-230. ص (السابعة عشرة، دكف السنة

( 1983مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة، : بَتت) الموجه العملي لمدرس اللغة العربيةعابد توفيق اذلامشي،   
 120-119. ص
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 .يف معاين األناشيد حُت غنائها كترنيمها، شريطة حسن االختياردليوذلم

 :تعليمهم اللغة الفصحى  .3

حبفظ األناشيد كالتغٍت هبا – ألفاظان كمجالن كأفكاران كأخيلة، كأساليب تعبَت 
كدقة نطق حركفها كضبط حركاهتا كجودة القائها، فتنمو قدراهتم اللغوية 

 .كأذكاقهم

 :ترغيب الطفل بادلدرسة  .4

 كتشويقو للمدرس شلا يؤدم بو اىل زيادة الثقة بنفسو كقابليتو الكالمية 
 .كاجلرأة يف احلديث

 غرس حب الفضيلة .5

 .االناشيد مقدمة طبيعية لدراسة احملفوظات .6

 
  كإف أىداؼ تعليم األناشيد، كما كردت يف إحدل البحوث ادلنشورة يف  

 :االنًتنت
تنمية ميوؿ التالميذ ضلو األدب الرفيع ، كتدريبهم على التذكؽ اجلمايل  .1

 .لألدب

_ التذكر _ :تدريب كتنمية بعض العمليات العقلية العليا لدل التالميذ كػ .2
 .إدراؾ العالقات_ التصور 

 كادلعاين اإلنسانية توجيو عواطفهم ضلو ادلثل الكرؽلة  تنمية ميوؿ التالميذ ك .3
العمل من أجل _ حب الوطن  _ الشفقة_ العطف _ :النبيلة كػ 
 اإلنسانية

                                                           

   Diakses Tanggal 17 Januari 2011) )http://www.hozn.com/vb/archive/index.php/t-
6236.html 
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تزكيد التالميذ بكثَت من األلفاظ اللغوية كالًتاكيب األدبية الرائعة شلا يثرم  .4
 . لغتهم

تدريب التالميذ على حسن األداء كجودة اإللقاء كسبثيل ادلعٌت كاالستمتاع   .5
 . دبا يتضمنو النص من إيقاع موسيقي مجيل السيما يف النصوص الشعرية

زكيد التالميذ باألفكار العظيمة كادلعاين الرقيقة الرائعة كالقيم األخالقية ت .6
  . كاآلداب االجتماعية السليمة

 . القدرة على نقد ما يقاؿ كيكتب كربليلو كإبراز معامل اجلماؿ فيو .7

تذكؽ اجلماؿ اللغوم يف العبارة ادلقركءة أك ادلسموعة سواء كانت شعران أـ   .8
 نثران 

معاجلة ادلشاكل النفسية بقراءة الكتب األدبية كاألشعار اليت تنفس عن  .9
 .القارئ

  

 نصيب األناشيد من جدول الدراسة-  ج

 : يف ادلدارس االبتداية  -1

تقتصر الدراسة األدبية على األناشيد السهلة : يف احللقة األكىل: أكالن 
ادللحنة، كال يالئم أطفاؿ ىذه احللقة أف نعرض عليهم قطعان أخرل، 

 ".احملفوظات"شلا نسميو 

يكوف لألناشيد ادلالئمة احلظ األكفر من ىذه : يف احللقة الثانية: ثانيان 
الدراسة األدبية، كال مانع أف ندرس جبانبها بعض قطع احملفوظات 

 .السهلة ادلناسبة

                                                           

 233-232. ص, عبد العليم إبراىيم، ادلرجع السابق  



34 
 

يدرس التالميذ بعض األناشيد جبانب قطع : يف احللقة الثالثة: ثالثان 
احملفوظات، على أف يكوف ذلذه القطع النصيب األكرب من مادة 

 .الدراسة ككقتها

 :يف ادلدارس اإلعدادية -2
  تقتصر الدراسة األدبية يف ىذه ادلرحلة على قطع احملفوظات 

كالنصوص األدبية، كغلوز أف يدرس يف الصف األكؿ بعض األناشيد 
 .ادلالئمة، جبانب ىذه النصوص

  كليس معٌت ىذا إعلاؿ األناشيد يف ىذه ادلرحلة، بل ينبغي أف 
هتيأ للتالميذ فرص سلتلفة، يدرسوف فيها بعض األناشيد؛ إللقائها يف 

 .احلفالت، أك التمثيليات، أك ضلو ذلك
 :يف ادلدارس الثانوية -3

  ال رلاؿ لألناشيد بُت حصص الدراسات  األدبية يف ىذه 
ادلرحلة، كلكن ال غلمل بادلدرسة الثانوية أال يرتفع فيها أصوات التالميذ، أك 
فرؽ منهم، بأناشيد يرددكهنا يف ادلناسبات ادلختلفة، كؽلكن تدريب التالميذ 

ضلن –على ىذه األناشيد يف فرص النشاط ادلدرسي، بل ما أحوجنا 
 .إىل أناشيد محاسية، نلقيها أفرادان كمجاعات يف ادلواقف الوطنية- الكبار

 
 

 طرق تدريس األناشيد -    د

 :يف احللقة األكىل من ادلدارس االبتدائية  -1

  أطفاؿ ىذه احللقة ال غليدكف القراءة، كإذا أحسنا الظن بأطفاؿ 
إف مستواىم القرائي الؽلكنهم : الصف الثاين، فليس من ادلغاالة أف نقوؿ
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من قراءة األناشيد يف سرعة كسهولة؛ كذلذا يتبع ادلدرس يف طريقة التدريس 
 :اخلطوات اآلتية

ؽلهد ادلدرس دلوضوع النشيد حبديث قصَت يلقيو على األطفاؿ، :    أكالن 
 .أك أسئلة سهلة يوجهها إليهم

بآلة موسيقية، -  إذا أمكن–يوقع ادلدرس حلن النشيد، مستعينان :     ثانيان 
كيكرر ىذا التوقيع؛ حىت تألفو آذاف األطفاؿ، مث يشركهم معو 

 .يف ىذا التوقيع

 .يغٌٌت ادلدرس النشيد كحده، مع تكراره بضع مرات:     ثالثان 

 .يطلب من األطفاؿ أف يشاركوه يف ىذا التغٌٌت :    رابعان 

 .يغٌٌت األطفاؿ النشيد كحدىم حىت غليدكه:  خامسان 

 أف يناقش األطفاؿ يف معٌت النشيد – بعد ىذا –للمدرس :  سابعان 
 .مناقشة قصَتة سهلة

 :يف احللقة الثانية من ادلرحلة ادلتوسطة  -2

 .ؽلهد دلوضوع النشيد حبديث أك أسئلة:     أكالن 

يعرض ادلدرس النشيد مكتوبان على سبورة إضافية، أك يوزعو على :    ثانيان 
 .التالميذ مطبوعان يف أكراؽ، أك يرشدىم إىل مكانو يف الكتاب

 .يقرأ ادلدرس النشيد قراءة خالية من النغم كالتلحُت:     ثالثان 

يطالب بعض التالميذ بقراءتو، مع تصحيح األخطاء، كتكرار :   رابعان 
 .القراءة؛ حىت ػلسن التالميذ قراءتو

 .يناقشهم يف معٌت النشيد؛ حىت يفهموا مراميو:  خامسان 

                                                           

، (1998: بَتكت، ادلكتبة العصرية) اللغة العربية وطرق تدريسها نظرية وتطبيقايوسف الصميلي، .  د 
   104-103.ص
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يتوىل بعد ذلك مدرس األناشيد تلحُت النشيد، كتدريب التالميذ : سادسان 
 .على توقيعو كإنشاده ملحنان 

 :  كمن ىذا نرل أف لتدريس األناشيد مرحلتُت 
مرحلة القراءة كالفهم، كىذه يقـو هبا مدرس اللغة العربية، كمرحلة التلحُت 

 .كالتمرين على األداء مع ادلوسيقا، فهمان معان متعاكناف
 

 األناشيد الُمَعّدة حسب موضوعات المواد الدراسية-   هـ

  ىي األناشيد اليت تصممها الباحثة كتعدىا قبل عملية تعليم مهارة 
الكالـ، كميعىٌدة حسب ادلوضوعات ادلوجودة يف ادلواد الدراسية للصف األكؿ من 

ككانت األناشيد صادرة من احلوار ادلعُت اليت تستوفر فيها . ادلرحلة ادلتوسطة
 . ادلفردات كالكلمات كالًتاكيب ادلكتسبة دلادة معينة

ىذا ألف تكوف .   أما يف تصميم التعليم، تقع األناشيد يف بداية ادلادة
نصوص األناشيد معركفة كمفهومة يف أكؿ ادلادة ألهنا كسيلة لتعلم ادلفردات 

لذلك، كاف الطالب يتعلم ادلفردات كالًتاكيب . كالًتاكيب يف ىذه ادلهارة
كذبريب النطق يف أثناء تلحُت األناشيد، اليت ستحملهم إىل شلارسة الكالـ 

 .بالطالقة
من مادة الصف " أىالن "  كمن مثل ىذه األناشيد، ىي األنشودة بعنواف 

 :(التعارؼ)األكؿ للسنة الدراسية األكىل دبوضوع ادلادة 
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 التعارف: الدرس األول 
 (1)الوحدة 

 التعريف بالنفس
 أهالً 

 
 ...كيف حالكى يا أخي 

 
 خبَت أحلمد هلل

 
 ....كيف حالًك يا أخيت 

 
 خبَتو أحلمد هلل

  أىالن كسهالن أىالن بكى يا أخيكسهالن ن  أىالن ... 
 

 ...أىالن كسهالن أىالن كسهالن أىالن بًك يا أخيت
 

 ...صباح اخلَتً ..صباح اخلَتً 
 

 كأنتى صباح النور
 

 ...صباح اخلَتً ..صباح اخلَت
 

 كأنًت صباح النور
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث

 منهج البحث -أ 

.  جترى الباحثة ىذا البحث باستخدام ادلدخل الكمي، وادلنهج التجرييب
واحلاجة إىل ادلدخل الكمي ألن البيانات اليت حتتاج إليها الباحثة تكون على 

أو تعطي وصفاً رقمياً توضح مقدار ىذه الظاىرة أو حجمها . الصورة العددية
 فالتجربة ىي مالحظة مقصودة .ودرجات ارتباطها مع الظواىر ادلختلفة األخرى

حتت ظروف زلكومة، ويقوم هبا الباحث الختبار الفرض واحلصول على العالقات 
السببية، كما أن أفضل الظروف اليت ميكن أن تتم فيها التجربة ىي التحكم يف 

 .مجيع العوامل وادلتغَتات باستثناء عامل واحد
، (One Group Method) و يستخدم ىذا األسلوب رلموعة واحدة 

تتعرض ىذه اجملموعة الختبار قبلي دلعرفة حالتها قبل ادخال ادلتغَت التجرييب، مث 
نعرضها للمتغَت التجرييب، وبعد أن تقوم الباحثة بإجراء إختبار بعدي، فيكون 

الفرق يف نتائج اجملموعة على اإلختبارين القبلي والبعدي ناجتاً عن تأثرىا بادلتغَت 
 . أو أن تعرف العالقة بُت ادلتغَت ادلستقل و ادلتغَت التابع.التجرييب
 

                                                           

دار الفكر للنشر والتوزيع، : عمان) مفهومو وأدواتو وأساليبو: البحث العلمي ذوقان عبيدات وآخرون،  
 187ص  (1992

( 1982وكالة ادلطبوعات عبد اهلل حرمي، : كويت)، أصول العلمي ومناىجو، الطبعة السادسة أمحد بدر،  
 277. ص

 283 ادلرجع نفسو، ص  
  Moch. Ainin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab, (Hilal Pustaka: Pasuruan, 2007) p.77 



39 

 

 مجتمع البحث وعينتو وأسلوب إختياره -ب 

 إن اجملتمع ذلذا البحث ىو الطالب يف الصف األول من مدرسة 
ادلتوسطة اإلسالمية بكاوو لومبوك الوسطى يف العام " ادلشهودين هنضة الوطن"

وأما العينة ذلذا البحث فهم .  وعددىم ثالثون طالبا2011-2010الدراسي 
ختتارىا الباحثة ىذه العينة لفصل واحد فحسب، ألن طالب . رلتع البحث نفسو

 .الصف األول ذلذه ادلدرسة جالسون يف الفصل الواحد
وتكون ىذه العينة رلموعة واحدة للتجربة بتعيُت اإلختبار القبلي 

والتجربة ستعقد يف احلصة الدراسية . والبعدي لتحصيل النتيجة من التجربة ادلعقدة
 . للغة العربية وىي حصتان لكل أسبوع

 
 متغيرات البحث -ج 

ادلتغَت ادلستقل يف ىذا البحث ىو استخدام األناشيد ادلعدة حسب  -1
 .موضوعات ادلواد الدراسية

ادلتغَت التابع يف ىذا البحث ىو أثر ادلتغَت ادلستقل يف نتيجة الطالب  -2
وعلى كفاءهتم يف مهارة الكالم من جانب النطق السليم وإدلام ادلفردات 

 .والًتاكيب والطالقة يف الكالم

 
 أدوات البحث  -د 

 :حتاول الباحثة مجع البيانات بأدوات اليت تتكون من
ادلقابلة، ىذه ادلقابلة تتم مع مدرس اللغة العربية بالصف األول من مدرسة  -1

 .بكاوو لومبوك الوسطى" ادلشهودين هنضة الوطن"
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االستبانة، تستخدمها الباحثة جلمع البيانات عن آراء الطالب عن تعليم  -2
 .مهارة الكالم باستخدام األناشيد ادلعّدة حسب موضوعات ادلواد الدراسية

ادلالحظة، جتري ىذه ادلالحظة مباشرة من لدن الباحثة، واحلالة اليت  -3
تالحظها الباحثة ىي مجع البيانات عن كفاءة الطالب يف تعلم مهارة 
الكالم باستخدام األناشيد ادلعّدة حسب موضوعات ادلواد الدراسية، 

للحصول على البيانات اليت تتعلق بأنشطة عملية التعلم والتعليم يف مهارة 
الكالم، وأثر استخدام األناشيد يف تغيَت عادة الطالب يف التعلم 

ومحاستهم، واإلتصال بُت ادلدرس و الطلبة، واإلتصال بُت الطلبة أنفسهم، 
 .والطريقة التدريسية ادلستخدمة، ومشاركة الطلبة يف عملية التدريس والتعلم

االختبار، واالختبار ادلستخدم يف ىذا البحث ىو االختبار القبلى، يعٌت  -4
االختبار اجراء التجربة، واالختبار البعدي، وىو االختبار بعد اجراء 

 .التجربة

 
 مصادر البيانات- ىـ

 بالنظر إىل ىذا البحث الكمي الذي يهدف إىل نيل ادلعلومات حول 
العالمات الوقائع احلالية وادلاضية، يركز ىذا البحث على العملية أثناء إجراء 

 .البحث
ادلشهودين " وأما مصادر البيانات اليت تعتمد عليها الباحثة من مدرسة 

 :ادلتوسطة اإلسالمية كما يلي" هنضة الوطن
 .البيانات من الكتب ادلتعلقة هبذا ادلوضوع القّيم -1
 .البيانات من مدرس اللغة العربية يف ىذه ادلدرسة من خالل ادلقابلة -2
 .البيانات من الطلبة يف الصف األول من خالل اإلستبانة وادلالحظة -3

 نتائج اإلختبار القبلي والبعدي -4
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 البحوث والدراسات -5

 .وفيما يلي ىو عرض مصادر البيانات وأدواهتا وتنفيذىا يف اجلدول
 

 (1،1)الجدول رقم 

  ، وتنفيذىا ومصادرىا، أنواع البيانات،ات البحثأدو
 

أنواع البيانات  أدوات البحث رقم
مصادر 
 البيانات

 التنفيذ

 المقابلة 1

 يف خاللشكالت الدراسية امل
عملية البحث يف الفصل وكفاءة 

الطلبة يف الكالم 

مدرس 
اللغة 
 العربية

 قبلي وبعدي 

 قبلي و بعدي الطلبة اآلراء والدافعيات لدى الطلبة االستبانة 2

 العمليةخالل يف  الطلبة مشاركة الطلبة يف عملية التعلم  المالحظة 3
 التجريبية

 

   مسؤولية الطلبة يف أعمال
 الواجِب ادلنـزيل أو غَته

العملية خالل يف  
 التجريبية

  النتيجة دلعرفة كفاءة الطلبة يف
مهارة الكالم وترقية كفاءهتم يف 

مناسبا بادلعاير يف تعليم )الكالم 
 (مهارة الكالم

 العمليةخالل يف  
 التجريبية
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 :شفهيا   اإلختبار 4

