
التعبير الشفويالطالب في تخدام أسلوب خريطة القصة لترقية قدرة اس

)الثانوية اإلسالمية جوريسان مالراك بفونوروغو"اإلسالم"مدرسة إجرائي صفي في بحث (

لنيل درجة املاجستري يف تعليم اللغة العربيةتكميلىحبث 

:عدادإ

S2/٠٦٩٣٠٠١٧/حممد مسرور

:شرافإ

نالدكتور دحية مسقا

شهداء صاحل نورالدكتور 

العام الجامعي

هـ١٤٣١/م٢٠١٠

جمھوریة إندونیسیا
وزارة الشؤون الدینیة

موالنا مالك إبراھیمجامعة
میة الحكومیة ماالنجاإلسال

كلیة الدراسات العلیا
قسم تعلیم اللغة العربیة
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استخدام أسلوب خريطة القصة لترقية قدرة الطالب في التعبير الشفوي

)المية جوريسان مالراك بفونوروغوالثانوية اإلس"اإلسالم"مدرسة إجرائي صفي في بحث (

لنيل درجة املاجستري يف تعليم اللغة العربيةتكميلىحبث 

:عدادإ

S2/٠٦٩٣٠٠١٧/حممد مسرور

:شرافإ

الدكتور دحية مسقان

شهداء صاحل نورالدكتور 

العام الجامعي

هـ١٤٣١/م٢٠١٠

جمھوریة إندونیسیا
وزارة الشؤون الدینیة

موالنا مالك إبراھیمجامعة
اإلسالمیة الحكومیة ماالنج

كلیة الدراسات العلیا
قسم تعلیم اللغة العربیة
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فتتاحيةاال

بسم اهللا الرحمن الرحيم

))نَ وْ لُ قِ عْ تَـ مْ كُ لَّ عَ ا لَ �čȈبِ رَ عَ آناً رْ قُـ اهُ نَ لْ زَ نْـ أَ نَّ إِ ((

)٢:يوسف(
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هداءإ

إلى والدي ووالدتي

رعايتهماالص خبين اين املودة والرمحة منذ صغري ويرافقاأعطانالذ

يف حالة العسر واليسر جزامها اهللا أحسن اجلزاء

إلى أساتذي الذين أدين لهم بالكثير

جالالتقديرا وإ

الزمالءإلى من هم عندي في مقام 

مودة وتقديرا ورغبة يف التقدم العلمي
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الشكر والتقدير

اإلسالم والصالة والسالم على أشرف األنبياء و ين نعمة اإلميان ااحلمد هللا الذي أعط

قرة عيننا حممد صلى اهللا عليه وسلم، أما بعدو واملرسلني حبيبنا وشفيعنا 

البحث، ولك احلمد يا ريب حىت ترضى عداد هذا إنتهاء من باالفضل اهللا عليَّ تقد 

عظيم يف خروج هذا البحث أتقدم بالشكر والتقدير والعرفان إىل الذين كان هلم سهمو ين، ع

:إىل حيز الوجود، ومل يكن حيدوهم إال العمل اجلاد املخلص، ومنهم

النا ملك إبراهيم اإلسالمية جامعة مو احلاج إمام سفرايوغو، مدير مساحة األستاذ الدكتور.١

احلكومية ماالنج

، عميد كلية الدراسات العليا جامعة موالنا ملك إبراهيم مهيمنمساحة األستاذ الدكتور .٢

اإلسالمية احلكومية ماالنج

مساحة الدكتور شهداء صاحل نور، رئيس قسم تعليم اللغة العربية كلية الدراسات العليا .٣

اهيم اإلسالمية احلكومية ماالنججامعة موالنا ملك إبر 

، املشرف األول الذي أفاد الباحث علميا وعمليا ووجه دحية مسقانمساحة الدكتور.٤

خطواته يف كل اعداد مراحل هذا البحث، فله من اهللا خري اجلزاء ومن الباحث الشكر 

اجلزيل والتقدير

لباحث كل العون والتشجيع ، املشرف الثاين فقد قدم لشهداء صاحل نورمساحة الدكتور .٥

طوال فرتة اعداد هذا البحث فلم يبخل بعلمه، فله مين خالص الشكر والتقدير ومن اهللا 

.عظيم الثواب واجلزاء

الباحث أيضا إىل األساتذ املدرسني يف قسم تعليم اللغة العربية كلية الدراسات يتقدم .٦

فلهم .ة ماالنج بكل الشكر والتقديرالعليا جامعة موالنا ملك إبراهيم اإلسالمية احلكومي

من العلوم واملعارف وجزاهم اهللا عىن خري أعطوه من الباحث كل الشكر والتقدير على ما 

.اجلزاء
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بكل الشكر والتقدير إىل أسريت وعلى رأسها والدي الكرمي الذي كان له بعد أتقدم كما .٧

ب للعلم واملعرفة واالخالص اهللا تعاىل فضل إمتام هذا البحث مبا غرسه يف نفسي من ح

يف العمل، ووالديت احلبيبة اليت يطوف فضلها عنقي وكان دعائها املستمر خري معني يل 

.يف حيايت

م٢٠١٠أبريل ٣٠ماالنج، 

الباحث
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تقرير المشرفين

م احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني بسم اهللا الرمحن الرحي

وعلى آله وأصحابه أمجعني

:بعد االطالع على البحث العلمي الذي حضره الطالب

حممد مسرور:اعداد الطالب

٠٦٩٣٠٠٠١٧:رقم التسجيل

ري الشفوي التعبالطالب يف استخدام أسلوب خريطة القصة لرتقية قدرة :موضوع البحث

سالمية جورسان مالراك الثانوية اإل"اإلسالم"مدرسة يف إجرائي صفي حبث (

)بفونوروغو

وافق املشرفان على تقدميه إىل جملس املناقشة

املشرف الثايناملشرف األول

شهداء صاحل نورالدكتور الدكتور دحية مسقان

االعتماد

رئيس قسم تعليم اللغة العربية

شهداء صالح نور.د

١٩٧٢٠١٠٦٢٠٠٥٠١١٠٠١:التوضيفرقم

جمھوریة إندونیسیا
وزارة الشؤون الدینیة

موالنا مالك إبراھیمجامعة
اإلسالمیة الحكومیة ماالنج

ت العلیاكلیة الدراسا
قسم تعلیم اللغة العربیة
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قرار الطالبإ

أنا املوقع أدناه وبيانايت كاآليت

حممد مسرور:االسم الكامل

S2/٠٦٩٣٠٠١٧:رقم التسجيل

حبث (استخدام أسلوب خريطة القصة لرتقية قدرة الطالب يف التعبري الشفوي :العنوان

)الثانوية اإلسالمية جوريسان مالراك فونوروغو"ماإلسال"يف مدرسة إجرائي صفي 

أقر بأن هذا البحث الذي حضرته لتوفري شرط لنيل درجة املاجستري يف تعليم اللغة العربية كلية 

:الدراسات العليا جامعة موالنا ملك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج حتت عنوان

طالب في التعبير الشفوياستخدام أسلوب خريطة القصة لترقية قدرة ال

)الثانوية اإلسالمية جوريسان مالراك فونوروغو"اإلسالم"يف مدرسة إجرائي صفي حبث (

ستقباال أنه موإذا ادعى أحد .أو تأليف اآلخريحضرته وكتبته بنفسي وما زورته من إبداع غري 

ولن تكن املسؤولية على من تأليفه ويبني أنه فعال ليس من حبثي فأنا أحتمل املسؤولية على ذلك، 

.املشرف أو على كلية الدراسات العليا جامعة موالنا ملك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

.جيربين أحد على ذلكإلقرار بناء على رغبيت اخلاصة وملهذا وحررت هذا ا

م٢٠١٠أبريل ٣٠ماالنج، 

توقيع صاحب اإلقرار

حممد مسرور

٠٦٩٣٠٠١٧/S2
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ملخص البحث

استخدام أسلوب خريطة القصة لرتقية قدرة الطالب يف التعبري الشفوي م، ٢٠٠٩حممد مسرور، 

املشرف ).الثانوية اإلسالمية جوريسان مالراك فونوروغو"اإلسالم"يف مدرسة إجرائي صفي حبث (

شهداء صاحل نورالدكتور :الدكتور دحية مسقان واملشرف الثاين:األول

القصة، أسلوب خريطة القصة، التعبري الشفوي:الكلمات األساسية

وفيه -ها املدارس اإلسالمية مهارة التحدث أو الكالم من أربع مهارات لغوية تنمي

ƥ�²وهي ل–التعبري الشفوي  °¦ƾŭ¦�ǶƬē�ƢǸǯ�¦ŚƦǯ�ƢǷƢǸƬǿ¦�ǲǼƫ�¿مهارة (خرى اآلهارات امل

يف التعبري الشفوي أو دليل على ذلك ضعف الطالب الو ).الكتابة والقراءة واالستماع

االتصال باللغة العربية، جانب جتريد املداخل والطرائق التعليمية اليت يستخدمها مدرس اللغة 

بسياق مل بكالم آخر أن مهارة التحدث يدرسها املدرس جرى كما .لتنمية هذه املهارة

تم يلكي وذلك .بناء على هذه املشكلة حدد الباحث هذا البحث يف األسلوب.يتطور

بإجراء أسلوب خريطة القصة يف تعليم التعبري الشفوي، اعتمادا على أن هذا األسلوب 

وهذا .مناسب ومالئم إىل حد كبري لرتقية قدرة الطالب يف التعبري الشفوي للمرحلة الثانوية

األسلوب من اجتهاد الباحث لتطبيق األسلوب التعليمي احلديث والفعايل واالبتكاري يف 

.العربيةتعليم اللغة 

ما مدى فعالية استخدام القصة بأسلوب خريطة القصة :ومشكلة هذا البحث هي

الثانوية اإلسالمية جوريسان "اإلسالم"ىف ترقية مهارة التعبري الشفوي لدي طالب مدرسة 

كيف استخدام أسلوب خريطة )١(:األسئلة التاليةوتتفرع هذه املشكلة مالراك ببنوروغو؟

لرتقيةخريطة القصة ما مدى فعالية استخدام أسلوب )٢(لتعبري الشفوي؟ القصة يف تدريس ا

؟اإلفهام لآلخرينو النطق السليم و التعبري الشفوي يف جمال الثروة اللغوية والرتاكيب اللغوية 

فعالية استخدام القصة بأسلوب خريطة القصة ىف ترقية يهدف هذا البحث إىل معرفة 

الثانوية اإلسالمية جوريسان مالراك "اإلسالم"ب مدرسة مهارة التعبري الشفوي لدي طال

.اإلفهام لآلخرينو النطق السليم و جمال الثروة اللغوية والرتاكيب اللغوية من ببنوروغو
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)١(يف الصف الذي يرتكب من التطبيقي ومنهج هذا البحث من نوع البحث 

أما جمتمع البحث يتكون .التقومي)٤(املالحظة، و)٣(التطبيق، )٢(تصميم خطة التعليم، 

الثانوية اإلسالمية جوريسان مالراك ببنوروغو"اإلسالم"مدرسة من املدرس والطالب يف 

ومن األدوات جلمع البيانات هي املالحظة املنتظمة .م٢٠٠٨/٢٠٠٩العام الدراسي 

.واالختبار القبلي والبعدي والوثائقواالستبانة واملقابلة 

ريس، أن من جانب عملية التد)١(:فيما يليأن تتلخص أما نتائج البحث فيمكن 

وال جتعلهم يبتكرون وينشطون وهم مسرورين جعل الطالب يف أسلوب خريطة القصة فعَّال

(دراستهميف يتشاءمون وميلون  أسلوب خريطة القصة أكثر من جانب النتيجة، أن )٢.

ب اللغوية والنطق يثروة اللغوية والرتاكفعالية لرتقية قدرة الطالب يف التعبري الشفوي من جمال ال

ولذلك فالكلمة الرئيسية يف هذا البحث هي أن استخدام أسلوب .السليم واالفهام لآلخرين

خريطة القصة فعال يف ترقية مهارة التعبري  الشفوي لدي الطالب يف جمال الثروة اللغوية 

.والرتاكيب اللغوية والنطق السليم واإلفهام لآلخرين
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ص باللغة اإلنجليزيةملخ
Moh. Masrur. 2009. Usage of Story with Model of Story Maps To Increase Ability of
Student in Ta'bir Syafawy (Class Action Research in Madrasah Aliyah "AL-ISLAM"
Joresan Mlarak Ponorogo). Advisor: 1) Dr. H. Dihyatun Masqan, M.A. 2) Dr.
Syuhadak.

Keyword: Story, Story Maps Model, Ta'bir Syafawy
Among four Arab Language skills have been developed in Islamic schools,

conversation skill is less getting serious attention among other three skills. Its
indicator is weakening of student in conducting ta'bir syafawy and communicating by
Arabic Language, beside that, instruction method and approach used by teacher less
supporting for development conversation skilled. Conversation skilled taught with just
normal model. This research will focused on the problem of applying story maps
model in study of ta'bir syafawy, with consideration of this model is very suited for
improving ability of student in ta'bir syafawy. The writer tries to apply effective
modern study model.

This research problem is how far the affectivity story maps model in
improving student ability in studying of ta'bir syafawy in Madrasah Aliyah "AL-
ISLAM" Joresan Mlarak Ponorogo?

This Research is to obtain the description of empiric affectivity the study of
ta'bir syafawy by applying story maps model of enrichment of vocabulary (mufrodat),
structure (tarkib lughowy), right pronunciation (nuthq salim), ability to give
understanding (qudrah ifham lil akhar).

This research used class room action research including four steps, those are:
planning, action, observation, and reflection. Population of this research covers Arab
class Language teachers and students in the first grade of MA "AL-ISLAM" Joresan
Mlarak Ponorogo. The instruments of this research are the writer, observation,
interview, questionnaire, test and documentation.

The result of this research indicates that the use of Story by using Story Maps
Model is affective to increase student ability in learning ta'bir syafawy of enrichment
of vocabulary (mufrodat), structure (tarkib lughowy), right pronunciation (nuthq
salim), ability to give understanding (qudrah ifham lil akhar). Therefore, Thesis of
this research is story maps model is effective to improve student ability of ta'bir
syafawy of enrichment of vocabulary, structure, right pronunciation and ability to give
understanding.
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ملخص باللغة اإلندونيسية
Moh. Masrur. 2009. Penggunaan Kisah dengan Model Story Maps Untuk
Meningkatkan Kemampuan Siswa dalam Ta’bir Syafawi (Penelitian Tindakan Kelas
di Madrasah Aliyah “Al-Islam” Joresan Mlarak Ponorogo). Pembimbing: 1) Dr. H.
Dihyatun Masqan, M.A. 2) Dr. Syuhadak.

Kata Kunci: Kisah, Model Story Maps, Ta’bir Syafawy

Di antara empat ketrampilan berbahasa Arab yang dikembangkan di
madrasah-madrasah Islam, ketrampilan berbicara – tidak terkecuali ta’bir syafawy –
kurang mendapat perhatian serius dibandingkan dengan tiga ketrampilan berbahasa
lainnya, indikatornya adalah lemahnya siswa dalam melakukan ta’bir syafawy dan
berkomunikasi dengan bahasa Arab, disamping karena pendekatan dan metode
pengajaran (tahfidh dan tarjamah) yang digunakan guru kurang mendukung untuk
pengembangan ketrampilan berbicara tersebut. Dengan kata lain ketrampilan
berbicara diajarkan dengan model apa adanya. Penelitian ini akan memfokuskan
masalah tersebut dengan menerapkan model story maps dalam pembelajaran ta’bir
syafawy, dengan pertimbangan model pembelajaran ini sangat cocok untuk
meningkatkan kemampuan siswa dalam ta’bir syafawy. Model ini merupakan ijtihad
penulis untuk menerapkan model pembelajaran modern yang efektif .

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Sejauh mana efektifitas model
story maps dalam meningkatkan kemampuan siswa dalam pembelajaran ta’bir
syafawy di Madrasah Aliyah “AL-Islam” Joresan Mlarak Ponorogo?

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran empirik efektifitas
pembelajaran ta’bir syafawy dengan menerapkan model story maps dari segi
pengayaan bahasa (mufrodat), penyusunan kebahasaan (merangkai kalimat),
pengucapan yang tepat, dan kemampuan memahamkan orang lain.

Hipotesis dari penelitian ini adalah model story maps efektif meningkatkan
kemampuan siswa dalam ta’bir syafawy dari segi pengayaan bahasa (mufrodat),
penyusunan kebahasaan (merangkai kalimat), pengucapan yang tepat, dan
kemampuan memahamkan orang lain.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian tindakan kelas yang mencakup
empat langkah, yaitu: perencanaan (planning), tindakan (action), pengamatan
(observation), dan refleksi (reflection). Populasi dari penelitian ini meliputi siswa dan
guru bahasa Arab kelas 1 di MA “Al-Islam” Joresan Mlarak Ponorogo. Adapun yang
menjadi instrumen penelitian adalah peneliti sendiri, obsevasi, wawancara, angket, tes
dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahawa penggunaan cerita dengan model
story maps efektif meningkatkan kemampuan siswa dalam pembelajaran ta’bir
syafawy dari segi pengayaan bahasa (mufrodat), penyusunan kebahasaan (merangkai
kalimat), pengucapan yang tepat, dan kemampuan memahamkan orang lain.
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الفصل األول

والدراسات السابقةطار العاماإل

مقدمةال.أ

هلــا تعلــيم اللغــة العربيــة يف املــدارس اإلســالمية حتــت ظــل وزارة الشــؤون الدينيــة 

تعلــيم اللغــة العربيــة فيهــا يقصــد ليكــون طلبــة ألن .املــدارس األخــرىميــزة ختتلــف عــن 

واألحاديـث النبويـة كاملصـدر األول يف سـتطيعون أن يقـرؤوا القـرآن ياملدرسة اإلسالمية 

وأمـا .اإلسالم ويفهمونه حق الفهـم جبانـب الكتـب اإلسـالمية املكتوبـة باللغـة العربيـة

اهلدف األساسي ىف تعليم اللغة العربية هو كفاءة االتصال بلغة واضحة سليمة شفويا  

١.كانت أو حتريريا

همــة املعوامــل المــن –يعــين اللغــة العربيــة –وفــوق ذلــك كفــاءة اللغــة األجنبيــة 

وذلــــك مطــــابق بتطــــور جمــــال العلــــوم واملعــــارف .تقــــدم العصــــر وتطــــورهلســــتجابة االىف 

املختلفـــة الـــيت تصـــدر مـــن الكتـــب العربيـــة، واملســـافات ليســـت مانعـــة لنيلهـــا مـــن أحنـــاء 

فاللغــة العربيــة مــن إحــدى مــواد دراســية هلــا وظــائف كوســائل ىف تنميــة الــنفس .ملالعــا

بعــد أن يتخرجــوا .للطـالب ىف جمــال االتصــال واملعـارف والتكنولــوجي والفــن واحلضـارة

من دراستهم يرجى هلم أن ينشئوا حىت يصبحوا إنسانا ذكيا متقنا حيث يستعدون ىف 

٢.بناء الوطنمقابل املنافسة ويلعبون دورا مهما ىف 

فهـــي القـــراءة واالســـتماع والكـــالم ىف تعلـــيم اللغـــة العربيـــة أربـــع مهـــارات لغويـــة

العناصــر اللغويـــة األخــرى فهــي املفـــردات واألســلوب وكفــاءة التعبـــري الكتابــة، جانــبو 

ذلــك ألن تعلــيم اللغــة العربيــة لــيس إال للفهــم واإلفهــام لآلخــر بطريقــة .حســب الــنص

كفاءة ىف تعبري املعـارف واألفكـار تكـون .التعبري شفويا أو حتريريا بعد السمع والقراءة

(تدريس فنون اللغة العربية.علي أمحد مدكور١ .١٣.ص).١٩٨٣.مكتبة الفالح:كويتال.
2

Departemen Agama Republik Indonesia. Kurikulum Mata Pelajaran Bahasa Arab Madrasah

Aliyah, (Jakarta: 2006), hal 750.
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التعبــري لــيس فرعــا لغويــا معــزوال عــن بــاقي ٣.ةمــن أمهيــة املهــارات ىف تعلــيم اللغــة العربيــ

القـراءة واالسـتماع والكــالم (فـروع اللغـة، بـل هـو متشـابك ومـداخل يف مهارتـه اللغويـة 

ع فــروع اللغــة األخــرى إىل حــد كبــري، فهــو متشــابك مــع القواعــد النحويــة مــ)والكتابــة

والصـــــرفية، متشـــــابك مـــــع اإلمـــــالء واخلـــــط، متشـــــابك مـــــع األدب والنصـــــوص النثريـــــة 

إذا كانـــت كفـــاءة تعبـــري الطـــالب ٤.والشـــعرية، متشـــابك مـــع البالغـــة والبـــديع والبيـــان

ضـعيفة فتــأثر إىل كفـاءة أخــرى ألن التعبـري الشــفوي مـن إحــدى الـدوافع لنيــل املعــارف 

ǶŮƢȈƻ�̈ȂǫÂ�ǶǿƾǏƢǬǷÂ�Ƕǿ°ƢǰǧƘƥ��ƢǿÂŐǠȇ�À¢�ÀȂǠȈǘƬǈȇ�ǶĔ¢�Ʈ ȈƷ�ǺǷ.

التعبـــــري الشـــــفوى عنـــــد حممـــــد علـــــى الســـــمان هـــــو التمهيـــــد واملـــــدخل للتعبـــــري 

تأثري اللغة علـى الفكـر فـيكمن ىف عمليـة ترتيـب الصـور الذهنيـة ىف ألفـاظ ٥.لتحريريا

تتألف من كلمات مرتبة ترتيبا معينا تعرب عن هذه الصور، كما أن اللغـة تسـاعد الفـرد 

وذلــك ٦.مــن حيــث التعبــري عمــا يريــده بأســلوب يتناســب مــع املخــاطبنيعلــى التفكــري

يـــدل علـــى أن التفـــوق ىف التعبـــري دليـــل علـــي التفـــوق ىف املـــواد والـــتمكن منهـــا ولـــيس 

.وهو مظهر للفهم ووسيلة إىل اإلفهام٧العكس،

وأمـــــا احلـــــدث ىف امليـــــدان، ال يســـــعى الطالـــــب أن يفهـــــم املـــــواد الدراســـــية بـــــل 

هـذا احلـال .حيفظـهملـا بكالم آخر أنه سوف يستطيع أن يعرب النص بطالقـة .حيفظها

مال يظهــر افرتاضــا أن اللغــة العربيــة مــادة للتحفــيظ، وىف تدريســها يصــبح التحفــيظ عــا

وتلـك العمليـة .وذلك جيعل اللغـة العربيـة مـادة مملـة وخموفـة للطـالب.مهما قبل الفهم

.تغل ابتكار الطالب ىف تعبري النص

3
Muhib Abdul Wahab, Teknik dan Pendekatan Penyajian Materi Bahasa Arab. Makalah Diklat

Fasilitator Guru Bidang Studi Bahasa Arab dan Sastra Arab pada Madrasah Tsanawiyah. (Jakarta:
Badan LITBANG Agama dan Diklat Keagamaan. Pusat Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga
Teknis Keagamaan, Departemen Agama RI), tgl. 9-18 Mei 2004. Hal. 1.

