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 إهداء
 

 

إىل أيب أبو بكر وأمي   طمة ال  ان قد ربي ين تربية حسنة من  صغري حىت 
ال هن  ة ذل  وأعط ين  ل م  أح  ج إليه من ادل ل والدع ء والرمحة حىت 

 أس طيع أن أمت دراسيت ىف ه ا اجل م ة، 
 .ريب اغفريل وولدي وارمح م   م  ربي ين صغريا

اىل أس ت يت ال  ن ب لوا ج دهم ىف ت  يمي ب  وم م وذلم غ  ة ال  ظيمي 
 .واإلجالل

اىل من اليت حتثين  ل األوق ت بدون ادل ل حىت ال أش ر ب ل كسل ىف    بة 
 .ه ا البحث

 .إىل األصدق ء واألقرب ء ال  ن س عدوا ىف ادت م ه ا البحث
  



 ج

 

 كلمة الشكر والتقدير
 

 إال إله ال أن وأش د .ل م قني الس  دة من ج وس ل ل ط لبني، الطر ق أوضح ال ي هلل احلمد 
 الوعد الص دق ورسوله عبدا زلمدا سيدا  أن وأش د .ادلبني احلق ادل  ، له  له،شر   ال وحدا اهلل

 : أّم  ب د.الد ن  وم إىل ب حس ن ذلم وال  ب ني وأصح به آله وع ى ع يه اهلل ص ى .االمني
 وقد مّن اهلل ع ّي ب الا   ء من إعداد ه ا البحث،   ه سبح اه أذلج ب حلمد والثّن ء، وب د 

محد اهلل ت  ىل أتقّدم ب لشكر والّ قد ر وال ر  ن إىل اّل  ن   ن ذلم  ضل يف خروج ه ا البحث إىل 
 :ومن م. حيز الوجود ومل  بخل أحدهم بشيء ط بت، ومل  كن حيدوهم إالّ ال مل اجل ّد ادلخ ص

موالا  م ل  إبراهيم اإلسالمية  مس حة األس  ذ الدّ  ور احل ج إم م سفرا وغو، مد ر ج م ة 
 .احلكومية م الاج

موالا  م ل  إبراهيم مس حة األس  ذ الدّ  ور م يمن، عميد   ية الّدراس ت ال  ي  ج م ة 
 .اإلسالمية احلكومية م الاج

مس حة الدّ  ور احل ج ش داء ص حل ، رئيس قسم ت  يم ال غة ال ربية   ية الّدراس ت ال  ي  
 .موالا  م ل  إبراهيم اإلسالمية احلكومية م الاجج م ة 

مس حة الدّ  ور احل ج زلفي مب رك سكرتري قسم ت  يم ال غة ال ربية   ية الّدراس ت ال  ي  
 .موالا  م ل  إبراهيم اإلسالمية احلكومية م الاجج م ة 

مس حة األس  ذ الدّ  ور زلمد شيخون زلمد س يم ن، ادلشرف األّول ال ي أ  د الب حث 
ع مي  وعم ي  ووجه خطواته يف  ّل مراحل إعداد ه ا البحث من  بدا ة  كرة البحث حىّت االا   ء 

 .   منه،   ه من اهلل خري اجلزاء ومن الب حث عظيم الّشكر والّ قد ر
 ، ادلشرف الثّ ين  حّق    جز لس ين عن شكرا وتقد را  قد قدم مف  ح اذلدىمس حة الدّ  ور 

ل ب حث  ّل ال ون والّ شجيع طوال  ًتة إعداد ه ا البحث   م  بخل ب  مه ومل  ضق صدرا  وم  عن 
مس عدة الب حث وتوجي ه، و  ن ل فض ه مبن قشة ه ا البحث أ رب األثر يف افس الب حث   ه ميّن 

 .خ لص الشكر والّ قد ر ومن اهلل عظيم الّثواب واجلزاء



 د

 

 م    قّدم الب حث بكّل الّشكر والّ قد ر إىل األس ت ة ادل ّ مني يف قسم ت  يم ال غة ال ربية 
   م من الب حث  ّل . موالا  م ل  إبراهيم اإلسالمية احلكومية م الاج  ية الّدراس ت ال  ي  ج م ة 

 .الّشكر والّ قد ر ع ى م  قّدموا من ال  وم وادل  رف والّ شجيع وجزاهم اهلل خري اجلزاء
 م  أتقّدم بكّل الّشكر والّ قد ر إىل األس  ذ زلمد م روف ادل جس ري رئيس ادلدرسة منبع 

الص حلني ادل وّسطة جرسيئ  م   طيب يل أن أتوّجه بكّل احلب والّشكر لزمالئي األعزّاء يف ادلدرسة 
والّشكر موصول ألسريت وع ى رأس   والدي الكرمي ال ي   ن . ادل وّسطة اإلسالمية احلكومية جرسيئ

له ب د اهلل ت  ىل  ضل إدت م ه ا البحث مب  غرسه يف افسي من حّب ل   م وادل ر ة واإلخالص يف 
 .ال مل، ووالديت احلبيبة اليت  طوق  ض    عنقي و  ن دع ئ   ادلس مر خري م ني يل يف حي يت

وألشق ئي وزمالئي وأصدق ئي و ّل من س هم يف إخراج ه ا ال مل ادل واضع إىل حيز الوجود 
 .ولو بك مة تشجيع، ذلم مجي   خ لص الّشكر وعظيم الٌ قد ر واإلم ن ن

 واهلل ويل الّ و يق
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: وت كون جلنة ادلن قشة من الس دات األس ت ة 
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أقر بأّن ه ا الرس لة اليت حضرهت  ل و ري شرط من شروط النج ح لنيل درجة ادل جس ري ىف ختصص 
ت  يم ال غة ال ربية برا مج الدراس ت ال  ي  ج م ة موالا  م ل  إبراهيم االسالمية احلكومية م الاج 

 :حتت عنوان 
 

 الكالم مهارة لترقية االستعراض أسلوب استخدام فعالية
 (مب الاقالث لثة احلكوميةاإلسالمية الث او ة ادلدرسة ىفالق م مب  د جتر يب حبث )

وإذا إّدعى أحد مس قبال أهّن  من , حضرهت  و  ب    بنفسي وم  زورهت  من إبداع غريي أوتأليف األخر
 أا  أحتمل ادلسؤولية ع ى ذل  ولن تكون ادلسؤولية ع ى , تأليفه وتبني أهن    ال ليست من حبثي