النتيجة دلعرفة كفاءة الطلبة يف 
مهارة الكالم وترقية كفاءهتم يف 

ير تعليم يمناسبا مبعا)الكالم 
 (مهارة الكالم

 

 الطلبة

 

قبلي وبعدي 

 

 تحريريا: 

 معرفة الطلبة بادلفردات

بعدي  الطلبة

 

     :اتالبيان

األناشيد ادلعّدة حسب موضوعات ادلواد قبل عملية التعليم والتعلم باستخدام        : قبلي
 .الدراسية

األناشيد ادلعّدة حسب موضوعات ادلواد  بعد عملية التعليم والتعلم باستخدام :بعدي      
 .الدراسية

 عملية التعليم والتعلمخالل يف  : في العملية

 

 أسلوب تحليل البيانات  - و

 بناء على أن ىذا البحث جترييب، فإن البيانات تعرضها الباحثة بالتحليل 
اإلحصائي، مث للبيانات الكيفية اليت ال بد من البحث التفصيلي والتحليل مثل 

عّدة حسب مواضيع ادلواد الدراسية يف 
ُ
تعيُت كيفية تعليم اللغة العربية باألناشيد ادل
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الفصل، وعرض البيانات بالتحليل اإلحصائي مثل طلب البيانات عن فعالية 
 .األناشيد ادلعّدة حسب مواضيع ادلواد الدراسية يف ترقية مهارة الكالم

  
 :وخطوات حتليل البيانات يف ىذا البحث كما يلي 

حتليل البيانات من حيث أجوبة الطالب لألسئلة ادلطروحة ادلتعلقة  -1
باإلمتحان الشفهي أي مهارة الكالم عن موضوع ادلواد الدراسية ادلقدمة 

 .باألناشيد ادلناسبة

إعطاء النسبة ادلئوية ألجوبة الطالب عن األسئلة ادلطروحة، وذلك دلعرفة  -2
 .كفاءهتم يف الكالم من ناحية النطق، وادلفردات ، و الًتاكيب، والطالقة

 ةالباحث ستخدمستف الكالم مهارة يف الطلبة كفاءة حتليلل وأما    
 ،النطق :وىي األربعة النقاط أو العناصر يعٍت ،ذكره سبق قد الذي ادلعيار

 تتكون األربعة أوالعناصر النقاط وىذه. قة الطالو ،وادلفردات ،والًتكيب
   :يلي كما يريادلعا وىذه .الكالم مهارة لقياس تستخدم يراليتيادلعامنها 

 
 

( 1،2 )رقم الجدول
 الكالم مهارة في االختبار معيار

 
 الدرجة المعايير النقاط

 4 .مفهوم دتاما مع وجود لكنة خفيفة النطق- (1

                                                           

 185. ص (1996, مطابع جامعة ادللك سعود: الرياض  ). اختبارات اللغة. زلمد عبد اخلالق زلمد 
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 3 .مع وجود لكنة واضحةعن الفهم غَت بعيد 

 2 الكثَتة يف النطق وتقود إىل سوء الفهموجود األخطاء 

 1 الميكن فهمو لكثرة أخطاء النطق

/  التراكيب-(2
 القواعد

يستطيع التلميذ أن يتكلم بًتكيب جّيد مع وجود اخلطأ اخلفيف 
 ال تؤثّر يف فهم ادلعٌت

4 

ؤثّر يتركيب الذي فيو اخلطأ اخلفيف واليستطيع التلميذ أن يتكلم ب
 يف فهم ادلعٌت

3 

 2 وجود األخطاء الكثَتة يف الًتكيب حىت يصعب فهم ما يقولو

 1  يف الًتكيبأالميكن فهم مايقولو لكثرة اخلط

  المفردات(- 3

 4 مناسبة لألسئلة  (يف األجوبة)ادلفردات 

 3 (يف األجوبة)بعض ادلفردات غَت مناسبة بالسياق 

 2 جهلو يف بعض ادلفردات حىّت يصعب فهم حديثو 

 1 جهلو بالكثَت من ادلفردات جيعل حديثو غَت مفهوم

  الطالقة-(4

 4  من حيث الوقف واإلبتداءةيتحدث بطالقة، صحيح

 من حيث الوقف ةصحيحلكن يتحدث بطالقة ناقصة، و
 واإلبتداء

3 
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يتحدث بطالقة ناقصة، مع وجود اخلطأ من حيث الوقف 
 واالبتداء

2 

 1 الميكن فهم مايقولو لكثرة تردده وطول فًتات الصمت

 16 الدرجة األعلى

 

:    تعترب النتيجة بالرموز األتيةينوبعد تقدير درجة كّل من ادلمتحن

ن 
د

م
100  

: البيان 

 

 

وىو سوف يسهل ىذا على الباحثة . حتويل النتائج احملضة إىل النتائج ادلعيارية -3
وتلك النتائج ادلعيارية كما يأيت . يف تقييم الكفاءة لكل فرد من أفراد الطالب

 :  

 
 
 

                                                           
  Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Rineka Cipta, Jakarta, 

1998) p. 249  

النتيجة = ن 
رلموع الّدرجة لكّل الطلبة = م 
 16  = 4×4الّدرجة األعلى وىي  = د 
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 (1،3)الجدول رقم 
 فئات النتائج وما يعادذلا بالنسبة ادلئوية والنتائج ادلعيارية

 

 النتيجة المعيارية فئات النتائج النسبة المئوية

81% - 100% 

66% - 80% 

56% - 65% 

41% - 55% 

0% - 40% 

81-100 

66-80 

56-65 

41-55 

0-40 

4 (A) 

3 (B) 

2 (C) 

1 (D) 

0 (E) 

 

 :وتلك الضوابط كما يلي. حتويل النتائج ادلعيارية إىل ضوابط التقييم -4

  أو أكثر من الطالب حيصلون على نتيجة  %60لو كانت النسبة مئوية 
 .، فدرجة كفاءهتم مرتفعة(B) وجيد (A) معيارية جيد جداًّ 

  أو أكثر من الطالب حيصلون على نتيجة %60لوكانت النسبة مئوية 
 .إىل األعلى، فدرجة كفاءهتم معتدلة (C)معيارية معتدلة 

  أو أكثر من الطالب حيصلون على نتيجة %60لو كانت النسبة مئوية 
 . إىل األدىن، فدرجة كفاءهتم منخفضة(C)معيارية معتدلة 
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N

d

بعد حتليل األجوبة تقوم الباحثة بإعطاء النتائج لتلك األجوبة حتلل الباحثة  -5
 –االختبار ) T-testالبيانات من األسئلة ادلطروحة باستخدام ىذا الرموز 

 :(التائي

                        𝑡 =
𝑀𝑑

 
  𝑥2𝑑
𝑁 𝑁−1 

 

   
 

 : حيث
 𝑡 =  قيمةt. test( 𝑡احلسايب ) 

 𝑑 =  التمييز بُت االختبار القبلي(x1) واالختبار البعدي 
(x2)، أو احملصولة من x1”-“x2 

 Md =   معدل مجلة𝑑والرموز ادلستخدم، :Md = 
 𝑥𝑑 = أو الطالب، والرموز   احنراف نتيجة كل الفاعل

  𝑑  -Md: ادلستخدم 

 𝑥2 d =  ∑ لة ادلربعة من احنراف نتيجة كل الفاعل أو اجلم
 .الطالب

 𝑁=  (العينة) عدد الطالب. 

وىناك القانون يف معرفة فعالية التجربة، إذا كانت النتيجة احملصولة من 
أكثر من النتيجة ادلوجودة يف جدوال درجة الصدق  (احلسايب)  t. tesالرموز 

(Significance and Confidence Level) فكانت الطريقة ادلستخدمة يف ،
والنتيجة ادلوجودة . والعكس منو يدل على فشيلة الطريقة. التجربة ىي فعالية

 .  ( اجلدوايلt )t. tableيف جدوال درجة الصدق تسمى 
                                                           

  Moch. Ainin, p. 79 
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t. tes( tاحلسايب ) <  t. table( tاجلدوايل ) = حصلت التجربة 
t. tes( tاحلسايب ) >  t. table( tاجلدوايل ) = فشلت التجربة 

وألّن ىذا البحث ىو كالبحث اإلجتماعي فكانت الدرجة ادلستخدمة ىي 
5 - %1 .% 

 
 

 
 مراحل تنفيذ البحث - ز

  ألجل إجراء البحث على نسق مربمج وسهل حاولت الباحثة تعيُت 
 :مراحل تنفيذ البحث كما يلي 

ادلتوسطة " ادلشهودين هنضة الوطن" استأذنت الباحثة من رئيس مدرسة  -1
اإلسالمية بكاوو لومبوك الوسطى لقيام التجربة عن تعليم مهارة الكالم 

 .باستخدام األناشيد ادلعدة حسب موضوعات ادلواد الدراسية

 .حددت الباحثة رلتمع وعينة البحث -2

قامت الباحثة بادلقابلة مع مدرس اللغة العربية للتعرف على ما يتعلق  -3
 .بعملية تعلم وتعليم مهارة الكالم للغة العربية ومشكالهتا يف الصف

مث قدمت الباحثة االستبانة على طالب الفصل األول دلعرفة آراء الطالب  -4
 .ودافعيتهم يف تعلم مهارة الكالم يف اللغة العربية

جرت الباحثة اختبار مهارة الكالم قبل استخدام األناشيد ادلعدة حسب  -5
 .موضوعات ادلواد الدراسية

                                                           
  Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan 

Publik serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya, Cet. Ke-3 (Jakarta: Prenada Media Group, 2008) p. 

183 
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بدأت الباحثة بتصميم ادلادة الدراسية من حيث استخدام األناشيد ادلعدة  -6
 .حسب موضوعات ادلواد الدراسية لتعليم مهارة الكالم

وبدأت الباحثة تعليم مهارة الكالم باستخدام األناشيد ادلعدة حسب  -7
 .موضوعات ادلواد الدراسية

الحظت الباحثة من خالل تطبيق تعليم مهارة الكالم باستخدام األناشيد  -8
 .ادلعدة حسب موضوعات ادلواد الدراسية

مث جرت الباحثة باختبار مهارة الكالم بعد التعليم باستخدام األناشيد  -9
 .ادلعدة حسب موضوعات ادلواد الدراسية
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 الفصل الرابع
 عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها

 
 عرض بيانات المقابلة وتحليلها ومناقشتها: المبحث األول 

 عرض بيانات االستبانة وتحليلها ومناقشتها: المبحث الثاني 
 عرض بيانات االختبار وتحليلها ومناقشتها: المبحث الثلث 
 عرض بيانات المالحظة وتحليلها ومناقشتها: المبحث الرابع 
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 المبحث األول
  عرض بيانات المقابلة وتحليلها ومناقشتها

 
المتوسطة اإلسالمية بكاوو " المشهودين نهضة الوطن"الترجمة عن مدرسة  - أ

 لومبوك الوسطى

 :الرسالة -1

 ادلتوسطة اإلسالمية بكاكك" ادلشهودين هنضة الوطن" مدرسة  إفّ 
ىلية اليت تتوقع يف قرية كاكك، كىي يف شارع األ ىي إحدل ادلدارس

 قرية كاكك منطقة فوجوت من زلافظة   (Jalan Bumi  Gora)بومي غارا 
كانت ىذه  ك.(NTB)غربية اؿلومبوؾ الوسطى كمن كالية نوسا تنغارا 

 Yayasan Darul)ادلدرسة عضوا من أعضاء مؤسسة دار احلكمة 

Hikmah) بكاكك . 
كرسالتها ىي اصلاز كانقاذ كفاءة الطالب يف العلم كالدين  

 .كالتكنولوجي
 

 األهداف -2
 :من أىداؼ ىذه ادلدرسة ىي

 ترقية التعمق كالعمل بالشريعة اإلسالمية -أ 

تنفيذ التدريس كاإلشراؼ الفعاؿ الذم يتطور بو الكفاءة  -ب 
 األكادميكية عند الطالب كشخصيتهم

حتث الطالب كتراقبهم كتدريبهم لًتقية قوهتم يف الرياضة كالفن  -ج 
 كالتكنولوجية

 ترقية دكر األشخاص ادلتعلقة بادلدرسة دلساعدة تطبيق التدريس -د 



52 

 

 أحوال الطلبة والمدرسين -3

كاف الطلبة يف ىذه ادلدرسة بعضهم متخرجوف من ادلدرسة  
، كبعضهم متخرجوف من قرية كاكك اإلسالمية ادلوجودة يف بتدائيةاإل

كفاءهتم يف اللغة العربية أكثرىم يف ،  لذلك.  العامةاإلبتدائيةادلدرسة 
. ادلرحلة األساسية

 ىي مائة 2011-2010 ككاف عددىم يف السنة الدراسية 
 . كست طالب

 كيرأس ىذه ادلدرسة أستاذ احلاج كلداف زركشي كىو مدير 
ككاف عدد ادلدرسُت ذلذه ادلدرسة ىو ثالثة كعشرين . ادلؤسسة أيضا

 .   تتكوف على أربعة عشر مدرسا ك تسع مدرسات. مدرسا
 

المتوسطة اإلسالمية بكاوو " المشهودين نهضة الوطن"تأسيس مدرسة  - ب
 .لومبوك الوسطى

 
أّسسها األستاذ احلاج مشهودم دكتوراندكس  إف ىذه ادلدرسة قد 

 ـ، كىي من إحدل ادلدارس ادلوجودة يف معهد ادلشهودين هنضة 1961سنة 
. الوطن للمرحلة ادلتوسطة، جانب مرحلة ركضة األطفاؿ، كاالبتدائية ك الثانوية
كتأسست ىذه ادلدرسة لتقدًن الًتبية كتعليم العلـو الدينية اإلسالمية كالعلـو 

  .العامة يف قرية كاكك خاصة كخارجها عامة
 أما تعليم اللغة العربية فإنو يتم يف حصتُت لكل فصل يف األسبوع، 

كالكتاب ادلقرر الذم يستخدـ فيها ىو كتاب .  دقيقة40كلكّل حصة تستغرؽ
كىو كتاب تعليم اللغة العربية على ادلنهج على مستول " تعليم اللغة العربية"

لدكتور ىدايات، ا الذم ألفو (KTSP 2006) 2006الوحدة الدراسية سنة 
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 Ayo Memahami“ككتاب ألمحد شيخ الدين كحسن سيف اهلل مبوضوع 

Bahasa Arab”يكوف كتاب ادلصاحب ،   .  
 إف أىداؼ تعليم اللغة العربية يف ىذه ادلدرسة كما ىي يف ادلدارس 

ادلتوسطة األخرل اليت قد قّدرهتا كزارة الشؤكف الدينية يف ىذه اجلمهورية إالّ أنو 
ة من  يف ىذه القرمدتعك ادلجة حاجة الطلبعلى كفق  ادلعّلم أف يطورهؿميكن 

دّرسُت كآباء الطالب كاجملتمع كما نسميو بػ 
ُ
 Komite“خالؿ ادلشاكرة بُت ادل

Sekolah” (جلنة ادلدرسة) . 
 