(تعليم اللغة العربية بني النظرية والتطبيق.حسن شحاتة٤ .٢٤١.ص،)٢٠٠٢.لبنانيةالدار املصرية ال:القاهرة.
(التوجيه ىف تدريس اللغة العربية.حممود علي السمان٥ .٢٤٥.ص).١٩٨٣.دار املعارف:القاهرة.
(طرق تدريس اللغة العربية.إبراهيم، زكريا٦ .١٧.ص،)س.د.دار املعرفة اجلامعية:م .د.
.٢٤٥.ص، مرجع سابق.حممود علي السمان٧
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هذا هو الذي يدفع الباحث حللول تلك املشكالت بقيام البحـث العملـي ىف

الثانويــة اإلســالمية مــالراك بونوراغــو "اإلســالم"مدرســة الصــف الــذي فعلــه علــى طلبــة

وهــذا البحــث يقصــد لرتقيــة كفـاءة الطــالب ىف تعبــري املــواد الدراســية . الصـف األولىف

(أو النصوص املقرؤة تعبريا شفويا، كمثل إجابة األسئلة اليت قدمها )٢(السؤال، )١:

تعبري املواد الدراسية أو النصوص املقـرؤة تعبـريا )٣(املدرس أو زمالئهم نفس الصف، 

.شفويا ىف اللغة العرابية

الثانويـــة اإلســـالمية خاصـــة "اإلســـالم"عمليـــة تعلـــيم اللغـــة العرابيـــة ىف مدرســـة 

ملهــارة تعبــري النصــوص املقــرؤة تركيــز علــى التحفــيظ، مــن أن املــدرس يركــز تعليمــه علــى 

حتفــيظ املــواد الدراســية وال علــى فهمهــا حيــث تكــون كفــاءة الطــالب ىف تعبــري الــنص 

.واد الدراسيةتؤثر إىل قوة حتفيظهم أو ضعفهم على امل

مــــع أن التعبــــري لــــيس جمموعــــة مــــن املهــــارات اللغويــــة املتنوعــــة الــــيت أن يتقنهــــا 

الطالـب حــىت يصــبح متمكنــا ممــا يريــد أن يعــرب عنــه ىف يســر، بــل إن للتعبــري بعــدا آخــر 

ــــرتبط بتحصــــيل  غــــري هــــذا البعــــد اللغــــوي، وهــــو البعــــد املعــــريف، وهــــذا البعــــد املعــــريف ي

كـار واخلـربات عـن طريـق القـراءة املتنوعـة الواعيـة، وهـذا البعـد املعلومات واحلقـائق واألف

املعـــريف يكســـب الطالـــب عنـــد الكتابـــة الطالقـــة اللغويـــة، والقـــدرة علـــى بنـــاء الفقـــرات 

٨.وترتيبها وعمقها وطرافتها

الطرائـــق املســـتخدمة ىف إن حســـب مالحظـــة الباحـــث و ، مـــا تقـــدمجانـــب إىل 

الثانوية اإلسالمية جوريسان مالراك بونوروغو "اإلسالم"ليم اللغة العربية ىف مدرسة تع

ضـعف الطـالب تسـبب هـذه الطرائـق املسـتخدمة مـن العوامـل الـيت و جامدة وتقليديـة، 

هلــا دور –جانــب املــدرس والطــالب –ىف التعبــري الشــفوي، لــذا تكــون طريقــة التعلــيم 

¦�ŚƦǠƫ�ľ�Ƕē ƢǨǯ�ƨȈǫǂƫ�ľ�ǶȀǷلنصوص املقروءة أو املواد الدراسية تعبريا شفويا.

.٢٤٢.ص، مرجع سابقحسن شحاتة، ٨
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هناك طرائق التعليم املختلفـة احلديثـة الـيت ال تركـز علـى قـوة التحفـيظ بـل علـى 

Story)خريطـة القصـةأسـلوبتوليـة وفهـم املـواد الدراسـية، منهـا  Maps). عنـد مـدكور

فالقصــــة فيهــــا فكــــرة ومغــــزى ٩،"حكايــــة القصــــص مــــن أهــــم ألــــوان التعبــــري الشــــفوي"

وســــرد ١٠.وخيــــال، وتركيبــــات لغويــــة، ولكــــل هــــذا أثــــره ىف تكــــوين شخصــــية الطــــالب

القصص فن مجيل، إذا أجيد كان مصـدر متعـة لـذة للسـامع، فهـو يعتمـد علـى حسـن 

فخالصــة الكــالم أن ١١.اإللقــاء وتنغــيم الصــوت مبــا يتناســب مــع األحــداث واحلركــات

رتقيـة فهمهـم يف تعلـيم التعبـري الشـفوي لخريطة القصـة الباحث يريد أن يطبق أسلوب 

وعلـى ذلـك فـالعنوان الكامـل مـن هـذا .على النصـوص املقـروءة وتسـاعدهم ىف ترتيبهـا

شـفوي اسـتخدام القصـة بأسـلوب خريطـة القصـة يف ترقيـة مهـارة التعبـري ال"البحث هو 

".الثانوية اإلسالمية جوريسان مالراك بفونوروغو"اإلسالم"لدي طالب مدرسة 

البحثأسئلة .ب

ما :انطالقا على ما سبق فمشكلة البحث الرئيسة اليت قدمها الباحث هي

لدي التعبري الشفوي ترقية مهارة ىف أسلوب خريطة القصة مدى فعالية استخدام 

وسوف ؟جوريسان مالراك ببنوروغوية اإلسالمية الثانو "اإلسالم"مدرسة طالب 

:حياول البحث إجابة هذا السؤال من خالل األسئلة اآلتية

لدي طلبة تدريس التعبري الشفوي كيف استخدام أسلوب خريطة القصة يف .١

؟جوريسان مالراك ببنوروغوالثانوية اإلسالمية "اإلسالم"مدرسة 

صياغةالتعبري الشفوي يف لرتقيةريطة القصة خاستخدام أسلوب ما مدى فعالية .٢

جوريسان مالراك الثانوية اإلسالمية "اإلسالم"لدي طالب مدرسة الثروة اللغوية 

؟ببنوروغو

.٩٧.ص، مرجع سابق.علي أمحد مدكور٩
.١٦٠.صاملرجع نفسه، ١٠
.١٦١.صاملرجع نفسه، ١١



٥

الرتاكيب اللغوية صياغةلرتقيةخريطة القصة استخدام أسلوب ما مدى فعالية .٣

؟ك ببنوروغوجوريسان مالراالثانوية اإلسالمية "اإلسالم"لدي طالب مدرسة 

لدي النطق السليم صياغةلرتقيةخريطة القصة استخدام أسلوب ما مدى فعالية .٤

؟جوريسان مالراك ببنوروغوالثانوية اإلسالمية "اإلسالم"طالب مدرسة 

اإلفهام لآلخر صياغةلرتقيةخريطة القصة استخدام أسلوب ما مدى فعالية .٥

؟جوريسان مالراك ببنوروغوسالمية الثانوية اإل"اإلسالم"لدي طالب مدرسة 

أهداف البحث.ج

ترقية ىف خريطة القصةاستخدام أسلوب فعالية هذا البحث إىل معرفة يهدف

الثانوية اإلسالمية، وخاصة يف "اإلسالم"ة مدرسلدى طالبالتعبري الشفوي مهارة 

لى اإلفهامالقدرة عو السليم، النطق و ،الرتاكيب اللغويةو ،ثروة اللغويةالصياغة 

.لآلخرين



٦

فروض البحث.د

:إىل أسئلة البحث، استند الباحث إىل الفروض التاليةبالنظر

ىف ترقية تدريس التعبري الشفوي أكثر فعاليةىفخريطة القصة استخدام أسلوب .١

جوريسان الثانوية اإلسالمية "اإلسالم"لدي طالب مدرسة الثروة اللغويةصياغة 

.مالراك ببنوروغو

ىف ترقية فعاليةىف تدريس التعبري الشفوي أكثر خريطة القصة استخدام أسلوب .٢

الثانوية اإلسالمية "اإلسالم"لدي طالب مدرسة الرتاكيب اللغويةصياغة 

.جوريسان مالراك ببنوروغو

ىف ترقيةفعاليةىف تدريس التعبري الشفوي أكثر خريطة القصة استخدام أسلوب .٣

جوريسان الثانوية اإلسالمية "اإلسالم"ي طالب مدرسة لدالنطق السليم

.مالراك ببنوروغو

ىف ترقية فعاليةىف تدريس التعبري الشفوي أكثر خريطة القصة استخدام أسلوب .٤

جوريسان الثانوية اإلسالمية "اإلسالم"لدي طالب مدرسة القدرة على اإلفهام

.مالراك ببنوروغو

أهمية البحث.هـ

:يد البحث اآليتميكن أن يف

النظريات والطرائق ملزيد إثراء املعلومات ىف جمال الرتبية خاصة ىف ، الباحث.١

.واألساليب احلديثة ىف تعليم اللغة العربية

، يعطى هذا البحث تضمينا واسهاما على املدرسة ومدرسي اللغة العربية فيها.٢

اجية التعليم اجلاذبية اسرت وااللغة العربية ليستخدمياملدرسة وخاصة على مدرس

.واالبداعية أو ما ال جيعل الطالب مملني



٧

حدود البحث.و

:حدود هذا البحث يلخص يف ثالثة جوانب وهي

استخدام ، املوضوع الذي يكون حدا يف هذا البحث هواحلدود املوضوعية.١

والسبب الذي يعود .القصة بأسلوب خريطة القصة ىف تدريس التعبري الشفوي

:اختيار هذا املوضوع هوإىل 

تعليم اللغة العربية يف املدارس اإلسالمية وخاصة تدريس التعبري الشفوي مل )أ

ينال اهتماما كبريا من مدرس اللغة العربية نفسه وفضال من طالب مدرسة 

وتدريس مهارة .جوريسان مالراك ببنوروغوالثانوية اإلسالمية "اإلسالم"

.أكثر اهتماما من تدريس التعبري الشفويالقرأة والكتابة واالستماع

قدرة الطالب يف التعبري الشفوي مازالت ضعيفة، مع أن أكثرهم يسكنون يف )ب

املعهد وقد تعلموا فيه اللغة العربية كثريا من املرحلة االبتدائية إىل املرحلة 

.الثانوية

دي الطالب عملية تدريس التعبري الشفوي فيها يصبح عملية مملة وخمافة ل)ج

.لتجريد الطريقة املستخدمة يف التعليم فهي طريقة الرتمجة والتخفيظ 

"اإلسالم"، فاملكان الذي جيعله الباحث مكانا لبحثه هو مدرسة احلدود املكانية.٢

والسبب .، وخاصة للصف األولجوريسان مالراك ببنوروغوالثانوية اإلسالمية 

رسة هي أن تدريس اللغة العربية فيها ال الذي يدفع الباحث يف اختيار هذه املد

خيتلف من وقت إىل آخر، حيث تكون قدرة الطالب يف مهارة التعبري الشفوي 

نمع أن هذه املدرسة تقع يف املعهد والطالب يسكنون فيها ويتعلمو .ضعيفة

.فيها العربية كل اليوم بل كانت اللغة العربية لغة التعليم والتعلم

-٢٠٠٧لعام الدراسي ، إجراء هذا البحث العلمي يف الصف لةاحلدود الزماني.٣

.جوريسان مالراك ببنوروغوالثانوية اإلسالمية "اإلسالم"يف مدرسة ا٢٠٠٨



٨

تحديد المصطلحات .ز

يف هــــذا البحــــث عــــدة املصــــطلحات ولــــذا كــــي ال يســــبب اخلطــــاء يف فهمهــــا 

:فحدد الباحث املصطلحات املستخدمة يف موضوع هذا البحث

أدب مســــموع قبــــل أن يعــــرف الطفــــل القــــراءة والكتابــــة فهــــي متثــــل حاجــــة القصـــة.١

لــذلك نالحــظ عليــه رغبتــه يف متابعــة أحــداث أيــة .أساســية الزمــة مليولــه ورغباتــه

�À¢�ǺººººǰŻ�Ǿººººǻ¢�ƢººººǸǯ�ƨººººǠƬŭ¦�ǾººººȈǳ¤�¼Ȃººººǈƫ�Ǿººººǻȋ�ƢēƢȈººººǐƼǋÂ�ƢººººȀƯ®¦ȂƷ�ƨººººǧǂǠǷÂ�ƨººººǐǫ

طفــل عــددا لــذلك مــن املستحســن أن يعــرف ال.يــتقمص أحــد شخصــيات القصــة

التذوق األديب اجليـد يف هـذه السـن :وافرا من القصص لتحقيق أهداف عدة منها

املبكرة والطفل بطبيعته وجداين، والقصة من أهم العوامـل الـيت تبـين عليهـا الناحيـة 

١٢.الوجدانية من فرح وغضب وما إىل ذلك

هــو الكــالم املنطــوق الــذي يعــرب عــن أحاســيس ومشــاعر وخــواطر التعبــري الشــفوي .٢

١٣.الفرد، وما يريد أن حيصله من معلومات وأفكار لألخرين بأسلوب سليم

١٤.يطي لتسهيل فهم النصوصصنع الرسم التخطهي خريطة القصة .٣

الدراسات السابقة .ح

لى فيما يلي عرض الباحث إجيازا بعض الدراسات اليت تكون حبثها يرتكز ع

.تنمية مهارة الكالم وترقيتها بطرائق متنوعة وأساليب خمتلفة يف املدارس اإلسالمية

هذا البحث يستهدف إىل التعبري عن مهارة الكالم ١٥دراسة عبد الغافر،:منها

١٧٧.ص،)٢٠٠٣توبة، مكتبة ال:الرياض(طرائق تعليم اللغة العربيةحممد إراهيم اخلطيب، ١٢
١٤٢.املرجع نفسه، ص١٣
Penerapan.٢٠٠٤.إيكو فورنومونور حيايت و موليادي ١٤ Model Story Maps dalam Meningkatkan

Kemampuan Mereproduksi Cerita Pendek bagi Siswa SLTP.Jurnal Ilmu Pendidikan.Jilid II. ٢منرة.

.١٧١.ص
جنروكـــي مشـــاين جروجـــول ســـوكاهرجو جـــاوى "املـــؤمن"مهـــارة الكـــالم و طـــرق تدريســـها ىف املدرســـة الثانويـــة اإلســـالمية .عبـــد الغـــافر١٥

.٢٠٠٢االنج، اجلامعة اإلسالمية احلكومية م، الوسطى



٩

جنروكي مشاين جروجول "املؤمن"وطريقة تدريسها ىف املدرسة الثانوية اإلسالمية 

ىف هذا .سوكاهرجو جاوى الوسطى عرب الباحث الذى يستهدف إىل وصف احلال

خاصة ما يتعلق بطريقة احلال، يريد الباحث معرفة األحوال املتعلقة مبهارة الكالم و 

تدريسها، فالنموذج األنسب لعملية الوصف هو الطريقة واملدخل الكيفي، وذلك 

ىف هذا البحث يريد الباحث معرفة اجراء .بالتخطيط أو تصميم دراسي للقضية

ومعرفة العوامل الداعمة "املؤمن"تعليم مهارة الكالم ىف املدرسة الثانوية اإلسالمية 

"املؤمن"اآت دراسة مهارة الكالم ىف املدرسة الثانوية اإلسالمية والعائقة ىف اجر 

.جنروكي مشاين جروجول سوكاهرجو جاوى الوسطى

انطالقا من مظهر املسألة بأسباب هذا الفشل عند ١٦،بادرماندراسةوأما 

فطريقة .تعليم مهارة الكالم لطالب املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية سيدوهرجو

حبث املوضوع هي طريقة التحقيق أى حتقيق تعليم مهارة الكالم فيها بالنظريات 

 والطالب وجبانب ذلك أيضا ونتيجته أن بعض العيوب صدر عن املدرسني.املناسبة

أن عدد الساعات لتعليم اللغة العربية باملدرسة حصتان فقط، وهذا ال يكفى لتدريب 

بل أن بيئة املدرسة أيضا ال .الطالب باملهارات األربع الىت يهدف إليها التعليم

�ǶȀǼȈƥ�ƢǸȈǧ�¾Ƣǐƫȍ¦�ƾǼǟ�ƨǏƢƻ�¿Ȑǰǳ¦�ľ�Ƕē°ƢȀǷ�ǂȇȂǘƫ�ȄǴǟ�§ Ȑǘǳ¦�ƾǟƢǈƫ

.ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳƢƥ�ƨƯ®ƢƄ¦�ȄǴǟ�ǲƦǫ�ǺǷ�¦Â®ȂǠƬȇ�Ń�ǶĔ¢Â��ƨȈƥǂǠباللغة ال

(بحث أن يصف عن يقصد هذا ال١٧مرضيات رسمة،دراسةو  أمهية )١:

)٢(دور إمكانية معلمي اللغة العربية ىف حماوالت رفع مهارة الكالم لدى التلميذات، 

©¦ǀȈǸǴƬǳ¦�Ãƾǳ�¿Ȑǰǳ¦�̈°ƢȀǷ�ǂȇȂǘƫ�ľ�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ¦�ȂǸǴǠǷ�Ƣđ�¿ȂǬȇ�ŕǳ¦�©ȏÂƢƄ¦.

احلكومية ونتيجته تدل أن إمكانية معلم اللغة العربية ىف املدرسة الثانوية الدينية 

اجلامعـة اإلسـالمية ،مهارة الكالم وطريقة تدريسها ىف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية ىف سيدوهرجو جـاوى الشـرقية.بادرمان١٦

.٢٠٠٢، ماالنجاحلكومية 
،دور إمكانيـة معلـم اللغـة العربيـة ىف تطـوير مهـارة الكـالم لـدى تلميـذات املدرسـة الثانويـة الدينيـة احلكوميـة مـاالنج.مرضيات رمسة١٧

.٢٠٠٣اجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج، 



١٠

ماالنج هلا دور مهم ىف حماوالت رفع مهارة الكالم لدى التلميذات، يظهر ذلك ىف 

�ǶǴǠǷ�Ƣđ�¿ȂǬȇ�ŕǳ¦�¿Ȑǰǳ¦�̈°ƢȀǷ�ľ�ŉȂǬƬǳ¦Â�ǽǀȈǨǼƫÂ�ǶȈǴǠƬǳ¦�ƲǷƢǻǂƥ�ǖȈǘţ�ƨȈǻƢǰǷ¤

�ǶǴǠŭ¦�Ƣđ�¿ȂǬȇ�ŕǳ¦�©ȏÂƢƄ¦�ľ�Ǯ ǳǀǯÂ��̈ƾȈŪ¦�©Ȑǿƚŭ¦�ľ�ǞǬƫ�ƢǷȂǸǟ�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ¦

برنامج (هارة الكالم إما ىف احلصص الواجبة وإما ىف احلصص اإلضافية ىف رفع م

ىف املساء حاوهلا املعلم باحلد األقصى، وكذلك إسناد البيئة )التعليم اخلصوصي

اللغوية الىت وجدت كالمها يتظمنان مباشرة ىف مهارة الكالم لدى التلميذات مما حيرز 

".اجليد"القيمة ىف معدل 

ىف هذا البحث وصف الباحث اجراء تعليم ١٨دى،دراسة مفتاح اله

مهارة الكالم باللغة العربية ىف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية باسوروان 

واملشكالت املواجهة ىف تعليم مهارة الكالم باللغة العربية فيها واحملاوالت الىت يقوم 

ƨǴǰǌŭ¦�Ǯ Ǵƫ�ǲū�² °ƾŭ¦�Ƣđ. من هذا البحث يعرف أن تعليم مهارة الكالم باللغة

العربية ىف تلك املدرسة مل يتمكن من حتقيق غايته املقررة، واملشكالت املواجهة فيه 

واضح، ونقصان فرصة املدرس لنيل املعلومات احلديثة عن غايته غري :فكما يلى

تعليم مهارة الكالم باللغة العربية، ونقصان نظام املدرسة ىف التعليم وخلفية تربية 

الطالب املختلفة، ونقصان نشاط الطالب ليسألوا الدرس الذى ال يفهمونه، وعدم 

ليم مهارة الكالم للمدرسة بيئة التعليم اجليد، وعدم كتاب دليل املتعلم اخلاص عن تع

.الثانوية اإلسالمية، ونقصان اعداد وسائل التعليم وطرق التعليم املطبقة غري مناسبة

يهدف هذا البحث وصف عوامل الضعف لتعليم ١٩،لطيف.أدراسة

العوامل من الدارس )٢(العوامل من املدرس و)١(مهارة الكالم الىت تشتمل على 

.العوامل من وسائل التعليم املستخدمة)٤(العوامل من املنهج الدراسي و)٣(و

اجلامعةاإلسالمية احلكومية تعليم مهارة الكالم باللغة العربية ىف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية باسوروان،.مفتاح اهلدى١٨

.٢٠٠٣ماالنج، 
اجلامعــة عوامــل الضــعف لتعلــيم مهــارة الكــالم ىف اللغــة العربيــة باملدرســة الثانويــة اإلســالمية احلكوميــة األوىل بونتييانــك،.لطيــف.أ١٩

.٢٠٠٣كومية ماالنج، اإلسالمية احل



١١

العربية باملدرسة الثانوية ونتيجته أن عوامل الضعف لتعليم مهارة الكالم ىف اللغة

اإلسالمية احلكومية األوىل بونتييانك من بني العوامل املذكورة نتوقف على املدرس 

وقلة اإلستيعاب على املواد يتولد .الذى مل يستوعب املواد املدروسة استيعابا جيدا

رسون واحلاصل ال يستطيع الدا.إىل عدم قدرته على إلقاء املواد إلقاء مشوقا وجمتذبا

جبانب أنه ال يستخدم طرق .فهم املواد الدراسية ويضعف باعثهم ومهتهم ىف تعلمها

.التدريس اجليدة إال طريقة احملاضرة وال يستفيد وسائل التعليم أحسن اإلستفادة

.ويليها املواد املدروسة الصعبة وكثرة العبأ وقلة مصادر التعليم

يهدف هذا البحث إىل حل مشكالت تدريس ٢٠،نور هادىدراسة

التعبري الشفهي والتعبري التحريري الىت يواجهها املدرسون سواء كان ىف املدارس أم ىف 

لتعبري ىف معهد كيف تدريس ا"لذلك اختار الباحث مشكلة البحث .املعاهد

أخذ الباحث هذا املعهد حملل البحث ألن ".الدراسات القرآنية سنجاسرى ماالنج

التالميذ فيه الذين يدرسون ىف املدارس العامة أو اجلامعات اإلسالمية جييدون التعبري 

وهذه الظاهرة تدعو الباحث ملعرفة كيفية تدريس التعبري  .الشفهي والتعبري التحريري

ونتيجته أن نوع تدريس التعبري ىف .لدراسات القرآنية سنجاسرى ماالنجىف معهد ا

معهد الدراسات القرآنية سنجاسرى ماالنج نوعان مها التعبري الشفهي والتعبري 

�ǶđȂǴǫ�ľ�ƢǷ�¦ÂŐǠȇ�À¢�ǀȈǷȐƬǳ¦�ǞȈǘƬǈȇ�Àȋ�Ȃǿ�ǾȈǧ�ŚƦǠƬǳ¦�ǆ.التحريري ȇ°ƾƫ�» ƾǿÂ

موضوعات .ة شفهيا كان أو حتريرياوما يشاهدونه ىف بيئتهم بعبارة سليمة صحيح

املادة ىف تدريس التعبري هي ما يتعلق بالبيت واملدرسة و أعضاء اإلنسان واللعب 

.والسوق واملدينة ومكتب الربيد وموقف القطار

بعد الحظنا عملية التعليم والتعلم ىف الربنامج ٢١،سيف المصطفىدراسة

الطريقة املستعملة :اخلاص حنن مل نر احلصول على املستوى اجليد، األسباب منها

.٢٠٠٣، اجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج، عبري ىف معهد الدراسات القرآنية سنجاسرى ماالنجتدريس التنور هادى،٢٠
دراسة حالـة ىف الربنـامج اخلـاص (العام اسرتاتيجية تعليم مهارة الكالم ىف ضوء اجتاه التعليم والتعلم على السياق سيف املصطفى،٢١