 .ادلشرف أو ع ى   ية الدراس ت ال  ي  ج م ة موالا  م ل  إبراهيم االسالمية احلكومية م الاج
 .     حررت ه ا اإلقرار بن ء ع ى رغبىت اخل صة ومل جيريين أحد ع ى ذل 

 

  م2012 م  و  8,  م الاج                                                  
 توقيع ص حب اإلقرار                                   
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 مستخلص البحث
 

 مب  د جتر يب حبث )الكالم م  رة لًتقية االس  راض أس وب اس خدام    لية, م2012, جفري أ مل
الد  ور زلمد شيخون .أ: ادلشرف األول. (مب الاقالث لثة احلكوميةاإلسالمية الث او ة ادلدرسة ىفالق م

 الد  ور مف  ح اذلدى: وادلشرف الث ين, زلمد س يم ن
 

 .ترقية م  رة الكالم, اس وب االس  راض: الكلمات األساسية
 

م  رة الكالم هى م  رة من ادل  رة األس سية الىت دتثل غ  ة من غ   ت ال در س ال غوي وإن 
وإان الكالم م  رة ال     م   الط لب إن مل    دوا .   ن هوافسه وسي ة لإلتص ل مع األخر ن

 .مبم رس   

ىف عم ية ت  يم ال غة  (من حالل مق ب ة مع مدرس ال غة ال ربية)وب د أن الحظ الب حث 
 وجد الب حث ب ض مب الاقالث لثة احلكوميةاإلسالمية الث او ة ادلدرسة  ىفال ربية ىف ادل  د الق م

اقص ادلم رسة عن  (1): ادلشكالت الىت  واج    ال المي  وادلدرس ىف تدر س م  رة الكالم، وهى
وعدم تنوع الطر قة الىت  س خدم   ادلدرس ل حسني عم ية  (2)ال  بري الشف ي من قبل ال المي  

من أجل ذال   قوم . ال   يم، و رى الب حث أن  ف ءة الطالب ىف م  رة الكالم   ات ض يفة
الب حث ب لبحث عن اس خدام اس وب االس  راض ىف تدر س م  رة الكالم ألن ه ا األس وب 

 .مي رس الطالب  ثريا ىف الكالم
م مدى    لية تدر س م  رة الكالم ب س خدام اس وب : أسئ ة البحث ىف ه ا البحث هي

 .االس  راض لًتقية  ف ءة الط بة ىف اطق األصوات وىف اس  م ل ادلفردات والكالم بطالقة

ومن ج ه ا البحث هو ادلن ج ال جر يب ب دلدخل الكمى، وجرى ه ا البحث ع ى سب ة 
 .الق ب ة، واإلس ب اة، واإلخ ب ر: واألدوات جلمع البي ا ت ىف ه ا البحث هي. لق ءات

أم  ا  ئج البحث   دل ع ى أن اس خدام اس وب االس  راض ىف ترقية  ف ءة الط بة ىف اطق 
 .األصوات الس يمة و اس  م ل ادلفردات ادلن سب وأداء الكالم بطالقة



 ط

 

أن    م ادلدرس ب س خدام اس وب  (1): ومن توصي ت البحث واقًتاحه ىف ه ا البحث هي
االس  راض ىف تدر س م  رة الكالم لكي   ك م الطالب صحيح ، و نطق الطالب اطق  س يم ، مث 

أن  كثر ادلدرس من ال در ب الطالب ع ى الكالم ومم رسة هب  ىف عم ية  (2).   ك مون بطالقة
ع ى الب حثني االخر ن أن   طوروا ه ا البحث، مثال عن ت  يم م  رة االس م ع  (3). ال   يم

 .ب س خدام اس وب االس  راض



 ي

 

ABSTRACT 

 
Jufri Akmal, April, 2012 M. Effectivenes Of Demonstration Methode in Speaking Teaching 

(experiment research at the Islamic Boarding School Al Qalam Malang).Thesis, 

Postgraduate Program, The State Islamic University Of Maulana Malik Ibrahim Malang 

Advisors: 1) Dr. Mohamed Shaekhoun Mohamed 2) Dr. Miftahul Huda. 

 

Keywords: Using Demonstration Method, Developing Speaking Skill. 
 

Speech skill is part of the basic skill in language teaching. Even he himself is a means 

of communication with others. And the students are not considered to learn speech skills if 

they  are not use by speaking practice. 

 

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

teacher) in the process of teaching the Arabic language in Islamic Boarding School Al 

Qalam, the researcher found some of the problems faced by the students and teacher in the 

teaching of speech, namely: (1) lack of practice for oral expression by students (2) no 

variation method was used by teacher in teaching process. And the researcher believes that 

studens in the skill of speech were weak. For this, the researcher did observation the usage of 

role playing in skill of speech teaching. because this method was practice by many students in 

speaking. 

 

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

language in using demonstration method to improve the student's skill to pronoun language 

correctly, to use good vocabularies fluently. 

 

The methodology of this research is the entrance quantitative experimental method; 

this research has been on seven meeting. And the instrumens for data collection in this 

research were: interview, form, and test. 

 

The result of research wich indicate that the usage of demonstrations effective to 

improve the students skill to pronoun word correctly, to use good vocabularies and speaking 

well. 

 

The reseacher's recommendations  and suggestions in research are: (1) that the teacher 

cares about the using role playing in teaching speech skill in order to students can speak well 

dan fluently. (2) the teacher must practice speaking in speech skill lesson. (3) to other 

researchers to evolve this research, for example, listening skills using demonstration method. 
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ABSTRACT 

Jufri Akmal, April, 2012 M. Efektifitas Metode demonstrasi dalam Pengajaran Keterampilan 

Berbicara (penelitian experiment di ma'had Al-Qalam di Madrasah Aliyah Negeri 3 

Malang). Pembimbing: (1) Prof. Dr. Mohamed Shaekhoun Mohamed.  Pembimbing: (2) Dr. 

Miftahul Huda  
 

Kata Kunci: Metode Demonstrasi, Pengembangan Keterampilan Berbicara. 

Keterampilan berbicara termasuk bagian penting dan merupakan tujuan terpenting 

dalam kurikulum pengajaran dan pembelajaran Bahasa Asing (Bahasa Arab), oleh sebab itu 

maka pembelajaran keterampilan berbicara haruslah diperhatikan dalam pembelajaran Bahasa 

Asing (Bahasa Arab). 