المتوسطة  " المشهودين نهضة الوطن"تعليم اللغة العربية في مدرسة  - ج
 االسالمية بكاوو لومبوك الوسطى

 مع مدرس اللغة  (Interview) استنباطا مبا حصلتو الباحثة من ادلقابلة
" ادلشهودين هنضة الوطن"العربية، كجدت أف تعليم اللغة العربية يف مدرسة 

كأف . ادلتوسطة اإلسالمية بكاكك لومبوؾ الوسطى مازالت يف مستول ضعيفة
اللغة العربية يف ىذه ادلدرسة تدرس حصتاف فقط يف األسبوع كليس ىناؾ 

كيدرس الطالب . برنامج خاص لًتقية كفاءة الطالب داخل ادلدرسة أـ خارجها
العربية كما ىو الدراسة األخرل من الدراسات الدينية اليت عينتها كزارة الشؤكف 

كخلفية الطلبة متخرجوف من ادلدارس اإلبتدائية احلكومية . الدينية االندكنيسية
 . كال يستطيعوف أف يقرؤكا العربية كالسيما أف يتكلموا هبا

إف اللغة ىي العلم الذم حيتاج إىل األكقات الكثَتة يف التدريس النظرم 
ك يف التدريب، ألف حقائق اللغة ىي التكلم كالناس يستعملوف الكالـ أكثر من 

لذلك كاف تعليم اللغة كالسيما تعليم اللغة العربية أكثر . ادلهارات األخرل
حاجة إىل تعيُت كتنفيذ ادلناىج اجليدة ادلناسبة بأىداؼ التعليم كحتديد ماىية 
الكفاءات اليت سًتقي فيو، كاختيار الطريقة اجليدة ادلناسبة مبستول الطالب 
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الذين يدرسوف اللغة العربية كلغة أجنبية، كاعطاء الوقت أك الفرصة الواسعة يف 
التدريس كالتدريب، كاالعتماد على األساتذة الذين لديهم الكفاءة اللغوية 

كالعلمية الكبَتة يف تدريس اللغة العربية كانتشهارىا، كاجياد الكتب كالوسائل أك 
ىذه ىي من مسؤكلية ادلدرسة . العوامل ادلناسبة للطالب يف تدريس اللغة العربية

 .أك ادلؤسسة كادلدرس
بكاكك " ادلشهودين هنضة الوطن"كأما األحواؿ الواقعية يف مدرسة 

لومبوؾ الوسطى يف زلاكلتهم لًتقية  كفاءة الطالب باللغة العربية اليزاؿ حيتاج 
إىل حتسُت كتفتيش نواحي الضعف ادلوجودة فيو من حيث ادلنهج كادلدرس 

 :كمن أسباب ىذا الضعف. كالطرؽ كالطالب
ضيق الوقت، كىو حاليا حوايل ساعة كعشرين دقيقة لكل فصل يف  -1

 .األسبوع

 .عدـ توفر الوسائل التعليمية يف تدريس اللغة العربية -2

 .عدـ الفرصة الواسعة كالبيئة اللغوية يف ادلدرسة -3

قلة نشاط األساتذة يف تطبيق األنشطة كاأللعاب اللغوية لقلة مهارهتم  -4
 .عن الطرؽ كالوسائل ادلناسبة يف تعليم اللغة العربية

 .اختالؼ اخللفية للطالب -5

 .كجود بعض الطالب ال يستطيعوف قراءة القرآف كال اللغة العربية -6
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كفاءة تكلم الطالب باللغة العربية في الصف األول من مدرسة  - د
المتوسطة اإلسالمية بكاوو لومبوك " المشهودين نهضة الوطن"

 الوسطى

قد ذكرت الباحثة فيما سبق أف تعليم اللغة العربية يف ىذه ادلدرسة ال 
يزاؿ غَت جيد حىت تكوف كفاءة الطالب يف تكلم اللغة العربية فهي ال تزاؿ 

كاعتمادا على ما حصلتو الباحثة من . منخفضة لكثَت من األسباب ادلذكورة
ادلقابلة مع مدرس اللغة العربية فيها أف أىم األسباب الواقعية ىو قلة االنشطة 
اللغوية اليت تؤدم إىل عدـ منو شجاعة الطالب كاىتمامهم بتعلم اللغة العربية 
شلا جيعل التعليم شلُِالا كصعبان للطالب، كاليدرس ادلدرس بطرؽ سلتلفة حسب 

احتياج الطالب، كألف بعضهم من ال يستطيعوف قراءة العربية حىت أهنم 
 . يصتصعبوف نطق العربية ناىيك أف يعرفوا القواعد

كأكدت الباحثة أيضان مبا حدث أف أكثر الطالب يف الصف األكؿ 
على سبيل . اليستطيعوف الكالـ بالعربية لقلة ادلفردات كعدـ معرفة القواعد

ادلثاؿ دلا كانت الباحثة يف ادلقابلة األكىل كاالختبار القبلي أكثرىم اليستطيعوف 
كال يستطيعوف أف يفهموا أدكات " ما امسك ؟"أف جييب مجلة بسيطة مثل 

 . ، كغَت ذلك"أين بيتك؟"، "؟...من "، "ما ىذا؟"االستفهاـ البسيطة مثل 
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 المبحث الثاني 
 عرض بيانات االستبانة وتحليلها ومناقشتها

 

 قدمت الباحثة االستبانة قبل التجربة دلعرفة آراء الطالب يف الصف األكؿ من 
. ادلتوسطة اإلسالمية كمواقفهم من تعليم اللغة العربية" ادلشهودين هنضة الوطن"مدرسة 

فجاءت أكثر أجوبتهم أف اللغة العربية صعبة كشللة بسبب عدـ النشاطات اللغوية 
 . الدافعة

كبعد التجربة استخدمت الباحثة االستبانة البعدية دلعرفة دافعية الطالب كجتاكهبم 
 :كىي. كقدمت ذلم الباحثة سبع أسئلة. مع الطريقة ادلستخدمة

 ما رأيك يف تعليم اللغة العربية دلهارة الكالـ باستخداـ األناشيد ادلعدة حسب  -1
 موضوعات ادلواد الدراسية ؟

ىل تعليم اللغة العربية باستخداـ األناشيد ادلعدة حسب موضوعات ادلواد  -2
 الدراسية يساعد كثَتا على كالـ العربية ؟

ىل تعليم اللغة العربية باستخداـ األناشيد ادلعدة حسب موضوعات ادلواد  -3
 الدراسية يساعد كثَتا على فهم ادلادة الدراسية ؟

ىل حتب تعليم ادلادة العربية باألناشيد ادلعدة حسب موضوعات ادلواد  -4
 الدراسية؟

  ىل تعليم العربية باألناشيد تشجعك على تعلم مهارة الكالـ باللغة العربية ؟ -5

  ماذا تشعر بعد تعلم اللغة العربية باألناشيد ؟ -6

  ىل تعليم مهارة الكالـ باللغة العربية باألناشيد البد استمرار تطبيقها ؟ -7
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 1،2: الجدول 
 تفصيل آراء الطالب

 النسبة المئوية عدد الطالب القيمة اآلراء السؤال الرقم
 
1 

 
 األكؿ

  %68،96 20 4 أحب كثَتا
  %31،03 9 3 أحب
  %6،90 0 2 معتدؿ

  %0 0 1 ال أحب
 
2 

 
 الثاين

  %44،83 13 4 يساعد كثَتا
  %51،72 15 3 يساعد
  %3،45 1 2 معتدؿ

  %0 0 1 ال يساعد
 
3 

 
 الثالث

  %62،07 18 4 يساعد كثَتا
  %37،93 11 3 يساعد
  %0 0 2 معتدؿ

  %0 0 1 ال يساعد
 
4 

 
 الرابع

  %65،51 19 4 أحب كثَتا
  %34،49 10 3 أحب
  %0 0 2 معتدؿ

  %0 0 1 ال أحب
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5 

 
 اخلامس

  %65،52 19 4 يشجع كثَتا
  %31،03 9 3 يشجع
  %3،45 1 2 معتدؿ

  %0 0 1 ال يشجع
 
6 

 
 السادس

  %51،72 15 4 سهلة
  %41،38 12 3 معتدؿ
  %6،90 2 2 صعب

  %0 0 1 صعب جدا
 
7 

 
 السابع

  %51،72 15 4 ال بد استمرار
  %48،28 14 3 استمرار
  %0 0 2 ال أبايل

  %0 0 1 ال تستمر
 

 :كالتحليل من ىذا اجلدكؿ
( + 0×2( + )9×3( + )20×4)معدؿ قيمة السؤاؿ األكؿ ىو  (1

(1×0 : )29=  10729  =  3،70  
ىذا يدؿ على أف حب الطالب يف استخداـ األناشيد ادلعدة حسب 

 .موضوعات ادلواد الدراسية لتعليم اللغة العربية عالية جدا
( + 1×2( + )15×3( + )13×4)معدؿ قيمة السؤاؿ الثاين ىو  (2

(1×0 : )29 = 9929 = 3،41  . 
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ىذا يدؿ على أف اتفاؽ الطالب على مساعدة األناشيد يف ترقية كالـ 
 .العربية عايل

( + 0×2( + )11×3( + )18×4)معدؿ قيمة السؤاؿ الثالث ىو  (3
(1×0 : )29 = 10529 = 3،62 

ىذا يدؿ على أف اتفاؽ الطالب على مساعدة األناشيد يف تعليم اللغة 
 .العربية لفهم ادلادة الدراسية عايل جدا

( + 0×2( + )10×3( + )19×4)معدؿ قيمة السؤاؿ الرابع ىو  (4
(1×0 : )29 = 10629 = 3،65 

باألناشيد عايل  ىذا يدؿ على  أف حب الطالب يف تعليم ادلادة العربية
 .جدا

( + 1×2( + )9×3( + )19×4)معدؿ قيمة السؤاؿ اخلامس ىو  (5
(1×0 : )29 = 10529 = 3،62  

ىذا يدؿ على أف شجاعة الطالب يف تعليم اللغة العربية باألناشيد ادلعدة 
 .عالية جدا

( + 2×2( + )12×3( + )15×4)معدؿ قيمة السؤاؿ السادس ىو  (6
(1×0 : )29 = 10029 = 3،45  

ىذا يدؿ على أف اتفاؽ الطالب على سهولة تعليم اللغة العربية بعد 
 . استخداـ األناشيد عايل

( + 0×2( + )14×3( + )15×4)معدؿ قيمة السؤاؿ السابع ىو  (7
(1×0 : )29 = 10229 = 3،51  

 .ىذا يدؿ على أف رغبة الطالب الستمرار تطبيق التعليم باألناشيد عالية
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اعتمادا على ما حصلتها الباحثة من نتائج االستبانة اليت أحبط عليها 
الطالب تستخلص الباحثة أهنم كافقوا على تطبيق األناشيد ادلعدة حسب 
موضوعات ادلواد الدراسية يف تعليم اللغة العربية خاصة يف مهارة الكالـ، 

كيوافقوف على أف األناشيد ادلعدة حسب موضوعات ادلواد الدراسية تشجعهم 
 .كتدفعهم إىل تعلم مهارة الكالـ باللغة العربية
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 المبحث الثالث 
 عرض بيانات االختبار وتحليلها ومناقشتها

 
  (Pre Test)االختبار القبلي  -أ 

تأكدت الباحثة بضعف  كفاءة الطالب يف تكلم العربية، كحاكلت يف 
ىذا االختبار الذم قامت  .(Pre Test)ابتداء دراستها بتقدًن االختبار القبلي 

بو الباحثة للطالب يف أكؿ مرة أم قبل عملية البحث عن كيفية ترقية كفاءة 
الطالب يف التكلم باللغة العربية، كالنتيجة احملصولة من ىذا االختبار تكوف أيضا 

 .مقياسا يف اختيار مضموف ادلادة اليت سُتدَرس كيف تكوين األناشيد ادلناسبة
كاستند ىذا االختبار على زلتول ادلادة اليت قد درسها الطالب يف 

ككانت الباحثة قد درست ادلادة من الكتاب ادلقرر يف مدرسة . الفصل
ادلتوسطة االسالمية بكاكك لومبوؾ الوسطى الذم " ادلشهودين هنضة الوطن"

نصف السنة الدراسية )يناسب بالزماف الدراسي ادلقرر من الشؤكف الدينية 
، كىي تدرس يف الدرس "البيت": موضوع ادلادة. (2011-2010الثانية؛ 

 .2009ىدايت . الثالث من كتاب تعليم اللغة العربية للفصل السابع للدكتور د
  (Experiment Research) إف ىذا البحث من الدراسة التجريبية

 One) كيف تصميم البحث استخدمت الباحثة طريقة اجملموعة الواحدة

Group Method .) كاستخدمت نفس الطالب يف جتريبها كقارنت
بتحصيلهم يف الظركؼ ادلختلفة، أم حصيلتهم قبل تطبيق األنشطة ادلستخدمة 

 (Pre Test) كالنتيجة احملصولة من االختبار القبلي. كحصيلتهم بعد تطبيقها
 . (Score of Control) ىي كالنتيجة الضابطة
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ك األسئلة ادلقدمة إىل الطالب يف االختبار القبلي يساكم باالختبار 
كهتدؼ ىذه األسئلة معرفة التفريق بُت كفاءة الطالب يف التكلم باللغة . البعدم

العربية قبل تطبيق األناشيد ادلعدة حسب موضوعات ادلواد الدراسية يف التعليم 
 :كاسئلتو يأيت. ككاف االختبار الذم قامت بو الباحثة شفهيا. كبعده
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   (Pre Test)   االختبار القبلي
المتوسطة " المشهودين نهضة الوطن"للطالب الصف األول من مدرسة 

  2011-2010اإلسالمية بكاوو لومبوك الوسطى 
 

 مهارة الكالـ:             ادلادة            2011 أبريل 4:  التاريخ          
  دقيقة          80: البيت                         الوقت          : ادلوضوع        

 
 .عع عن الّصور التالية باإلجابة عن األسئلة اليت جانبها شفهياا  (أ)
 

 ما ىذا ؟: أ   -  1
 ِؾ ؟/أين بيتكَ : ب 
 ماذا يف البيت ؟: ج  

 
 ما ىذه الصورة ؟: أ  - 2

 ِؾ ؟/ِؾ ىذه احلجرة يف بيتكَ /ىل عندؾَ :ب 
 
 ِؾ غرفة اجللوس ؟/ىل يف بيتكَ : أ   - 3

 ماذا يف غرفة اجللوس ؟: ب 
 ىل تأكل يف غرفة اجللوس ؟ : ج 

 
 ما ىذا ؟: أ    - 4

 ماذا تعمل يف ىذه احلجرة ؟: ب 
 ِؾ ؟/ِؾ ىذه احلجرة يف بيتكَ /ىل عندؾَ : ج  
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 تأكلُت ؟/  أين تأكل- أ - 5
 غرفة الطعام ؟ / ماذا يف غرفة األكل- ب

 
 
 :األسئلة قبل تقدًن االختبار، كتُػَقّدـ شفهيان  (ب) 

 !أىالن كسهالن  -1

 كيف حالك ىذا اليـو ؟ -2

 ما امسِك ؟/ ما امسَك  -3

 أنِت طالبة يف الصف األكؿ ؟/ىل أنَت طالب  -4
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 النتائج المحصولة من االختبار القبلي 
 15املتوسطة االسالمية بكاوو لومبوك الوسطى التاريخ " املشهودين هنضة الوطن"ىذه إجابة الطالب يف الصف األكؿ من مدرسة 

 2011من أبريل  4
 2،2: الجدول 

 النتائج احملصولة من االختبار القبلي
 اإلجابة اسم الطلبة الرقم

 (5)السؤال  (4)السؤال  (3)السؤال  (2)السؤال  (1)السؤال 
 بيت -أ  عبد اهلل أمصار 1

 (صامت)....  -ب 
 (صامت)..... -ج 

 (صامت)...ىذا -أ 
 (صامت)..... -ب 

 

 (صامت)......  -أ 
 (صامت)......  -ب 
 (صامت)......  -ج 

 (صامت)......  -أ 
 (صامت)....غرفة -ب 
 (صامت).....  -ج 

طالب مدرسة ثانوية 
.... ...... فصل ....