.٢٠٠٦، اجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج، )لتعليم اللغة العربية باجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج



١٢

ي الطريقة غري جدابة وال حتصل حصيلة تعلم الطالب حصوال مقنعة، االسرتاتيجية ه

ونتيجته هي اسرتاتيجية تعليم مهارة الكالم .املستعملة هي ال جترى كما هي املطلوبة

Jigsawباجتاه التعليم والتعلم على السياق العام الىت استخدمتها طريقة  Method هي

ذلك ليكون الطلبة متحمسني ومنتبهني ىف الدراسة وال اسرتاتيجية جذابة وممتعة، و 

.يصيبهم امللل، والطالب حيصلون على تعلمهم حصيلة جيدة

له خصائصا ختالف مع البحوث نظرا من تلك البحوث فهذا البحث 

السابقة، هذا البحث يركز حبثه يف التعبري الشفوي واملواد الدراسية املستعملة يف ترقية 

دي الطلبة هى القصص والنوادر واحلكايات، وهذه القصص يعلمها التعبري الشفوي ل

ويهدف هذا البحث لرتقية قدرة الطلبة يف التعبري .الباحث بأسلوب خريطة القصة

.جوريسان مالراك ببنوروغواإلسالمية الثانوية "اإلسالم"مدرسة الشفوي لدي طلبة 



الباب الثاني

اإلطار النظري

مفهوم التعبير الشفوي.أ

إن الغاية من تدريس اللغة هي فهم وتفهيم، فهم ما يقول ويقرأ وتفهيم ما 

عما يف وعرب ١وكتابة بسرعة ووضوح،)حمادثة(جيتاح نفوسنا من خواطر وأفكار، قوال 

ولذلك فإن أي عملية تعبري أشفهية كانت أم خطية .أعرب وبني بالكالم:نفسه

فالفكرة "تستلزم وجود األفكار والكلمات املناسبة اليت جتسد هذه األفكار، 

فالتعبري إذا عملية منو لغوي ٢".والكلمات شرطان متالزمان حلصول عملية التعبري

وفكري، يستمر مع اإلنسان يف مجيع مراحل حياته، بفضل مطالعاته وخرباته املطردة، 

وإذا أردنا أن نقارب هذه العملية النامية مع عدد .واختالطه بغريه من الناس

ا أن ذخرية الطفل اللغوية يف الكلمات اليت يكتسبها الطفل يف سنواته األوىل لتبني لن

السنة الثالثة من عمره تقدر بتسع مائة كلمة ويف الرابعة بألف ومخس مئة كلمة ويف 

٣.اخلامسة بألف كلمة ويف السادسة بألفني ومخس مئة كلمة

التعبري الشفوي هو الكالم املنطوق الذي يعرب عن أحاسيس ومشاعر وخواطر 

والتحدث ٤.ا يريد أن حيصله من معلومات وأفكار لألخرين بأسلوب سليمالفرد، وم

أو التعبري الشفوي هو النشاط اللغوي األول يعتمده الطفل يف قضاء حاجاته وتسيري 

أمور حياته، ألنه غري قادر على استخدام الكتابة كوسيلة من وسائل االتصال 

لذا البد من تدريب التالميذ على التعبري الشفوي ملواجهة املواقف املختلفة ٥.غويالل

١٥٧.ص،)١٩٨٠دار العلم للماليني، :بريوت(رائد الرتبية العامة وأصول التدريسفايد عبد احلميد، ١
١٣٠.ص، )١٩٨٣اب اللبناين، دار الكت:لبنان(مناهج وأساليب يف الرتبية والتعليمديب الياس، ٢
١٣٤.املرجع نفسه، ص٣
١٤٢.مرجع سابق، صحممد بن إبراهيم اخلطيب، ٤
١٩٠.ص، )١٩٨٠دار القلم، :ويتكال(تدريس اللغة العربية باملرحلة االبتدائيةحممد صالح الدين جماور، ٥



١٤

ومن هنا يصبح من الضروري أن تقدم املدرسة برناجما للغة الشفهية، يقوم .مستقبال

أساس من ختري املواقف الطبيعية ملمارسة األطفال ألنشطتهم داخل املدرسة يف على 

ودور املدرس هنا االستماع ما دام التلميذ متحدثا، فإذا سكت .تلقائية ورغبة وميل

التلميذ وعجز عن متابعة الكالم، حتدث املدرس بصورة تكفل للتلميذ استئناف 

كذلك يرصد املدرس .يب بقدر حاجتهاحلديث، مبساعدته ببعض املفردات والرتاك

األخطاء اليت يقع فيها التلميذ أثناء تعبريه الشفهي ملناقشتها يف أوقات معينة، 

.واملواقف الطبيعية هذه ترتك الفرصة للتلميذ للتعبري عن أفكاره هو ال عن أفكار غريه

ومن .افيتحدث عن األشياء اليت مارسها أو أوقات فب يف ذهنه وال نفرض عليه شيئ

هنا يتبني خطأ تزويد التلميذ بالعناصر والعبارات املختلفة مقدما بل ترتك له احلرية يف 

Ƣđ�ǶǴǰƬȇ�Ŗǳ¦�ƨǬȇǂǘǳ¦Â�ǾȈǧ�ǶǴǰƬȇ�Ä¢�ƾȇǂȇ�ƢǷ�ƾȇƾŢ.٦

تم به لكن املتكلم اجليد هو الذي يتكلم عن شيئ يعرفه متام املعرفة، بل ويه

أيضا وعلى ذلك فاملفهوم اجليد الذي نريد أن نلفت النظر إليه هنا يقوم على أساس 

فأصول املنهاج قد فرضت أن من أهم امليادين اليت يشتق .النظرية والوظيفية يف الرتبية

�À¢�ƾƥȏ�ĺǂǻ�Â¢�ǶǴǠǻ�śƸǧ��ǶǴǠƬŭ¦�ǾȈǧ�Ǌ ȈǠȇ�Äǀǳ¦�ǞǸƬĐ¦��ǶȈǴǠƬǳ¦�» ¦ƾǿ¢�ƢȀǼǷ

ǴǠƬŭ¦�ǲǠŝ�ǶƬĔ م قادرا على القيام باملطالب أو الوظائف، أو املهام اليت يتطلبها منه

�À¢�ȆǤƦǼȇ�¿ƢǠǳ¦�ǶȈǴǠƬǳ¦�ǲƷ¦ǂǷ�À¢�ŚƦǠƬǴǳ�ƨƦǈǼǳƢƥ�¦ǀǿ�ŘǠǷÂ��ǾȈǧ�Ǌ ȈǠȇ�Äǀǳ¦�ǞǸƬĐ¦

يتجه تعليم التعبري فيها إىل متكني التالميذ من القيام جبميع أنواع النشاط اللغوي اليت 

Đ¦�ǶȀǼǷ�ǞǸƬĐ¦�ƢȀƦǴǘƬȇ تمع، وبذلك ينبغي أن يكون األساس الذي يقوم عليه تعليم

٧.التعبري هو ألوان النشاط اللغوي حمادثة ومناقشة ووسائل

وإذا كانت مسؤولية منو احملادثة تقع على كاهل املدرسني مجيعا فإن مدرس 

�ÄȂǤǴǳ¦ȂǸǼǳ¦�ǞǷ�ƢȈǌǸƬǷ�¾ƢĐاللغة العربية ينبغي له أن يسهم إسهاما فعاال يف هذا ا

ففي احلالة األوىل من املرحلة االبتدائية ميكن أن يوجه للتالميذ .والفكري للتالميذ

١٤٣-١٤٢.صحممد بن إبراهيم اخلطيب، مرجع سابق، ٦
٢٤٥، ، مرجع سابق، صخاطر٧



١٥

األسئلة ويتلقى إجابتهم، وأن يدفعهم إىل التعبري والتحدث عن الصور واملناظر اليت 

وأن حيثهم على قص القصص وسرد احلكايات مع تلوين املواقف يف.يعرضها أمامهم

حىت إذا ما منا التالميذ .أثناء سرد القصص يف الضوء الشخصيات وما تعرب عنه

�ȄǴǟ�ǶĔǂŻ�ŕƷ�©ƢȀȈƳȂƬǳ¦Â�©ƢǸȈǴǠƬǳ¦� ƢǬǳ¤�ń¤�Ƕđ�ȄǬƫ°¦�ƨȈǻƢưǳ¦�ƨǬǴū¦�Ŀ�Ƣȇǂǰǧ

إلقاء الكلمات يف املناسبات املختلفة اليت نتم يف أجواء املدرسة من دينية واجتماعية 

أيضا بتدريبهم على إذاعة األخبار سواء من خالل املدرسة أو ويقوم املدرس .ووطنية

�ǺǷ�Â¢�̈ ¦ǂǬǳ¦�² Â°®�¾Ȑƻ�ǺǷ� ¦ȂǇ�©ƢȈƷǂǈŭ¦�ǲȈưŤ�ȄǴǟ�Ƕđ°ƾȇ�ƢǸǯ�Ǧ ǐǳ¦�Ŀ

٨.خارجها

.اتفق دارسوا اللغة العربية على أن التعبري نوعان أحدمها شفهي واآلخر كتايب

مفتاح التعليم يف املرحلة االبتدائية :ماده احملادثة اليت هيفأما التعبري الشفهي فع

ƨȇȂǤǴǳ¦�ƨƯ®ƢƄ¦�² Â°®�Ŀ�Ƣē¦ǀǳ�ƾǐǬƫ�ƢȀǼǰǳ�� ¦Ȃǈǳ¦�ȄǴǟ�ƲȀǼŭ¦�² Â°®�ǞȈǸŪ.٩

األهداف واألصول والضوابط من التعبير الشفهي.ب

يد التالميذ على الكالم الصحيح، اهلدف الرئيسي من التعبري الشفوي هو تعو 

وإيراد األفكار املرتبة املتسلسلة جبرأة وثقة بالنفس، تبعدان بالولد عن اخلطأ أو اخلوف 

منه، وهذه الثقة بالنفس حتل عقدة لسان الولد وتساعده على النجاح يف دروسه يف 

تالميذ على التعبري عن أفكارهم كذلك يهدف التعبري الشفوي إىل تدريب ال١٠.احلياة

وشعورهم بلغة شهلة لكن صحيحة، وتزويدهم بقدر من الكلمات والتعابري، يكفي 

للتعبري عن هذه األفكار والعواطف، وما يهم يف هذه املرحلة ليس مبقدار املفردات 

واملرادفات واألضداد اليت حيفظها الولد، بل مقدار حاجته إليها وقدرته على 

٥١، صمرجع سابقالسيد، ٨
١٦٣.فايد عبد احلميد، مرجع سابق، ص٩

١٥٨.املرجع نفسه، ص١٠



١٦

ألنه كلما زاد عدد الكلمات اليت يستطيع الطفل استعماهلا زاد ١١.استخدامها

حمصوله اللغوي، وكلما زادت دقته يف تعريف الكلمة زادت مقدرته على ادراك 

فكلمة تفاحة مثال تستطيع أن تزيد معلومات الطفل عما تتضمنه من معان .معناها

أن نوجه إليه جمموعة من األسئلة تنطلق من وصفها تدور حول معناها األصلي ب

Ƣđ�̧ƢǨƬǻȏ¦�ǲƟƢǇÂ�ń¤�ȆƳ°ƢŬ¦.١٢

إن اللغة ليست سوى احلديث الشفوي الذي يعرب عن أفكار اإلنسان ويقوم 

اللسان ويعود األطفال على حسن النطق باحلروف من خمارجها ومعرفة الكلمات 

ل قصرية مفيدة ويعطى األطفال اجلرأة على القول دون الصحيحة واستعماهلا يف مج

وملا كانت من هذه األمهية للتعبري الشفوي اقتضى األمر ضوابط ١٣.خوف أو تردد

:لتتم به الفائدة على وجهها الصحيح، وتتلخص هذه الضوابط يف

. الكلمات واإلجاباتاالبتعاد عن العامية واستعمال الفصحى يف.١

جيب عند تسمية األشياء امللموسة عدم فصل الشيئ عن امسه، فنعرض أمام .٢

.األطفال الشيئ الذي نود أن نعرفهم عليه، مث نطلب تسميته حاال

جيب أن حنرص على حسن لفظ كل كلمة وخنرج حروفها واضحة ومن خمارجها .٣

.هاعدة مرات قبل الطلب إىل أحد التالميذ ترديد

جيب عدم االكثار من الكلمات اجلديدة يف الدرس الواحد، بل االقتصار على .٤

.ثالث أو أربع كلمات يف درس السنة األوىل على األكثر

عدم قبول اإلجابات اجلماعية من تالميذ الصف، بل حناول أن جييب كل مبفرده .٥

.وحسن لفظهاملعاينة مقدرة كل تلميذ على ترديد اإلجابة الصحيحة مبعناها 

٢٥٠ديب الياس، مرجع سابق، ص١١
٢٤٨املرجع نفسه، ١٢
١٥٨.فايد عبد احلميد، مرجع سابق، ص١٣



١٧

تقوم دروس التعبري اللغوية األوىل على كلمات فصيحة تصور عادات واعماال .٦

١٤.تتصل حبياة التلميذ األوىل

أسس ومبادئ هامة في تعليم التعبير الشفهي.ج

�ÄȂǤǳ�Ȃǿ�ƢǷ�ƢȀǼǷ�ǆ Ǉȋ¦�ǽǀǿÂ��ƢēƢǟ¦ǂǷ�ǺǷ�ƾƥȏ�ǆ Ǉ¢�ƨƯȐƯ�ŚƦǠƬǴǳ

.تربوي ومنها ما هو نفسيومنها ما هو 

:األسس اللغوية 

.العمل على إمناء احملصول اللغوي بالطريقة الطبيعية كالقرأة واالستماع.١

التعبري الشفوي أسبق من التعبري الكتايب.٢

٣.ƨȈǻƢȈƦǳ¦�ƢȀƦȈǳƢǇ¢Â�Ƣē¦®ǂǨǷÂ�ƨǤǴǳ¦�ƾǟ¦Ȃǫ�¿¦ƾƼƬǇ¦�ǺǈƷ�ȄǴǟ�Ƥ ȇ°ƾƬǳ¦

تعانة باألغاين واألناشيد والقصص يف تزويد وميكن االس–مزامحة اللغة العامة .٤

١٥.التالميذ باللغة الفصيحة

:واألسس التربوية 

احلرية، إذ من حق التلميذ أن مينح نصيبه من احلرية يف درس التعبري، فيرتك له .١

ية أحيانا يف اختيار املوضوع الذي جيب أن يتحدث  أو يكتب فيه، كما احلر 

نرتك له احلرية يف عرض األفكار اليت يريدها أو اليت نلفته إليها فيدركها أو حيسها 

�ǽǀǿ�Ƣđ�Ä®ƚȇ�Ŗǳ¦�©¦°ƢƦǠǳ¦�Ŀ�Ǯ.يف نفسه دون فرض أو تقييد ǳǀǯ�¦ǂƷ�ÀȂǰȇÂ

đ�Ǟǫǂȇ�ƨǼȈǠǷ�©¦°ƢƦǟ�ǾȈǴǟ�µ ǂǨƫ�Ȑǧ��°Ƣǰǧȋ¦ا كالمه.

ليس للتعبري كغاية زمن معني وال حصة حمددة بل هو نشاط لغوي مستمر.٢

١٦٤-١٦٣.املرجع نفسه، ص١٤
١٥٠.ص، )١٩٨٣دار املعارف، :مصر(املوجه الفين ملدرسي اللغة العربيةعبد العليم إبراهيم، ١٥



١٨

٣.�À̄¤Â��ƞȈǌǳ¦�¦ǀđ�ǪƥƢǇ�ǶǴǟ�Ǿǳ�ÀƢǯ�¦̄¤�ȏ¤�ƞȈǋ�Ǻǟ�ŚƦǠƬǳ¦�ǾǼǰŻ�ȏ�ǲǨǘǳ¦

ينبغي أن خنتار املوضوعات املتصلة بأذهان التالميذ واليت تستثري اهتمامهم 

.وجتذب انتباههم

:األسس النفسية

١.�ǶēȂƻ¢Â�ǶȀȇƾǳ¦Â�ǞǷ�ª ƾƸƬǳ¦Â��ǶȀǇȂǨǻ�Ŀ�ƢǸǟ�ŚƦǠƬǳ¦�ń¤�¾ƢǨǗȋ¦�ǲȈǷ

وأصدقائهم

ميل األطفال إىل احملسات ونفورهم من املعنويات.٢

ينشط التالميذ إىل التعبري إذا وجد لديهم الدافع واحلافز، وكانوا يف موقف يتوافر .٣

.فيه التأثري واالنفعال

وا أطفاهلم بالرفق واألناة وأن  يتذكروا أن الطفل جيب على املدرسني أن يأخذ.٤

.يعاين صعوبات كبرية يف حماولته التعبري لقلة زاده اللغوي

غلبة التهيب واخلجل على بعض التالميذ.٥

احملاكاة والتقليد، لذلك جيب أن حيرص املدرسون على أن تكون لغتهم يف .٦

١٦.الفصل لغة سليمة جديرة بأن حياكيها التلميذ

يف التعبري، حنن أمام عملية تكوين شخصية التالميذ وننمية حمصوله اللغوي، 

وتدريبه على التعبري عن أفكاره بدون خطأ، وهذا يستوجب احلرص على اللغة 

.الصحيحة داخل الصف كما يستوجب إصالح اللهجات العامة لدي املتعلمني

:يذ مؤهال للتعبري الصحيح منهاوهناك عدة أساليب جلعل التلم

.دعوته إىل مالحظة ما يراه حوله يف الطبيعة من حيوانات وأشياء.١

الرد على أسئلته حول ما يبدو أنه أسرار مغلقة ومشكالت معقدة، تكتنفه من  .٢

كل جانب، ويراها يف الشجرة ويف الزهرة ويف الثمرة ويف اجلدول ويف البحر ويف 

١٤٩-١٤٨.املرجع نفسه، ص١٦



١٩

 اهلواء ويف الغيوم ويف كل ما يقع عليه بصره وتدركه اجلبل ويف الشمس ويف

.حواسه

.تشجيعه على االختالط واللعب مع رفاقه وزيارة األهل واألقارب.٣

١٧.تشجيعه على املطالعة ومشاهدة األفالم الرتبوية.٤

لى حتقيق وكلما اتسعت أساليب التعبري وتنوعت كلما كان ذلك مساعدا ع

:الغرض منه، وهذا الغرض يتلخص يف

.متكني التالميذ من التعبري عما يف نفوسهم أو عما يشاهدونه بعبارة سليمة.١

.توسيع دائرة أفكارهم.٢

.تزويدهم مبا يعوزهم من املفردات والرتاكيب.٣

.تعويدهم التفكري املنطقي وترتيب األفكار وربط بعضها ببعض.٤

١٨.واقف احليوية اليت تتطلب فصاحة اللسان والقدرة على اإلرجتالإعدادهم للم.٥

أو مراعاة األسس التالية يف تعليم مهارة الكالم أو التحدثاملدرسجيبو 

:التعبري الشفوي

تسبقهما انتهاج الطريق الطبيعي يف تعليم اللغة، هو أن القراءة والكتابة البد أن.١

�ƨƠȈē�ƾǠƥ�ƢǸȈǧ�ƨƥƢƬǰǳ¦Â�̈  ¦ǂǬǴǳ�ƞȈē�Ŗǳ¦�Ȇǿ�ƨƯ®ƢƄ¦Â��®¦ƾǠƬǇ¦Â�ƚȈē�ƨǴƷǂǷ

صوتية ونفسية، حيث أنه من األخطاء املرتكبة يف جمال تعليم اللغة يف احللقة 

تعليم التالميذ القراءة والكتابة منذ دخوهلم إىل .األوىل من املرحلة االبتدائية

االبتدائي، األمر الذي يؤدي إىل تراكم الصعوبات املدرسة يف الصف األول 

ولقد أثبتت معظم الدراسات أن ١٩.وبالتايل إىل نفور التالميذ من جو املدرسة

خالل احلديث، وأن احلديث أمر اخلطوة األوىل لتعلم القراءة والكتابة تتم من

٢٣٨.ديب الياس، مرجع سابق، ص١٧
١٤٥.عبد العليم إبراهيم، مرجع سابق، ص١٨
٤٧.، ص)١٩٨٩:القاهرة(املوجز يف طرائق تدريس اللغة العربية والرتبية الدينيةحممود أمحد السيد، ١٩



٢٠

أساسي بالنسبة لألطفال لبناء ثروة كثرية من األفكار واملفردات قبل أن نبدأ 

٢٠.تعليمهم القراءة

ة ارشاد املتعلم إىل ضرورة التخطيط للتحدث ويتم ذلك باإلجابة عن األسئل.٢

:التالية

ملن أحتدث ؟ وذلك بتحديد نوعية املستعني الذي يستمعون إىل املتحدث -

ǶēƢǿƢš ¦Â�ǶŮȂȈǷÂ�ǶēƢƦǣ°Â�ǶǿŚǰǨƫ�¶ƢŶ¢�ȄǴǟ� ƢǼƥ.