 

Berkenaan dengan pentingnya pembelajaran keterampilan berbicara tersebut maka 

kita harus memperhatikan proses pengajarannya. Tetapi Peneliti menemukan beberapa 

problem dalam pengajarannya khususnya di ma'had Al-Qalam di Madrasah Aliyah Negeri 3 

Malang yaitu guru bahasa Arab dalam mengajar masih banyak menggunakan metode lama 

(membaca, menterjemah, dan menghafalkan), sedangkan metode ini sudah tidak efektif untuk 

diterapkan, padahal metode dalam pengajaran bahasa Arab sangatlah banyak. Maka dari itu 

peneliti dalam tesis ini menerapkan metode demonstrasi dalam pengajaran kemahiran 

berbicara, karena tujuan terpenting dari metode ini adalah menekankan pada kemahiran 

berbicara. 

 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah sejauh mana efektifitas metode demonstrasi 

terhadap pembelajaran kemahiran berbicara siswa kelas 1 di ma'had al-qalam. dari segi 

ucapan, penggunaan kosa kata, kelancaran berbicara. 

 

Hipotesis dari penelitian ini adalah bahwa penggunaan metode demostrasi dalam 

pengajaran kemahiran berbicara siswa kelas di ma'had Al-Qalam di Madrasah Aliyah Negeri 

3 Malang menghasilkan : 1) ucapan yang benar, 2) penggunaan kosa kata yang sesuai, 3) 

kelancaran berbicara.  

 

 Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen dengan pendekatan kuantitatif, dan 

dalam penelitian ini terdiri dari 4 langkah; (1) Penyusunan rencana pengajaran, (2) Penerapan 

metode demostrasi (3) Observasi, (4) Penilaian. Instrumen untuk pengumpulan data terdiri 

dari; 1) Observasi, 2) Angket,  3) Tes (Pre tes dan Post-tes). 

 

 Populasi dari penelitian ini adalah Guru bahasa Arab dan para siswa di ma'had Al-

Qalam di Madrasah Aliyah Negeri 3 Malang.  Sample dalam penelitian ini adalah siswa kelas 

1B yang berjumlah 28  siswa pada tahun ajaran 2011-2012.  

 

Hasil penelitian ini adalah; a) Penerapan metode demonstrasi dalam pengajaran kemahiran 

berbicara di ma'had Al-Qalam di Madrasah Aliyah Negeri 3 Malang adalah sangat efektif dan 

berpengaruh pada hasil pengajaran dari sisi; 1) ucapan, 2) penggunaan kosa kata, 3) 

kelancaran berbicara,. b) Hasil pembelajaran kemahiran berbicara siswa kelas 1 B meningkat, 

hasil dari Prost-Test adalah 82,25, padahal hasil dari Pre-test sebelum penerapan metode 

demonstrasi ini adalah 61,95, dan selisih antara kedua tes ini adalah 20.30. hal ini 

menunjukkan bahwa metode demonstrasi sangat efektif untuk diterapkan pada pengajaran 

kemahiran berbicara siswa kelas 1B di ma'had Al-Qalam di Madrasah Aliyah Negeri 3 

Malang.
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 األول الفصل

 السابقة الدراسات و العام اإلطار

 

 مقّدمة .أ

 إذ احلياة، ضرورات من ضرورة فهو ادلتعلم، وغَت ادلتعلم حياة يف كبَتة منزلة للكالم إن

 لتنظيم ببعض بعضهم الناس بُت االتصال وسيلة ألنو مكان، أو زمن أي يف عنو االستغناء الديكن

. حوائجهم وقضاء حياهتم

 عما اللسان ترمجة وىو االستماع، بعد األربعة اللغة فنون من الثاين الفن الكالم ويعترب

 كل فليس لإلنسان ادلميزة العالمات من وىو والكتابة، والقراءة االستماع طريق عن االنسان تعلمو

 احلروف، بعض على ادلشتمل الصوت ىو واللفظ واإلفادة، اللفظ ىو الكالم ألن كالما، صوت

.  ادلتكلم ذىن يف األقل على ادلعاين، من معٌت على مادلت: ىي اإلفادة أن كما

 التواصل من% 95 يشّكل الشفهي التعبَت أن والبحوث الدراسات من قليل غَت ذكر ولقد

. والكتابة بالقراءة واجلهل األمّية فيها غلبت اليت الشعوب يف النسبة ىذه تزداد ورّّبا اللغوي،

 يستخدمون فالناس السواء، على والصغار للكبار اللغوى النشاط ألوان أىم من الكالم أن والشك

 إن "اللغوية ادلهارات كتابو يف عليان فؤاد أمحد قال كما.  حياهتم يف الكتابة من أكثر الكالم

 الكالم إن لذلك "يكتب أن قبل تكلم فاإلنسان الوجود، يف الكتابة سبق إفهام كوسيلة الكالم

 العربية اللغوية ادلهارات أىم من ويعترب اجملتمع يف مهما دورا  وتكون اإلنسان حياة يف األفعال أكثر

 تعبَت يف بطالقة يتكلم من وقيل العربية، اللغة تعليم يف الطالب لنجاح أساسي معيار وىو األربعة،

 .وبالعكس اللغة، تعلم يف جنح فقد بفكره، خطر عما

واللغة العربية ىى ادلادة التعليمية لتنمية مهارات االتصال شفويا كان أو كتابيا لفهم 
ادلعلومات و األفكار و ادلشاعر و األحاسيس وتعبَتىا، وتطوير علوم الدين و علوم العامة و 

                                                        

 .85 .ص( 1992 السلم، دار:  الرياض )،1. ط ،تدريسها وطرائق ماىيتها اللغوية المهارات عليان، فؤاد أمحد  

 .10. ص( 2003 الوىبة، مكتبة:  القاىرة )،1. ط ،تعليمو وأساليب واستراتيجياتو فنّياتو: الحوار اللبودي، إبراىيم مٌت  

 .87. ص( 2002 العريب، الفكر دار: القاىرة )،1. ط ،العربية اللغة الفنون تدريس مدكور، أمحد على 

 .86: ص ،ذكره سبق المرجع عليان، فؤاد أمحد  



وتدرس اللغة العربية ىف ادلدارس االسالمية ىى بصفتها لغة الدين و العلوم، . االجتماعية والثقافية
لذالك، تعليم اللغة العربية ىف ادلدرسة الينفصل عن العلوم . وبإعتبارىا وسيلة من وسائل االتصال