 (صامت)
 (صامتة).... - أ أنيت 2

 (صامتة)..... - ب
 (صامتة)-  ....ج

 (صامتة)....ىذه -أ 
 (صامتة) .... -ب 
  -ج 

 ...نعم -أ 
 (صامتة)...كرسي -ب 
 (صامتة)..... -ج 

 (صامتة)...ىذه -أ 
 (صامتة).... -ب 
 (صامتة).... -ج 

 (صامتة)....  - أ
 يف غرفة  - ب

 (صامتة).......
 (صامتة)...يف  - أ .غرفة النـو -أ  ....نعم، -أ  (صامتة).... -أ  بيت،  -أ  دارة األسفية 3
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 بييت يف قرية -ب 
 ....نعم، -ج 

 كرسي،منضدة -ب  نعم -ب 
 (صامتة)....  -ج 

 (صامتة).... -ب 
 (صامتة).... -ج 

 (صامتة) ... - ب

 بيت -أ  ديغي كحي ىادم 4
بييت يف دايُت  -ب 

 كوبور
 ..نعم -ج 

 (صامت)...غرفة - أ
 نعم - ب

 

 (صامت)... -أ 
يف البيت  -ب 

 كرسي،منضدة
 (صامت).....  -ج 

 غرفة النـو -أ 
 (صامت)... -ب 
 (صامت)....  -ج 

 (صامت).... - أ
 (صامتة).... - ب

 (صامت)....  -أ  ديدم ريغنتيغ 5
 (صامت) ....  -ب 
 (صامت)....  -ج 

 بيت - أ
 (صامت) ....  - ب

 

 (صامت)....  -أ 
 (صامت)....  -ب 
 (صامت)....  -ج 

 (صامت)....  -أ 
 (صامت)....  -ب 
 (صامت)....  -ج 

 (صامت)....  - أ
 (صامت)....  - ب

 (صامت).... -أ  غيالغ رمداف 6
 (صامت)...بييت -ب 
 (صامت).....  -ج 

 (صامت).... - أ
 (صامت).... - ب

 (صامت).... -أ 
 (صامت).... -ب 
 (صامت).... -ج 

 (صامت).... -أ 
 (صامت).... -ب 

 (صامت)- ....ج

 (صامت)....  - أ
 (صامت)...  - ب

 ىذا بيت -أ  ىَتماف شاه 7
 ...بييت -ب 

 (صامت)...  - أ
 (صامت)...  - ب

 نعم، -أ 
 (صامت)...  -ب 

 ىذه غرفةالنـو -أ 
 (صامت)...  -ب 

 (صامت)...  - أ
يف غرفة  - ب
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 (صامت)..األكل ....ال، -ج  ...ال -ج  (صامت) ...  -ج 
 (صامتة)...  -أ  إئُت سوغاندم 8

 (صامتة)....  -ب 
  -ج 

 (صامتة).... -د 
 (صامتة).... -ق 

 .... - أ
 (صامتة).... - ب
 (صامتة).... - ت

 (صامتة).... -أ 
 (صامتة).... -ب 
 (صامتة).... -ج 

 (صامتة).... - أ
 (صامتة).... - ب

 (صامتة).... -أ  جوليا أستيكا 9
 (صامتة).... -ب 
 (صامتة).... -ج 

 (صامتة).... - أ
 (صامتة).... - ب

 (صامتة).... -أ 
 (صامتة).... -ب 
 (صامتة).... -ج 

 ىذه غرفة النـو -أ 
 (صامتة).... -ب 
 نعم -ج 

 (صامتة).... - أ
 (صامتة).... - ب

 ىذا البيت -أ  ليندا فورمنا سارم 10
 .... -ب 
 بييت بونتَتينغ -ج 

 ...ىذه الصورة-   أ
 ....ىذه احلجرة -أ 

 (صامتة).... - أ
يف غرفة اجللوس  - ب

 مكتب،كرسي
 (صامتة)- ....ج

 (صامتة).... - أ
 (صامتة).... - ب
 (صامتة)-  ....ج

 (صامتة).... - أ
يف غرفة  - ب

 ......الطعاـ

 
 ىذا أماـ البيت -أ  لولؤ فاسليوايت 11

 (صامتة)....  -ب 
 ىذا مطبخ - أ

 (صامتة)....  - ب
 ...  نعم، -أ 
 (صامتة)....  -ب 

 غرفة النـو -أ 
 (صامتة)....  -ب 

 (صامتة)....  - أ
 (صامتة)....  - ب
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 (صامتة)....  -ج  (صامتة)  .... -ج  (صامتة)....  -ج 
 ىذا بيت -أ  زلمد شفعي يونس 12

 (صامت) ....  -ب 
 (صامت)....  -ج 

 غرفة الطعاـ - أ
....  ىذا  - ب

 (صامت)

نعم، يف بييت غرفة  -أ 
 اجللوس

يف غرفة اجللوس  -ب 
 ...صافا،

 ...نعم، -ج 

 ىذه غرفة النـو -أ 
 (صامت)....  -ب 
 ...نعم، عندم، -ج 

 (صامت)....  - أ
 (صامت)....  - ب

.... ىذا  -أ  زلمد زين الدين 13
 (صامت)

أنا من كارنغ  -ب 
 جانكونغ

 ...ال،  -ج 

 (صامت)....  - أ
 (صامت)....  - ب

 (صامت)....  -أ 
 (صامت)....  -ب 
 يف غرفة اجللوس -ج 

 (صامت).... ىذه  -أ 
 (صامت)....  -ب 
 (صامت)....  -ج 

 (صامت)....  - أ
 (صامت)....  - ب

 أماـ البيت -أ  ماىيندرا 14
 (صامت)....  -ب 
 ...ال، -ج 

 (صامت)....  - أ
 (صامت)....  - ب

 ..نعم، -أ 
 (صامت)....  -ب 
 (صامت)....  -ج 

 (صامت)....  -أ 
 (صامت)....  -ب 
 (صامت)....  -ج 

 (صامت)...  - أ
 (صامت)....  - ب
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 بيت -أ  مارتَتا كيديا نينغسيو 15
 (صامتة)....  -ب 
 ..مدرسة -ج 

 مطبخ - أ
 (صامت)....  - ب

 (صامتة)....  -أ 
 (صامتة)....  -ب 
 (صامتة)....  -ج 

 غرفة النـو -أ 
 (صامتة)....  -ب 
 (صامتة)....  -ج 

 (صامتة)....  - أ
 (صامتة)....  - ب

 ىذا بيت -أ  نور آسية 16
 ...بييت يف -ب 
 (صامتة)....  -ج 

 ىذه صورة ادلطبخ - أ
 نعم، - ب

 ...نعم، -أ 
كرسي،مكتب،  -ب 

 صورة،تلفزيوف،باب
 ...نعم، -ج 

 ىذه غرفةالنـو -أ 
 (صامت)....  -ب 
 ...نعم، -ج 

 (صامتة)....  - أ
 (صامتة)....  - ب

 ىذا بيت -أ  نور أسناككم 17
 (صامت)....  -ب 
 (صامت)....  -ج 

 (صامت)....  - أ
 (صامت)....  - ب

 (صامت)....  -أ 
 (صامت)....  -ب 
 (صامت)....  -ج 

 (صامت).... غرفة -أ 
 (صامت)....  -ب 
 (صامت)....  -ج 

 (صامت)....  - أ
 (صامت)....  - ب

 ىذا بيت -أ  فاراستيا موليا 18
بيتيفي كارنغ  -ب 

 جانكونغ
 نعم -ج 

 ىذا مطبخ - أ
 (صامت)....  - ب

 (صامتة)....  -أ 
 (صامتة)....  -ب 
 (صامتة)....  -ج 

 ىذه غرفة النـو -أ 
 (صامتة)....  -ب 
 (صامتة)....  -ج 

 (صامتة)....  - أ
 (صامتة)....  - ب



70 

 

 البيت -أ  رافياف سافوترا 19
 (صامت)....  -ب 
 (صامت)....  -ج 

 مطبخ - أ
 (صامت)....  - ب

 (صامت)....  -أ 
 (صامت)....  -ب 
 (صامت)....  -ج 

 (صامت)....  -أ 
 (صامت)....  -ب 
 (صامت)....  -ج 

 (صامت)....  - أ
 (صامت)....  - ب

 (صامت)....  -أ  ريكي مارتُت 20
 (صامت)....  -ب 
 (صامت)....  -ج 

 (صامت)....  - أ
 (صامت)....  - ب

 

 (صامت)....  -أ 
 (صامت)....  -ب 
 (صامت)....  -ج 

 (صامت)....  -أ 
 (صامت)....  -ب 
 (صامت)....  -ج 

 (صامت)....  -أ 
 (صامت)....  -ب 
 (صامت)....  -ج 

 (صامتة)....  -أ  ربيعة العدكية 21
 (صامتة)....  -ب 
 (صامتة)....  -ج 

 (صامتة)....  - أ
 (صامتة)....  - ب

 (صامتة)....  -أ 
 (صامتة)....  -ب 
 (صامتة)....  -ج 

 غرفة النـو -أ 
 (صامتة)....  -ب 
 (صامتة)....  -ج 

 (صامتة)....  - أ
 (صامتة)....  - ب

 (صامت)....  -أ  رايسابياف 22
 (صامت)....  -ب 
 نعم -ج 

 مطبخ - أ
 (صامت)....  - ب

 (صامت)....  -أ 
 (صامت)....  -ب 
 (صامت)....  -ج 

 غرفة النـو -أ 
 (صامت)....  -ب 
 (صامت)....  -ج 

 (صامت)....  - أ
 (صامت)....  - ب

 (صامت)....  -أ  راقي ىارديانتوا 23
 (صامت)....  -ب 

 (صامت)....  - أ
 (صامت)....  - ب

 (صامت)....  -أ 
 (صامت)....  -ب 

 (صامت)....  -أ 
 (صامت)....  -ب 

 (صامت)....  - أ
 (صامت)....  - ب
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 (صامت)....  -ج  (صامت)....  -ج  (صامت)....  -ج 
 (صامت)....  -أ  سؤيف 24

 (صامت)....  -ب 
 (صامت)....  -ج 

 (صامت)....  - أ
 (صامت)....  - ب

 (صامت)....  -أ 
 (صامت)....  -ب 
 (صامت)....  -ج 

 غرفة النـو -أ 
 (صامت)....  -ب 
 (صامت)....  -ج 

 (صامت)....  - أ
 (صامت)....  - ب

 ىذا بيت -أ  تواه رمداين 25
 (صامت)....  -ب 
 (صامت)....  -ج 

 (صامت)....  - أ
 (صامت)....  - ب

 (صامت)....  -أ 
 (صامت)....  -ب 
 (صامت)....  -ج 

 ىذا غرفة النـو -أ 
 (صامت)....  -ب 
 (صامت)....  -ج 

 (صامت)....  - أ
 (صامت)....  - ب

 (صامتة)....  -أ  ياين فوسفيتا سارم 26
 (صامتة)....  -ب 
 (صامتة)....  -ج 

 (صامتة)....  - أ
 (صامتة)....  - ب

 (صامتة)....  -أ 
 (صامتة)....  -ب 
 (صامتة)....  -ج 

 (صامتة)....  -أ 
 (صامتة)....  -ب 
 (صامتة)....  -ج 

 (صامتة)....  - أ
 (صامتة)....  - ب

 ىذا بيت -أ  زيالين آخر رمداين 27
 (صامت)....  -ب 
 (صامت)....  -ج 

 (صامت)....  -أ 
 (صامت)....  -ب 
 (صامت)....  -ج 

 (صامت)....  -أ 
 (صامت)....  -ب 
 (صامت)....  -ج 

 (صامت).... غرفة -أ 
 (صامت)....  -ب 
 (صامت)....  -ج 

 (صامت)....  - أ
 (صامت)....  - ب

 (صامت)....  - أ (صامت)....  -أ  (صامت)....  -أ  (صامت)....  - أ بيت -أ  زين الدين عبد اجمليد 28
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 (صامت)....  -ب 
 (صامت)....  -ج 

 (صامت)....  -ب  (صامت)....  - ب
 (صامت)....  -ج 

 (صامت)....  -ب 
 (صامت)....  -ج 

 (صامت)....  - ب

 (صامتة)....  . أ ليمبوت كسماكايت 29
 (صامتة)....  . ب

 (صامتة).... ىذا  -أ 
 (صامتة).....  -ب 
 (صامتة).....  -ج 

 (صامتة).....  -أ 
 (صامتة).. كرسي -ب 
 (صامتة)...نعم -ج 

 (صامتة).... ىذه -أ 
 (صامتة).... -ب 
 (صامتة).....  -ج 

 (صامتة)....  - أ
 (صامتة).... - ب
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 2,3: الجدول
 (Pre Test)الطلبة في االختبار القبلي  نتائج

 التقدير النتيجة المؤشر اسم الطلبة الرقم
 الطالقة القواعد ادلفردات النطق

 راسب 37،50 1 1 2 2 عبد اهلل أمصار 1
 راسب 25،00 1 1 1 1 أنيت 2
 جيد  68،75 3 2 3 3 دارة األسفية 3
 جيد 68،75 3 2 3 3ديغي كحي ىادم   4
 راسب 25،00 1 1 1 1 ديدم ريغنتيغ 5

 راسب 25،00 1 1 1 1 غيالغ رمداف 6

 راسب 37،50 1 1 2 2 ىَتماف شاه 7

 راسب 25،00 1 1 1 1 إئُت سوغاندم 8

 راسب 25،00 1 1 1 1 جوليا أستيكا 9

 مقبوؿ 56،25 2 2 2 3 ليندا فورمنا سارم 10
 راسب  37،50 1 1 2 2 لولؤ فاسليوايت 11
 مقبوؿ 56،25 2 2 2 3 زلمد شفعي يونس 12
 راسب 31،25 1 1 2 1 زلمد زين الدين 13
 ضعيف 43،75 2 1 2 2 ماىيندرا 14
 راسب  31،25 1 1 1 2 مارتَتا كيديا نيغسيو 15
 جيد 68،75 2 3 3 3 نور آسية 16
 راسب  25،00 1 1 1 1 نور أسنوكم 17
 راسب 43،75 1 2 2 2 فاراستيا موليا 18

 راسب 31،25 1 1 2 1 رافياف سافوترا 19

 راسب 25،00 1 1 1 1 ريكي مارتُت 20

 راسب 31،25 1 1 2 1 ربيعة العدكية 21

 ضعيف 43،75 2 1 2 2 رايسابياف 22
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 راسب 25،00 1 1 1 1 راقي ىارديانتوا 23

 راسب 25،00 1 1 1 1 سؤيف 24

 راسب 31،25 1 1 1 2 تواه رمداين 25

 راسب 25،00 1 1 1 1 ياين فوسفيتا  26

 ضعيف 43،75 2 1 2 2 زيالين آخر رمداين 27
 مقبوؿ 56،25 2 2 3 2 زين الدين عبد اجمليد 28
 راسب  25،00 1 1 1 1 ليمبوت كسماكايت 29

  1093،75 الجملة 
 37،71 المعدل

 

:   النتيجة بالرموز اآلتيةتلك تعتع 

ن 
د

م
100  

: البيان 

 

 

 

 

 

النتيجة = ف 
رلموع الّدرجة لكّل الطلبة = ـ 
 16  = 4×4الّدرجة األعلى كىي  = د 
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كدلعرفة درجة التكرار من نتائج الطالب يف االختبار القبلي، يتم عرضها يف اجلدكاؿ 
 :اآليت

 2,4: الجدول
  درجة التكرار من نتائج الطالب

 

مسافة تحديد  التقدير الرقم
 النتيجة

 النسبة المؤية عدد الطالب

 81-100 0 0% (A)جيد جدا  1
  66-80 3 10،34% (B)  جيد 2
  56-65 3 10،34% (C)مقبوؿ  3
  41-55 4 13،79% (D)ضعيف  4
  0-41 19 65،52% (E)راسب  5

  %100 29 الجملة
 

: من الطالب درجتهم يف ادلستول % 10،34يعرؼ من ىذا اجلدكاؿ أف 
يف ادلستول ضعيف، ك  % 13،79يف ادلستول مقبوؿ، ك  % 10،34جيد، ك 
أما معدؿ . كمل يصل أحد منهم إىل ادلستول جيد جدا. يف ادلستول راسب % 65،52

𝑥:  نتيجتهم فهي كما يأيت  =
 𝑥

n
 ،𝟏𝟎𝟗𝟑,𝟕𝟓

𝟐𝟗
 = 37,71.  