ملاذا أحتدث ؟ أي حتديد األهداف اليت سيحققها من هذا احلديث ويتم -

حتديد ذلك استنادا على مستوى املستمعني ونوعيتهم ونوعية حمتوى 

.ديثاحل

مباذا أحتدث ؟ ويقصد بذلك احملتوى الذي سيتناوله املتحدث الذي -

يتناسب مع هدف احلديث ونوعية املستمعني مما يؤدي إىل جعل املتحدث 

يعد للمحتوى باطالعه على مصادر املعلومات الالزمة مما ينمى لديه 

.أسلوب البحث، والتعلم الذايت واالعتماد على التفس

ويعىن ذلك األسلوب الذي يعتمده املتحدث والطريقة اليت كيف أحتدث ؟ -

�ƨǴƠǇȋ¦�ƨƥƢƳ¤�Ǯ ǳǀƥ�ǶǰƸƬȇÂ�ǞǸƬǈŭ¦�ń¤�ǂ̈ǰǨǳ¦Â�ƨǷȂǴǠŭ¦�Ƣđ�ǲǏȂȇ

.السابقة

طبيعة عملية التعبير الشفوي.د

تتم عملية الكالم بناء على أسس عقلية منظمة مرتابطة حبيث يكون أحدها 

:مدكور يف عدة خطوات أوجزها فيما يليوقد حددها على .سببا يف وجود اآلخر

قبل أن يتحدث املتحدث البد من استشارته .االستشارة، التفكري، الصياغة والنطق

للحديث، فاحلديث استجابة للمثري، واملثري إما أن يكون سؤاال من سائل أو منظر أو 

٢٤٠.، ص)١٩٨٧:القاهرة(، آخرون، تعليم اهللا العربية،يونسعلى فتحى ٢٠



٢١

كأن يعرب وقد يكون املثري داخليا  .مشهد أو حالة من احلاالت اليت تدفع إىل احلديث

وبعد أن يستثار اإلنسان كي يتكلم، .املتحدث عن أحاسيسه ومشاعره لآلخرين

يبدأ يف تصور املفاهيم واألفكار اليت سيستخدمها ردا على املثري، حىت يكون كالمه 

واملدرس الواعي هو الذي يعلم تالميذه .ذا قيمة ينال استحسان من يستمع إليه

ǶǿƾƷ¢�ǶǴǰƬȇ�ȏ�À¢�ȄǴǟ�Ƕđ°ƾȇÂوإذا كان البد .إال إذا كان هناك داع قوي للكالم

من الكالم فليفكر جيدا قبل أن يتكلم ولريتب أفكاره بصورة منطقية مقنعة قبل أن 

.فالكالم من فنون االتصال إذا فقد عالنيته ومنطقيته فقد وظيفته.يبدأ

عبارات وبعد أن يستثار اإلنسان ويفكر فيما سيقول يبدأ يف انتقاء األلفاظ وال

والرتاكيب املناسبة، مث يقوم بعملية التعديل والتحسني كأن يضع لفظا مكان لفظ أو 

�ǶȀƬȈǟȂǻÂ�Ƕē¦°ƾǫ�ȄǴǟ�ŘƦȇ�Ǻȇǀǳ¦�ǾȈǠǸƬǈǷ�ń¤�ª ƾƸƬȇ�À¢�ǲƦǫ�Ƥ Ȉǯǂƫ�ÀƢǰǷ�ƢƦȈǯǂƫ

صفوف األفكار واملفاهيم، مث تأيت املرحلة األخرية وهي مرحلة النطق، فبالنطق السليم 

ومن هنا جيب .واملستمع ال يرى من عملية الكالم إال هذا املظهرتتم عملية الكالم 

وهذا ما جيب أن يهتم به .أن يكون النطق سليما وواضحا خاليا من األخطاء

¾ƢĐ¦�¦ǀǿ�Ŀ�ǽǀȈǷȐƫ�ǞǷ�² °ƾŭ¦. وهكذا نرى أن املتحدث اجليد هو الذي يتحدث

األلفاظ املناسبة اليت إذا كان لديه داع للكالم، مث يفكر فيما سيتحدث مث خيتار 

٢١.تناسب املقام، مث ينطق نطقا سليما خاليا من األخطاء اللغوية

١٤٥.مرجع سابق، ص، حممد إبراهيم اخلطيب٢١



٢٢

مجاالت التعبير الشفوي.هـ

أن ماكي حددها ٢٢أما جمالت التعبري الشفوي فقد ذكر حممود رشدي خاطر

ƨȈǳƢƬǳ¦�©ȐĐ¦�Ŀ: احملادثة واملناقشة، وحكاية القصص والنوادر، واخلطب والكلمات

إال جملة كلها الباحث  يوضح �ȏ�©ȐĐ¦�ǽǀǿ�ǺǷÂ.واألحاديث، وإدارة االجتماعات

.حكاية القصص والنوادر كما يكون مركزا هلذا البحث

حكاية القصص والنوادر من أهم ألوان التعبري الشفوي، واآلباء واألمهات  

ما يقصون القصص على أبنائهم ويقص األطفال قصصا على زمالئهم الكبار كثرا 

Ƣđ�ǶĔȂǴǈȇ.والسؤال اآلن كيف ندرس القصص والنوادر للتالميذ؟

.حنن نعرف أن التالميذ لديهم قصص وخربات ممتعة يشتاقون للتحدث عنها

ن أن فأول خطوة يف تعليم القصص هي أن خيتار التالميذ قصصهم ونوادرهم بدال م

وهذه القصص ميكن أن تكون مباشرة من خربة التلميذ، أو .يفرضها عليهم املعلم

٢٣.غري مباشرة اكتسبها من القراءة والسماع

حكاية اخلربات الشخصية مدخل مناسب لتعليم التالميذ حكاية القصص، 

اخليالية اليت مييل إليها األطفال يف فرتة معينة من وكثري من املدرسني يعمدون للقصص 

�ÀȂƦǳƢǘȇÂ�ǶȀȈǴǟ�ƢĔȂǐǬȈǧ.فرتات العمر، أو يعمدون إىل أنواع أخرى من القصص

ǀȈǷȐƬǳ¦�Ƣđ�ǂǷ�Ŗǳ¦�©¦ŐŬ¦�śǇƢǼƬǷ�Ƣē®ƢǟƜƥ. وال شك أن مثل هذه الفكرة، فكرة

االستتاج إعادة القصص حد من انطالق التالميذ وحترمهم من التمرين على

حكاية :وعندنا أن حكاية القصص جيب أن تشتمل على النوعني.واالبتكار

القصص األصلية وإعادة حكاية القصص اليت مسعها أو قرأها التالميذ، والقصص 

األصلية بطبيعة احلال أعمال ابتداعية اليكمن انتظارها من صغار األطفال ولكن 

جتنب .مهيد هلذه القصص األصليةحكاية القصص متثل أحسن نوع من أنواع الت

١٤٦املرجع نفسه، ص، ٢٢
١٥١.مرجع سابق، صحممد بن إبراهيم اخلطيب، ٢٣



٢٣

اإلكراه جيب أن ال يطلب من التالميذ حكاية قصة ال يستمع حبكايتها، وأن ال يردد 

حكاية مسعها زمالؤه، ألن ذلك يقتل يف نفسه أهم عناصر القدرة على التعبري املهم 

هو املوقف االجتماعي الطبيعي الذي حياول فيه التلميذ أن يعطى ما عنده أو يسر 

٢٤.اآلخرين وميتعهم حبكاية أو قصة

ينبغي أن تعقب حكاية القصص مناقشة يدور فيها البحث عن بعض املعايري 

ما أمتع جزء يف هذه القصة؟ ما أحسن شخصية؟ وهذه مبادئ ميكن أن :مثل

وثيق وهناك ارتباط.تستغل يف دراسة األدب الواقعية واخليالية والنوادر والفكاهات

بني برنامج تعليم األدب وحكاية القصص والقراءة، ولذا ينبغي استغالل كل من هذه 

.امليادين يف عرض القصص املشوقة للتالميذ فهم يتعلمون عن طريق االستماع

ينبغي أن ال نسمح للتلميذ حبكاية أية قصة قبل أن يستعد هلا، وهذا 

�ƾȈǯƘƬǳ¦Â��ƨǐǬǳ¦�Ƣđ�¿ƾǬƫ�Ŗǳ¦�ƨǬȇاالستعداد يتضمن وضع خطة القصة، واختيار الطر 

وهذا .من تنظيم احلوادث تنظيما سليما، وحذف التفاصيل غري املهمة مث اخلامتة

االعداد قد يكون فرديا، فكل تلميذ يعد نفسه يف درس التعبري إللقاء القصة، أو قد 

يكون مجاعيا، كأن يقوم تلميذ بقص جزء من قصة يكملها زميله، وهكذا املهم أن 

.هذه فرصة للمعلم لإلرشاد والتوجيه

وال ميكن أن يكون هناك تقدم حلكاية القصص إال إذا وجدت معايري لتقومي 

احلكاية ونقدها أمام التالميذ، هذه املعايري اليت ينبغي أن يقوم التالميذ بوضعها مع 

ة، ومن املدرس تبدأ من املرحلة االبتدائية وتستمر طوال املرحلتني اإلعدادية والثانوي

¦�ȏ�ƢĔ¢Â��ƢȀǘȈǘţ�ƨǷȐǇ�ǺǷ�ǪǬƸƬǳ¦Â��¦ƾȈƳ�ƨǐǬǳ¦�ƨǧǂǠǷ�ǺǷ�ƾȈǯƘƬǳ:هذه املعايري

تشتمل على كل تفصيالت واستعمال الكلمات اليت توحي باملعىن وأن تستخدم 

الطريقة الطبيعية يف حكايتها لو كنت تتحدث، وأن تنطق الكلمات نطقا صحيحا 

يكون الصوت حبيث يسمعه اجلميع وأن تلون وأن ال تستعمل واو العطف كثريا، وأن

١٥٢.ص، املرجع نفسه٢٤



٢٤

يف األداء وأن تقف أو تقعد بشكل طبيعي، وأن تنظر إىل مستمعيك واملناقشة اليت 

جترب بعد القصة ينبغي أن تكون يف هذه املعايري، وأن حيرص كل مستمع على 

ذ املتابعة يف أسلوب مقبول وبعبارة مشبعة بروح العطف، كما ميكن أن يتمرن التالمي

مثل خريطة، صورة (يف أثناء حكاية القصص على استعمال وسائل اإليضاح 

٢٥).وغريها

�Ŀ�ǲǐǨǳ¦�ǶȈǜǼƫ�ǺǰǸȈǧ��ƨǐǬǳ¦�ǶȈǴǠƫ�Ƣđ�ǶǜǼȇ�À¢�ǺǰŻ�¼ǂǗ�̈ƾǟكوهنا

شكل جمموعات صغرية يف كل منها شخص حيكى لآلخرين، وبذلك يتلخص من 

واجهة الفصل ككل، وميكن أن يلي حكاية القصة عدم قدرة بعض التالميذ على م

.نقد ومناقشة، وميكن أن ختتار كل جمموعة مقررا حيكى القصة للفصل كله

القصة وتدريسها.و

القصة أدب مسموع قبل أن يعرف الطفل القراءة والكتابة فهي متثل حاجة 

داث أية قصة لذلك نالحظ عليه رغبته يف متابعة أح.أساسية الزمة مليوله ورغباته

�ƾƷ¢�ǎ ǸǬƬȇ�À¢�ǺǰŻ�Ǿǻ¢�ƢǸǯ�ƨǠƬŭ¦�ǾȈǳ¤�¼Ȃǈƫ�Ǿǻȋ�ƢēƢȈǐƼǋÂ�ƢȀƯ®¦ȂƷ�ƨǧǂǠǷÂ

لذلك من املستحسن أن يعرف الطفل عددا وافرا من القصص .شخصيات القصة

التذوق األديب اجليد يف هذه السن املبكرة والطفل بطبيعته :لتحقيق أهداف عدة منها

ل اليت تبين عليها الناحية الوجدانية من فرح وغضب وجداين، والقصة من أهم العوام

.وما إىل ذلك

القصة وسيلة فعالية من وسائل الرتبية احلديثة، لذا ينبغي أن يتعلمها الطلبة 

ƢȀǼǷ�̈Śưǯ�ƨȇȂƥǂƫ�Ƣǧ¦ƾǿ¢�ǪǬŢ�ƢĔȋ:

.مترن الطالب على التعبري وتبعث فيه الرغبة يف القراءة واإلطالع.١

١٥٣-١٥٢.ص، املرجع نفسه٢٥



٢٥

واملدرس فمن خالل القصص تتوثق الصلة بني الطالب حتبب إليه املدرسة.٢

واملدرس وتبىن العالقة بينهما على احلب والرغبة واالحرتام ال على الرهبة 

.واخلوف

تثري يف نفس الطالب اخليال وتريب وجدانه وتعوده حسن الفهم وحسن .٣

٢٦.االستماع

ومن .ǲǨǘǳ¦�ȂŶ�ǲƷ¦ǂǷ�ǞǷ�Ƣǿ¦ǄǤǷÂ�ƢđȂǴǇ¢�ȄǌǸƬȇ�ƨوالقصص أنواع خمتلف

:أنواع القصص هي

القصص الواقعية املعربة عن البيئة احملدودة، وهذا النوع يالئم األطفال من سنة .١

الثالثة إىل اخلامسة ألن الطفل ال يتجاوز إحساسه بالبيئة اليت يعيش فيها فهو 

ل من سنه فهو مييل إىل الكشف عن يشاهد احليوانات والنباتات وخيتلط باألطفا

هذه البيئة والبد أن تتميز بعنصر الغرابة اليت تثريه وتستميله فهو يتخيل العصا 

.حصانا يركبه

القصص اخليالية والرمزية، هذا النوع يالئم األطفال من سنة اخلامسة إىل التاسعة .٢

ا وراء الظواهر تقريبا، فيكون قد عرف شيئا من بيئته احملدودة ويتطلع إىل م

الواقعية فيتخيل أن وراءها شيئا فيجنح خياله إىل االستماع إىل القصص الغيالن، 

�°Âƾƫ�Äǀǳ¦�ÄǄǷǂǳ¦�ǎ ǐǬǳ¦�¸ȂǼǳ¦�¦ǀđ�ǲǐƬȇ�ƢǸǯ�®ƢƦǼǈǳ¦�ǎ ǐǫÂ�¿¦Ǆǧȋ¦Â

حوادثه على ألسنة احليوانات والطيور وكتاب كلية ودمنة يتضمن جمموعة من 

لذلك جيب أن تتميز هذه .الك احلزينهذه القصص كقصة احلمامة والثعلب وم

�ÀȂǰƫ�À¢Â�Ƣđ�¸ƢǸƬǇȏ¦�ń¤�¾ƢǨǗȋ¦�§ ǀš �ŕƷ�¨ƢȈū¦Â�ƨǯǂūƢƥ�ǎ ǐǬǳ¦

حوادثها متسلسلة تتخللها عقدة وتنتهي حبل وجيب أن تكون متماسكة 

.ومرتابطة

١٧٧.مرجع سابق، صإبراهيم اخلطيب، ٢٦



٢٦

قصص املغامرات والبطوالت، وهذا النوع يناسب األطفال من سنة الثامنة إىل .٣

فالطفل يف هذه املرحلة مييل إىل احلقائق وتقوى فيه .ما بعدهاالثانية عشرة و 

غريزة حب السيطرة فنراه مياال إىل املخاطرة والشجاعة كقصص املغامرات  

لذلك جيب أن تتضمن هذه القصص .كاألدغال والغابات والقصص البوليسية

حوادث من أعمال البطوالت وتدور بعضها حول الفضائل والقيم اخللقية وأن 

٢٧.يكون بينها بعض القصص اليت تصلح للتمثيل

للتعبري الشفوي منادج وصور عديدة ميكن أن يستفيد منها املدرس ويستعني 

�Â��®¦ǂŭ¦�Ǧ ǐǴǳ�ƢǨǫÂ�² °ƾǳ¦�ŚǔƸƬǳ�Ƣđمن هذه النمادج والصور:

التعداد أو تسمية األشياء واحملتويات يف الصف وأدوات التلميذ والبيت وامللعب .١

.وأعضاء اجلسم وما إىل ذلك

وصف الصور اليت جيمعها التلميذ أو يعرضها عليهم املعلم أو الصور اليت يكتب .٢

.القراءة

.يح وغريهفس–واسع :إضافة صفة إىل األمساء متيزها مثل.٣

:استخدام القصص يف التعبري بالصور اآلتية.٤

تكميل القصص الناقصة-

تطويل القصص القصرية-

سرد القصص املقرؤة أو املسموعة-

التعبري عن القصص املصورة-

٥.ƢȀƳ°ƢƻÂ�ƨǇ°ƾŭ¦�ǲƻ¦®�ǶȀǗƢǌǻÂ�ǶēƢȈƷ�Ǻǟ�ǀȈǷȐƬǳ¦�Ʈ ȇƾƷ: األلعاب

.املباريات وحنو ذلكوالرسم واألشغال واحلفالت والرحالت و 

.احلياة، طبيعتها واعمال الناس فيها وما جيد فيها من األحداث.٦

١٨٦-١٨٢.ص، )١٩٧٥®¦°���ǂǐǷ�ƨǔĔ:القاهرة(األصول احلديثة لتدريس اللغة العربية والرتبية الدينيةعلى اجلمالطي ، ٢٧



٢٧

متثيل بعض قطع القرأة واحملفوظات املكتوبة بقالب احلوار، واعطاء كل تلميذ .٧

دوره يف القطعة ليتكلم معطيا يف أدائه اللهجة والصوت املناسبني للمعىن، 

.وكذلك اإلشارات الالزمة أحيانا

.نثر قطع احملفوظات الشعرية وتركيز معناها العام.٨

٩.ǾȈǳ¤�ƢȀȀƳȂǻ�ƨǴƠǇ¢�ȄǴǟ�®ǂǳ¦�Â¢�Ƣđ�¿ȂǬȇ�À¢�ǀȈǸǴƬǳ¦�ǺǷ�Ƥ Ǵǘǻ�¾ƢǠǧ¢�Ǻǟ�ŚƦǠƬǳ¦.

متثيل بعض املظاهر االجتماعية، كأن نطلب من تلميذ أن خيرج مث يدق الباب .١٠

٢٨.ونكلف تلميذا آخر أن جييب

استخدام القصة بأسلوب خريطة القصة في التدريس.ز

يطي لتسهيل فهم صنع الرسم التخطيف احلقيقة أن خريطة القصة هي 

تكون خريطة القصة تساعد الطلبة يف التدوين )Rost(روست عند٢٩.النصوص

٣٠.والتذكرة وترقية فهم املوضوع املتعلم وتساعد إيضا يف إداريته

أما عملية التعليم خبريطة القصة وخاصة ملواد القصة فيعطى املدرس املفردات 

اسب باملوضوع املتعلم اجلديدة املوجودة يف عنوان معني ملساعدة فهم النص الذي ين

مث سأل املدرس شفويا إىل الطلبة عما يعرفونه من املوضوع .به يف الكتاب الدراسي

الفكرة الرئيسية والسرد، حول العناصر الداخلية املضمونة يف النص أو القصة كمثل 

.البناء واحلكبة والشخصيات

كل أجوبة الطلبة تكتب حسب اخلانة أو الرسم التخطيطي لكل تلك

مث يشرف املدرس الطلبة المتالء اخلانة ومبساعدة هذا االمتالء .العناصر الداخلية

.يعرب الطلبة عما تتضمنه القصة حسب لغتهم

.ديب الياس، مرجع سابق، ص.١٦١.وفايد عبد احلميد، مرجع سابق، ص.١٥٠.ابق، صعبد العليم إبراهيم، مرجع س٢٨

٢٤٤.
١٧١.، مرجع سابق، صنور حيايت و موليادي إيكو فورنومو٢٩
املرجع نفسه٣٠



٢٨

فيما يلي املثال يف صنع الرسم التخطيط لقصة سندريلال

نبذة تاريخية عن ميدان الدراسة.ح

الثانوية اإلسالمية جوريسان مالرك فونوروغو  "اإلسالم"أسست مدرسة 

ال سيما يف منطقة فونوروغو يف –كرد فعل لظروف املسلمني اإلندونيسني 

مل تنل –وعيتهم الستيتات حيث كانت الوسائل لتطوير حياة األمة اإلسالمية وت

.اهتماما كبريا من املسلمني وال سيما يف القرى

ويف بريئة فونوروغو وإن كانت فيها املعاهد واملدارس اإلسالمية احلديثة إال 

�¿ƾǠǳ�Ƣđ�¼ƢƸƬǳȍ¦�śǯƢǈŭ¦�ǞȈǘƬǈȇ�ȏ�Ʈ ȈƷ� ƢȇǂƯȌǳ�² °¦ƾǷÂ�ƾǿƢǠǸǯ�©ŐƬǟ¦�ƢŶ¢

:ششخصیات

سندریلال

زوجة األب

األختان

الساخرة

األمیر

:بناء وحكبة
الحوادث 
تحدث 
مرتبة 

ترتیبا زمنیا

قصة 
سندریال

:السرد

سرد القصة 

بطریقة 

المباشرة في 

صورة 

لغویة

:فكرة رئیسیة

انتصار الخیر 
على الشر والحق 

على الباطل

فتاة جمیلة تحب الخیر وال تؤذي 
أحدا

قبیحة الشكل، متكبرة

متكبرتان وشر التعامل

لطیفة وجذابة

تحب الخیر وال الشر

ت الشخصیاتطبیعا





٢٩

كان التخلف العلمي مازال يف ومن مث  .استطاعتهم على اكفاء املصاريف التعليمية

.هذه املنطقة حينئذ

�ƨǔĔ�ƨǸǜǼǷ�¦ȂǠǸƬƳ¦�Ǻȇǀǳ¦� ƢǸǴǠǳ¦�¿ƢǸƬǿ¦�ƪ ǯǂƷ�ƨǻǄƄ¦�» Âǂǜǳ¦�ǽǀǿ

العلماء مالرك اليت كان كياهي احلاج إمام شفاعات رئيسها حينئذ حبيث مشروع 

وبعد ذلك عقد االجتماعات األخرى لتأكيد الرؤية.تأسيس املدرسة الثانوية مبالرك

كان االجتماع األول يف بيت كياهي احلاج .والرسالة واألهداف من تأسيس املدرسة

ذكرى العيد السنوي لوفاة كياهي "حسب اهللا جبوريسان مالراك حيث يوافق برنامج 

واالجتماع الثاين يف بيت كياهي .مؤسس القرية جوريسان"حممد طيب رمحه اهللا

ƨǔĔ�ƨǬǘǼǷ� ƢǸǟ±�ƾƷ¢�ŉǂǰǳ¦�ƾƦǟ�«Ƣū¦العلماء مالراك.

ويف االجتماع الالحق وذلك يف بيت كياهي احلاج إمام شفاعات بقرية 

غاندو مالراك فونوروغو، وحضر فيه زعماء النهضيني ككياهي احلاج إمام شفاعات 

وكياهي احلاج مغفور حسب اهللا وكياهي احلاج حمفوظ حكيم وكفراوي واحلاج فيحان 

اهي إمام حممودي وابن منذر وبازي حيدر عبد القدير وكياهي قمري رضوان وكي

تأسست .وكياهي مركوم وأمحد حضري بن هجرى وحرز الدين وحزب اهللا وغريهم

حمرم ١٢الثانوية اإلسالمية يف تاريخ "اإلسالم"برضى اهللا سبحانه وتعاىل مدرسة 

هذه املدرسة اإلسالمية وإن كان رائدو .م١٩٦٦مايو ٢هـ املوافق بالتاريخ ١٣٨٦

تأسيسها من علماء التهضيني إال إمنا مفتوحة جلميع املسلمني من عدة فرقتها 

ƢēƢǸǜǼǷÂ.

الرؤية ورسالة المدرسة.١

الثانوية اإلسالمية جوريسان احدى معاهد الرتبية "اإلسالم"مدرسة 

وهلا "املعارف"اإلسالمية اليت تقوم حتت وزارة الشؤون الدينية ومعهد الرتبية 



٣٠

ǂǯ�ƨǏƢƻ�ƨǳƢǇ°Â�ƨȇ£°�ƢŮ�ƢĔƜǧ�Ľ�ǺǷ®�. تنفيد أنشطتها التعليميةسلطة ذاتية يف

ǞǸƬĐ¦�Ǧ ȈǬưƫ�Ŀ�Ƣē¦Ȃǘƻ�ǾƳȂƫÂ.

�ǺǷ�Ǧ ǳƘƬȇ�Äǀǳ¦�ǶȈǴǠƬǳ¦�ƲȀǼǷ�Ǯ ǴŤ�ƢĔ¢�ƨǇ°ƾŭ¦�ǽǀǿ�ǎ ƟƢǐƻ�ǺǷÂ

منهج التعليم لوزارة الشؤون الدينية ومنهج التعليم لوزارة الرتبية والثقافة ومنهج 

�À¢�ȄƳǂȇ�ƲȀǼŭ¦�¦ǀđ.ومنهج التعليم للمعهد السلفيالتعليم للمعهد العصري 

تقدر املدرسة على معاجلة التمديات املختلفة اليت يواجهها املسلمون يف هذا 

ǲǷƢǰǳ¦�ȆǷȐǇȍ¦�ǞǸƬĐ¦�Ǯ ǳ̄�ǺǷ�ǪǬŹ�ŕƷ�ǂǐǠǳ¦.