 .األخرى الىت يدرسها ىف ادلدرسة

ىف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثالثة  عهد القلممب ويشمل تدريس اللغة العربية
: ّباالنق مايلى

 .عناصر اللغة وىى قواعد اللغة، ادلفردات، النطق، واألصوات العربية (1

 .االستماع والكالم والقراءة والكتابة: ادلهارات اللغوية االربع وىى (2

    .اجلوانب الثقافية الواردة ىف النصوص الشفهية والكتابية (3

 لكن. اللغة تعليم يف الرئيسية وادلهارة األوىل، اإلنتاجية ادلهارة ىو الكالم إن ذلك على بناء

 ليشًتكوا للطالب الفرصة اليتيح إذ ادلعلم سيطرة حتت مازال االن حىت الكالم مهارة تعليم الواقع يف

 باللغة يتكلموا أن يستطيعوا ال الدارسُت أن حىت والتدريبات التعليمية األنشطة يف ونشاط جبهد

 ضعف أسباب: "أمحد القادر عبد زلمد ذكر وقد. العربية اللغة تعلم يف بادللل ويشعرون العربية

 تركو وعدم الضيقة التقليدية ادلوضوعات عليهم فرضو: ىي ادلدرس ناحية من التعبَت يف التالميذ

 لفرصة استغاللو وعدم العامية، باللهجة التالميذ أمام وحديثو ادلوضوع، اختيار يف للتالميذ احلرية

 الفرصة واقتناص الدافع بتوليد اىتمامو وعدم العربية، اللغة فروع بقية يف التعبَت على التدريب

.  احلاضر عصرنا حىت القدًن العصر منذ حتدث وىذه. "ادلطابقة

  ىف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثالثة ّباالنق معهد القلم يف الباحث مالحظة وبعد

 يف التعليمية الوسائل يستخدم ال ادلدرس و فحسب، التعليمية للمواد إال هبا يهتم ال العربية اللغة أن
 ىذا يف الطلبة وخلفية الكالم، دراسة عملية يف بفعالية اليشًتكون الطالب وبعض التدريس، عملية

 ادلدرسة من متخرجون وبعضهم اإلسالمية الثانوية ادلدرسة من متخرجون بعضهم متنوعة، ادلعهد

 اللغة ىف الكفاءة دقة لديهم كلهم ليسوا العربية اللغة بالتعليم يقوم الذى ادلعلم أن مث العامة، الثانوية

 من اخلوف بسبب األخرين أمام العربية باللغة الكالم يف الطالب رغبة عدم كذالك و رلالو و العربية

.  معينة فكرة عن للتعبَت ادلناسبة العبارة أو الصحيحة الكلمة على احلصول وصعوبة اخلطأ يف الوقوع

                                                        
5 Departemen Agama, Kurikulum Berbasis Kompetensi, (Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, 2004). Hal 45 
6 Op.cit 

 225. ص( 1989 دمشق، جامعة منشرات:  دمشق )،1.ط ،العربية اللغة تدريس طرائق أمحد، القادر عبد زلمد  



 يف التدريس جناح عدم و العربية  تعلم يف الطلبة عند التكاسل إىل تؤدي  اليت ىي احلالة ىذه و
 لزيادة ادلقصود األسلوب وىو اإلستعراض أسلوب تطبيق ىنا الباحث أراد و. هبا الكالم مهارة ترقية

.  الكالم مهارة لًتقية الطلبة لدى الدوافع

 يف عملية كل يف نشيطا اشًتاكا اشًتك إذا جيدا يتعلم الدارس أن ادلعرفة مؤيدوا ورأى
 التعلم حصيلة الطالب يعرض وأن بنفسو، األشياء الكتشاف الفرصة لو وأتيحت الدراسة حجرة

 ىي التعليم عملية يف الدارسُت الشًتاك الطرق وإحدى. بو القيام وماديكن يعلم ما صورة على

 الوسائل كتابو يف الكلوب الرحيم عبد زكي أورد كما. التعليمية الوسائل باستخدام التدريس

 التالميذ اىتمام تثَت التعليمية الوسائل إن "قال الذي ديل ادجال كتاب عن نقال والتعلُّمية التعليمية

 عند ىواحلال كما الفكر يف استمرارا التالميذ يف تنمي و األثر باقي يتعلمونو ما وجتعل كثَتا

 إن "مهالك عمر عن نقال أرشد أزىار زكي كما. "والرحالت والتمثليات ادلتحركة الصور استخدام

 اجلوانب من والدوافع والرغبة الدافعية تنمي أن تستطيع التعليم عملية يف التعليمية الوسائل استخدام

 عملية وجناح ادلعلومات وتوضيح فعالية إجياد على ادلدرس تساعد كذلك و الطالب عند النفسية

 للتعلم الطالب تدفع أن تستطيع التعليمية الوسائل إن "الدين وزكي اسنوير قال وكما. "التعليم

.  "صحيصا شيئا وتوضح األساسي ادلفهوم تكوين على وتساعد

استخدام ىذه  ألن ،(Demontrasi )االستعراض ىي ىنا الكالم مهارة وسائل من ادلقصود
االسلوب ىف التعليم اللغة ىى استخدام اللغة العربية ىف استعراض الشيئ، يعٌت ىناك من يقوم بالشرح 

مادة  أسلوب االستعراض يعٌت طريقة تقدًن و.فًتة بعد فًتة أو باسلوب متدرج دلا أراد ان يستعرض
الدرس بالتمثيل و العرض اىل الطالب ىف عملية و حالة أو بضاعة معينة يتعلمها الطلبة إما من نوع 

 .احلقيقية أو ىف نوع الصنعة الىت يعرضها ادلعلم اىل طالبو
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 مهارة لتنمية ادلناسبة الطرق إحدى أن لنا يتضح البيان ىذا ىف ماسبق خالل من انطالقا

 االستعراض أسلوب استخدام طريقة ىي العربية اللغة تعلم يف الطالب دافعية و الكالم

(Demontrasi) .باستخدام الكالم مهارة تنمية" حول البحث ىذا إجراء الباحث يريد لذلك  

 ".   ىف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثالثة ّباالنق ّبعهد القلم لطلبة االستعراض أسلوب

 مشكلة البحث .ب

 : بناء على ما سبق ذكره ديكن أن حندد مشكلة البحث يف األسئلة اآلتية

 لًتقية مهارة الكالم لدى طلبة الصف األول ّبعهد القلم االستعراض أسلوب استخدام مامدى فعالية