أك أكثر من  % 60النسبة مئوية كاعتمادا بالقيمة اليت توجد يف اجلدكاؿ، أف 
 فكانت كفاءة تكلم الطالب  إىل األدىن(C)الطالب حيصلوف على نتيجة معيارية مقبوؿ 
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ادلتوسطة اإلسالمية " ادلشهودين هنضة الوطن"باللغة العربية يف الصف األكؿ من مدرسة 
 .منخفضة: بكاكك لومبوؾ الوسطى ىي

إجراءات تعليم اللغة العربية باستخدام األناشيد الُمَعّدة حسب  -ب 
 موضوعات المواد الدراسية 

استعداد التعليم باستخدام األناشيد المعدة حسب موضوعات  -1
 المواد الدراسية

اختيار ادلوضوع من الكتاب ادلقرر ادلناسب بالزماف الدراسي 
كتعد األناشيد بتكوينها مع النوتات ادلوسيقية، ك موضوع األناشيد على 

: موضوع ادلادة: حسب موضوع مادة الدراسة قبل االختبار القبلي، كىو
 "بيتي كبير":  كموضوع األنشودة"البيت"

إجراءات تعليم اللغة العربية باستخدام األناشيد الُمَعّدة  -2
 حسب موضوعات المواد الدراسية في داخل الفصل

 .تقدـ الباحثة التمهيد كالبياف عن موضوع الدرس كأىدافو: أكال  

تبدأ الباحثة بتوزيع األكراؽ اليت فيها نص األنشودة ادلناسبة : ثانيا  
 .مبوضوع الدرس

تأمر الباحثة أف يستمع الطالب إىل تلحُت األنشودة اليت تتغٌت : ثالثا 
كالطالب يستمعوف كينظركف إىل نص . هبا الباحثة حسب نصها

 .األنشودة

 .تكرر الباحثة األنشودة مرة ثانية تلحينان كموسيقان :  رابعا

تقرأ الباحثة قطعة من كلمات األنشودة كتطلب من الطالب أف : خامسا
 .يقلدكاىا مجاعةن مث فرديان حىت ينتهي النص
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 .تشرح الباحثة معاين ادلفردات اليت يف كلمات األنشودة:  سادسا

تبدأ الباحثة بتعليم تلحُت األنشودة حىت جيعل الطالب :  سابعا 
 .يستطيعوف حفظ كفهم األنشودة

 .تأمر الباحثة أف ينشد الطالب مجاعيا مث فرديا:    ثامنا 

تقدـ الباحثة نص احلوار ادلكتوب يف السبورة كتأيت بادلثاؿ :  تاسعا 
اآلخر مث تأمر الطالب أف يقوموا باحلوار حسب ادلثاؿ باجلملة 

 .األخرل متبادالن كمتزاكجان 

تقـو الباحثة بشرح الًتكيب يف اجلملة ادلذكورة من احلوار : عاشرا
 .كاألنشودة كتأمرىم أف يقوموا بالتدرب على الًتكيب

كختتتم الباحثة الدرس بتلخيص كتلحُت األنشودة مع : احلادية عشر
 .الطالب
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ترتيب البرامج الذي قامت به الباحثة من االعمال التجربة في  -ج 
المتوسطة االسالمية بكاوو " المشهودين نهضة الوطن"مدرسة 

لومبوك الوسطى عند تطبيق تعليم اللغة العربية باألناشيد المعدة 
 حسب موضوعات المواد الدراسية

 2,5:الجدول 
 ترتيب العامج الذم قامت بو الباحثة من االعماؿ التجربة

 البيان األنشطة التاريخ/اليوم  الرقم

ماريس  / 21  1
2011 

ادلقابلة األكىل مع مدرس اللغة العربية؛ كتقـو 
الباحثة بتوزيع االستبانة قبل التجربة 

 . للطالب

 

ماريس /28 2
2011 

 

 

 

 

 

 التعارؼ -1

البياف عن قصد رليئ الباحثة يف الفصل  -2
ادلشهودين هنضة "السابع من مدرسة 

ادلتوسطة اإلسالمية بكاكك " الوطن
 .لومبوؾ الوسطى

تدريس اللغة العربية باستخداـ الطريقة  -3
العادية أم القدمية، مث أعلنت الباحثة 
للطالب أف يف االسبوع القادـ سيقدـ 

 .ذلم االختبار القبلي

يشًتؾ فيو الطالب 
للفصل السابع من 

ادلشهودين "مدرسة 
ادلتوسطة " هنضة الوطن

اإلسالمية بكاكك لومبوؾ 
 .الوسطى

االختبار القبلي؛ قدمت الباحثة األسئلة أبريل /4 3
 .للطالب شفهيان 

كاف الطالب يتقدموف 
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أماـ الباحثة كاحدا  2011
 .فواحدا

أبريل /11 4
2011 

 

 

 

 

تشرح الباحثة موضوع ادلادة كأىداؼ  -1
التعليم كالطرؽ ادلستخدمة كىي 

 . باألناشيد

تقدـ الباحثة نص األناشيد بتوزيع  -2
األكراؽ لكل فرد من الطالب، تقرأىا 
بالنغمة كادلوسيقى كالطالب يستمعوف 

ا، كتكرر تلحُت األناشيد مرة  إليها جّيدن
 .ثانية

تقرأ الباحثة قطعة من كلمات األناشيد  -3
 .دكف النغمة كادلوسيقى

تطلب الباحثة أف يكرر الطالب تقليد  -4
قراءة قطعة  كلمات األناشيد حىت يكوف 

 . كل فرد منهم قد قرأىا

تكتب الباحثة بعض ادلفردات اليت  -5
سيتعلمها الطالب يف ىذه ادلادة كاليت 

 .تقع يف األناشيد مث تشرح معانيها

تبدأ الباحثة بتعليم تلحُت األنشودة حىت  -6
جيعل الطالب يستطيعوف حفظ كفهم 

مث تأمر الباحثة أف ينشد . األنشودة
 .الطالب مجاعة مث فرديا

تقدـ الباحثة مجالن من احلوار كتدرسها  -7

يشًتكوف فيها مجيع 
الطالب ككاف مدرسهم 

اللغة العربية يالحظ 
عملية التعليم كالتعلم 

إف موضوع . باألناشيد
كموضوع ". البيت"ادلادة 

 ".بييت كبَت"األناشيد 
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 .  بعد ما تأخذىا من األناشيد

تطلب الباحثة من الطالب أف يقلدكا  -8
نطق احلوار الصحيح بعد أف يستمعوىا 

 .جيدان 

تأمر الباحثة أف يدرس الطالب احلوار  -9
يف البيت كأف يستعدكا لتقدميها يف 

 .اللقاء القادـ

تطلب الباحثة أف ينشد الطالب  -10
 .مجاعيا

أبريل  /18 5
2011 

 

 

بعد التمهيد، تطلب الباحثة أف ينشد  -1
الطالب مجاعيا باألنشودة ادلدركسة يف 

 .األسبوع ادلاضي

مث تأمر الباحثة أف يتقدـ اثنُت من  -2
الطالب إىل أماـ الفصل تباعا لتجريب 

احلوار الذم قد درسواه يف اللقاء 
 . ادلاضي

تقدـ الباحثة نص احلوار ادلكتوب يف  -3
السبورة كتأيت بادلثاؿ اآلخر مث تأمر 

الطالب أف يقوموا باحلوار حسب ادلثاؿ 
 .باجلملة األخرل ثنائيا

قامت الباحثة بشرح الًتاكيب يف اجلملة  -4
ادلذكورة من احلوار كاألنشودة كأمرت 

 .الطلبة أف يقوموا بالتدرب على الًتاكيب

يشًتكوف فيها مجيع 
الطالب ككاف مدرسهم 

اللغة العربية يالحظ 
عملية التعليم كالتعلم 

إف موضوع . باألناشيد
كموضوع ". البيت"ادلادة 

 ".بييت كبَت"األناشيد 
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كختتتم الباحثة الدرس بتلخيص ادلادة  -5
 .كتلحُت األنشودة مع الطالب

مايو /2 6
2011 

تقـو الباحثة بتدريب ادلادة ادلدركسة من  -1
 .حيث ادلفردات كالقواعد

تعلن الباحثة للطالب عن االختبار  -2
 .البعدم

يشًتكوف فيها مجيع 
 .الطالب

مايو /9 7
2011 

 .تقـو الباحثة باالختبار البعدم -1

 كتوزع االستبانة بعد التجربة للطالب -2

كتقـو بادلقابلة مع مدرس اللغة العربية  -3
 .بعد التجربة

كاف الطالب يتقدموف 
أماـ الباحثة كاحدا 

كاألسئلة يف . فواحدا
االختبار البعدم تساكم 

باالسئلة يف االختبار 
 .القبلي

 

الخطة الدراسية في تعليم اللغة العربية باستخدام األناشيد الُمَعّدة  -د 
 حسب موضوعات المواد الدراسية 

 وصف المادة: أوال
 اللغة العربية: ادلادة  

 البيت: ادلوضوع  
 الكالـ: ادلهارة  
  دقيقة80: الوقت  

 السابع من ادلدرسة ادلتوسطة: ادلستول  
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 الهدف: ثانيا
 قدرة الطالب على التكلم باللغة العربية: اذلدؼ العاـ   
 : اذلدؼ اخلاص 

دقة النطق كاخراج احلركؼ إخراجان صحيحان مع مراعات حركات  -1
 .اإلعراب عند التكلم باللغة العربية

 أف يكوف لدل الطالب ادلعلومات عن البيت -2

 أف يكوف لديهم ادلعلومات عن اإلنشاد هبدؼ التعلم -3

 
 الطريقة ادلباشرة: طريقة التدريس :  ثالثا
 الوسائل :  رابعا

 الكتب ادلقرر
 نص األناشيد

 :اجراءات التعليم: خامسا
 .تعيُت االىداؼ كموضوع ادلادة (1

 .توزيع أكراؽ نص األناشيد ادلعدة حسب موضوع ادلادة (2

 .قراءة ادلدّرسة نص األناشيد تلحينان مع ادلوسيقى (3

 .قراءة ادلدّرسة قطعة من كلمات األناشيد مث يتبعها الطالب (4

 .شرح ادلدّرسة دلعاين ادلفردات من كلمات األناشيد (5

 .جتريب الطالب بتلحُت األناشيد مجاعيا مث فرديان  (6

تدريب الطالب على احلوار البسيط كما ىو يف األناشيد باألمثلة  (7
 .األخرل

 .تدريب الطالب على الًتكيب يف اجلملة ادلذكورة من احلوار كاألناشيد (8

 .تلخيص ادلادة كتلحُت األناشيد مجاعيا (9

 التقوًن (10
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 نص األنشودة: سادسا
 البيت: موضوع ادلادة          

 بيتي كبير: موضوع األنشودة 
 

(Coda   البيت  كبَت  البيت  مجيل 
 

 ىذا  البيت  كبَت كمجيل
 

 عندم بيت يف كسط ادلدينة
 

 ىو كبَت كمجيل، ُكنُت مسركران يف بييت
 

 فيها ُغَرؼه كثَتة ككاسعة
 

، كنُت مسركران يف ُغرَفيِت   فيها غرفة النـو
 

  x 2... أين غرفة اجللوس 
 

 ىذه ىي غرفة اجللوس، فيها كراسي كمنضدة
 

  x 2... أين غرفة األكل 
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 ىذه غرفة األكل كراء ادلطبخ، فيها أطعمة على ادلائدة
 

  x 2... ماذا أماـ البيت 
 

 أماـ البيت حديقة مجيلة، فيها أزىاره متنوعة
 
 

  (Post Test)االختبار البعدي  -ه 

إف أىداؼ ىذا البحث ىو معرفة مدل فعالية األناشيد ادلعدة حسب 
موضوعات ادلواد الدراسية يف ترقية مهارة كالـ الطالب للفصل السابع من 

ادلتوسطة اإلسالمية بكاكك لومبوؾ الوسطى " ادلشهودين هنضة الوطن"مدرسة 
من حيث النطق السليم، استيعاب ادلفردات، كاستخداـ القواعد، كيف تنمية 

كىذا االختبار مقدـ . (Post Test)مث يقدـ ذلم االختبار البعدم . الطالقة
كأىدافو دلعرفة تأثَت تلك . للطالب بعد إجراء الطريقة ادلستخدمة يف البحث

الطريقة يف ترقية  كفاءة الطالب يف تكلم اللغة العربية كإجابيات تلك الطريقة 
 .كسلبيتها

كاألسئلة ادلوجودة يف ىذا االختبار تتساكم باألسئلة ادلوجودة يف 
كاقتبس ىذا االختبار من ادلادة اليت قد درسها الطالب يف . االختبار القبلي

ككانت الباحثة قد درست ادلادة من الكتاب ادلقرر يف مدرسة . الفصل
ادلتوسطة االسالمية بكاكك لومبوؾ الوسطى الذم " ادلشهودين هنضة الوطن"

نصف السنة الدراسية )يناسب بالزماف الدراسي ادلقرر من الشؤكف الدينية 
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، كىي تدرس يف الدرس "البيت": موضوع ادلادة. (2011-2010الثانية؛ 
 .2009ىدايت . الثالث من كتاب تعليم اللغة العربية للفصل األكؿ للدكتور د

 Score of)كالنتيجة احملصولة من ىذا االختبار يسمى بنتيجة التجربة 

Experiment)كبعد أف قارنتها الباحثة بالنتيجة احملصولة من االختبار القبلي  

 (Pre Test) أك النتيجة الضابطة (Score of Control).   اتضحت فعالية
 .ىذه الطريقة من ىذه ادلقارنة

 كما (Post Test)من االختبار البعدم  كالنتيجة اليت حصلها الطالب
 :  يلي
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   (Post Test)   االختبار البعدي
المتوسطة " المشهودين نهضة الوطن"لطالب الصف األول من مدرسة 

  2011-2010اإلسالمية بكاوو لومبوك الوسطى 
 

 مهارة الكالـ:             ادلادة            2011 مايو 9:  التاريخ          
  دقيقة          80: البيت                        الوقت          : ادلوضوع        

 
 .عع عن الّصور التالية باإلجابة عن األسئلة اليت جانبها شفهياا  (أ)
 

 ما ىذا ؟: أ   -  1
 ِؾ ؟/أين بيتكَ : ب 
 ماذا يف البيت ؟: ج  

 
 ما ىذه الصورة ؟: أ  - 2

 ِؾ ؟/ِؾ ىذه احلجرة يف بيتكَ /ىل عندؾَ :ب 
 
 ِؾ غرفة اجللوس ؟/ىل يف بيتكَ : أ   - 3

 ماذا يف غرفة اجللوس ؟: ب 
 ىل تأكل يف غرفة اجللوس ؟ : ج 

 
 ما ىذا ؟: أ    - 4

 ماذا تعمل يف ىذه احلجرة ؟: ب 
 ِؾ ؟/ِؾ ىذه احلجرة يف بيتكَ /ىل عندؾَ : ج  
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 تأكلُت ؟/  أين تأكل- أ - 5
 غرفة الطعام ؟ / ماذا يف غرفة األكل- ب

 
 
 :األسئلة قبل تقدًن االختبار، كتُػَقّدـ شفهيان  (ب) 

 !        أىالن كسهالن  -1

 كيف حالك ىذا اليـو ؟ -2

 ما امسِك ؟/ ما امسَك  -3

 أنِت طالبة يف الصف األكؿ ؟/ىل أنَت طالب  -4
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 النتائج المحصولة من االختبار البعدي 
  املتوسطة االسالمية بكاوو لومبوك الوسطى التاريخ " املشهودين هنضة الوطن"ىذه إجابة الطالب يف الصف األكؿ من مدرسة 

 2011من مايو 9
  2,6: الجدول

 النتائج احملصولة من االختبار البعدم
 اإلجابة اسم الطلبة الرقم

 (5)السؤال  (4)السؤال  (3)السؤال  (2)السؤال  (1)السؤال 
 ىذا بيت -أ  عبد اهلل أمصار 1

 بييت يف القرية -ب 
   يف البيت غرؼ-ج 

 ىذه صورة مطبخ - أ
 نعم،عندم - ب
 

 نعم -أ 
تلفزيوف، كراسي،  -ب 

 منضدة
 ال -ج 

 ىذه غرفة النـو -أ 
 (صامت) ... -ب 
 نعم، عندم  -ج 

 

يف غرفة  - أ
 الطعاـ/األكل

 فيها أطعمة، مائدة - ب

 ىذا بيت -أ  أنيت 2
 بييت يف القرية -ب 
 ....يف البيت -ج 

 ىذا مطبخ - أ
 نعم، عندم - ب

 

 نعم -أ 
 منضدة، كراسي -ب 
 ال -ج 

 غرفة النـو -أ 
 (صامتة) ...  -ب 
  نعم عندم -ج 

يف غرفة  - أ
 الطعاـ/األكل

  أطعمة - ب
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 ىذا بيت - أ دارة األسفية 3

 بييت يف قرية كاكك - ب
يف البيت غرؼ - ج

 كحديقة

 ىذه صورة ادلطبخ - أ
  نعم عندم  - ب

 نعم، - أ
كراسي،منضدة،  - ب

 تلفزيوكف
 ال  - ث

 .ىذه غرفة النـو -أ 
 أنا أناـ -ب 
 نعم عندم -ج 

 

يف غرفة  - أ
 الطعاـ/األكل

فيها أطعمة،  - ب
 ادلائدة

 ىذا بيت -أ  ديغي كحي ىادم 4
بييت يف دايُت  -ب 

 كوبور 
 فيها غرؼ كثَتة -ج 

 ىذه صورة ادلطبخ - أ
 نعم، عندم - ب

 
 

نعم فيها غرفة  -أ 
 اجللوس

فيها كراسي،  -ب 
 منضدة، تلفزيوكف

 ال -ج 

 ىذه غرفة النـو -أ 
 نـو -ب 
 نعم عندم -ج 

 

يف غرفة  - أ
 الطعاـ/األكل

فيها أطعمة،  - ب
 ادلائدة

 بيت -أ  ديدم ريغنتيغ 5
 بييت يف كاكك -ب 
 يف البيت غرفة -ج 

 مطبخ - أ
 نعم - ب

 

 ....ال، -أ 
يف غرفة اجللوس  -ب 

 منضدة
 ...ال  -ج 

 غرفة النـو -أ 
 (صامت)....  -ب 
 نعم -ج 

 (صامت)....  - أ
 فيها أطعمة - ب
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 ىذا بيت -أ  غيالغ رمداف 6