هيكل التنظيم.٢

لتأكيد كون املدرسة كاحدى مؤسسات تربية إسالمية كونت مؤسسة 

�Ƣđ�ƪ.ية كمجلس أعلى للمدرسةالرتبية اإلسالم ǸƬǿ¦�©ȐĐ¦�ƪ ǠǇȂƫ�À¢�ƾǠƥ�Ľ

حيث تكون الدعوة "اإلسالمية"املدرسة تغري اسم املدرسة فسميت باملدرسة 

وقد نالت هذه املؤسسة .والتوعية من جماالت أنشطتها باإلضافة إال الرتبية

عملية ولتنفيذ .١٩٨٢سبتمبري ١٧التاريخ .٨٤التوثيق من احلكومة برقم 

.التعليم اختيارت املؤسسة مدير املدرسة الذي أدار املدرسة املتوسطة والثانوية معا

ويساعد مدير املدرسة يف العمل قسم اإلدارة واملال وهو املسؤول شؤن 

مالية وسكرتريية، وقسم شؤون الطالب وهو املسؤول باحتاد الطالب والكشاف 

ولتقدمي العمل عقد اجتماع .بواألمن واحملاضرة وغريها من انشطة الطال

.األساتيذ أسبوعيا أو شهريا أو سنويا حمدودا كان أو غري حمدود

برامج المدرسة الخمسة.٣

:لتحقيق أهداف املدرسة وضعت املدرسة مخسة برامج آتية



٣١

تطبيق املنهج التكامل، تفصيل الرتبية :ترقية نوعية الرتبية، وذلك عن طريق)أ

ز على بناء اجليل املتمكن يف مواجهة التحديات العصرية من التعليم، الرتكي

وبناء الدعوة املخلصني، إجراء الرتبية الرمسية يف املدرسة الثانوية والصف 

التجريب، إجراء الرتبية غري الرمسية كالرتبية عن املنظمة والتيارة وتربية الكشاف 

ة واملكتبة والرحلة والشركة ودرس اللغة العربية واإلجنليزية واإلضافة واخلطاب

.االقتصادية والرياضة وجملس التعليم واحلاسوب

بناء املباين، استمرت املدرسة يف بناء املباين الالئقة واملرحية للتعليم استجابة )ب

.لزيادة عدد الطالب املستمر

اكتساب املصاريف وتنميتها، فاكتسبت املدرسة املصاريف من تربعات )ج

رسوم دراسة وشركة الطالب، الزكاة :ية، مثلخارجية ومن مصادر داخل

.واالنفاق والصدقة من الكرماء

�ƨȈũǂǳ¦�ŚǣÂ�ƨȈũǂǳ¦�ƨȈƥŗǳ¦�ǪȇǂǗ�Ǻǟ�ƢđȐǘǳ�ƨȈǟȂƬǳƢƥ�ƨǇ°ƾŭ¦�ƪ)د ǷƢǫ��ƨȈǟȂƬǳ¦

.كما أجرت أيضا التوعية للمجتمع الذي حتيطها.داخل الفصل وخارجه

تمع احمليط حوهلا لتساعدهم يف Đ¦�ǞǷ�ƨǫȐǠǳ¦�ƨǇ°ƾŭ¦�©ƾǬǟ��ǞǸƬĐ¦�ƨȈǸǼƫ)هـ

.ترقية معيشتهم

تطور التربية والتعليم.٤

كانت مدة الدراسة يف هذه املدرسة ست سنني للمدرسة املتوسطة 

وهيأت املدرسة فصوال جتريبية ملتخرجي املدارس .وثالثة سنني للمدرسة الثانوية

نهج متكامال حيث أخذ من وأعد امل.العمومية الذين رغبوا يف تعلم العلوم الدينية

احملافظة على القدمي الصاحل واألخذ باجلديد "عدة مناهج معتمدا على الشعار 

".األصلح



٣٢

أجريت أنشطة التعليم والتعلم يف هذه املدرسة كل يوم إال يوم اجلمعة من 

¦°ƢĔ�Ǧ ǐǼǳ¦Â�̈ƾƷ¦Ȃǳ¦�ƨǟƢǈǳ¦�ń¤�ƢƷƢƦǏ�ƨǠƥƢǈǳ¦�ƨǟƢǈǳ¦. وتكون املواد الدراسية

واستخدم األساتذة .مواد باإلضافة إىل الدروس اإلضافية يف املساءيوميا تسع

عقدت املدرسة االختبار يف كل أربعة شهور .اللغة العربية واإلجنليزية كلغة التعليم

.وعقد االختبار شفويا وحتريريا.وذلك حسب النظام من وزارة الشؤون الدينية

احملادثة واملطالعة والقواعد (وتكون مواد االختبار الشفوي من اللغة العربية

.، اللغة اإلجنليزية والقرآن)واحملفوظات

)الصف الثالث العايل(خصص هذا الربنامج لطالب الفصل السادس 

وكانت مدة هذا الربنامج .ويهدف إىل اعداد مهارات الطالب يف التدريس

ȄǴǟ�ǺȇƾǸƬǠǷ�ȏƢƳ°�¦ȂǻȂǰȈǳ�ƢđȐǗ�©ƾǟ¢�ƨǇ°ƾŭ¦�ǽǀǿÂ.أسبوعا واحدا

وعلى ضوء هذا عقدت برنامج الرحلة االقتصادية حيث زار الطالب .نفوسهم

.الذين متخرجون منها إىل عدة مصانيع ملعرفة األنشطة التجارية واالقتصادية

عقدت التعارف يف أول كل السنة .ومن مث ملكوا اآلفات املتنوعة يف األعمال

ŭ¦�ƲǷ¦ǂƥ�ƨǧǂǠǷ�®ƾŪ¦�§ Ȑǘǳ¦�ƨȈƳȂƫ�» ƾđ�ƨȈǇ¦°ƾǳ¦ درسة وإعادة تشجيع

�ƨƦǘƻ�©ƾǬǟ�ƨȈǇ¦°ƾǳ¦�ƨǼǈǳ¦�ƨȇƢĔ�ĿÂ.الطالب القدامي حنو أهداف املدرسة

�ǶȀƬȈǳȂƠǈǷ�Ǻǟ�ƨǇ°ƾŭ¦�ǽǀǿ�Ŀ�ÀȂƳǂƼƬȇ�Ǻȇǀǳ¦�§ Ȑǘǳ¦�Śǯǀƫ�» ƾđ�̧ ¦®Ȃǳ¦

ǞǸƬĐ¦�ȂŴ�ǶȀƬǨȈǛÂÂ.

االختبار الذي عقد لنيل الشهادة (عقدت املدرسة االختبار احلكومي 

االختبار الذي قامت به املدرسة (ة إىل االختبار الداخلي باإلضاف)احلكومية

لتزويد الطالب مبهارة .وللطالب خيار يف املشاركة يف االحتبار احلكومي)نفسها

الدعوة واالتصال والعبادة الصميمة عقدت املدرسة برنامج احملاضرة حيث يتدرب 

احمللية كما عقدت تطبيق الطالب اخلطابة باللغة العربية واالجنليزية واالندونيسية و 

.العبادات
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�̈°ƢȀŭ¦�¨®Ƣȇ±�ń¤�» ƾēÂ�ĿƢǓ¤�² °ƾǯ�ƨȈƟƢǈŭ¦�² Â°ƾǳ¦�©ƾǬǟ

�Ǯ ǳ̄Â�ƨǸȀŭ¦�ǽǀđ�¦ȂǷƢǫ�Ǻȇǀǳ¦�Ƕǿ�² ®Ƣǈǳ¦�Ǧ ǐǳ¦�§ ȐǗ�ÀƢǯÂ�©ƢǷȂǴǠŭ¦Â

ƨȈǸȈǴǠƬǳ¦�ǶēƢǷȂǴǠǷ�ǪȈƦǘƫ�Ŀ�ǶȀƦȇ°ƾƬǳ. وخصصت هذه الدروس املسائية لطالب

.الذين جلسوا يف الفصول التجريبيةالفصول األول والثاين والثالث و 



الثالثالفصل 

منهجية البحث

منهج البحث.أ

qualitative(يستخدم يف هذا البحث املدخل الكيفي  approach( مع نوع

classroom)البحث الفعلي يف الصف action research).  كميس رأي)Kemmis(١

مبا فيها من (يف ظواهر وظروف اجتماعية تأّمليحبث يف الصف الفعليأن البحث 

الفعلي وذلك أن البحث .ألجل حتسينها وتنمية الفهم هلذه الظروف)عملية تعليمية

سني عملية التعليم Ţ�ǲƳȋ�śǇ°ƾŭ¦�ǺǷ�ƨǟȂǸů�Ƣđ�¿ȂǬيف الصف دراسة منظمة ت

.خالل إجراء عملية التعليم مع تأمّلهم يف أثاره أو نتائجه

qualitative(ويعترب هذا املنهج من مدخل البحث الكيفي  approach( وهو

.البحث الذي يهدف إىل فهم الظواهر اليت ميارسها جمتمع البحث فهما شامال

ويعترب البحث ٢.فعهم وغري ذلكويشمل هذه الظواهر سلوكهم وأرائهم وميوهلم ودوا

applied)العملي من تطوير البحث التطبيقي  research)ومن خصائصه ،:

.ث الرئيسيةأن يكون الباحث أداة البح.١

agent)وأن يكون الباحث عامل التغيري .٢ of change).

٣.وأن ينال جمتمع البحث فوائد من نتائج البحث.٣

1 Rochiati Wiriaatmaja, Metode Penelitian Tindakan Kelas, (Bandung: Remaja Rosdakarya,
2005). Hal. 12.
2 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi), (Bandung :Remaja Rosdakarya,
2006). Cet. 6. Hal. 22.

3 Syamsuddin A.R. dan Vismaia S. Damaianti. Metode Penelitian Pendidikan Bahasa. (Bandung :
Remaja Rosdakarya, 2006). Cet. 1. Hal. 192.
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مع البحث وعينته وأسلوب اختيارهامجت.ب

مدرســـــة يف والطـــــالباللغـــــة العربيـــــة يمدرســـــالبحـــــث مـــــنيتكـــــون جمتمـــــع

وملا كان من العسري بل من .جوريسان مالراك ببنوروغويةالثانوية اإلسالم"اإلسالم"

وعلـى هـذا املستحيل يف كثري من األحيان القيام بالبحث على مجيـع جمتمـع البحـث، 

�Ãǂºƻȋ¦� Ƣºǘƻȋ¦Â�ǄºȈƸƬǳ¦�ǺºǷ�°ƾºǫ�ǲºǫ¢�ǞºǷ�ǞºǸƬĐ¦�¦ǀºǿ�ǲºȈưǸƬǳ�©ƢºǼȈفإن إختيـار الع

.هو أمر مرغوب فيه

أمـــا نــوع العينـــة .٤وهنــاك عينـــات متنوعــة ميكـــن اختيارهــا يف البحـــث العلمــي

purposive)املختارة يف هذا البحث فهو العينة العمدية  sample). فالباحث يف هذه

"اإلســـالم"ف األول يف مدرســـة يف الصـــوالطـــالب احلالـــة خيتـــار مـــدرس اللغـــة العربيـــة 

الطالب أعظمهـم ، باعتبار أن هؤالء .جوريسان مالراك ببنوروغواإلسالمية الثانوية 

قــد اســتوعبوا القواعــد اللغويــة جيــدا إذ إن هــذه القواعــد أداة أساســية يف تعلــيم التعبــري 

.ستة وعشرين طالباالشفوي، ويبلغ عددهم 

جمع البياناتأدوات .ج

-ة يف هـــذا البحـــث فهـــي الباحـــث نفســـه، ومـــن وظائفـــه يالرئيســـأمـــا األداة

ومـــن .مجـــع البيانــات وحتليلهـــا وتفســريها وتلخيصـــها–ة يبصــفته أداة البحـــث الرئيســ

:هياألدوات األخرى 

المالحظة .١

يســــتخدم الباحــــث طريقــــة املالحظــــة باملشــــاركة ويقــــال أيضــــا باملالحظــــة 

اء مـن النشـاط اللغـوي بـاملعىن يقـوم املباشرة وهي طريقـة حبيـث يكـون الباحـث جـز 

الباحــث مبالحظــة الســلوك املعــني خــالل اتصــاهلا مباشــرة باألشــخاص أو األشــياء 

ϪѧΠϫΎϨϣϭ�ϲѧϤϠόϟ�ΚѧΤΒϟ�ϝϮѧλأحمد بدر، ٤  ،)ΖѧϳϮϜϟ:�ˬϲѧϣήΣ�ௌ�ΪѧΒϋ�ΕΎѧϋϮΒτ Ϥϟ�ΔѧϟΎϛϭ٣٣٧.، ص٦.، ط.)م١٩٨٢-
٣٤٢.Ύѧπ ϳ�ήѧψϧ:Riduwan, Belajar Mudah Penelitian untuk Guru, Karyawan dan Peneliti Muda,

(Bandung: Alfabeta, 2005), Cet. Ke-2, hlm. 56-64.
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لتعبــــري تســــتخدم دليــــل املالحظــــة لتشــــخيص مشــــكالت تعلــــيم ا٥.الــــيت تدرســــها

سـتخدم أيضـا لتسـجيل أنشـطة يالشفوي قبـل تطبيـق أسـلوب خريطـة القصـة كمـا 

بأســـلوب خريطــة القصــة مـــن التعبــري الشــفوي يف عمليــة تعلـــيم الطــالب املــدرس و 

تنفيـــذ وإىل مرحلـــة مـــا بعـــد عنـــد تنفيـــذ الدراســـة و تنفيـــذ الدراســـة مرحلـــة مـــا قبـــل 

ت احملصـــــولة مـــــن خـــــالل وجتـــــرى املقابلـــــة ألجـــــل التأكيـــــد علـــــى البيانـــــا.الدراســـــة

وآراء املـــدرس لـــدي الطـــالب املالحظـــة حـــول مشـــكالت تعلـــيم التعبـــري الشـــفوي 

يف تعلــيم التعبــري هــذا األســلوب عنــد تطبيــق اواجههــالــيت يعوقــات املصــعوبات و الو 

.الشفوي

والمقابلة .٢

املقابلـــة هـــي الطريقـــة جلمـــع املعلومـــات والبيانـــات الـــيت ميكـــن للباحـــث أن 

�ƨºǬȇǂǘƥ�©ƢºǻƢȈƦǳ¦�Ƥجييب تساؤال ºǴǘǳ�ƨºǬȇǂǗ�ƢĔ¢Â��ǾǓÂǂǧ�°ƢƦƬƻȏ¦�Â¢�Ʈ ƸƦǳ¦�©

وهـــــذه املقابلـــــة يســـــتخدمها الباحـــــث ٦.احلـــــوار والتســـــاؤل بـــــني الباحـــــث واخلبـــــري

لكشف احلقائق والبيانات املتعلقة باملواد الدراسية ملهارة التعبري الشفوي والنشـاط 

.الطالبالتعليمي الذي فعله إىل مدرس اللغة و 

االختبار .٣

ويتكـــون االختبـــار املســـتخدم يف هـــذا البحـــث مـــن اختبـــار قبلـــي واختبـــار 

إىل الطـــالب يقـــدم االختبـــار القبلـــي .مـــن الـــدور األول إىل الـــدور الثالـــثبعـــدي

�ǪººȈƦǘƫ�ǲººƦǫ�ÄȂǨººǌǳ¦�ŚººƦǠƬǳ¦�ȄººǴǟ�Ƕē ƢººǨǯ�ƨººǧǂǠŭ ويقــدم .خريطــة القصــةأســلوب

�ǪºººȈƦǘƫ�ƾºººǠƥ�ÄȂǨºººǌǳ¦�ŚºººƦǠƬǳ¦�ȄºººǴǟ�Ƕē ƢºººǨǯملعرفـــة ترقيـــةإلـــيهم االختبـــار البعـــدي 

.خريطة القصةأسلوب 

١٤٩، )١٩٩٣دار الفكر، :عمان األردن(مفھومھ وأدواتھ وأسالیبھ :ذوقان عبیدات، وآخرون، البحث العلمي٥
المرجع نسفھ٦
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مصادر البيانات.د

عملية والطالب خالل تشتمل بيانات هذا البحث على أنشطة املدرس 

وعند و التعبري الشفوي بأسلوب خريطة القصة يف مرحلة قبل التعبري الشفوي تعليم 

الطالب يف تمل على نتائج شيكما .التعبري الشفويبعدالتعبري الشفوي ومرحلة 

تتكون مصادر بيانات هذا البحث .االختبار القبلي واالختبار البعدي لكل الدور

الثانوية "اإلسالم"يف الصف األول يف مدرسة والطالب من مدرس اللغة العربية 

.جوريسان مالراك ببنوروغواإلسالمية 

املالحظة سة و وثائق املدر أما أساليب مجع البيانات يف هذا البحث فهي 

وتستخدم املالحظة للحصول لكل الدورالقبلي واالختبار البعدياملباشرة واالختبار

يف تعليم التعبري الشفوي باللغة الطالب على البيانات مباشرا عن سلوك املعلم و 

ويستخدم اختباري قبلي وبعدي للحصول على .لقصةبأسلوب خريطة االعربية 

قبل تطبيق أسلوب خريطة القصة وما القصة ى تعبري علالطالب البيانات عن قدرة 

.بعده

أسلوب تحليل البيانات .هـ

البياناتتحليل .١

�ƾºººǼǟ�ȆºººǨȈǰǳ¦�ǲºººȈǴƸƬǳ¦�§ȂǴºººǇƘƥ�Ʈ ºººƸƦǳ¦�¦ǀºººǿ�Ŀ�ƨºººǟȂǸĐ¦�©ƢºººǻƢȈƦǳ¦�ǲºººËǴŢÂ

Hubermanوهابرمن Milesمايلس 
ويتكون حتليل البيانات من ثالث خطوات .٧

.انتقــاء البيانــات وتصــنيفها، مث عرضــها مث حتليلهــا، مث تلخيصــها، األولــى:وهــي

وجيـــري هـــذا التحليـــل باســـتمرار منـــذ أن يـــتّم مجـــع البيانـــات يف كـــل مراحـــل إجـــراء 

.خريطة القصةبأسلوب ة التعليم عملي

7 M.B. Miles & A.M. Huberman, Analisis Data Kualitatif, Diterjemahkan oleh Tjetjep
Rohidi, (Jakarta: UI-Press, 1992), hlm 18.
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�©ƢºǻƢȈƦǳ¦�ǪºȇǂǨƫ�ǲºƳȋ�ȄºÈǬƬǼÉƫ�ǶȈºǴǠƬǳ¦�ǲºƷ¦ǂǷ�ǲºǯ�Ŀ�ƨǟȂǸĐ¦�©ƢǻƢȈƦǳ¦�ǞȈŦ

مث يقــــوم الباحــــث بتصــــنيف البيانــــات .املناســــبة ألســــئلة البحــــث وممــــا ال يناســــبها

ويهــــدف .املناســـبة ألســـئلة البحــــث، أمـــا البيانــــات غـــري املناســـبة فُتهَمــــل وتُنَفـــي

ومن مث، يرجـى .نات إىل تسهيل عرض البيانات وحتليلها وتلخيصهاتصنيف البيا

وعنــــد .أن تصــــف نتــــائج هــــذا البحــــث الوقــــائع احلقيقــــة الــــيت حــــدثت يف امليــــدان

تصنيف البيانات، تُفرَّق بني بيانات ما قبل التعبري ومرحلة التعبري ومرحلة مـا بعـد 

.التعبري

علومــات احملصـولة مــن نتــائج عــرض البيانـات بتنظــيم جمموعــة مـن امل، الثانيـة

وتعــــرض البيانــــات بوصــــف البيانــــات الكيفيــــة احملصــــولة مــــن .تصــــنيف البيانــــات

.املالحظة واالختبار القبلي والبعدي

كيفيـة )١(وبعد عرض البيانات وحتليلهـا، تلّخـص البيانـات ملعرفـة ، الثالثة

الطريقــة وفعاليــة هــذه)٢(تطبيــق تعلــيم التعبــري الشــفوي بأســلوب خريطــة القصــة 

وإذا كانـت هنـاك ترقيـة ذات قيمـة فـإن .لرتقية كفـاءة الطـالب يف التعبـري الشـفوي

.فروض هذا البحث مقبول، وإال فهو مردود

فحص صحة البيانات .٢

�ƲƟƢººƬǻ�ÀȂººǰƬǳ�ƢȀƬƸººǏ�ǎ ººƸǧ�ǺººǷ�ƾºƥȏ�̈ǂǧȂººƬǷ�ƨººǟȂǸĐ¦�©ƢººǻƢȈƦǳ¦�ƪ ººǻƢǯ�Ƣºŭ

طــــول :هــــيوهنــــاك طرائــــق لفحـــص صــــحة البيانـــات.البحـــث صــــحيحة ودقيقـــة

ومناقشـة األصـحاب وحتليـل )triangulation(االشرتاك وعمق املالحظة والتثليثـي

٨.احلالة السلبية وكفاءة املراجع ومراقبة األعضاء وتفصيل الشرح وحسابة

ƢȀǼǷÂ�Ʈ ƸƦǳ¦�¦ǀđ�ǪȈǴƫ�Ŗǳ¦�ǪƟ¦ǂǘǳ¦�°ƢȈƬƻ¦�Ļ��ǎ ƸǨǳ¦�¦ǀǿ�¾Ȑƻ�ǺǷÂ:

طول املشاركة)أ

8 Lexy J. Moleong, op.cit. Hal. 175.
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للحصـــول علـــى املعلومـــات الدقيقـــة حيتـــاج الباحـــث إىل املشـــاركة الطويلـــة يف 

.إجراء عملية التعليم بأسلوب خريطة القصة يف الدورة األوىل والثانية 

عمق املالحظة )ب

ملعرفة صحة البيانات ولكشـف اخلصـائص يف  الظـروف املالئمـة مبشـكالت 

حظة العميقة حنو إجراء عمليـة تعلـيم التعبـري هذا البحث، قام الباحث باملال

.الشفوي بأسلوب خريطة القصة يف الدورتني

التثليثي )ج

التثليثـــي هـــو احـــدى الطـــرق لفحـــص صـــحة البيانـــات باســـتخدام عامـــل أو 

شـــــــيء خـــــــارج البيانـــــــات نفســـــــها لفحـــــــص تلـــــــك البيانـــــــات أو للموازنـــــــة، 

جــــودة إذا وجــــدت واســــتخدمت هــــذه الطريقــــة  للمقارنــــة بــــني البيانــــات املو 

°ƢƦƬƻȏ¦Â�ƨǜƷȐŭ¦�ǺǷ�ƨǟȂǸĐ¦�©ƢǻƢȈƦǳ¦�śƥ�©ƢǧȐƬƻȏ¦.