 ىف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثالثة ّباالنق؟

  :وتتفرع من ىذه ادلشكلة أسئلة فرعية اتية

االستعراض ىف تنمية كفاءة طلبة الفصل األول ىف نطق  أسلوب استخدام مامدى فعالية -1
 األصوات العربية نطقا صحيحا؟

ىف استخدام  االستعراض ىف تنمية كفاءة طلبة الفصل األول أسلوب استخدام مامدى فعالية -2
 ادلفردات ادلناسبة عند الكالم؟

ىف أداء  االستعراض ىف تنمية كفاءة طلبة الفصل األول أسلوب استخدام مامدى فعالية -3
 الكالم بطالقة؟

 

 أىداف البحث .ج

: يسعى ىذا البحث إىل حتقيق األىداف اآلتية
االستعراض ىف تنمية كفاءة طلبة الفصل األول ىف نطق  أسلوب استخدام مدى فعاليةمعرفة  -1

 !األصوات العربية نطقا صحيح

ىف  االستعراض ىف تنمية كفاءة طلبة الفصل األول أسلوب استخدام مدى فعاليةمعرفة  -2
 !استخدام ادلفردات ادلناسبة عند الكالم

ىف أداء  االستعراض ىف تنمية كفاءة طلبة الفصل األول أسلوب استخدام مدى فعاليةمعرفة  -3
 !الكالم بطالقة

 



 فروض البحث .د

 : تتحدد فروض ىذا البحث فيما يلي

ىف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية  ّبعهد القلم ينمي كفاءة طلبة إن استخدام اسلوب االستعراض -1
. ىف نطق األصوات العربية نطقا صحيح احلكومية الثالثة ّباالنق

ىف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية  ّبعهد القلم ينمي كفاءة طلبة إن استخدام اسلوب االستعراض -2
 . ىف استخدام ادلفردات ادلناسبة عند الكالم احلكومية الثالثة ّباالنق

ىف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية  ّبعهد القلم ينمي كفاءة طلبة إن استخدام اسلوب االستعراض -3
. ىف أداء الكالم بطالقة احلكومية الثالثة ّباالنق

 

  البحث أىمية .ه

:  يلي كما مفيدة البحث ىذا ىف الىت ادلعلومات ستكون

 النظري اجلانب  -1

 أسلوب باستخدام الكالم مهارة بتدريس تتعلق تعليمية ومعلومات مداخلة تكون أن (أ 

. (Demontrasi )االستعراض

 ودلعاجلة الكالم يف واخلجل الًتدد منهم ويزيل التعليمية أنشطتهم يف الطلبة يشجع (ب 

. األخطاء من اخلوف

     .متكن الدارسُت من التفكَت ادلنظم على تسلسل وترابط األفكار (ج 

 التطبيقي اجلانب -2

 باستخدام الكالم مهارة تدريس عن تعليمية ومعلومات مداخلة تكون أن للمعهد، (أ 

. (Demontrasi )االستعراض أسلوب

 االستعراض أسلوب باستخدام الكالم مهارة للتدريس منوذجا تكون أن للمدّرس، (ب 

(Demontrasi) .

. الكالم ّبهارة كفائتهم تنمية يف للتالميذ مساعدة تكون أن للتالميذ، (ج 

. اجلامعة دلكتبة الدراسة مراجع ثروة توفر أن للجامعة، (د 

 
 



  البحث حدود .و

 االستعراض  ّبهارة الكالم ودور أسلوبحيدد الباحث موضوع ىذا البحث: احلدود ادلوضوعية .1

(Demontrasi )ويًتكز ىذا ادلوضوع على ترقية نطق األصوات  .ىف ترقية تعليمهم و تعلمهم
العربية نطقا صحيحا، واستخدام ادلفردات ادلناسب عند الكالم، وىف ترقية كفاءة الطلبة ىف 

 .اداء الكالم بطالقة
ىف ادلدرسة الثانوية  ّبعهد القلم جيرى ىذا البحث يف ادلستوى األول: احلدود ادلكانية .2

 . اإلسالمية احلكومية الثالثة ّباالنق

 2012-2011جيرى ىذا البحث يف الفصل الدراسي الثاىن من العام الدراسى :  احلدود الزمانية .3

 .م

 

 تحديد المصطلحات  .ز

 تنمية: ترقية .1

ىي ما يصدر عن االنسان من صوت يعرب بو عن شيئ لو داللة يف ذىن ادلتكلم : مهارة الكالم .2
الكالم ىف أصل اللغة ىو اإلبانة و اإلفصاح عما و . والسامع أو على األقل يف ذىن ادلتكلم

والكالم إصطالحا  .حيول ىف خاطر اإلنسان من أفكاره ومشاعره من حيث يفهمو األخرون
ىو فن نقل  ادلعقدات و ادلشاعر واألحاسيس و ادلعلومات وادلعارف واخلربات و األفكار و 

األراء من شحص إىل األخرين نقال يقع من ادلستمع أو ادلستقبل أو ادلخاطب موقع القبول و  
  .الفهم و التفاعل و اإلستجابة

 ويقصد الباحث بتعلم مهارة الكالم باستخدام( : Demontrasi)أسلوب االستعراض  .3

ضر مادة الدرس بالتمثيل و العرض اىل الطالب ىف عملية و ان تح (Demontrasi) االستعراض
احلقيقية أو من نوع ادلادة الصنعية   يتعلمها الطلبة إما من نوع ادلادة حالة أو الشئ ادلعُت الذى

 .الىت يعرضها ادلعلم اىل طالبو

                                                        

 95-93. ص ،ذكره سبق مرجع عليان، فؤاد أمحد  

 200. ص( م2003 الشروق، دار: أردن- عمان )،اللغة تدريس فى العلمية الطرائق الديلمى، حسُت على 

 10.ص( م2003 وىبة، مكتبة: القاىرة ) تعليمو، وأساليب استراتيجياتو و فنياتو- الحوار اللبودى، ابراىيم مٌت 



وقد صاغ الباحث كيفية استخدامها وركزىا ىف تدريس مهارة الكالم حبيث ترك فيها العملية 
. احلسابية و أضاف إليها عملية الكالم وذالك بتوجيهات من ادلدرس أثناء استخدامها

 

الدراسات السابقة  .ح
: أما الدراسات السابقة الىت ذلا عالقة مباشرة أو غَت مباشرة هبذا البحث فهى كما يلى