 بييت يف كاكك -ب 
 ....يف البيت  -ج 

 مطبخ - أ
 (صامت)....  - ب

 ...نعم، -أ 
يف غرفة اجللوس  -ب 

 كرسي
 (صامت)...  -ج 

 ىذه غرفة النـو -أ 
 (صامت)....  -ب 
 نعم -ج 

يف غرفة  - أ
 الطعاـ/األكل

 (صامت)...  - ب

 ىذا بيت - أ ىَتماف شاه 7
 بييت يف القرية - ب
 غرفة، مطبخ - ج
 

 مطبخ - أ
 نعم - ب

 ...نعم، -أ 
فيها كراسي،  -ب 

 منضدة
 (صامت)....  -ج 

 ىذه غرفةالنـو -أ 
 (صامت)...  -ب 
 نعم -ج 

 

 (صامت)...  - أ
غرفة  يف - ب

الطعاـ /األكل
 مائدة

 ىذا بيت -أ  إئُت سوغاندم 8
 بييت يف كاكك -ب 

 (صامتة)...  - ج

 مطبخ - أ
 نعم - ب

 (صامتة)...  -أ 
فيها  -ب 

 كراسي،منضدة
 ال -ج 

 غرفة النـو -أ 
 نـو -ب 
 نعم -ج 

غرفة  - أ
 الطعاـ/األكل

فيها أطعمة،  - ب
 مائدة

 (صامتة)...  - أ ىذه غرفة النـو -أ  نعم -أ  مطبخ - أ ىذا بيت -أ  جوليا أستيكا 9
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 بييت يف ادلدينة -ب 
،غرفة  -ج  غرفةالنـو

 األكل

 نعم - ب
 

كراسي،  -ب 
 منضدة،تلفزيوف

 ال -ج 

 (صامتة)...  -ب 
 نعم -ج 

 مائدة - ب

 ىذا بيت -أ  ليندا فورمنا سارم 10
 بييت يف القرية -ب 
فيها غرؼ كثَتة،  -ج 

 ، غرفة النـو
 مطبخ

 ىذه صورة ادلطبخ - أ
 نعم عندم - ب

نعم يف بييت غرفة  -أ 
 اجللوس

فيها كراسي ك  -ب 
 منضدة كتلفزيوف

 ال، -ج 

 ىذه غرفة النـو -أ 
 نـو -ب 
 نعم عندم -ج 

يف غرفة  - أ
 الطعاـ/األكل

فيها أطعمة على  - ب
 ادلائدة

 
 ىذا أماـ البيت -أ  لولؤ فاسليوايت 11

 بييت يف كاكك -ب 
 غرفة -ج 

 

 مطبخ - أ
 نعم - ب

   نعم -أ 
 (صامتة)...  -ب 
 ال -ج 

 غرفة النـو -أ 
 (صامتة)....  -ب 
 نعم -ج 

 (صامتة)....  - أ
 أطعمة - ب

 يف غرفة األكل - أ ىذه غرفة النـو -أ نعم، يف بييت غرفة  -أ  ىذه صورة مطبخ - أ ىذا بيت -أ  زلمد شفعي يونس 12
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 بييت يف القرية -ب 
فيها غرؼ كثَتة  -ج 

 ككاسعة

 نعم عندم - ب
 

 اجللوس
فيها صافا،  -ب 

 منضدة، تلفزيوف
 ال -ج 

 أنا أناـ -ب 
 نعم عندم -ج 

فيها أطعمة على  - ب
 ادلائدة

 

 ىذا بيت -أ  زلمد زين الدين 13
 أنا من كارنغ  -ب 

 جانكونغ
 غرفة النـو -ج 

 مطبخ - أ
 نعم - ب

 نعم -أ 
فيها كراسي  -ب 

 كمنضدة
 ال -ج 

 ىذه غرفة النـو -أ 
 (صامت)....  -ب 
 نعم عندم -ج 

 غرفة الطعاـ - أ
فيها أطعمة على  - ب

 ادلائدة

 أماـ البيت -أ  ماىيندرا 14
 يف القرية -ب 
 يف البيت غرؼ -ج 

 مطبخ - أ
 نعم - ب

 نعم، -أ 
 كرسي، تلفزيوف -ب 
 نعم -ج 

 ىذه غرفة النـو -أ 
 (صامت)....  -ب 
 نعم عندم -ج 

 (الجييب)...يف  - أ
 مائدة، أطعمة - ب

 بيت -أ  مارتَتا كيديا نينغسيو 15
 بييت يف القرية -ب 
يف البيت غرفة  -ج 

 صورة مطبخ - أ
 نعم - ب

 نعم -أ 
 كراسي ك منضدة -ب 
 ال -ج 

 ىذه غرفة النـو -أ 
 نـو -ب 
 نعم عندم -ج 

 (ال جتيب)...يف  - أ
 طعم - ب
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،غرفة األكل   النـو
 ىذا بيت  -أ  نور آسية 16

 بييت يف قرية كاكك -ب 
 يف البيت  -ج 

 ىذه صورة ادلطبخ - أ
 نعم عندم - ب

 

 نعم، -أ 
 فيها كرسي،  -ب 

 صورة، تلفزيوف،باب
ال، آكل يف غرفة  -ج 

 األكل

 ىذه غرفةالنـو -أ 
 نـو -ب 
 نعم عندم -ج 

 غرفة األكل - أ
فيها أطعمة على  - ب

 ادلائدة

 ىذا بيت -أ  نور أسناككم 17
 بييت يف القرية -ب 
 (صامت).... -ج 

 مطبخ - أ
 نعم - ب

 نعم -أ 
 فيها منضدة -ب 
 (صامت)...  -ج 

 غرفة النـو -أ 
 (صامت)... -ب 
 نعم -ج 

 (صامت)...  - أ
 أطعمة، مائدة - ب

 ىذا بيت -أ  فاراستيا موليا 18
بييت يف كارنغ  -ب 

 جانكونغ
 فيها غرؼ كثَتة -ج 

 ىذا مطبخ - أ
 نعم - ب

 نعم -أ 
  فيها كراسي -ب 
 ال -ج 

 ىذه غرفة النـو -أ 
 (صامتة)...  -ب 
 نعم عندم -ج 

 

 يف غرفة األكل - أ
فيها أطعمة،  - ب

 .مائدة

 (صامت)... - أ ىذه غرفة النـو -أ  نعم -أ  ىذا مطبخ - أ البيت -أ  رافياف سافوترا 19
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 بييت فيكاكك -ب 
 فيها غرفة األكل -ج 

 فيها كراسي -ب  نعم - ب
 ال -ج 

 (صامت) ...  -ب 
 نعم -ج 

 مائدة - ب

 ىذا بيت -أ  ريكي مارتُت 20
 يف كاكك -ب 
 غرفة النـو -ج 

 مطبخ - أ
 نعم - ب

 (صامت)...  -أ 
 كرسي -ب 
 ال -ج 

 غرفة النـو -أ 
 (صامت)....  -ب 
 (صامت)...  -ج 

 (صامت)...  - أ
 مائدة - ب

 ىذا بيت -أ  ربيعة العدكية 21
 بييت يف القرية -ب 
 فيها غرؼ كثَتة -ج 

 مطبخ - أ
  نعم عندم - ب

 نعم -أ 
 فيها كرسي،منضدة -ب 
 ال -ج 

 ىذه غرفة النـو -أ 
 (صامتة)...  -ب 
 نعم -ج 

 (صامتة)....  - أ
 فيها مائدة - ب

 ىذا بيت -أ  رايسابياف 22
 بييت يف كاكك -ب 
 فيها غرفة النـو -ج 

 مطبخ - أ
 نعم عندم - ب

 نعم -أ 
  فيها كرسي -ب 
 ال -ج 

 ىذه غرفة النـو -أ 
 (صامت)....  -ب 
 نعم -ج 

 (صامت)....  - أ
 (صامت)....  - ب

 ىذا بيت -أ  راقي ىارديانتوا 23
 بييت يف القرية -ب 
 (صامت)....  -ج 

 مطبخ - أ
 (صامت)....  - ب

 نعم -أ 
 فيها كرسي -ب 
 (صامت)....  -ج 

 غرفة النـو -أ 
 (صامت)....  -ب 
 (صامت).... -ج 

 (صامت)....  - أ
 فيها أطعمة - ب
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 ىذا بيت -أ  سؤيف 24
 بييت يف كاكك -ب 
 غرؼ كثَتة -ج 

 (صامت)...ىذه  - أ
 نعم - ب

 نعم -أ 
 فيها كراسي -ب 
 ال -ج 

 غرفة النـو - أ
 (صامت)...  - ب
 نعم عندم - ت

 (صامت)....  - أ
 فيها مائدة - ب

 ىذا بيت -أ  تواه رمداين 25
 بييت يف قرية كاكك -ب 
 (صامت)...فيها -ج 

 (صامت)...  - أ
 نعم - ب

 نعم -أ 
  كرسي، منضدة -ب 
 (صامت) ...  -ج 

 غرفة النـو -أ 
 (صامت)....  -ب 
 نعم -ج 

 (صامت)....  - أ
فيها أطعمة على  - ب

 ادلائدة
 ىذا بيت -أ  ياين فوسفيتا سارم 26

 بييت يف ادلدينة -ب 
 فيها غرفة -ج 

 (صامتة)....  - أ
 نعم - ب

 (صامتة)...  -أ 
  فيها منضدة -ب 
 (صامتة) ...  -ج 

 ىذه غرفة النـو -أ 
 (صامتة)....  -ب 
 نعم -ج 

 (صامتة)....  - أ
 مائدة - ب

 ىذا بيت -أ  زيالين آخر رمداين 27
 بييت يف القرية -ب 
 فيها غرؼ -ج 

 ىذا مطبخ - أ
 نعم - ب

 نعم -أ 
 فيها كراسي -ب 
 ال -ج 

 ىذه غرفة النـو -أ 
 (صامت)....  -ب 
 نعم -ج 

 (صامت)....  - أ
فيها أطعمة، ك  - ب

 مائدة
 ىذا بيت -أ  زين الدين عبد اجمليد 28

 بييت يف كاكك -ب 
 مطبخ - أ

 نعم - ب
 ال -أ 
فيها منضدة،  -ب 

 غرفة النـو -أ 
 (صامت)...  -ب 

 (صامت)...  - أ
فيها أطعمة على  - ب
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 تلفزيوف فيها غرفة األكل -ج 
  ال -ج 

 ادلائدة نعم عندم -ج 

 ىذا بيت -أ  ليمبوت كيسماكايت 29
  بييت يف كاكك -ب 
 فيها غرفة -ج 

 مطبخ - أ
 (صامتة)....  - ب

 (صامتة)....  -أ 
 ...كرسي، -ب 
 ال -ج 

 غرفة النـو -أ 
 (صامتة)....  -ب 
 نعم -ج 

 (صامتة)....  - أ
 مائدة... فيها  - ب
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 2,7: الجدول 
 (Post Test)الطلبة في االختبار البعدي  نتائج

 التقدير النتيجة المؤشر اسم الطلبة الرقم
 الطالقة القواعد ادلفردات النطق

 جيد 75،00 2 3 4 3 عبد اهلل أمصار 1
 جيد  68،75 2 3 3 3 أنيت 2
 جيد جدا 93،75 3 4 4 4 دارة األسفية 3
 جيد جدا 93،75 3 4 4 4 ديغي كحي ىادم 4
 مقبوؿ 62،50 2 2 3 3 ديدم ريغنتيغ 5
 مقبوؿ 56،25 2 2 3 2 غيالغ رمداف 6
 جيد 75،00 2 3 4 3 ىَتماف شاه 7
 مقبوؿ 56،25 2 2 3 2 إئُت سوغاندم 8

 مقبوؿ 56،25 2 2 3 2 جوليا أستيكا 9

 جيد جدا 93،75 3 4 4 4 ليندا فورمنا سارم 10
 جيد 75،00 2 3 4 3 لولؤ فاسليوايت 11
 جيد جدا 93،75 3 4 4 4 زلمد شفعي يونس 12
 جيد 68،75 2 3 3 3 زلمد زين الدين 13
 جيد 75،00 2 3 4 3 ماىيندرا 14
 جيد 75،00 2 3 4 3 مارتَتا كيديا نيغسيو 15
 جيد جدا 100 4 4 4 4 نور آسية 16
 مقبوؿ 62،50 2 3 3 2 نور أسنوكم 17
 جيد 75،00 3 3 3 3 فاراستيا موليا 18
 جيد 68،75 2 3 3 3 رافياف سافوترا 19
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 ضعيف 50،00 2 2 2 2 ريكي مارتُت 20
 جيد 75،00 3 3 3 3 ربيعة العدكية 21
 جيد 68،75 2 3 3 3 رايسابياف 22
 مقبوؿ 62،50 2 3 3 2 راقي ىارديانتوا 23

 مقبوؿ 56،25 2 2 3 2 سؤيف 24

 جيد 68،75 2 3 3 3 تواه رمداين 25
 جيد 68،75 2 3 3 3 ياين فوسفيتا سارم 26
 جيد 75،00 2 3 4 3 زيالين آخر رمداين 27
 جيد 75،00 3 3 3 3 زين الدين عبد اجمليد 28
 مقبوؿ 56،25 2 2 3 2 ليمبوت كسماكايت 29

   2081،25 الجملة 
 71،77 المعدل

 

 :كدلعرفة درجة التكرار من نتائج الطالب يف مهارة الكالـ، نعرضها يف اجلدكؿ اآليت

 2,8: الجدول
 درجةالتكرار من نتائج الطالب يف مهارة الكالـ

مسافة تحديد  التقدير الرقم
 النتيجة

 النسبة المؤية عدد الطالب

  81-100 5  17% (A)جيد جدا  1
  66-80 15 51% (B)  جيد 2
  56-65 8 27،59% (C)مقبوؿ  3
  41-55 1   3،44% (D)ضعيف  4
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  0-41 0 0% (E)راسب  5
  %100 29 الجملة

 

جيد جدا، : من الطالب درجاهتم يف ادلستول % 17يعرؼ من ىذا اجلدكاؿ أف 
يف ادلستول  % 3،44يف ادلستول مقبوؿ، ك  % 27،59يف ادلستول جيد، ك   % 51ك 

𝑥: أما معدؿ نتيجتهم. ال أحد منهم يقوموف يف ادلستول راسب. ضعيف =
 𝑥

n
 ،

𝟐𝟎𝟖𝟏,𝟐𝟓

𝟐𝟗
 = 71,77 . 