مناقشة األصحاب)د

هي من الطرائق اليت سـلك عليهـا الباحـث ليصـل إىل صـحة البيانـات، ويـتم 

�ƢēƢºººººǌǫƢǼǷ�ǲºººººƳȋ�§ ƢƸºººººǏȋ¦�ǒ ǠƦºººººǳ�©ƢºººººǻƢȈƦǳ¦�µ ǂºººººǟ�ǪºººººȇǂǗ�Ǻºººººǟ�Ǯ ºººººǳ̄

.حيتاجهوتصحيح ما

مراحل تنفيذ الدراسة.و

�ǆويتبع هذ ȈǸǯ�ƢȀƴĔ�Ŗǳ¦�©¦ȂǘŬ¦�Ʈ ƸƦǳ¦�¦Kemmis)(نقلها مشس كما

أو التنفيذ تصميم اخلطة والتطبيق:وهي تتكون من أربع خطواتالدين ودمايانيت، 

٩.واملالحظة والتقومي

تصميم خطة التعليم .١

9 Syamsuddin A.R. op.cit., Hal. 203.
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يطة القصة، يالحظ الباحث خر بأسلوب قبل إجراء تعليم التعبري الشفوي 

كما يقوم مبقابلة املعلم األول  عملية تعليم التعبري باللغة العربية اجلارية يف الصف 

وذلك ملعرفة وتشخيص مشكالت تعليم الكتابة باللغة العربية .والطالب عنها

وبعد معرفة املشكالت وتشخيصها، يقوم الباحث .اليت تواجه املدرس والطالب

املدرس ملعاجلة هذه املشكالت بتطبيق أسلوب خريطة القصة يف باملناقشة مع 

وباإلضافة إىل ذلك، يقوم الباحث باالختبار القبلي ملعرفة قدرة .تعليم التعبري

.الطالب على التعبري قبل تطبيق أسلوب خريطة القصة يف الدورة األوىل

غة العربية وبالتايل يقوم الباحث واملدرس بتصميم خطة تعليم التعبري بالل

القدرة العامة وحيتوي تصميم اخلطة على .خريطة القصةأسلوب على أساس 

واملواد الدراسية ووسائل التعليم والقدرة األساسية وعالمات احلصول على اهلدف 

)انظر يف املالحق(.واسرتاتيجية التدريس وانشطتهاوالتقومي

أو التنفيذالتطبيق.٢

باللغة العربية بأسلوب الشفوي م التعبري وبعد ذلك، جيري املدرس تعلي

وبالنسبة هلذا تقّسم عملية تعليم .خريطة القصة معتمدا على تصميم اخلطة

:التعبري إىل ثالث مراحل، وهي

ـــر؛)أ والغـــرض منـــه االكتشـــاف وحتديـــد الغـــرض مـــن التعبـــري وفيـــه قبـــل التعبي

ذي الطــــالب علــــى أن يكتشــــفوا وبشــــكل حمــــدد عمــــا الــــو يســــاعد املــــدرس 

.يعربونه، وحيدد موضوعه واالجتاهات اليت ستأخذه تعبريه

ويف هــذه اخلطــوة علــى املــدرس أن يعطــى املفــردات اجلديــدة التعبيــر؛عنــد )ب

الـــذي يناســـب باملوضـــوع القصـــة املوجـــودة يف عنـــوان معـــني ملســـاعدة فهـــم 

مث سأل املـدرس باللسـان إىل الطـالب عمـا .الدراسياملتعلم به يف الكتاب 

رفونه مـن املوضـوع حـول العناصـر الداخليـة املضـمونة يف الـنص أو القصـة  يع

.¦ǶēƢºǠȈƦǗ�ǞºǷ�©ƢȈºǐƼǌǳ¦Â�ƨºƦǰū¦Â� ƢºǼƦǳ¦Â�®ǂºǈǳ¦Â�ƨȈǈȈƟǂǳ¦�̈ǂǰǨǳكمثل 
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كل أجوبة الطـالب تكتـب حسـب اخلانـة أو الرسـم التخطيطـي لكـل تلـك 

مث يشرف املدرس الطالب المتالء اخلانة ومبساعدة هذا.العناصر الداخلية

.االمتالء يعرب الطالب عما تتضمنه القصة حسب لغتهم

وفيها يساعد املدرس الطالب على املراجعة وإجراء تعـديالت ؛التعبيربعد )ج

.وتغيريات وإضافات تنمي املوضوع وتعمقه

المالحظة.٣

وليست املالحظة مبعزول عن إجراء تعليم التعبري الشفوي بأسلوب 

خريطة القصة، ويقوم أسلوب درس عملية التعليم بخريطة القصة حيث جيري امل

«�¦�Ŀ�©¦ŚǤƬǷÂ�©¦ǂǋƚǷ�ǲǯ�ǲȈƴǈƫ�ń¤�ƨǜƷȐŭ.الباحث مبالحظتها ƾēÂ

التعبري عند قبل التعبري و ما عملية التعليم بأسلوب خريطة القصة يف مرحلة 

.بعد التعبريما ومرحلة 

التقويم.٤

ƢƦǳ¦�¿ȂǬȇ��ŚƦǠƬǳ¦�ǶȈǴǠƫ�ƨȈǴǸǟ�ƨȇƢĔ�ĿÂويشتمل .حث واملدرس بالتقومي

إجراء عملية التعليم بأسلوب خريطة خالل التقومي على أنشطة املدرس والطالب 

مرحلة ما بعدالشفوي و التعبري عندو الشفوي القصة يف مرحلة ما قبل التعبري 

.كما يشتمل التقومي على تعبري الطالبالتعبري الشفوي  

بأسلوبتعليم التعبري الشفوي كيفية )١(ويهدف التقومي إىل معرفة 

)٣(خريطة القصة، أسلوب عاجلها ينواحي التعبري اليت )٢(خريطة القصة، 

باللغة الشفوي فعالية أسلوب خريطة القصة لرتقية كفاءة الطالب يف التعبري 

�ƨǴƥƢǬŭ¦Â�ƨǜƷȐŭ¦�ǺǷ�ƨǟȂǸĐ¦�©ƢǻƢȈƦǳ¦�ǲȈǴŢ�ǪȇǂǗ�Ǻǟ�ŉȂǬƬǳ¦�ǶƬȇÂ.العربية

.ي، مث تفسريها وتلخيصهاواالختبار البعد
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ويكون جناح تعليم التعبري الشفوي بأسلوب خريطة القصة يقاس من 

جمال نتائج الطلالب يف االختبار البعدي ومن جمال عملية التعليم اجلارية يف 

)جيد:بالتقدير(٧≥إن كان عدد الطالب الذين حصلوا على نتيجة .الصف

وإن كان .الصف جناحا وإال فالأو أكثر فيقال الفعل يف%٨٥يبلغ إىل 

الطالب جيتهدون يف اشرتاك التعليم ويشعرون بالسعادة وال يواجهون املشكالت 

وإن فشل الفعل يف .والصعوبات يف التعليم فتكون عملية التعليم جناحة وإال فال

الصف للدور األول فيستمر إىل الدور الثاين والثالث حىت كانوا ينجحون يف 

.ويالتعبري الشف

معيار النجاح:٣.١الجدول 

المعيار التقدير النتيجة الرقم

جناح جيد جدا ٩–١٠ ١

جناح جيد ٧–٨ ٢

غري جناح مقبول ٥–٦ ٣

غري جناح ناقص/رصيب  ٢–٤ ٤
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مقياس تقدير التعبير الشفوي:٣.٢الجدول 

المقياسالتقديرالرقم

جيد جدا١
من الثروة اللغوية :ألربعةإن كان كل جوانب الفنون ا

والرتاكيب اللغوية والنطق السليم والقدرة على اإلفهام 
لآلخر جيدة

جيد٢
من الثروة اللغوية قليلة :إن كان أحد الفنون األربعة

والرتاكيب اللغوية غري كاملة والنطق سليما والقدرة على 
اإلفهام لآلخر غري جيدة

مقبول٣
من الثروة اللغوية قليلة :بعةإن كان اثنيت الفنون األر 

والرتاكيب اللغوية غري كاملة والنطق غري سليم والقدرة 
على اإلفهام لآلخر غري صاحلة

ناقص/رصيب٤
من الثروة اللغوية قليلة :إن كانت ثالثة الفنون أو أكثر

والرتاكيب اللغوية غري كاملة والنطق سليما والقدرة على 
اإلفهام لآلخر غري صاحلة



الفصل الرابع

لها ومناقشتهاعرض البيانات وتحلي

عرض بيانات المقابلة وتحليلها ومناقشتها.أ

الثانوية اإلسالمية جورسان مالراك "اإلسالم"تعليم اللغة العربية يف مدرسة 

فونوروغو وخاصة يف الصف األول جيرى يف ثالثة أيام وهي يوم األربعاء ويوم اخلميس 

واالستماع والقراءة والكالم أو مهارة الكتابة:ويتفرع يف أربع مهارات لغوية.والسبت

وأما املادة املدروسة لتنمية قدرة الطلبة يف التعبري الشفوي هي القراءة .التحدث

وهذا الكتاب يُعلِّمه .الرشيدة اجلزء الثالث الذي صنفه عبد الفتاح صربي وعلى عمر

توى هذا حي.هلذه املدرسة"مقدسا"مدرسوا اللغة العربية من سنة إىل آخر كأنه كتابا 

.الكتاب قصصا وتربية وعظات بلغة سهلة فهمها

عند مدرس اللغة العربية أن من أربع مهارات اللغوية املتعلمة يف هذه املدرسة 

فتكون مهارة الكالم أو التحدث أصعب املهارة من غريها لدي الطلبة وال سيما 

ي جرت كما جيرى يف التعبري الشفو تعليم أما الطريقة املستخدم يف و .التعبري الشفوي

املعاهد السالفية، من أن املدرس يقرأ النص مع ترمجته والطلبة يسمعون جيدا ويكتبون 

مث شرحه إليهم شرحا وافيا من جانب املادة .ترمجته للكلمات الغريبة عندهم

حيث ال يتعجب به إن كانت قدرة الطلبة يف ١.ومضمون القصة والقواعد اللغوية

والكتابة االستماع واجلوانب اللغوية األخرى مثل مهارة .النحو والصرف تكاد كاملة

من مدرس اللغة، حيث تكون كبريا الكالم أو التحدث ال تنال اهتماما  وفضال مهارة 

درس الطلبة أن حيفظون ويف النهاية أمر امل.قدرة الطلبة يف التحدث والتعبري ضعيفة

عند مدرس اللغة .تلك القصة ليستطيعوا أن يعربوا القصة تعبريا شفويا ىف اللقاء التايل

الطلبة حينما يعود إىل أن والسبب .العربية يكون هذا احلال فعله من وقت إىل آخر

٢٠٠٨أغسطوس٤فى التاریخ المقابلة مع مدرس اللغة العربیة ١
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م يواجهون املشكالت ويشعرون بالصعوبات، وعلى ذلك ĔƜيؤمرون بتعبري القصة ف

تكون الطريقة اليت يستخدمها املدرس جتعلهم حيث ٢.درس إليهم أن حيفظونهأمر امل

ƢǸƬǿ¦Â�ƾȀƳ�ŚǤƥ�²¿من شأما وممال  °ƾǳ¦�ÀȂǇ°ƾȇ�ǶĔ¢.

عرض بيانات االستبانة وتحليلها ومناقشتها.ب

إىل الطلبة عن املهارة اللغوية اليت ال أساسا على استبانة اليت قدمها الباحث

�ǶȀǸǜǠǸǧ�Ƣđ�ÀȂǠȈǘƬǈȇ)أجابوا أن التعبري الشفوي أصعب املهارة اللغوية%)٩٥.

ومن املشكالت اليت يواجهها الطلبة يف تدريسها أن الطريقة اليت يستخدمها املدرس 

ق أنواع يف تدريس اللغة العربية يكون املدرس حيتاج أن يطب.جامدة وجتعلهم شأما

والغرض من ذلك الختيار الطريقة املناسبة خبصائص املواد الدراسية، .طرائق التدريس

بكالم آخر ليست هناك طريقة .ألن لكل املواد خصائص ختتلف باملواد األخرى

وحيدة أجيد وأحسن بني الطرائق األخرى ولكن الصحيح طريقة مناسبة خبصائص 

.املواد وفعالية لرتقية قدرة الطلبة

عرض بيانات االختبار وتحليلها ومناقشتها.ج

–يف نفس الوقت كمدرس اللغة العربية فيها –نظرا على ذلك فالباحث 

للصف جيرب تطبيق الطريقة العصرية وهي خريطة القصة، راجيا أن تكون قدرة الطلبة 

ت يف املهارابفونوروغوالثانوية اإلسالمية جوريسان"اإلسالم"يف مدرسة األول 

قبل أن يعرض الباحث بيانات .اللغوية األربعة وخاصة يف التعبري الشفوي مرتفة

يف هذا .فسيقدم أوال عن تدريس التعبري الشفوي بأسلوب خريطة القصةاالختبار 

فيما يلي موضوع التعليم قسم الباحث إىل ثالثة دور ولكل الدور ثالثة اللقاءات، و 

.الدرس لكل اللقاءات يف مجيع الدور

٢٠٠٨أغسطوس ٤فى التاریخ المقابلة مع مدرس اللغة العربیة٢
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موضوع الدرس لكل اللقاءات في جميع الدور:٤.١الجدول 

التاريخموضوع الدرساللقاءالدورالرقم

األول١

٢٠٠٨أغسطس ٦األمري والسجناءاألول

أغسطس ١٣جزاء اخليانةالثاين

٢٠٠٨

تعفف عمر بن عبد الثالث

العزيز

أغسطس ٢٨

٢٠٠٨

الثاين٢

٢٠٠٨رب سبتم٣وفاء السمؤولاألول

٢٠٠٨سبتمرب ١٠القاضي واألمريالثاين

تعفف عمر بن عبد الثالث

العزيز

٢٠٠٨سبتمرب ٢٤

الثالث٣

٢٠٠٨أكتوبر ٨¦ÀƢĐ¦�¿ǄǬǳاألول

٢٠٠٨أكتوبر ١٥انتخاب امللكالثاين

تعفف عمر بن عبد الثالث

العزيز

٢٠٠٨أكتوبر ٢٢

الدور األول

خريطة القصة يف تدريس التعبري الشفوي أسلوب ث قبل أن يطبق الباح

الثانوية اإلسالمية مالرك جوريسان فونوروغو، "اإلسالم"للصف األول يف مدرسة 

لك ، ويراد ذ٢٠٠٨مايو ١٣وهذا االختبار يقام يف .قام الباحث باالختبار القبلي

الختبار القبلي أعطى الباحث يف هذا ا.الطلبة يف التعبري الشفويقدرة ملعرفة مستوي
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٣�Ƣē¦®ǂǨǷÂ�ƢȀǸȀǧ�Ŀ�ƨǴȀǇ�ƨǐǬǳ¦�ǽǀǿÂ"تعفف عمر عبد العزيز"بعنوان قصة 

أمام الصف واحدا فواحدهامث عرب قصة أكثر من مرتني،قراء الطالب ال.وأساليبها

أسلوب بعد أن يقوم الباحث باالختبار القبلي، أخذ الباحث يطبق .حىت النهاية

.التعبري الشفويالقصة لرتقية قدرة الطلبة على خريطة القصة يف تدريس 

٦يف اللقاء األول فعله الباحث ، لقاءاتةثالثجرى على الدور األول 

بأسلوب خريطة القصة الباحث عن مقاصد التعليم فيه شرح .٢٠٠٨تس أغس

واخلطوات يف إجياد عناصر القصة مثل الفكرة الرئيسية، البناء واحلكبة، السرد 

شرح الباحث أيضا عن كيفية صناعة التخطيط هذا اللقاء ويف .والشخصيات فيها

لطالب يف هذا اللقاء هي والقصة اليت يدرسها ا.الرمسي مع تركيب عناصر القصة فيه

عند الطالب أسلوب جديدخريطة القصة من أسلوب ألن ".األمري والسجناء"قصة 

فيشعرون بصعوبة وخاصة عندما يُدخلون عناصر القصة يف التخطيط الرمسي الذي 

.يصنعونه يف الورقة

الطالب فيه ناقش و ، ٢٠٠٨أغستس ١٣يف اللقاء الثاين فعله الباحث 

يف وإدخاهلا"جزاء اخليانة"املوجودة يف قصة ة إظهار عناصر القصة بينهم عن كيفي

القصة فرديا حسب لغتهم واعتمادا على تلك التخطيط الرمسي، مث ميارسون أن يعربوا 

خالل هذا النشاط أعطى .الذي جعلوهعناصر القصة املوجودة يف التخطيط الرمسي

آخر احملاضرة سأل الباحث عن ويف .الباحث املفردات اجلديدة املتعلقة بالقصة

مث .خريطة القصةأسلوب يف تعليم القصة ب�ƢĔȂȀƳ¦Ȃȇاملشكالت والصعوبات اليت 

أغستس ٢٧يف األولالبعدي للدور باالختبار اللقاء الثالث قام الباحث يف 

كما "تعفف عمر بن عبد العزيز"، وفيه أعطى الباحث قصة قصرية بعنوان ٢٠٠٨

، والتايل عرب الطالب تلك القصة واحدا فواحد حىت لقبليأعطاه يف االختبار ا

.النهاية، وسجل املدرس نتيجتهم يف الورقة

وھذا الكتاب یكون كتابا .الجزء الثالث لعبد الفتاح صبري وعلى عمر"القراءة الرشیدة"وھذه القصة توجد في كتاب الدارسین ٣
.دراسیا ظل مدروسا من وقت آلخر