 

استخدام القصص ىف تركية مهارة الكالم بالتطبيق على "حبث  (م2009)زلمد صاحل  -1
 ". باسوروان-مدرسة الباسيٌت الثانوية اإلسالمية وونورجا

الوقوف على إمتام تطبيق استخدام القصة ىف تعليم مهارة  (1)أىداف ىذا البحث ىى 
معرفة األثر البُت من تطبيق استخدام القصة ىف تعليم الكالم ىدفا لًتقية قدرهتم  (2)الكالم، 

. عند التعبَت الشفهي لدى التالميذ

أن  (1): ومن نتائج ىذا البحث ىي. واستخدم الباحث ادلنهج التجرييب بادلدخل الكمي
استخدام القصة ىف تعليم مهارة الكالم يشجعهم أكثر ىف أداء التعبَت الشفهي عما ىف النفس 

أن تطبيق استخدام القصة ىف تعليم مهارة الكالم لو دور فعال ىف ترقية  (2)بلغة اذلدف، 
. قدرة التالميذ ىف الكالم

فعالية استخدام الطريقة ادلباشرة ىف تعلم مهارة الكالم " حبث (م200)أغوس جوكو تربيونو  -2
". ادلتوسط األىلية جرسيك" منبع الصاحلُت"بالتطبيق على مدرسة 

تطبيق الطريقة ادلباشرة ىف تعليم مهارة الكالم لطالب  (1)واألىداف من ىذا البحث ىى 
واستخدام الباحث ىف ىذا . ادلتوسط األىلية جرسيك" منبع الصاحلُت"الفصل الثاىن ّبدرسة 

. البحث ادلنهج التحرييب ىف مجاعة واحدة بادلدخل الكمي

والنتيجة منو أن الطريقة ادلباشرة فعال كبَتة ف تعليم مهارة الكالم لطلبة فصل الثاىن ّبدرسة 
تركيب اجلمل،  (2)النطق،  (1): ادلتوسط األىلية جرسيك من اجلوانب " منبع الصاحلُت"

                                                        
15 Moedjino dan Moh. Dimyanti,  Strategi Belajar Mengajar, (Depdikbud Ditjen Pendidikan Tinggi. Proyek 

Pembina Tenaga Kependidikan. 1991/1992) p. 23 



سرعة إجابة  (7)فهم األسئلة  (6)الطالقة،  (5)إختبار ادلفردات،  (4)القواعد،  (3)
 .األسئلة ادلطروحة

تطوير مهارة الكالم بادلدخل التقٍت ىف ادلدرسة " حبث  (م2007)زلمد عبد اهلل حارس  -3
". الثانوية ادلعارف سنجاساري ماالنق

األىداف من ىذا البحث ىى تطوير مهارة الكالم للتالميذ بادلدخل التقٌت، ودلعرفة كيفية 
ويتبع الباحث ىف ىذا مدخل البحث الكيفي بادلنهج . تطبيق ادلدخل التقٌت ىف مهارة الكالم

( classroom action research)البحث العلمي الصفى 

وبالنظر إىل الدراسات السابقة، تبُت الفرق بُت الدراسات السابقة و  الدراسة الىت سيقوم 
 ألن الباحث يريد أن خيترب ويقيس مدى فعالية استخدام أسلوب االستعراض.الباحث ببحثها

(Demontrasi)  الىت قد صاغها الباحث لًتقية مهارة الكالم، وذالك بالتطبيق على معهد
". القلم"

 



 الفصل الثالث

 منهجية البحث

 

 المدخل .أ

ألن الباحث سيخترب . واملدخل الذى يستخدمو الباحث ىف ىذا البحث ىو املدخل الكمى
ىف ترقية مهارة الكالم وترقية رغبة الطلبة ىف تعلم  (Demontrasi )فعالية استخدام أسلوب االستعراض

لذالك فإن ىذا البحث أيضا من األحباث التجريبية، لذالك احتاج الباحث إىل املدخل . اللغة العربية
 .الكمى و الكيفى

 منهج البحث .ب

أما منهج ىذا البحث فهو املنهج التجريىب سيطبق هبدف تطوير مادة و أسلوب تعليم مهارة 
ويقوم الباحث . الكالم وتعلمو وذالك بتصميم اجملموعتني، مها اجملموعة الضابطة وجمموعة التجربة

مث يقوم الباحث بإجراء التجربة للمجموعة . باإلختبار القبلى للمجموعتني قبل إجراء التجربة
وبعد انتهاء عملية التجربة، يقوم . التجريبية، وال جيري الباحث ىذه التجربة للمجموعة الضابطة

فنتائج كلتا اجملموعتني ىى . الباحث باإلختبار البعدى على اجملموعة الضابطة وجمموعة التجريبية
 :ويتضح ذالك ىف اجلدول األيت. نتيجة ىذا البحث

الجدول 
اإلختبار البعدي تطبيق التجربة اإلختبار القبلى اجملموعة 
R 10 X 20 
R 10 - 20 

 

ففي اجملموعة الضابطة ليس . ىف ىذا اجلدول توجد اجملموعة الضابطة و اجملمووعة التجريبة
 .فيها إجراء التجربة، أما ىف اجملموعة التجريبية جترى فيها التجربة

 

                                                        
1 Moch. Ainin, Methodologi Penelitian Bahasa Arab, Cet. 1 (Pasuruan: Hilal Pustaka,2007), h. 84-85. 



مجتمع البحث وعينته  .ج
 الباحث اختار البحث، جمتمع إىل وبالنظر ماالنج، القلم معهد طلبة ىم البحث جمتمع

. طالبة و طالب 30 ونح فصل كل وعدد البحث، هلذا كعينة الثانية السنة طلبة من فصلني

 العينة  اختيار أسلوب و. الضابطة للمجموعة( 1 )الفصل وأما التجريبية للمجموعة( 2 )فالفصل

. العشوائية العينة أسلوب باستخدام البحث هلذا

 

 البحث متغيرات .د

: يلي ما ومها ذكرمها، ينبغي البحث ىذا يف متغريان ىناك

( Independent Variable)املتغري املستقل  (1

 أسلوب االستعراض املتغري املستقل يف ىذا البحث ىو تدريس مهارة الكالم باستخدام

(Demontrasi) . ويهدف البحث كما سبق ذكره إىل معـرفة مدى تأثري ىذا املتغـري املستقل يف املتغري
 .التابع وىو كفائة الطلبة يف مهارة الكالم