 أك أكثر من  %60النسبة مئوية  ، إف 2،7اعتمادا بالقيمة اليت توجد يف اجلدكاؿ 
. ، فدرجة كفاءهتم مرتفعة(B) كجيد (A) الطالب حيصلوف على نتيجة معيارية جيد جداا 

ادلشهودين هنضة "فكانت كفاءة تكلم الطالب باللغة العربية يف الصف األكؿ من مدرسة 
 . مرتفعةادلتوسطة اإلسالمية بكاكك لومبوؾ الوسطى، ىي " الوطن
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تحليل فعالية تطبيق تعليم اللغة العربية باألناشيد المعدة حسب  - و
موضوعات المواد الدراسية في الصف األول من مدرسة 

المتوسطة االسالمية بكاوو لومبوك " المشهودين نهضة الوطن"
 الوسطى

دلعرفة مدل فعالية تطبيق تعليم اللغة العربية باألناشيد ادلعدة حسب 
موضوعات ادلواد الدراسية حاكلت الباحثة تعيُت النتائج احملصولة من 

 .االختبار القبلي كاالختبار البعدم
 :، كما يأيتtكحققت الباحثة ادراكها بالرموز 

 2،9: الجدول
 tالتفصيل من الرموز 

 X1 X2 D Xd اسم الطلبة الرقم

(d-Md) 

X2
d 

 11،9025 3،45 37،50+ 75،00 37،50 عبد اهلل أمصار 1
 94،09 9،70 43،75+ 68،75 25،00 أنيت 2
 81،9025 9،05- 25+ 93،75 68،75 دارة األسفية 3
 81،9025 9،05- 25+ 93،75 68،75ديغي كحي ىادم   4
 11،9025 3،45 37،50+ 62،50 25،00 ديدم ريغنتيغ 5
 7،84 2،80- 31،25+ 56،25 25،00 غيالغ رمداف 6
 11،9025 3،45 37،50+ 75،00 37،50 ىَتماف شاه 7
 7،84 2،80- 31،25+ 56،25 25،00 إئُت سوغاندم 8
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 7،84 2،80- 31،25+ 56،25 25،00 جوليا أستيكا 9
 11،9025 3،45 37،50+ 93،75 56،25 ليندا فورمنا سارم 10
 11،9025 3،45 37،50+ 75،00 37،50 لولؤ فاسليوايت 11
 11،9025 3،45 37،50+ 93،75 56،25 زلمد شفعي يونس 12
 11،9025 3،45 37،50+ 68،75 31،25 زلمد زين الدين 13
 7،84 2،80- 31،25+ 75،00 43،75 ماىيندرا 14
 94،09 9،70 43،75+ 75،00 31،25 مارتَتا كيديا نيغسيو 15
 7،84 2،80- 31،25+ 100 68،75 نور آسية 16
 11،9025 3،45 37،50+ 62،50 25،00 نور أسنوكم 17
 7،84 2،80- 31،25+ 75،00 43،75 فاراستيا موليا 18
 11،9025 3،45 37،50+ 68،75 31،25 رافياف سافوترا 19
 81،9025 9،05- 25+ 50،00 25،00 ريكي مارتُت 20
 94،09 9،70 43،75+ 75،00 31،25 ربيعة العدكية 21
 81،9025 9،05- 25+ 68،75 43،75 رايسابياف 22
 11،9025 3،45 37،50+ 62،50 25،00 راقي ىارديانتوا 23
 7،84 2،80- 31،25+ 56،25 25،00 سؤيف 24
 11،9025 3،45 37،50+ 68،75 31،25 تواه رمداين 25
 94،09 9،70 43،75+ 68،75 25،00 ياين فوسفيتا  26
 7،84 2،80- 31،25+ 75،00 43،75 زيالين آخر رمداين 27
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 234،09 15،30- 18،75+ 75،00 56،25 زين الدين عبد اجمليد 28
 7،84 2،80- 31،25+ 56،25 25،00 ليمبوت كسماكايت 29

   987،50= 𝑑  1139،5475= X
2

d∑ 

 :البياف

 ، X1: باستخداـ (Pre Test)كتشَت الباحثة النتيجة احملصولة يف االختبار القبلي ~ 

  X2:  باستخداـ(Post Test)كالنتيجة يف االختبار البعدم 

 ~Md   = معدؿ مجلةdكالرموز ادلستخدـ ، :Md  = 𝑑

𝑁
  

Md  =
987،50
29 = 34،05  

 ~Xd  =d - Md  
 ~N = 29  
 ~db = N-1= 29-1  = 28 ( ادلعٌت؛ كانت الباحثة تقارف نتيجةt. Test بالنتيجة 

 Significance and)ادلوجودة يف السطر الثامنة كعشرين من جدكاؿ درجة الصدؽ 

Confidence Level)  
 : باستخداـ الرموز اآليتtكتطلب الباحثة ~ 

t = 𝑀𝑑

 
  𝑥2𝑑
𝑁 𝑁−1 

  

t = 
34،05

 
1139 ،5
 

752929
−1 
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t = 
34،05

 
1139 ،5 75812

 

t = 34,

 

051
,40 

t  = 
34،051

,18 

t  = 28،85 

 بالنتيجة ادلوجودة يف السطر الثامن t = 28،85كتقارف الباحثة هبذه النتيجة    
. (Significance and Confidence Level)كعشرين من جدكاؿ درجة الصدؽ 

%. 1% - 5كألف ىذا البحث ىو كالبحث اإلجتماعي فكانت الدرجة ادلستخدمة ىي 
 .( اجلدكايلt )t. tableكجدكاؿ 

 2،76% = 1كالنتيجة ادلوجودة يف الدرجة 
  2،05% = 5كالنتيجة ادلوجودة يف الدرجة 

 .tكىناؾ القانوف يف معرفة فعالية التجربة، إذا كانت النتيجة احملصولة من الرموز 

test( tاحلسايب )  أكثر من النتيجة ادلوجودة يف جدكاؿ درجة الصدؽ(Significance 

and Confidence Level)فكانت الطريقة ادلستخدمة يف التجربة ىي فعالة ، .
كالنتيجة ادلوجودة يف جدكاؿ درجة الصدؽ تسمى . كالعكس منو يدؿ على فشل الطريقة

t. table( tاجلدكايل )  . 
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t. test( tاحلسايب ) > t. table( tاحلسايب ) =  حصلت التجربة 

28،85 > 2،76 

28،85 > 2،05 
اعتمادا بالرموز ادلوجودة كانت حصيلة ىذه التجربة أف األناشيد ادلَعّدة حسب موضوعات 

" ادلشهودين هنضة الوطن"ادلواد الدراسية فعالة يف ترقية مهارة كالـ الطالب يف مدرسة 
 . ادلتوسطة اإلسالمية بكاكك لومبوؾ الوسطى
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 المبحث الثالث 
  عرض بيانات المالحظة وتحليلها ومناقشتها

 
 المدرسالبيانات من مالحظة  - أ

 
إف تعليم اللغة العربية يف ىذه ادلدرسة ال يزاؿ يف احتياج إىل حتسُت دقيق، 

 كالقواعد كاف ادلدرس يستخدـ الطريقة ادلباشرةلقد . خاصة من ناحية ادلدرس
باللغة يشرح ادلدرس ادلواد التعليمية حيث  يف تعليم اللغة العربية، كالًتمجة

يستخدـ ادلدرس الوسائل التعليمية يف تعليم اللغة العربية،  كاإلندكنيسية فحسب، 
 . قلمة أك القلم الصيٍتمثل السبورة كامل

، قاـ ادلدرس باالختبار  كالتعلم الطلبة من التعليم عليوكلتقوًن ما حصل
اعتمد ادلدرس يف التقوًن أيضا على أعماؿ ك. كبإعطاء الواجب ادلنزيلالتحريرم 

الطلبة بالتدريبات ادلوجودة يف الكتاب التعليمي كعلى أعماذلم بالواجبات ادلنزلية 
. كعلى اشًتاكهم يف عملية التعليم داخل حجرة الدراسة

 
 بةالبيانات من مالحظة الطل - ب

 ت يف عملية التعليم كاشًتاكهم فيها، فوجدبة استجابة الطلة الباحثتالحظ
 ذلم رغبة يف تعلم اللغة العربية، فاستمعوا إىل ما قالو ادلدرس كاىتموا بةأف بعض الطل

عماؿ أ من إجابة األسئلة ادلطركحة يف التدريبات كىم ادلدرسبو كعملوا مبا أمر
اللغة ب كثَتا كأكثرىم اليهتموف  بةكلكن، بعض الطل. قدمة ذلمتالواجبات ادلنزلية امل

 لقلة رغبتهم يف اللغة السببكرمبا .  كتكاسلوا يف التعلمزمالئهمالعربية، فتحدثوا مع 
 أكثرىم متخرجوف من بةالعربية أك لضعفهم يف فهم ادلادة ادلدركسة، ألف الطل

.   كمل يتعلموا اللغة العربية إال يف ىذه ادلدرسةاإلبتدائية احلكوميةادلدرسة 
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كحاكلت الباحثة مالحظة الطلبة أثناء تعليم اللغة العربية باألناشيد ادلعدة 
حسب موضوعات ادلواد الدراسية بطلب مدرسُت يف ىذه ادلدرسة لتقوًن عملية 

ادلدرس األكؿ . التعليم ك مالحظة موقف الطالب عند التعلم هبذه ادلادة التجربة
 .يكوف ادلفتش األكؿ، كادلدرس الثاين يكوف ادلفتش الثاين

كالنتيجة األخَتة ذلذه ادلالحظة من ادلفتشُت أف أكثر الطالب متشجعوف 
كىذا يؤدم إىل رغبتهم يف عمل الواجبات اليت . كيتعلموف كىم فرحوف كمسركركف

 كىذه النتيجة كضعتها الباحثة يف ادلالحق . أمرهتا الباحثة
 

المعوقات في تطبيق تعليم اللغة العربية باألناشيد المعدة حسب -   ج
المشهودين "موضوعات المواد الدراسية في الصف األول من مدرسة 

 المتوسطة االسالمية بكاوو لومبوك الوسطى" نهضة الوطن
استنباطا مبا حصلتها الباحثة يف الدراسة عند تطبيق تعليم اللغة العربية  

دلهارة الكالـ باألناشيد ادلعدة حسب موضوعات ادلواد الدراسية يف الصف األكؿ 
ادلتوسطة اإلسالمية بكاكك لومبوؾ الوسطى، " ادلشهودين هنضة الوطن"من مدرسة 

كاعتمادا برأم مدرس اللغة العربية يف ادلقابلة بعد التجربة كالنتيجة يف االستبانة، 
. (Post Test)كاالختبار البعدم  (Pre Test)كنظرا إىل نتيجة االختبار القبلي 

فخلصت الباحثة إىل أف استخداـ ىذه ادلادة فعالة يف ترقية مهارة كالـ الطالب 
ادلتوسطة اإلسالمية بكاكك " ادلشهودين هنضة الوطن"الصف األكؿ من مدرسة 

 .لومبوؾ الوسطى
 على كل حاؿ، تقدـ الباحثة بعض ادلعوقات اليت تواجو على ادلدرس الذم 

 :يريد تطبيق تعليم ىذه ادلادة، كىي كما يلي
 ادلعوقات من ادلدرسة -1
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قلة األكقات يف تعليم اللغة العربية حىت أف يكوف تعليمهم ألجل : أكال 
 .االختبار فحسب

ليس للمدرسة الوسائل ادلتوافرة يف تعليم اللغة العربية، مثل الشريط : ثانيا
 .كمعمل اللغة لسماع األناشيد

 ادلعوقات من ادلدرس -2

 .عدـ كفاءة ادلدرس على تلحُت األناشيد جيدا: أكال 
قلة النشاط أك االلعاب اللغوية يف تعليم اللغة العربية خاصة دلمارسة : ثانيا

 .الكالـ
 ادلعوقات من الطالب -3

 .اختالؼ خلفية الطالب كأثرىا من حيث الكفاءة ك الدافعية: أكال 
قلة ادلعلومات اللغوية لدل الطالب ك ضعف احلماسة لدل بعضهم : ثانيا 

 .يف التعلم
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 الفصل الخامس
 نتائج البحث والتوصيات والمقترحات

 
 نتائج البحث -أ 

  
  اعتمادا مبا ذكرهتا الباحثة يف الفصل الرابع من نتائج هذا البحث من خالل 

املتوسطة اإلسالمية " املشهودين هنضة الوطن"املقابلة مع مدرس اللغة العربية يف مدرسة 
بكاوو لومبوك الوسطى، ومن حيث املالحظة أثناء عملية التدريس وأجوبة الطالب يف 
االستبانة والنتائج االختبار القبلي و البعدي، تلخص الباحثة النتائج اليت حتصل عليها 

 :من هذا البحث فيما يلي
 إن األناشيد املعدة حسب موضوعات املواد الدراسية فعالة يف ترقية مهارة  -1

املتوسطة " املشهودين هنضة الوطن"الطالب يف الصف األول من مدرسة 
اإلسالمية بكاوو لومبوك الوسطى يف التكلم باللغة العربية من حيث نطق العربية 

سليما، اإلملام باملفردات والقدرة على استخدامها، استخدام القواعد والرتاكيب، و 
 .تكلم اللغة العربية بطالقة

 
 إن األناشيد املعدة حسب موضوعات املواد الدراسية ترقي دافعية الطالب الصف  -2

املتوسطة اإلسالمية بكاوو لومبوك " املشهودين هنضة الوطن"األول من مدرسة 
 .الوسطى وتشجعهم على تعلم مهارة الكالم باللغة العربية
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 التوصيات -ب 

  
  ألجل تقدم تعليم اللغة العربية فيما بعد، هناك بعض العوامل الضرورية اليت 

 :البد من االهتمام هبا لدى كل من يهتم باللغة الربية،منها
أن تعطي املدرسة املزيد من الفرص لتعليم اللغة العربية إما داخل املدرسة أم  -1

 .خارجها

 .أن تقوم املدرسة بتكملة الوسائل واألجهزة التعليمية يف تعليم اللغة العربية -2

أن تكون ملدرس اللغة العربية املعلومات الوافرة عن الطرق املختلفة يف تعليم اللغة  -3
 .العربية

أن يقوم مدرس اللغة العربية بإعطاء الطالب األوقات الكثرية ملمارسة النشاطات  -4
 .اللغوية من األلعاب والغناء اليت تدفع محاستهم لتعليم اللغة العربية

أن يكون لدى الطالب املعلومات الكثرية فيما يتعلق بدور اللغة العربية يف احلياة  -5
 .ولديهم احلماسة القوية لتعليم اللغة العربية

 

 المقترحات -ج 

 
إن الباحثة وقد انتهت و أمتت حبثها، ترجو أن يكون هذا البحث وافر املنفعة   

وأن يكون هذا البحث مصدرا و مرجعا . وله فوائد جتذب مجيع املهتمني باللغة العربية
 .ملن أراد املعلومات عن تعليم الدراسة األدبية يف ميدان الدراسة

  وتؤكد الباحثة تأكيدا جازما على أن يف هذا البحث النواقص واخطاء، و ترجو 
 .واهلل موالنا وإليه املصري. مراعاة تصويبها والعفو الكثري
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 (1)ادللحق 
 

تصميم تعليم اللغة العربية باألناشيد المعدة حسب موضوعات المواد 
 الدراسية
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 (2)ادللحق 
 االستبانة من الخبير في مجال تعليم اللغة العربية

:وادلعىن من كل األرقام كما يلي , يف الفراغات ادلعدة (√)حلضرة اخلبري أن يكتب عالمة 
  

 الناقص : 1مقبول   : 2جيد   : 3جيد جدا   : 4ممتاز   : 5

 الرقم
العناصر 
 للتحكيم

 5 4 3 2 1 سئلةاأل

 مالئمة المادة 1

      الوضوح يف اذلدف ادلعريف
      الوضوح يف اذلدف الوجداين

      الوضوح يف اذلدف احلركي
      ادلعاملة بني الطلبة

      التعليم ىف السهولة
      ادوامل بني الصلة

      التدرج
      ودقتها ادوامل سعة

      الطالب حباجة مالئمة
      التعليمية ادوامل صدق

      التناسب مبهارة الكالم
      عدد ادلفردات

      التناسب نص احلوار بأحوال الطلبة
التناسب ثنائية الصغرى ادلعاجلة 

 الصوتية
     

      ادلعاجلة النحوية
      أشكال التدريبات



3 
 

 
 

      أشكال النشاطات
      األسئلة لقياس قدرة الطلبة 

 عرض المادة 2

      الوضوح يف دليل ادلعلم
      الرتتيب يف تقدميو

      الوسيلة ادلستخدمة
      الطريقة ادلستخدمة

3 
 الرسم البياني 

      استخدام احلروف ونوعها ومقياسها

      الرتتيب يف الكتابة
      الصورة

      التزيني
 
 

 :المالحظة
.............................................................................. 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
.............................................................................. 

 ,الخبير
 

______________________ 
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 (3)ادللحق 
 ورقة ادلالحظة للتالميذ

LEMBAR OBSERVASI PERILAKU SISWA 

Hari/ Tanggal                    :  11 2011 ، أبريل  
Pokok Bahasan  :    البيت 

Pertemuan ke-  :    3  (Tiga) 
 

Kualifikasi 

Indikator Jenis Perilaku 

 

No K C B BS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 Tampak bersemangat dalam mendengarkan  

guru.  

 Tampak bersemangat dalam latihan 

berbicara. 

 Tampak bersemangat dalam menyanyikan 

lagu-lagu yang diberikan guru dalam suatu 

materi. 

  bersemangat  dalam melihat peragaan dari 

siswa lain yang berlatih berdialog. 

 

Antusias 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

X 

 X 

 

 

X 

 Tampak gembira dan senang selama 

mengikuti pembelajaran. 

 Roman muka tampak berseri-seri dalam 

mengerjakan perintah-perintah. 

 Tampak senang ketika berinteraksi dalam 

percakapan. 

Keceriaan 2 
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 X 

X 

   Mengajukan pendapat  kepada guru 

 Memberikan makna lain dari yang diberikan 

guru dalam memahami Mufradat. 

Kreatifitas  3 

 

3.   Hambatan / kesulitan siswa :   
 ...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

.................................. 
4.   Hambatan / kesulitan guru : 

 ...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................  

Catatan : 

- Nilai SB  : Bila sebagian besar (>75%) siswa menunjukkan kriteria yang dimaksud dalam 
belajar (antusias, ceria, dan kreatif). 

- Nilai B     : Bila sebagian (50%-75%) siswa menunjukkan kriteria yang dimaksud (sda). 
- Nilai C     : Bila sebagian kecil (<50 %) siswamenunjukkan kriteria yang dimaksud 
- Nilai K   : Bila hanya 1 atau 2 orang siswa saja yang menunjukkan kriteria yang   dimaksud. 
 