٤٧

الثانيالدور

٣يف فاللقاء األول فعله الباحث ، لقاءاتةالدور الثاين جرى يف ثالث

يف هذا اللقاء أمر الباحث إىل الطلبة أن يناقشوا بينهم عن عناصر .٢٠٠٨سبتمبري 

بعد .مع ممارسة صناعة التخطيط الرمسي"وفاء السمؤول"وجودة يف قصة القصة امل

ǂǓƢƄ¦�ƨȇƢĔ�ĿÂ̈�.أن جيدوا عناصر القصة فأدخلوا تلك العناصر يف التخطيط الرمسي

الباحث أحد الطالب أن يعرب تلك القصة شفويا وإجيازا حسب قدرته /أمر املدرس

.ودة يف التخطيط الرمسيواعتمادا على تفسريه إىل عناصر القصة املوج

، وشرح فيه ٢٠٠٨سبتمبري ١٠يكون اللقاء الثاين فعله الباحث يف 

الباحث شرحا كامال عن عناصر داخلية من القصة اليت جيب أن تكون موجودة يف 

-مث أمر املدرس أي الباحث كال من الطالب أن يعرب القصة .تعبري القصة شفويا

�ƨȇƢĔ�ĿÂ.شفويا ويصحح بعضهم من بعضهمتعبريا –كما علمه يف ما ماضى 

احملاضرة سأل الباحث عن الصعوبات واملشكالت اليت قابلها الطالب يف تدريس 

وأما يف اللقاء الثالث قام الباحث باالختبار البعدي .القصة بنوع خريطة القصة

.٢٠٠٨سبتمبري ٢٤يف للدور الثاين 

الثالثالدور

٨يف فاللقاء األول فعله الباحث ، قاءات أيضالةجرى يف ثالثالثالثالدور 

ففي هذا اللقاء كرر فيه الباحث املواد الدراسية املاضية وأمرهم أن .٢٠٠٨أكتوبر 

يدخلوا عناصر القصة يف الرسم التخطيطي مث طلبهم أن يعربوا تلك القصة فرديا مرة 

حينما خالل هذا النشاط سأل الباحث الطلبة عن شعورهم .أو أكثر من مرة

يدرسون التعبري الشفوي بنوع خريطة القصة، كما سأهلم أيضا عن املشكالت 



٤٨

وكتب الباحث تلك املشكالت يف الورقة .والصعوبات اليت قابلوها يف التدريس

.وسعى أن حيللها يف احملاضرة اآلتية

، وأعطى فيه الباحث ٢٠٠٨أكتوبر ١٥يف أما اللقاء الثاين فعله الباحث 

مث طلبهم أن .واع املشكالت اليت قالبها الطلبة، وشرحها شرحا كامالاحللول من أن

ويف .تعبريا شفويا مجاعيا ويصحح بعضهم من بعضهم"إنتخاب امللك"يعربوا قصة 

�ƨǐǬǳ¦�ǆ ȇ°ƾƫ�Ŀ�Ƕǿ°ȂǠǋÂ�ǶēȐǰǌǷÂ�ǶēƢƥȂǠǏ�Ǻǟ�Ʈ ƷƢƦǳ¦�¾ƘǇ�̈ǂǓƢƄ¦�ƨȇƢĔ

ث باالختبار البعدي للدور وأما يف اللقاء الثالث قام الباح.بنوع خريطة القصة

.٢٠٠٨أكتوبر ٢٢يف الثالث وجري 

نتيجة الطلبة يف االختبار القبلي:٤.٢اجلدول 

ة/اسم الطالبالرقم
جوانب االختبار

تقديرنتيجة ثروة 

لغوية

إفهام 

آلخر

تراكب 

لغوية

نطق 

سليم

رصيب٢٢٥٧٤هدي فرتانطوأمان١

رصيب٢٢٥٧٤عبد اخلري٢

رصيب٢٢٦٦٤جوين إيكو فرنومو٣

مقبول٥٤٧٨٦خري املصطفى٤

رصيب٢٢٥٧٤أوىل الليدي.م٥

مقبول٣٣٦٨٥فخر الدين.م٦

رصيب٢٢٥٧٤أنوار الفؤدي.م٧

رصيب٢٢٥٧٤شهران.م٨

رصيب٣٢٥٦٤دايةنور ه٩

مقبول٢٤٧٧٥سيطو نور أديانسه١٠

رصيب٢٣٥٦٤واحد نور عزيز١١



٤٩

رصيب٢٢٦٦٤ألف نور ولدين١٢

جيد٦٦٨٨٧دين فوزية١٣

مقبول٤٥٧٨٦إيكا سلفيا كرستانطي١٤

مقبول٤٥٧٨٦اثىن ليلة الفائزة١٥

جيد٧٧٨٨٧،٥مخرية مطيعة١٦

جيد٦٦٨٨٧حسن األردين، ف١٧

جيد٦٦٨٨٧ليلي إيداوايت١٨

رصيب٢٢٥٧٤مراءة الصاحلة١٩

جيد٧٧٨٨٧،٥مرلينا وجايانطي٢٠

جيد٧٥٨٨٧مولدة أرنا زلفى٢١

رصيب٢٢٦٦٤ريانا سفطري٢٢

مقبول٤٥٧٨٦روضة الوحيدة٢٣

رصيب٢٢٥٧٤ساري كمالية عيين٢٤

رصيب٢٢٦٦٤سىت مشرفة٢٥

رصيب٢٣٥٦٤وفرية رمحويت٢٦

مقبول٣.٤٣.٥٦.٢٧.١٥.١نتيجة للجميع

من هذا االختبار يرى أن من ستة وعسرين طالبا ال أحد منهم حصل على 

٨-٧إال ستة طالب حصلوا على نتيجة ،)جيد جدا:التقدير(١٠-٩نتيجة 

عددهم يبلغ إىل عشرين ٧≥وأما الذين حصلوا على نتيجة ).جيد:التقدير(

:تقدير(٦-٥حصلوا على نتيجة %)٢٣(ستة طالب :بالتفصيل%)٦٧(طالبا 

وهذا ).رصيب:تقدير(٤حصلوا على نتيجة %)٥٤(وأربعة عشر طالبا )مقبول

للصف خاصة–الثانوية اإلسالمية "اإلسالم"طلبة مدرسة قدرة دليل على أن 



٥٠

�ǂƻȊǳ�¿ƢȀǧȍ¦�Ŀ�Ƕē°ƾǫ�ƢǸȈǇ�ȏÂ.ةيف التعبري الشفوي معظمهم ضعيف-األول 

أما من جانب النطق .ضعيفة جدا)درجات٣،٥(والثروة اللغوية )درجات٣،٤(

السليم والرتاكيب اللغوية أكثر نتائجهم جيد، وذلك ألن تدريس اللغة العربية يف 

ة جورسان يهتم القواعد أكثر اهتماما من جوانب الثانوية اإلسالمي"اإلسالم"مدرسة 

.املهارات األخرى

نتيجة الطلبة يف االختبار البعدي للدور األول:٤.٣اجلدول 

ة/اسم الطالبالرقم

جوانب االختبار
تقديرنتيجة ثروة 

لغوية

إفهام 

آلخر

تراكب 

لغوية

نطق 

سليم

مقبول٣٣٧٧٥أمان هدي فرتانطو١

مقبول٣٣٦٨٥اخلريعبد٢

مقبول٣٣٧٨٥.٥جوين إيكو فرنومو٣

مقبول٥٤٧٨٦خري املصطفى٤

رصيب٣٢٥٦٤أوىل الليدي.م٥

مقبول٤٤٦٨٥.٥فخر الدين.م٦

رصيب٣٢٥٦٤أنوار الفؤدي.م٧

مقبول٣٤٦٧٥شهران.م٨

رصيب٣٣٦٦٤.٥نور هداية٩

مقبول٣٤٧٨٥.٥يطو نور أديانسهس١٠

مقبول٣٣٦٨٥واحد نور عزيز١١

مقبول٤٣٦٧٥ألف نور ولدين١٢

جيد٧٧٨٨٧.٥دين فوزية١٣



٥١

جيد٦٧٧٨٧إيكا سلفيا كرستانطي١٤

جيد٦٦٨٨٧اثىن ليلة الفائزة١٥

جيد٧٨٨٩٨مخرية مطيعة١٦

جيد٧٧٨٨٧.٥حسن األردين، ف١٧

جيد٦٦٨٨٧ليلي إيداوايت١٨

مقبول٣٤٦٧٥مراءة الصاحلة١٩

جيد٧٨٨٩٨مرلينا وجايانطي٢٠

جيد٧٧٦٨٧.٥مولدة أرنا زلفى٢١

رصيب٣٢٦٧٤.٥ريانا سفطري٢٢

جيد٦٦٨٨٧روضة الوحيدة٢٣

رصيب٢٢٦٦٤ساري كمالية عيين٢٤

مقبول٤٤٧٧٥.٥ىت مشرفةس٢٥

مقبول٤٥٦٧٥.٥وفرية رمحويت٢٦

مقبول٤.٤٤.٥٧٧.٥٦نتيجة للجميع

ستة وعشرين فريى أن من البعدي للدور األولأساسا على نتيجة االختبار 

نتيجة حصلوا على %)٣٥(طالب تسعة ؛ البعديطالبا الذين يشرتكون االختبار

سبعة عشر عددهم ٧≤نتيجة ما الذين حصلوا على وأ، )جيد:تقدير(٨-٧

٦-٥حصلوا على نتيجة %)٤٦(اثىن عشر طالبا :بالتفصيل%)٦٥(طالبا 

).رصيب:تقدير(٤حصلوا على نتيجة %)١٩(ومخسة طالب )مقبول:تقدير(

وأما من ناحية عملية التدريس .تقدير جيد جدا أو ممتازوال أحد منهم حصل على 

بصعوبة وخاصة يف إظهار عناصر القصة وإدخاهلا يف الرسم يشعر معظمهم

.التخطيطي



٥٢

تنيجة الطلبة يف االختبار البعدي للدور الثاين:٤.٤اجلدول 

ة/اسم الطالبالرقم

جوانب االختبار
تقديرنتيجة ثروة 

لغوية

إفهام 

آلخر

تراكب 

لغوية

نطق 

سليم

مقبول٥٤٧٨٦أمان هدي فرتانطو١

مقبول٥٥٧٧٦بد اخلريع٢

جيد٦٦٨٨٧جوين إيكو فرنومو٣

جيد٧٦٧٨٧خري املصطفى٤

رصيب٤٣٥٦٤.٥أوىل الليدي.م٥

جيد٧٦٧٨٧فخر الدين.م٦

مقبول٤٤٧٧٥.٥أنوار الفؤدي.م٧

مقبول٥٥٧٧٦شهران.م٨

مقبول٤٤٧٧٥.٥نور هداية٩

جيد٦٦٨٨٧و نور أديانسهسيط١٠

جيد٧٦٧٨٧واحد نور عزيز١١

جيد٦٦٨٨٧ألف نور ولدين١٢

جيد٨٨٨٨٨دين فوزية١٣

جيد٧٧٨٨٧.٥إيكا سلفيا كرستانطي١٤

جيد٧٧٨٨٧.٥اثىن ليلة الفائزة١٥

جيد جدا٩٩٩٩٩مخرية مطيعة١٦

جيد٨٨٨٨٨حسن األردين، ف١٧

جيد٧٧٨٨٧.٥ليلي إيداوايت١٨



٥٣

مقبول٤٦٧٧٦مراءة الصاحلة١٩

جيد جدا٩٩٩٩٩مرلينا وجايانطي٢٠

جيد٧٨٨٩٨مولدة أرنا زلفى٢١

رصيب٣٣٦٦٤.٥ريانا سفطري٢٢

جيد٧٧٨٨٧.٥روضة الوحيدة٢٣

رصيب٢٢٦٦٤ساري كمالية عيين٢٤

مقبول٥٥٧٧٦ىت مشرفةس٢٥

جيد٦٦٨٨٧وفرية رمحويت٢٦

مقبول٥.٦٥.٨٧.٤٧.٤٦.٧نتيجة للجميع

٧≥من هذا االختبار يرى أن من ستة وعشرين طالبا حصل على نتيجة 

حصالن على نتيجة %)٨(طالبان :بالتفصيل%)٦٢(عددهم ستة عشر طالبا 

٨-٧حصلوا على نتيجة %)٥٤(طالبا وأربعة عشر)جيد جدا:تقديره(١٠-٩

عددهم يتصل إىل ثالثة طالب ٧≤وأما الذين حصلوا على نتيجة ).جيد:تقديره(

)١١.(%�ǂƻȊǳ�¿ƢȀǧȍ¦�Ŀ�Ƕē°ƾǫ)درجات٥،٨(والثروة اللغوية )درجات٥،٦(

.ماتزال ضعيفة



٥٤

تنيجة الطلبة يف االختبار البعدي للدور الثالث:٤.٥اجلدول 

ة/اسم الطالبالرقم

جوانب االختبار
تقديرنتيجة ثروة 

لغوية

إفهام 

آلخر

تراكب 

لغوية

نطق 

سليم

جيد٦٦٨٨٧أمان هدي فرتانطو١

جيد٧٦٧٨٧عبد اخلري٢

جيد٧٧٨٨٧.٥جوين إيكو فرنومو٣

جيد٨٨٨٨٨خري املصطفى٤

رصيب٤٣٥٦٤.٥أوىل الليدي.م٥

جيد٨٨٨٨٨خر الدينف.م٦

مقبول٥٥٧٧٦أنوار الفؤدي.م٧

جيد٦٦٨٨٧شهران.م٨

مقبول٥٥٧٧٦نور هداية٩

جيد٨٨٩٩٨.٥سيطو نور أديانسه١٠

جيد٨٧٨٩٨واحد نور عزيز١١

جيد٧٧٨٨٧.٥ألف نور ولدين١٢

جيد جدا٩٩٩٩٩دين فوزية١٣

سلفيا  إيكا١٤

كرستانطي
جيد٨٨٨٨٨

جيد٨٨٩٩٨.٥اثىن ليلة الفائزة١٥

جيد جدا٩٩٩٩٩مخرية مطيعة١٦

جيد جدا٩٩٩٩٩حسن األردين، ف١٧

جيد جدا٩٩٩٩٩ليلي إيداوايت١٨

مقبول٥٦٧٧٦.٥مراءة الصاحلة١٩



٥٥

جيد جدا٩٩٩٩٩مرلينا وجايانطي٢٠

جيد جدا٩٩٩٩٩دة أرنا زلفىمول٢١

جيد٦٦٨٨٧ريانا سفطري٢٢

جيد جدا٩٩٩٩٩روضة الوحيدة٢٣

جيد٧٦٧٨٧ساري كمالية عيين٢٤

جيد٧٦٧٨٧سىت مشرفة٢٥

جيد٧٧٨٨٧.٥وفرية رمحويت٢٦

جيد٧.٣٧.١٨٨.٢٧.٦نتيجة للجميع

الثالث فريى أن من ستة وعشرين طالبا الذين من االختبار البعدي للدور 

ستة عشر :بالتفصيل%)٨٩(عددهم ثالثة وعشرين طالبا ٧≥حصلوا على درجة 

%)٢٧(وسبعة طالب )جيد:بالتقدير(٨-٧حصلوا على نتيجة %)٦١(طالبا 

وأما الذين حصلوا على نتيجة ).جيدة جدا:بالتقدير(١٠-٩حصلوا على نتيجة 

�Ŀ�Ƕē°ƾǫ�ÀȂǰƫ�°Âƾǳ¦�¦ǀǿ�Ŀ%).١٢(صل إىل ثالثة طالب عددهم يت٧≤

�Ƥ Ȉǯ¦ŗǳ¦Â�ǶȈǴǈǳ¦�ǪǘǼǳ¦�Ŀ�Ƕē°ƾǫ�¦ǀǯÂ�¦ƾȈƳ�®¦®Ǆƫ�ƨȇȂǤǴǳ¦�̈Âǂưǳ¦Â�ǂƻȊǳ�¿ƢȀǧȍ¦

.اللغوية

املقارنة بني نتيجة االختبار القبلي والبعدي :٤.٦اجلدول 

ة/اسم الطالبالرقم
نتائج الطلبة في االختبارات

ر االختبا
القبلي

االختبار 
١البعدي 

االختبار 
٢البعدي 

االختبار 
٣البعدي 

٤٥٦٧أمان هدي فرتانطو١

٤٥٦٧عبد اخلري٢



٥٦

٤٥.٥٧٧.٥جوين إيكو فرنومو٣

٦٦٧٨خري املصطفى٤

٤٤٤.٥٤.٥أوىل الليدي.م٥

٥٥.٥٧٨فخر الدين.م٦

٤٤٥.٥٦أنوار الفؤدي.م٧

٤٥٦٧شهران.م٨

٤٤.٥٥.٥٦نور هداية٩

٥٥.٥٧٨.٥سيطو نور أديانسه١٠

٤٥٧٨واحد نور عزيز١١

٤٥٧٧.٥ألف نور ولدين١٢

٧٧.٥٨٩دين فوزية١٣

إيكا سلفيا  ١٤

كرستانطي
٦٧٧.٥٨

٦٧٧.٥٨.٥اثىن ليلة الفائزة١٥

٧،٥٨٩٩مخرية مطيعة١٦

٧٧.٥٨٩ردين، فحسن األ١٧

٧٧٧.٥٩ليلي إيداوايت١٨

٤٥٦٦.٥مراءة الصاحلة١٩

٧،٥٨٩٩مرلينا وجايانطي٢٠

٧٧.٥٨٩مولدة أرنا زلفى٢١

٤٤.٥٤.٥٧ريانا سفطري٢٢

٦٧٧.٥٩روضة الوحيدة٢٣

٤٤٤٧ساري كمالية عيين٢٤



٥٧

٤٥.٥٦٧سىت مشرفة٢٥

٤٥.٥٧٧.٥ويتوفرية رمح٢٦

٥.١٦٦.٧٧.٦نتيجة للجميع

من هذه الرسوم البيانية يرى أن قدرة الطالب يف التعبري الشفوي بعد 

تطبيق أسلوب خريطة القصة يف التعليم لكل الدور ترقي تدرجييا من حيث 

أكثرهم يستطيعون أن يعربوا القصة بلغتهم أجيد وأمجل من قبل، بوسيلة الثروة 

ملتنوعة واملختلفة والرتاكيب اللغوية اجليدة والنطق السليم التام واالفهام اللغوية ا

.لآلخر الكامل

تحليل البيانات وتفسيرها.د

ملعرفة مدى فعالية استخدام القصة بأسلوب خريطة القصة يف ترقية 

الثانوية اإلسالمية جورسان "اإلسالم"التعبري الشفوي لدي طلبة مدرسة 

للصف األول، فاعتمد الباحث على جمال عملية مالراك بفونوروغو

.التدريس وجمال نتائج االختبار البعدي لكل الدور 

مجال عملية التدريس.١

Đ¦�¦ǀǿ�Ŀ ال تكون عملية التدريس تعترب جناحة أو تتصل إىل

منهم يشرتكون تدريس التعبري الشفوي ٩٠%اهلدف إن كان مجيع الطالب أو 

باجلهد ولديهم اهلمة ويشعرون باملمتعة والسعادة يف بأسلوب خريطة القصة 

.تدريسه

انطالقا على املالحظة واملقابلة اليت فعلها الباحث خالل تدريسه يف 

الدور األول فهناك بعض الطالب الذين ال يهتمون الدرس وال يسمعون بيان 

�§ȂǴǇȋ¦�¦ǀǿ�À¢�ÀȂǼǜȇ�ǶĔȋ��ǆ ȇ°ƾƬǳ¦�Ŀ�ƨǸŮ¦�ǶŮ�ǆ Ȉǳ�ÀƘǯ�Ʈ ƷƢƦǳ¦



٥٨

فصرب الباحث وشرح هلم مرات عن كيفية عمل .يف تطبيقه وتنفيذهصعب 

وبعد أن يفهموا كيفية عمل خريطة القصة يف التعبري الشفوي .خريطة القصة

فبعضهم يشرتك التدريس باجلهد ويسأل كثريا عن املفردات اليت مل يعرفوا 

ر مازال معانيها أو سأل عن املفردات اجلديدة املتعلقة بالقصة، وبعضهم اآلخ

.ال يهتم التدريس حق االهتمام

ويف الدور الثاين والدور الثالث ال يكون احلال كما جيري يف الدور 

األول، باملعىن أن مجيع الطالب يشرتكون التدريس باجلهد واهلمة بل هم 

§ȂǴǇȋ¦�¦ǀđ�̈®ƢǠǈǳ¦Â�ƨǠƬǸŭƢƥ�ÀÂǂǠǌȇ.�Ŀ�ƨǳȂȀǈǳƢƥ�ÀÂǂǠǌȇ�ǶĔȋ�Ǯ ǳ̄Â

ومن .أن فهموا كيفية عمل خريطة القصة حق الفهمتعبري القصة شفويا بعد

مث فسر الباحث أن عملية التدريس بأسلوب خريطة القصة يف الدور األول مل 

وأما عملية .تتصل إىل اهلدف أو بكالم آخر مل تنجح كما أراده الباحث

.التدريس يف الدور الثاين والدور الثالث تتصل إىل اهلدف

البعدياالختبارنتائجمجال .٢

�ń¤�ǲǐƬȇ�Â¢�ƢƷƢų�ŐƬǠȇ�Ǧ ǐǳ¦�Ŀ�ǲǠǨǳ¦�ÀȂǰȇ�¾ƢĐ¦�¦ǀǿ�Ŀ

)بالتقدير جيد(٧≥اهلدف إن كان عدد الطالب الذين حصلوا على نتيجة 

من مجيع الطالب أو أكثر فكان الفعل ٨٥%يف االختبار البعدي يبلغ إىل 

.يف الصف جناحا وإال فال

البعدي للدور األولتفسري نتيجة االختبار:٤.٧اجلدول 

جملة
معايير النتيجة

إيضاح
جيد جدا جيد مقبول راسب

٢٦ - ٩ ١٢ ٥ عدد الطلبة

١٠٠% ٠% ٣٥% ٤٦% ١٩% )%(مائوية 
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نظرا من نتائج الطالب يف االختبار البعدي للدور األول فيقال أن 

ألن عدد .الفعل يف الصف للدور األول غري جناح أو مل يتصل إىل اهلدف

من %٨٥ال يبلغ إىل )بالتقدير جيد(٧≥الطالب الذين حصلوا على نتيجة 

عدد الطالب الذين حصلوا على درجة النجاح ال يبلغ إال إىل .مجيع الطالب

٣٥) وهناك عوامل .من ستة وعشرين طالبا")جيد"طالب بالتقدير ٩%

:جتعل الفعل يف الصف للدور األول مل يتصل إىل اهلدف وهي

قدرة الطالب يف التعبري الشفوي، وذلك يتأثره األسلوب املستخدم ضعف-

.يف تدريس اللغة العربية فيما بعد

عدم الفهم الشامل عند الطالب عن كيفية عمل خريطة القصة وتطبيقها -

يف التعبري الشفوي، مع أن الباحث قد شرحه شرحا وافيا وتفصيال وأعطى 

.فهمونه من خريطة القصةهلم الفرصة القيمة لسؤال عما ال ي

الصعوبة يف اظهار عناصر القصة فضال عن الفكرة الرئيسية يف القصة -

ƾȇƾŪ¦�©¦®ǂǨŭ¦�ƨǧǂǠǷ�ÀȂǠǈȇ�ȏ�ǶĔȋ�Ǯ̈�قلة املفردات لديهم، - ǳ̄Â

املتعلقة بالقصة مع أن الباحث قد أعطى فرصة كبرية لدي الطلبة أن 

.يسألوه عن املفردات اجلديدة

تعبري الفكرة وتكوينها شفويا بالرغم عندهم الفكرة اجليدةالصعوبة يف -

جانب ذلك، من املقابلة اليت عملها الباحث خالل التدريس فريى 

حينما جيد عناصر .أن بعضهم يواجه املشكلة يف تنظيم الكلمات وتكوينها

القصة وادخلها يف الرسوم فشعر بالصعوبة إلظهار أفكاره وتعبريها لتصبح مجال 

من جمال النطق السليم يف التعبري الشفوي يكون أعظم .وسردا مرتبامفيدة

الطلبة ال يواجهون املشكلة ألن اللغة العربية ليست شيئا أجنبيا لديهم بل هي 

ƨȇȂǻƢưǳ¦�ƨǴƷǂŭ¦�ń¤�ƨȈƟ¦ƾƬƥȏ¦�ƨǴƷǂŭ¦�ǺǷ�ƪ ǫÂ�ǲǯ�ƢĔȂǇ°ƾƫ�ƨǤǳ. وكذا جمال



٦٠

Ȁŭ¦�ƨǇÂ°ƾŭ¦�®¦Ȃŭ¦�ǺǷ�ƢĔȋ�ƨȇȂǤǴǳ¦�Ƥ Ȉǯ¦ŗǳ¦بل .تمة يف هذه املدرسة اإلسالمية

.هي تكون مادة رئيسة يف تعليم اللغة العربية كما شرحه الباحث يف السابق

والذي يصبح مشكلة لديهم يف تدريس التعبري الشفوي بأسلوب خريطة القصة 

ألن الفعل يف الصف للدور .هي الثروة اللغوية والقدرة على اإلفهام آلخر

.ر الباحث إىل الدور الثايناألول غري جناح فاستم

ويف الدور الثاين قد فهم الطالب فهما جيدا عن كيفية عمل خريطة 

القصة مع إظهار عناصر القصة وترتيبها يف الرسم البياين، إال أن هناك املشكلة 

أساسا على املالحظة واملقابلة أن أكثر منهم .األخرى اليت يواجهها الطالب

.الفكرة وتعبريها شفويايشعرون بالصعوبة يف تكوين 

تفسري نتيجة االختبار البعدي للدور الثاين:٤.٨اجلدول 

جملة
تقدير

توضيح
جيد جدا  جيد  مقبول  راسب

٢٦ ٢ ١٤ ٧ ٣ عدد الطلبة

١٠٠% ٧.٥% ٥٤% ٢٧% ١١.٥% مائوية

بناء على النسبة املائوية من نتائج االختبار البعدي للدور الثاين فريى أن 

وذلك .لفعل يف الصف هلذا الدور مل يتصل إىل اهلدف كما حدث يف الدور األولا

(٦٣،٥ال يبلغ إال إىل ٧≥ألن الطالب الذين حصلوا على نتيجة  أربعة عشر %

ومن املقابلة اليت عملها ).طالبا نالوا درجة جيدة والطالبان بالتقدير جيد جدا

ليت يواجهها الطالب يف الدور الثاين الباحث خالل التدريس فال ختتلف املشكلة ا

:مع املشكلة يف الدور األول فهي



٦١

املشكلة يف تكوين الفكرة وتعبريها شفويا، إذا وجدوا عناصر القصة وأدخلواها يف -

الرسوم فيشعرون بالصعوبة إلظهار أفكارهم وتعبريها شفويا لتصبح مجال مفيدة 

هون املشكلة يف الدور الثاين أقل إال أن عدد الطالب الذين يواج.وسردا مرتبا

.من الذين يواجهون املشكلة والصعوبة يف الدور األول

-�À¢�ÀȂǠǈȇ�ȏ�ǶĔ¢�ÃȂǇ�©¦®ǂǨŭ¦�©ƢƦȇ°ƾƫ�́ ƢǬǼǳ�§ Ȑǘǳ¦�ƾǼǟ�©¦®ǂǨŭ¦�ƨǴǫ

.يعودوا إىل املعجم العريب

جانب ذلك، من املقابلة اليت عملها الباحث خالل التدريس فريى أن 

لة يف تعويد أنفسهم التحدث باللغة العربية داخل الصف أو بعضهم يواجه املشك

من جمال النطق السليم يف .خارجه، فشعروا باحلياء والريب وخيافون اخلطاء يف قوهلم

التعبري الشفوي يكون أعظم الطالب ال يواجهون املشكلة ألن اللغة العربية ليست 

�Âȋ¦�ǺǷ�ƪ ǫÂ�ǲǯ�ƢĔȂǇ°ƾƫ�ƨǤǳ�Ȇǿ�ǲƥ�ǶǿƾǼǟ�ƢƦȇǂǣ�ƢƠȈǋوكذا جمال الرتاكيب .قات

ƨȈǷȐǇȍ¦�ƨǇ°ƾŭ¦�ǽǀǿ�Ŀ�ƨǸƬȀŭ¦�ƨǇÂ°ƾŭ¦�®¦Ȃŭ¦�ǺǷ�ƢĔȋ�ƨȇȂǤǴǳ¦. بل هي تكون

ألن الفعل يف .مادة رئيسة يف تعليم اللغة العربية كما شرحه الباحث يف السابق

.الصف للدور الثاين مل يتصل إىل اهلدف فاستمر الباحث إىل الدور الثالث

تفسري نتيجة االختبار البعدي للدور الثالث:٤.٩اجلدول 

جملة
تقدير

توضيح
جيد جدا  جيد  مقبول  راسب

٢٦ ٧ ١٦ ٢ ١ عدد الطلبة

١٠٠% ٢٧% ٦١% ٨% ٤% املائوية

إذا نظر من ناحية نتيجة الطالب يف -ومن هنا يعرف أن التدريس 

٧≥حصلوا على نتيجة ناجحا، ألن الطلبة الذين-االختبار البعدي للدور الثالث
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وذلك ألن الطالب قد فهموا أسلوب .من مجيع الطلبة%٨٨عددهم يتصل إىل 

.خريطة القصة حق الفهم ويعودون أنفسهم تعبري القصة شفويا يف كل احملاضرة

إذا نوازن النسب املائوية من االختبار القبلي واالختبار البعدي فكان هناك 

أن الطالب الذين .لطالب يف التعبري الشفويالفرق البعيد عن مستوى قدرة ا

(٢٣حصلوا على درجة النجاح يف االختبار القبلي يبلغ إىل  طالب حصلوا ٦%

(٧٧، وأما الذين حصلوا على درجة الفشل يبلغ إىل ")جيد"على التقدير  %٢٠

وأما الطالب الذين حصلوا على ").رصيب"و"مقبول"طالبا حصلوا على التقدير 

(٣٥جاح يف االختبار البعدي للدور األول يبلغ إىل درجة الن طالب حصلوا ٩%

(٧٧، وأما الذين حصلوا على درجة الفشل يبلغ إىل ")جيد"على التقدير  %١٧

أما الطالب الذين حصلوا على ").رصيب"و"مقبول"طالبا حصلوا على التقدير 

طالبا حصلوا ١٤(%٦٢درجة النجاح يف االختبار البعدي للدور الثاين يبلغ إىل 

، وأما الذين حصلوا ")جيد جدا"والطالبان حصالن على التقدير "جيد"على التقدير

(٣٨على درجة الفشل يبلغ إىل  "مقبول"طالبا حصلوا على التقدير ١٠%

والطالب الذين حصلوا على درجة النجاح يف االختبار البعدي للدور ").رصيب"و

(٨٨الثالث يبلغ إىل  وستة عشر "جيد جدا"لوا على التقدير طالب حص٧%

وأما الذين حصلوا على درجة الفشل عددهم ")جيد"طالبا حصلوا على التقدير 

(١٢يبلغ إىل  ")مقبول"و"رصيب"طالب حصلوا على التقدير ٣%

املقارنة بني تفسري نتيجة االختبار القبلي والبعدي:٤.١٠اجلدول 

جملة
المائوية/التقدير

االختبارات
جيد جدا  جيد  مقبول  راسب

٢٦ - ٦ ٦ ١٤
االختبار البقلي

)%١٠٠( )%٠( )%٢٣( )%٢٣( )%٥٤(

٢٦ - ٩ ١٢ ٥ االختبار البعدي 
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)%١٠٠( )%٠( )%٣٥( )%٤٦( )%١٩( للدور األول

٢٦ ٢ ١٤ ٧ ٣ االختبار البعدي 

)١٠٠%(للدور الثاين )%٨( )%٥٤( )%٢٧( )%١١(

٢٦ ٧ ١٦ ٢ ١ تبار البعدي االخ

)١٠٠%(للدور الثالث )%٢٧( )%٦١( )%٨( )%٤(

وهذا دليل واضح أن استخدام القصة بأسلوب خريطة القصة يستطيع أن 

يرقي قدرة الطالب يف التعبري الشفوي، ومن مث يكون استخدام القصة بأسلوب 

وة اللغوية خريطة القصة فعالية لرتقية قدرة الطالب يف التعبري الشفوي من جانب الثر 

.والرتاكب اللغوية والنطق السليم واالفهام لآلخرين



الفصل الخامس

نتائج البحث والتوصيات والمقترحات

نتائج البحث.أ

فيما أساسا على البيانات وتفسريها فيما سبق فخلص الباحث نتائج البحث 

(يأيت من جانب عملية التدريس، أن أسلوب خريطة القصة فعالية لتجعل )١:

(الل يف تدريسهمالطالب ابتكاريا ونشاطا وسرورا وال جتعلهم شأما وم من )٢.