( Dependent Variable)املتغري التابع  (2

 املتغري أما. املستقل املتغري عن الناتج السلوك أو الفعل نوع ىو التابع املتغري  

. العربية اللغة تعلم ىف ورغبتهم الكالم مهارة ىف الطلبة كفاءة ىو البحث ىذا ىف التابع

 

أدوات البحث  .ه
 يف الباحث يستخدم العلمية البحوث ومعلومات بيانات مجع يف تستخدم اليت األساليب من

 :اآلتية األساليب البحث ىذا

 

 االختبار: أوال

 بإجراء وذالك. التجربة ىذه إلجراء البعدى واإلختبار القبلى االختبار الباحث يستخدم 

 بإجراء مث التجربية، للمجموعة التجربة إجراء مث. التجربة إجراء قبل للمجموعتني القبلى اإلختبار



 اإلختبار ىف الطلبة النجاح معيار وأما. التجربة وجمموعة الضابطة اجملموعة على البعدي اإلختبار

: األتى البيان الرسم ىف كما ىى ومؤشراتو

 
الدرجات مدى المستوى الرقم  المائوية النسبة 

)%( 

جدا جيد 1  90 -100 90 - %100%  

%89%- 80 89- 80 جيد 2  

%79%- 70 79- 70 مقبول 3  

%69% - 60 69- 60 ضعيف 4  

%59% - 0 59- 0 راسب 5  

 
 

أسلوب تحليل البيانات   .و
كما ذكر الباحث يف السابق إن الطريقة اليت يستخدمها يف ىذا البحث طريقة كمية 

 Analisys)وأما لتحليل البايانات فيستعمل فيو التحليل اإلحصائي االستداليل . باستعمال املتغريتني

Statistic Interferensial) وىو يتضمن عملية املعاينة أي اختبار اجملموعة الصغرية دتثيال من مجيع ،
 .اجملتمع

ولتحليل نتائج االختبار القبلي واالختبار البعدي يستخدم الباحث املقياس املعديل حىت 
ويقوم الباحث بتحليل ىذه . صفر يف املائة (0)ختترب فروض البحث وتؤخذ مستوى داللة الفروق 

 :التايل (t- test)الفروق ملعرفة نتيجة التعلم بني اجملموعتني بالرموز التائي 

 

 

 

                                                        

. ص ،(1982 حرمي، اهلل عبد ملطبوعة وكالة: الكويت) ،6. ط ومناهجه، العلمي البحث أصول بدر، أمحد 

363 -364 

3
Suharismi Arikunto, Prosedur  Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 

Cet. XIII, h. 311- 312 



 

: البيان
درجة املتوسط لكل جمموعة  = M .ز 
عدد الطلبة يف كل جمموعة  = N .ح 
 x1و   x2االحنراف لدرجة  = x .ط 

 y1و   y2االحنراف لدرجة =  y .ي 

 

 مراحل تنفيذ البحث .ح

: للبحث األولية املراحل -1

. حتديد جمتمع البحث و عينتو (أ 

. وبعد حتديد عينة البحث، مث حتديد اجملموعة التجربية و  اجملموعة الضابطة (ب 

. حتديد التجربة، وىى التجربة لتأثري املتغري املستقل ىف املتغري التابع (ج 
. حتديد مدة البحث (د 
. حتديد مكان التجربة للمجموعة التجربية و اجملموعة الضابطة (ه 

: األتية التجربية املراحل تليها مث -2

. إجراء اإلختبار القبلى للمجموعة التجربية و اجملموعة الضابطة (أ 

. إجراء التجربة للمجموعة التجربية (ب 
. إجراء اإلختبار البعدى للمجموعة التجريبية و اجملموعة الضابطة (ج 

 .صياغة نتائج اإلختبار البعدى من اجملموعتني



 الفصل الثاني
 اإلطار النظري

 مفاىيم عامة–  تعليم مهارة الكالم :المبحث األول

 

 الكالم مهارة مفهوم .أ

 بالنفس القائم ادلعٌت: ىو ادلتكلمُت وعند ،ادلفيدة األصوات: عن عبارة اللغة أصل يف الكبلم

. ادلفيدة ادلركبة اجلملة: النحاة اصطبلح ويف ،كبلم نفسي يف يقال ،بألفاظ عنو يعرب الذي

 يف عما ادلتكلم بو يعرب الذي ادلنطوق الكبلم ذلك: فهو للكبلم االصطبلحي التعريف أما
 رأي: من عقلو بو ومايزخر ،وأحاسيس مشاعر من خباطره وماجيول ،خاطره أو ،ىاجسو : من نفسو

 يف صحة مع ،وانسياب طبلقة يف ،ذلك ضلو أو ،معلومات من غَته بو يزود أن يريد وما ،فكر أو
. ءاألدا يف وسبلمة التعبَت

 يف داللة لو شيئ عن بو يعرب صوت من اإلنسان عن يصدر ما: بأنو الكبلم تعريف وديكن
 لو ليس الذي الكبلم فإن ،ىذا على وبنأ. ادلتكلم ذىن يف األقل على أو ،والسامع ادلتكلم ذىن

. ذلا المعٌت أصوات ىي بل ،كبلما البعد ،السامع أو ادلتكلم ذىن يف داللة

 أىداف تدريس الكالم .ب

 أي يف أساسيُت مبدأين ىناك أن بويل روبرت ويرى للكبلم، ومتنوعة كثَتة أىداف ىناك

 ينقل اليت واللغة يعربهبا اليت األفكار: مها اللغة طريق عن باالخرين اتصالو عند االنسان بو يقوم جهد

.   األخرين إىل األفكار ىذه هبا

:  يلي فيما ألمهها نعرض أن ديكن الكبلم لتدريس عامة أىداف و

                                                        

 .829. ص ، (م1980 العربية، اللغة معجم: مصر )الثاىن اجلزء ،الوسيط المعجم  ،مدكور إبراىيم  

 .233. ص (1980 القلم، دار: الكويت )،1. ط ،اإلبتدائية بالمرحلة العربية اللغوية تدريس الدين، صبلح زلمد  

 .86. ص ،ذكره سبق مرجع عليان، فؤاد أمحد  

 .95. ص ،نفسو المرجع  



 بطريقة وذلك ادلختلفة والتنغيم النرب أنواع يؤدي وأن ، العربية اللغة أصوات ادلتعلم ينطق أن .1