Kawo,  11 April 2001  

Pengamat I 

 

____________________ 
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LEMBAR OBSERVASI PERILAKU SISWA 

Hari/ Tanggal                    :  18 April  2011  
Pokok Bahasan  :    البيت 

Pertemuan ke-  :    4 (Empat) 
 

Kualifikasi 

Indikator Jenis Perilaku 

 

No K C B BS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 Tampak bersemangat dalam mendengarkan  

guru.  

 Tampak bersemangat dalam latihan 

berbicara. 

 Tampak bersemangat dalam menyanyikan 

lagu-lagu yang diberikan guru dalam suatu 

materi. 

  bersemangat  dalam melihat peragaan dari 

siswa lain yang berlatih berdialog. 

 

Antusias 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

X 

 X 

 

 

X 

 

 Tampak gembira dan senang selama 

mengikuti pembelajaran. 

 Roman muka tampak berseri-seri dalam 

mengerjakan perintah-perintah. 

 Tampak senang ketika berinteraksi dalam 

percakapan. 

 

Keceriaan 2 

 X    Mengajukan pendapat  kepada guru 

 Memberikan makna lain dari yang diberikan 

Kreatifitas  3 
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X guru dalam memahami Mufradat. 

 

3.   Hambatan / kesulitan siswa :   
 ...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

.................................. 
4.   Hambatan / kesulitan guru : 

 ...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................  

Catatan : 

- Nilai SB  : Bila sebagian besar (>75%) siswa menunjukkan kriteria yang dimaksud dalam 
belajar (antusias, ceria, dan kreatif). 

- Nilai B     : Bila sebagian (50%-75%) siswa menunjukkan kriteria yang dimaksud (sda). 
- Nilai C     : Bila sebagian kecil (<50 %) siswamenunjukkan kriteria yang dimaksud 
- Nilai K   : Bila hanya 1 atau 2 orang siswa saja yang menunjukkan kriteria yang   dimaksud. 
 

Kawo,  18 April 2001  

Pengamat II 

 

____________________ 
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 (4)ادللحق 
 االستبانة للتالميذ قبل تطبيق تعليم األناشيد و بعده

TANGGAPAN SISWA TERHADAP PEMBELAJARAN BAHASA ARAB (MAHARAH 

KALAM) SELAMA INI 

  
Responden            : Siswa 
Nama Responden  : ………………………………………………………………. 

Kelas : ………………………………………………………………. 
 

Petunjuk : 
 

1 Pilihlah salah satu jawaban yang paling sesuai menurut kalian ! 

2 Jawaban angket ini tidak mempengaruhi nilai bahasa Arab (maharah kalam) kalian. 

Pertanyaan 

1. Apabila mendapat tugas dari guru bahasa Arab (maharah kalam) yang harus dikerjakan di 
rumah, maka saya : 

 

 Selalu mengerjakan 

 Kadang mengerjakan kadang tidak 

 Tidak pernah mengerjakan 
 

2. Bila mengerjakan tugas, saya selalu mengerjakannya dengan : 
 

 Senang hati 

 Biasa-biasa saja 

 Terpaksa 
 

3. Tugas yang diberikan guru saya kerjakan dengan.. 
 

 Sendiri 

 Menyontek pada teman 

 Menyuruh orang lain  
 

4. Bagaimana sikap anda terhadap pelajaran bahasa Arab (maharah kalam) ? 
 

 Senang 

 Biasa-biasa saja 

 Kurang senang 
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5. Bila jawaban anda kurang senang, apa yang menyebabkan anda kurang senang terhadap 
pelajaran bahasa Arab (maharah kalam) ? 

 

 Metode mengajar guru kurang menarik 

 Pelajaran bahasa Arab terlalu sulit 

 Kurangnya buku pelajaran yang tersedia 

 Lain-lain ……………………………………………………………… 

6. Bagaimana pendapat anda tentang cara / metode mengajar guru anda ? 
 

 Bagus dan menyenangkan 

 Biasa-biasa saja 

 Kurang bagus dan membosankan 
 

7. Bila pelajaran bahasa Arab (maharah kalam) di kelas, saya selalu datang… 
 

 Tepat waktu 

 Kadang tepat waktu kadang terlambat 

 Selalu terlambat 
 

8. Menurut Pendapat saya, pelajaran bahasa Arab (maharah kalam)  itu … 
 

 Mudah 

 Biasa 

 Sulit  

 

9. Apakah guru memberikan dorongan untuk praktek berbicara ? 
 

 Selalu 

 Kadang-kadang 

 Tidak pernah 

10. Apakah guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk praktek berbicara Bahasa Arab? 
 

 Selalu 

 Kadang-kadang 

 Tidak pernah 
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TANGGAPAN SISWA TERHADAP PEMBELAJARAN BAHASA ARAB (MAHARAH 

KALAM) MENGGUNAKAN LAGU-LAGU BERBASIS MATERI PELAJARAN. 

  

Responden            : Siswa 

Nama Responden  : ………………………………………………………………. 

Kelas : ………………………………………………………………. 

Petunjuk : 
 

1 Pilihlah salah satu jawaban yang paling sesuai menurut kalian ! 
2 Jawaban angket ini tidak mempengaruhi nilai bahasa Arab (maharah kalam) kalian 

Pertanyaan 
1. Bagaimanakah sikap kalian dalam mempelajari bahasa Arab (maharah kalam) dengan 

menggunakan Lagu-lagu Berbasis Tema Materi Pelajaran ?  
 a.    sangat suka b. suka c. biasa d. tidak suka 
     

2. Dengan model pembelajaran bahasa Arab (maharah kalam) seperti yang baru kalian lakukan, 
apakah membantu kalian untuk lebih mudah dalam berbicara dengan bahasa Arab? 

 a.    sangat membantu b. cukup membantu c. biasa aja d. tidak membantu 
     

3. Dengan penyajian materi pembelajaran bahasa Arab (maharah kalam) seperti yang baru kalian 
terima, apakah memudahkan kalian dalam memahami materi pelajaran ? 

 a.    sangat membantu b. cukup membantu c. biasa aja d. tidak membantu 
     

4. Apakah kalian menyukai penyajian materi  yang baru kalian terima ? 
 a.    sangat suka b. suka c. biasa d. tidak suka 
     

5. Dengan menggunakan media lagu dalam belajar bahasa Arab (maharah kalam), apakah kalian 
semakin bergairah (termotivasi) untuk belajar bahasa Arab (khususnya belajar berbicara)?  

 

 a.    sangat bergairah b. bergairah c. biasa aja   d. tidak bergairah  
     

     

6. Setelah mengikuti pembelajaran bahasa Arab (maharah kalam) dengan menggunakan lagu, saya 
mendapat kesan bahwa bahasa Arab (maharah kalam) adalah pelajaran  yang : 

 a. . mudah b. sulit c. biasa-biasa saja d. sangat sulit 

 
7. 

 
Apakah mengajar dengan media seperti yang baru kalian terima perlu dipertahankan ?  

 a.    sangat perlu b. perlu c. biasa / terserah d. tidak perlu 
 

 
 

 

Angket untuk Siswa 

Pasca Eksperimen 
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 (5)ادللحق 
 دليل ادلقابلة الشفهية للمعلم قبل تطبيق تعليم األناشيد وبعده

 

A. Wawancara Sebelum Eksperimen 

 

1. Sebelum memberikan materi, apakah Anda memberikan Pre-tes kepada siswa ?   

2. Bahasa Arab dalam satu minggu, diajarkan berapa jam ?  

3. Setelah memberikan materi, apakah Anda memberikan tugas/PR kepada siswa ? 

4. Bagaimana perkembangan kemampuan bicara bahasa Arab (maharah kalam) siswa 

Madrasah  Tsanawiyah Al Masyhudien NW Kawo selama ini? 

5. Apa kendala atau kesulitan yang bapak/ibu guru hadapi selama ini dalam 

menyampaikan Pelajaran Bahasa Arab ? 

6. Pernahkah bapak/ibu guru menerapkan materi-materi yang bisa membangun gairah 

siswa dalam belajar seperti menyanyi ? 

7. Pernahakah Anda menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi dalam Maharah 

Kalam? 

8. Jika siswa sudah terlihat bosan untuk belajar di kelas, apa yang anda lakukan ? 

 

B. Wawancara Setelah Eksperimen 
 

1. Bagaimana tanggapan Anda terhadap penggunaan Lagu-lagu Berbasis Tema Materi 

Pelajaran dalam Pembelajaran Maharah Kalam ? 

2. Apakah materi ini cukup membantu dalam memotivasi semangat siswa mempelajari 

Bahasa Arab khususnya Maharah Kalam ? 

3. Apakah menurut Anda materi menggunakan Lagu-lagu berbasis tema materi pelajaran  

ini bisa diterapkan di siswa MTs Al Masyhudien NW Kawo ? 

4. Apakah kemampuan Bahasa Arab siswa meningkat dengan diterapkannya materi lagu-

lagu ini, terutama Maharah Kalam ? 

5. Apakah menurut Anda materi ini mudah untuk diterapkan oleh guru? 

6. Apa saran anda terhadap penerapan materi ini ? 
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 (6)ادللحق 
   (Pre Test)   االختبار القبلي

المتوسطة اإلسالمية " المشهودين نهضة الوطن"للطالب الصف األول من مدرسة 
  2011-2010بكاوو لومبوك الوسطى 

 
 مهارة الكالم:             ادلادة            2011 أبريل 4:  التاريخ          

  دقيقة          80 :    الوقت        البيت                       : ادلوضوع        
 

 .عع عن الّصور التالية بااجابة عن األسئلة الل جانبها شفهياًّا  (أ)
 

 ما ىذا ؟: أ   -  1
 ِك ؟/أين بيتتَك : ب 

 ماذا يف البيت ؟: ج  
 
 ما ىذه الصورة ؟: أ  - 2

 ِك ؟/ِك ىذه احلحلرة يف بيتتَك /ىل عندكَك :ب 
 
 ِك غرفة اجللوس ؟/ىل يف بيتتَك : أ   - 3

 ماذا يف غرفة اجللوس ؟: ب 
 ىل تأكل يف غرفة اجللوس ؟ : ج 

 
 ما ىذا ؟: أ    - 4

 ماذا تعمل يف ىذه احلحلرة ؟: ب 
 ِك ؟/ِك ىذه احلحلرة يف بيتتَك /ىل عندكَك : ج  

 تأكلني ؟/  أين تأكل- أ - 5
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 غرفة الطعام ؟ / ماذا يف غرفة األكل- ب
 
 
ّدم شفهياً  (ب)   :األسئلة قبل تقدمي االختبار، وتُ قَك

 !أىالً وسهالً  -1

 كيف حالت ىذا اليوم ؟ -2

 ما امسِت ؟/ ما امستَك  -3

 أنِت طالبة يف الصف األول ؟/ىل أنتَك طالب  -4
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14 
 

 
 

 (7)ادللحق 
   (Post Test)   االختبار البعدي

المتوسطة اإلسالمية " المشهودين نهضة الوطن"لطالب الصف األول من مدرسة 
  2011-2010بكاوو لومبوك الوسطى 

 
 مهارة الكالم:             ادلادة            2011 مايو 9:  التاريخ          

  دقيقة          80:   البيت                        الوقت        : ادلوضوع        
 

 .عع عن الّصور التالية بااجابة عن األسئلة الل جانبها شفهياًّا  (أ)
 

 ما ىذا ؟: أ   -  1
 ِك ؟/أين بيتتَك : ب 

 ماذا يف البيت ؟: ج  
 
 ما ىذه الصورة ؟: أ  - 2

 ِك ؟/ِك ىذه احلحلرة يف بيتتَك /ىل عندكَك :ب 
 
 ِك غرفة اجللوس ؟/ىل يف بيتتَك : أ   - 3

 ماذا يف غرفة اجللوس ؟: ب 
 ىل تأكل يف غرفة اجللوس ؟ : ج 

 
 ما ىذا ؟: أ    - 4

 ماذا تعمل يف ىذه احلحلرة ؟: ب 
 ِك ؟/ِك ىذه احلحلرة يف بيتتَك /ىل عندكَك : ج  

 تأكلني ؟/  أين تأكل- أ - 5
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 غرفة الطعام ؟ / ماذا يف غرفة األكل- ب
 
 
ّدم شفهياً  (ب)   :األسئلة قبل تقدمي االختبار، وتُ قَك

 !        أىالً وسهالً  -1

 كيف حالت ىذا اليوم ؟ -2

 ما امسِت ؟/ ما امستَك  -3

 أنِت طالبة يف الصف األول ؟/ىل أنتَك طالب  -4
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 (8)ادللحق 
 40 - 1من  ( t- table )اجلدول التائي 

 
Pr 0.25 0.10 0.05 0.025 0.01 0.005 0.001 

df 0.50 0.20 0.10 0.050 0.02 0.010 0.002 

1 1.00000 3.07768 6.31375 12.70620 31.82052 63.65674 318.30884 
2 0.81650 1.88562 2.91999 4.30265 6.96456 9.92484 22.32712 
3 0.76489 1.63774 2.35336 3.18245 4.54070 5.84091 10.21453 
4 0.74070 1.53321 2.13185 2.77645 3.74695 4.60409 7.17318 
5 0.72669 1.47588 2.01505 2.57058 3.36493 4.03214 5.89343 
6 0.71756 1.43976 1.94318 2.44691 3.14267 3.70743 5.20763 
7 0.71114 1.41492 1.89458 2.36462 2.99795 3.49948 4.78529 
8 0.70639 1.39682 1.85955 2.30600 2.89646 3.35539 4.50079 
9 0.70272 1.38303 1.83311 2.26216 2.82144 3.24984 4.29681 

10 0.69981 1.37218 1.81246 2.22814 2.76377 3.16927 4.14370 
11 0.69745 1.36343 1.79588 2.20099 2.71808 3.10581 4.02470 
12 0.69548 1.35622 1.78229 2.17881 2.68100 3.05454 3.92963 
13 0.69383 1.35017 1.77093 2.16037 2.65031 3.01228 3.85198 
14 0.69242 1.34503 1.76131 2.14479 2.62449 2.97684 3.78739 
15 0.69120 1.34061 1.75305 2.13145 2.60248 2.94671 3.73283 
16 0.69013 1.33676 1.74588 2.11991 2.58349 2.92078 3.68615 
17 0.68920 1.33338 1.73961 2.10982 2.56693 2.89823 3.64577 
18 0.68836 1.33039 1.73406 2.10092 2.55238 2.87844 3.61048 
19 0.68762 1.32773 1.72913 2.09302 2.53948 2.86093 3.57940 
20 0.68695 1.32534 1.72472 2.08596 2.52798 2.84534 3.55181 
21 0.68635 1.32319 1.72074 2.07961 2.51765 2.83136 3.52715 
22 0.68581 1.32124 1.71714 2.07387 2.50832 2.81876 3.50499 
23 0.68531 1.31946 1.71387 2.06866 2.49987 2.80734 3.48496 
24 0.68485 1.31784 1.71088 2.06390 2.49216 2.79694 3.46678 
25 0.68443 1.31635 1.70814 2.05954 2.48511 2.78744 3.45019 
26 0.68404 1.31497 1.70562 2.05553 2.47863 2.77871 3.43500 
27 0.68368 1.31370 1.70329 2.05183 2.47266 2.77068 3.42103 
28 0.68335 1.31253 1.70113 2.04841 2.46714 2.76326 3.40816 
29 0.68304 1.31143 1.69913 2.04523 2.46202 2.75639 3.39624 
30 0.68276 1.31042 1.69726 2.04227 2.45726 2.75000 3.38518 
31 0.68249 1.30946 1.69552 2.03951 2.45282 2.74404 3.37490 
32 0.68223 1.30857 1.69389 2.03693 2.44868 2.73848 3.36531 
33 0.68200 1.30774 1.69236 2.03452 2.44479 2.73328 3.35634 
34 0.68177 1.30695 1.69092 2.03224 2.44115 2.72839 3.34793 
35 0.68156 1.30621 1.68957 2.03011 2.43772 2.72381 3.34005 
36 0.68137 1.30551 1.68830 2.02809 2.43449 2.71948 3.33262 
37 0.68118 1.30485 1.68709 2.02619 2.43145 2.71541 3.32563 
38 0.68100 1.30423 1.68595 2.02439 2.42857 2.71156 3.31903 
39 0.68083 1.30364 1.68488 2.02269 2.42584 2.70791 3.31279 
40 0.68067 1.30308 1.68385 2.02108 2.42326 2.70446 3.30688 
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