أسلوب خريطة القصة أكثر فعالية لرتقية قدرة الطالب يف التعبري جانب النتيجة، أن 

.الشفوي من جمال الثروة اللغوية والرتاكب اللغوية والنطق السليم واالفهام لآلخرين

الثانوية اإلسالمية جوريسان مالراك "اإلسالم"ودليل على ذلك نتيجة طالب مدرسة 

بعد تنفيذ هذا األسلوب يف االختبار البعدي للدور الثالث ونوروغو للصف األول بف

(٨٨عددهم يبلغ إىل ٧≥من حيث أن الطالب الذين حصلوا على نتيجة  %١٦

، وأما الذين حصلوا على نتيجة )طالب بالتقدير جيد جدا٧طالبا بالتقدير جيد و

(١٢عددهم ال يبلغ إال إىل ٧≤ تقدير الرصيب وطالبان بالتقدير طالب واحد بال%

�Ʈ.من مجيع الطالب)مقبول ƷƢƦǳ¦�ǪƦǘȇ�À¢�ǲƦǫ�ÄȂǨǌǳ¦�ŚƦǠƬǳ¦�Ŀ�Ƕē°ƾǫ�À¢�ǞǷ

هذا األسلوب ضعيفة، ودليل على ذلك نتيجتهم يف االختبار القبلي الذي فعله 

إال "جيد"الباحث قبل تطبيق األسلوب من أن الطالب الذين حصلوا على التقدير 

وبعد أن يطبق الباحث ".جيد جدا" أحد منهم حصل على التقدير ستة طالب وال

أسلوب خريطة القصة يف تدريس التعبري الشفوي فيكون عدد الطالب الذين حصلوا 

يبلغ إىل ستة عشر طالبا بل هناك الطالب الذين حصلوا على "جيد"على التقدير 

.وعددهم يبلغ إىل سبعة طالب"جيد جدا"التقدير 

تالتوصيا.ب



٦٥

بناء على نتائج البحث احلاصلة من البحث الفعلي يف الصف فيقدم الباحث 
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العربية وخاصة يف مهارة التعبري الشفوي لتكون اللغة العربية لغة االتصال يف حي 
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Ãǂƻȋ¦�ƨȈǷȂǸǠǳ¦�ƨǇ°ƾŭ¦�ǞǷ�Ƣđ�Ǧ ǳƢţ�Ŗǳ¦�ƨǏƢŬ¦�ƨǇ°ƾŭ¦�ǎ ƟƢǐƼǯ.
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على استخدام الطريقة والطرائق العصرية والالئقة باملواد الدراسية وال يتجرد 
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١٩٨٧.القاهرة.تعليم اهللا العربية.فتحى على يونس.١٠

دار العلم .بريوت.رائد الرتبية العامة وأصول التدريس.فايد عبد احلميد.١١

١٩٨٠.للماليني
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.املوجز يف طرائق تدريس اللغة العربية والرتبية الدينية.دحممود أمحد السي.١٥

١٩٨٩.القاهرة

دار .عمان األردن.مفهومه وأدواته وأساليبه:البحث العلمي.وقان عبيدات.١٦

١٩٩٣.الفكر

البحوث العلمية:ثالثا

ية مهارة الكالم وطريقة تدريسها ىف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكوم.بادرمان.١٧

٢٠٠٢.اجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج،ىف سيدوهرجو جاوى الشرقية

اسرتاتيجية تعليم مهارة الكالم ىف ضوء اجتاه التعليم والتعلم .سيف املصطفى.١٨

دراسة حالة ىف الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية باجلامعة (على السياق العام 

٢٠٠٦.اإلسالمية احلكومية ماالنجاجلامعة)اإلسالمية احلكومية ماالنج

مهارة الكالم و طرق تدريسها ىف املدرسة الثانوية اإلسالمية .عبد الغافر.١٩

اجلامعة اإلسالمية ، جنروكي مشاين جروجول سوكاهرجو جاوى الوسطى"املؤمن"

٢٠٠٢.احلكومية ماالنج

باملدرسة الثانوية عوامل الضعف لتعليم مهارة الكالم ىف اللغة العربية .لطيف.٢٠

.اجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج.اإلسالمية احلكومية األوىل بونتييانك

٢٠٠٣
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دور إمكانية معلم اللغة العربية ىف تطوير مهارة الكالم لدى .مرضيات رمسة.٢١

اجلامعة اإلسالمية احلكومية .تلميذات املدرسة الثانوية الدينية احلكومية ماالنج

٢٠٠٣.ماالنج

تعليم مهارة الكالم باللغة العربية ىف املدرسة الثانوية اإلسالمية .مفتاح اهلدى.٢٢

٢٠٠٣.اجلامعةاإلسالمية احلكومية ماالنج.احلكومية باسوروان

.تدريس التعبري ىف معهد الدراسات القرآنية سنجاسرى ماالنج.نور هادى.٢٣
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خطة اإلجراءات التعليمية للدور األول

تدريس التعبير الشفوي بأسلوب خريطة القصة

اللغة العربية:املادة

ة اإلسالميةمدرسة الثانوي:املستوى

الثانية/األول :املرحلة/الصف

دقيقة٢x٤٥:اإلجراء الزمين

Standard)القدرة العامة.أ Competence)

النصص العربية تعبريا شفويا بنطق سليم وتراكيب واعلى أن يعرب ينقادر الطالب يكون 

اللغة العربية يف لغوية جيدة وثروة لغوية كثرية وإفهام آلخر، وتعويدا هلم التحدث ب

.االتصال

Basic)األساسيةالقدرة .ب Competence)

بعد أن يقراء القصة يكون قادرا على أن يتعرف على الفكرة الرئيسية الطالب يتوقع من 

ƢȇȂǨǋ�¦ŚƦǠƫ�ƢēƢȈǐƼǋ�Ǧ ǫ¦ȂǷÂ�®ǂǈǳ¦Â�ƨƦǰū¦Â� ƢǼƦǳ¦�Ǻǟ�ŐǠȇÂ�ƢȀȈǧ.

عالمات الحصول على هدف التعليم.ج

أن حيلل الفكرة الرئيسية يف القصةالب الطقدرة.١

أن يشرح طبيعات من كل شخصيات القصةالطالب قدرة.٢

أن يعرض البناء واحلكبة والسرد من القصةالطالبقدرة.٣

أن يستنتج الفوائد منها وجيعلها خربة له يف احلياة اليوميةالطالبقدرة.٤

مصادر التدريس والمواد الدراسية.د

لتدريسمصادر ا.١



اجلزء الثالث، ألفه عبد الفتاح صربي وعلى عمر، مطبعة "القراءة الرشيدة"كتاب 

١٩٥٣سورابايا "اهلداية"

املواد الدراسية.٢

األمري والسجناء-

جزاء اخليانة-

تعفف عمر بن عبد العزيز-

استراتيجية التدريس.هـ

استخدام القصص واحلكايات بأسلوب خريطة القصة

سائل التعليميةالو .و

السبورة والرسوم التخطيطية 

التقويم.ز

االختبار البعدي

أنشطة التعليم.ح

ن و سبعمخسة و مخس دقائق للتمهيد، :دقيقة٢x٤٥والزمن احملتاج من كل اللقاء 

.دقيقة لألنشطة التعليمة الرئيسية، ومخس عشرة دقيقة للتلخيص واالختتام



اللقاء األول والثاني

:يدالتمه

إلقاء السالم-

ألقى املدرس عن أهداف التدريس بأسلوب خريطة القصة-

:أنشطة التعليم الرئيسية

.يشرح املدرس عن خريطة القصة شرحا وافيا مع آتاهم باملثال-

".األمري والسجناء"يطلبهم املدرس أن يقرؤوا قصة -

.الصعوبة واجلديدةأعطى املدرس الفرصة للتالميذ السؤال عما يتعلق باملفردات-

يشرح املدرس عن عناصر القصة الداخلية املضمونة يف كل القصة، كما شرحهم -

.أيضا عن كيفية إدخال العناصر يف الرسوم التخطيطية

يناقش التالميذ بينهم عن كيفية إظهار عناصر القصة وادخاهلا يف الرسوم حتت -

.إشراف املدرس

فويا حسب الرسوم اليت فيها عناصر القصة، وذلك القصة تعبريا شالطالبيعرب كل -

.حسب فهمهم وتفسريهم على القصةالطالبعمله 

:االختتام

سأل املدرس عن شعورهم يف تدريس القصة بأسلوب خريطة القصة واملشكالت أو -

ǶȈǴǠƬǳ¦�Ŀ�ƢĔȂȀƳ¦Ȃȇ�Ŗǳ¦�©ƢƥȂǠǌǳ¦.

-�ŅƢƬǳ¦� ƢǬǴǳ¦�Ŀ�Ƣđ�ƨǸǴǠƬŭ¦�ƨǐǬǳ¦�ÀƘƥ�² °ƾŭ¦�Őƻ¢ ومن "جزاء اخليانة"هي قصة ،

.هذا يرجى للتالميذ أن يقرؤاها يف الدار قبل أن يدرسواها يف الصف

اللقاء الثالث

إلقاء السالم-

.طلب املدرس من التالميذ أن يعدوا أنفسهم باالختبار البعدي كما أخربه من قبل-

أمام الصف اعتمادا وزع املدرس القصة ويطلبهم أن يعربوا تلك القصة واحدا فواحد -

.على الرسوم اليت جعلواها



الثانيخطة اإلجراءات التعليمية للدور 

تدريس التعبير الشفوي بأسلوب خريطة القصة

اللغة العربية:املادة

مدرسة الثانوية اإلسالمية:املستوى

الثانية/األول :املرحلة/الصف

دقيقة٢x٤٥:اإلجراء الزمين

Standard)درة العامةالق.أ Competence)

يكون التالميذ قادرا على تعبري النصص العربية تعبريا شفويا بنطق سليم وتعويدا هلم 

.التحدث باللغة العربية يف االتصال يوميا

Basic)األساسيةالقدرة .ب Competence)

فكرة الرئيسية بعد أن يقراء القصة يكون قادرا على أن يتعرف على الالطالبيتوقع من 

ƢȇȂǨǋ�¦ŚƦǠƫ�ƢēƢȈǐƼǋ�Ǧ ǫ¦ȂǷÂ�®ǂǈǳ¦Â�ƨƦǰū¦Â� ƢǼƦǳ¦�Ǻǟ�ŐǠȇÂ�ƢȀȈǧ.

عالمات الحصول على هدف التعليم.ج

أن حيلل الفكرة الرئيسية يف القصةالطالبقدرة.١

أن يشرح طبيعات من كل شخصيات القصةالطالبقدرة.٢

من القصةأن يعرض البناء واحلكبة والسردالطالبقدرة.٣

أن يستنتج الفوائد منها وجيعلها خربة له يف احلياة اليوميةالطالبقدرة.٤



مصادر التدريس والمواد الدراسية.د

مصادر التدريس.١

اجلزء الثالث، ألفه عبد الفتاح صربي وعلى عمر، مطبعة "القراءة الرشيدة"كتاب 

١٩٥٣سورابايا "اهلداية"

املواد الدراسية.٢

ء السمؤلوفا-

القاضي واألمري-

تعفف عمر بن عبد العزيز-

استراتيجية التدريس.هـ

استخدام القصص واحلكايات بأسلوب خريطة القصة

الوسائل التعليمية.و

السبورة والرسوم التخطيطية 

التقويم.ز

االختبار البعدي

أنشطة التعليم.ح

مخسة وسبعون س دقائق للتمهيد، مخ:دقيقة٢x٤٥والزمن احملتاج من كل اللقاء 

.دقيقة لألنشطة التعليمة الرئيسية، ومخس عشرة دقيقة للتلخيص واالختتام



اللقاء األول والثاني

:التمهيد

إلقاء السالم-

ألقى املدرس عن أهداف التدريس بأسلوب خريطة القصة-

:أنشطة التعليم الرئيسية

.واحلاضرةالتعليق بني املواد الدراسية املاضية -

".وفاء السمؤل"يطلبهم املدرس أن يقرؤوا قصة -

.أعطى املدرس الفرصة للتالميذ السؤال عما يتعلق باملفردات الصعوبة واجلديدة-

يشرح املدرس عن عناصر القصة الداخلية املضمونة يف القصة، كما شرحهم أيضا -

.عن كيفية إدخال العناصر يف الرسوم التخطيطية

تالميذ بينهم عن كيفية إظهار عناصر القصة وادخاهلا يف الرسوم حتت يناقش ال-

.إشراف املدرس

القصة تعبريا شفويا حسب الرسوم اليت فيها عناصر القصة، وذلك الطالبيعرب كل -

.حسب فهمهم وتفسريهم على القصةالطالبعمله 

:االختتام

لقصة واملشكالت أو سأل املدرس عن شعورهم يف تدريس القصة بأسلوب خريطة ا-

ǶȈǴǠƬǳ¦�Ŀ�ƢĔȂȀƳ¦Ȃȇ�Ŗǳ¦�©ƢƥȂǠǌǳ¦.

-�ƨǐǫ�Ȇǿ�ŅƢƬǳ¦� ƢǬǴǳ¦�Ŀ�Ƣđ�ƨǸǴǠƬŭ¦�ƨǐǬǳ¦�ÀƘƥ�² °ƾŭ¦�Őƻ¢"ومن "جزاء اخليانة ،

.هذا يرجى للتالميذ أن يقرؤاها يف الدار قبل أن يدرسواها يف الصف

اللقاء الثالث

إلقاء السالم-

.يعدوا أنفسهم باالختبار البعدي كما أخربه من قبلطلب املدرس من التالميذ أن-

وزع املدرس القصة ويطلبهم أن يعربوا تلك القصة واحدا فواحد أمام الصف اعتمادا -

.على الرسوم اليت جعلواها



الثالثخطة اإلجراءات التعليمية للدور 

تدريس التعبير الشفوي بأسلوب خريطة القصة

اللغة العربية:املادة

مدرسة الثانوية اإلسالمية:املستوى

الثانية/األول :املرحلة/الصف

دقيقة٢x٤٥:اإلجراء الزمين

Standard)القدرة العامة.أ Competence)

على تعبري النصص العربية تعبريا شفويا بنطق سليم وتعويدا هلم ينيكون التالميذ قادر 

.االتحدث باللغة العربية يف االتصال يومي

Basic)األساسيةالقدرة .ب Competence)

بعد أن يقراء القصة يكون قادرا على أن يتعرف على الفكرة الرئيسية الطالبيتوقع من 

ƢȇȂǨǋ�¦ŚƦǠƫ�ƢēƢȈǐƼǋ�Ǧ ǫ¦ȂǷÂ�®ǂǈǳ¦Â�ƨƦǰū¦Â� ƢǼƦǳ¦�Ǻǟ�ŐǠȇÂ�ƢȀȈǧ.

عالمات الحصول على هدف التعليم.ج

يسية يف القصةأن حيلل الفكرة الرئالطالبقدرة.١

أن يشرح طبيعات من كل شخصيات القصةالطالبقدرة.٢

أن يعرض البناء واحلكبة والسرد من القصةالطالبقدرة.٣

أن يستنتج الفوائد منها وجيعلها خربة له يف احلياة اليوميةالطالبقدرة.٤

مصادر التدريس والمواد الدراسية.د

مصادر التدريس.١



اجلزء الثالث، ألفه عبد الفتاح صربي وعلى عمر، مطبعة "رشيدةالقراءة ال"كتاب 

١٩٥٣سورابايا "اهلداية"

املواد الدراسية.٢

انتخاب امللك-

تعفف عمر بن عبد العزيز-

استراتيجية التدريس.هـ

استخدام القصص واحلكايات بأسلوب خريطة القصة

الوسائل التعليمية.و

السبورة والرسوم التخطيطية 

التقويم.ز

االختبار البعدي

أنشطة التعليم.ح

مخسة وسبعون مخس دقائق للتمهيد، :دقيقة٢x٤٥والزمن احملتاج من كل اللقاء 

.دقيقة لألنشطة التعليمة الرئيسية، ومخس عشرة دقيقة للتلخيص واالختتام

اللقاء األول والثاني

:التمهيد

إلقاء السالم-

التدريس بأسلوب خريطة القصةألقى املدرس عن أهداف -

:أنشطة التعليم الرئيسية

.يشرح املدرس عن خريطة القصة شرحا وافيا مع آتاهم باملثال-



".األمري والسجناء"يطلبهم املدرس أن يقرؤوا قصة -

.أعطى املدرس الفرصة للتالميذ السؤال عما يتعلق باملفردات الصعوبة واجلديدة-

القصة الداخلية املضمونة يف كل القصة، كما شرحهم يشرح املدرس عن عناصر-

.أيضا عن كيفية إدخال العناصر يف الرسوم التخطيطية

يناقش التالميذ بينهم عن كيفية إظهار عناصر القصة وادخاهلا يف الرسوم حتت -

.إشراف املدرس

لك القصة تعبريا شفويا حسب الرسوم اليت فيها عناصر القصة، وذالطالبيعرب كل -

.حسب فهمهم وتفسريهم على القصةالطالبعمله 

:االختتام

سأل املدرس عن شعورهم يف تدريس القصة بأسلوب خريطة القصة واملشكالت أو -

ǶȈǴǠƬǳ¦�Ŀ�ƢĔȂȀƳ¦Ȃȇ�Ŗǳ¦�©ƢƥȂǠǌǳ¦.

-�ƨǐǫ�Ȇǿ�ŅƢƬǳ¦� ƢǬǴǳ¦�Ŀ�Ƣđ�ƨǸǴǠƬŭ¦�ƨǐǬǳ¦�ÀƘƥ�² °ƾŭ¦�Őƻ¢"ومن "جزاء اخليانة ،

.ميذ أن يقرؤاها يف الدار قبل أن يدرسواها يف الصفهذا يرجى للتال

اللقاء الثالث

إلقاء السالم-

.طلب املدرس من التالميذ أن يعدوا أنفسهم باالختبار البعدي كما أخربه من قبل-

وزع املدرس القصة ويطلبهم أن يعربوا تلك القصة واحدا فواحد أمام الصف اعتمادا -

.على الرسوم اليت جعلواها



PANDUAN WAWANCARA (Pra-Tindakan)
Responden: Guru Bahasa Arab

1. Dalam Pembelajaran Bahasa Arab, ketrampilan berbahasa apa yang paling

tidak dikuasai oleh siswa?

2. Model pembelajaran apa yang biasa anda terapkan dalam mengembangkan

ketrampilan berbahasa siswa?

3. Menurut pengamatan anda, apakah siswa telah mencapai target yang

diharapkan dalam pembelajaran ta’bir syafawi?

4. Kendala apa saja yang anda hadapi dalam meningkatkan kemampuan ta’bir

syafawi siswa?

5. Bagaimana partisipasi siswa dalam setiap pembelajaran yang anda lakukan?



ANGKET PRA-TINDAKAN
Responden: siswa

1. Dalam Pembelajaran Bahasa Arab, ketrampilan berbahasa apa yang paling
tidak anda kuasai?
a. Maharah Istima’
b. Maharah Kalam
c. Maharah Kitabah
d. Maharah Qiro’ah

2. Model pembelajaran apa yang biasanya di terapkan guru bahasa Arab dalam
mengembangkan ketrampilan berbicara (maharah kalam/ta’bir syafawi)?
a. Tarjamah
b. Tahfidh
c. Tarjamah dan Tahfidh
d. Lain-lain sebutkan …………………………

3. Bagaimana perasaan anda saat belajar dengan model pembelajaran yang
diterapkan oleh guru bahasa Arab?
a. Senang
b. Tidak senang
c. Membosankan
d. Malas

4. Kendala apa saja yang anda hadapi dalam pembelajaran ta’bir syafawi?
Sebutkan (jawaban boleh lebih dari satu)
a. ……………………………………………………….
b. ………………………………………………………….
c. …………………………………………………………..
d. …………………………………………………………….



الباحث بين السطور

حممد مسرور ابن سوارنو ابن عبد املرشاد:االسم

١٩٨٠أبريل ٢٦بونوروغو، :مكان تاريخ الوالدة

٦٣٤٧٣كرادينان جتيس بونوروغو :العنوان

٠٨١٣٣٥٧٥٠٣٠٠:هاتف

 ١٩٩٢فونوروغو عام حصل على شهادة التعليم االبتدائي احلكومية يف كرادينان جتيس

 جوريســــان مــــالراك بفونوروغــــو عــــام "اإلســــالم"حصــــل علــــى شــــهادة التعلــــيم االعــــدادي

١٩٩٥

 ١٩٩٨جوريسان مالراك بفونوروغو عام "اإلسالم"حصل على شهادة التعليم الثانوي

 ٢٠٠٣عام حصل على شهادة جامعية يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج

مج تأهيـل املعلمـني اشـرتك يف برنـا(Akta IV) يف اجلامعــة اإلسالميــة احلكوميــة مـاالنج عـام

٢٠٠٢

 ١(اشــرتك يف برنــامج دبلومــا(�Ŀ�ƨººȈƫƢǷȂǴǠŭ¦Â�ƨººȈƳȂǳȂǼǰƬǳ¦�¾ƢººĐCommunity College

(CCIT)٢٠٠٥عام بفونوروغو

 و عــام درســة االعــدادي جوريســان مــالراك فونوروغــامللقســم "اإلســالم"مــدرس يف مؤسســة

ملادة املطالعة والنحو٢٠٠٣

 درســـة الثانويـــة جوريســـان مـــالراك فونوروغـــو عـــام امللقســـم "اإلســـالم"مـــدرس يف مؤسســـة

ملادة املطالعة والنحو٢٠٠٨
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