. العربية أبناء من مقبولة

 .وادلتشاهبة ادلتجاورة صواتاأل ينطق أن .2

 .والقصَتة الطويلة احلركات بُت النطق يف الفرق يدرك أن .3

 .ادلناسبة النحوية الصيغ مستخدما أفكاره يعربعن أن .4

 .الكبلم لغة يف خاصة العربية يف الكلمة لًتكيب الصحيح للنظام مستخدما أفكاره يعربعن أن .5

 واحلال العدد ومتييز والتأنيث التذكَت مثل الشفوي التغبَت يف اللغة خصائص بعض يستخدم أن .6

 .بالعربية ادلتكلم يلزم شلا ذلك وغَت وأزمنتو الفعل ونظام

 ىذه يستخدم وأن وقدراتو، نضجو ومستوى لعمره مناسبة كبلمية لفظية ثروة يكتسب أن .7

 .عصرية اتصال عمليات إمتام يف الثروة

 وطبيعة االجتماعي ومستوى لعمره وادلناسبة ادلقبولة العربية الثقافية أشكال بعض يستخدم أن .8

 .واألسبلمي العريب الًتاث عن األساسية ادلعلومات بعض يكتسب وأن عملو،

 .البسيطة احلديث مواقف يف ومفهوما واضحا تعبَتا نفسو عن يعرب أن .9

 زمنية لفًتات ومًتابط متصل بشكل هبا والتحدث العربية باللغة التفكَت من يتمكن أن .10

 .مقبولة

 وربقيق اإلنسان أنشطة من كثَت دلمارسة أساسا يعد األجنبية باللغة الكبلم تعليم وإن

 : ذلك ومن أىدافو

. ما شيئا ادلتعلم تطلب أن (أ

 .واألشخاص واألوقات األماكن عن يستعلم أن (ب

 .ما شيئ عمل اآلخرين من يطلب أن (ج

 .اللغة أصحاب مع ألفة عبلقة يقيم أن (د

 .لآلخرين ما شيئا تقول أو طة، بسي قصة حيكي أن (ه

 .ما شيئ موعد حيُت حىت باحلديث اجلالسُت يشغل أن (و

 .ويرشدىم ويوجههم اآلخرين يفهم أن (ز



 .أعمال من منو يطلب ما ويؤدي اليومية حوائجو يقضي أن (ح

 أمهية مهارة الكبلم -1

إن الكبلم او التحدث من أىم ألوان النشاط اللغوى للكبار و الصغار على السواء فالناس 
ومن ىنا ديكن . يستخدمون الكبلم أكثر من الكتابة ىف حياهتم اى إهنم يتكلون أكثر شلا يكتبون

والتعبَت من القدرة اللغوية يلزم ان يهتم هبا . اعتبار الكبلم أىم جزء ىف ادلمارسة اللغوية واستخدامها
القدرة على الفهم : فكانت القدرة اللغوية ذات شقُت. ادلدرس ويستوعبها الطبلب ىف التدريس

وأما . أما القدرة على الفهم فهي فهم ما نسمع وفهم مانسمع وفهم مانقرأ. والقدرة على التعبَت
 .القدرة على التعبَت فتشمل التعبَت الشفوى والتعبَت الكتايب

إن الكبلم أمر مهم ىف احلياة ألن اإلنسان خلقو اهلل وىو سللوق اجتماعي ال يعتزل عن اخر وهبا 
 :يوصل ويعرب عن إحساسو وأفكاره إىل األخرين ىف رلتمعو، وأما أمهية الكبلم كما يلى

من ادلؤكد أن الكبلم بإعتباره وسيلة إفهام سبق الكتابة ىف الوجود، فاإلنسان تكلم قبل أن  .1
 .يكتب، ولذالك فإن الكبلم خادم للكتابة

التدريب على الكبلم يعود اإلنسان طبلقة ىف التعبَت عن أفكاره والقدرة على مواجهة  .2
 . اجلماىَت

حرية وثقافة ىف حاجة ماسة إىل ادلناقشة وإبداء الرأي، واإلقناع،  احلياة ادلعاصرة دبا فيها من .3
وال سبيل إىل ذالك إال بالتدريب الواسع على التحدث ما يؤدي إىل التعبَت الواضح عما ىف 

 .النفس

 .بالكبلم حيصل اإلتصال ويبعد اإلنقطاع .4

للكم على ادلتكلم، ومعرفة ثقافتو، وطبقتو اإلجتماعية، -إىل حدما- والكبلم مؤشر صادق .5
 .ومهنتو

 .والكبلم وسيلة اإلقناع، والفهم بُت ادلتكلم و ادلخاطب .6

 .والكبلم وسيلة لتنفيس الفرد عما يعانيو .7

                                                        

 ادلنظمة منشورات: إيسيسكو )،1. ط ،بها الناطقين لغير العربية اللغة تدريس طرائق ، طعيمة أمحد رشدي و الناقة كامل زلمود 

 .131-130. ص (  2003 والثقافة، والعلوم للًتبية اإلسبلمية

 .487. ص (جامعة أم القرى، دون سنة: مكة ادلكرمة)، اجلزء األول المرجع فى تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرىرشدي أمحد طعيمة،   

 . 171. ، ص(2000دار الفبلح، عمان، )، المهاراات الدراسيةعلى اخلويل،   



الكبلم نشاط إنساين يقوم بو الصغَت والكبَت، وادلتعلم واجلاىل، والذكر واألنسى، حيث يتيح  .8
 .للفرد فرصة أكثر ىف التعامل مع احلياة والتعبَت عن مطالبو الضرورية

والكبلم وسيلة رئيسة ىف التعليمية ىف سلتلف مراحلها، ال ديكن أن يستغٍت عنو معلم ىف أية  .9
  .مادة من ادلواد للشرح والتوضيح

 

 بعض الجونب المهمة في تعليم لكالم  .ج

 اللغة تعليم "كتابو يف الناقة كامل زلمد عند الكبلم تعليم يف مهمة جوانب ثبلثة توجد

.والقواعد ،وادلفردات ،النطق وىي ،"تدريسو طرق- مداخلو- أسسو ،أخرى بلغات للناطقُت العربية

 

 :النطق -1

 البداية منذ النطق لتعليم الكربى األمهية الًتبويون يرى إذ الصويت، اجلانب اجلوانب، أىم من

 إال الكبلم عملية من اليرى فادلستمع الكبلم، لعملية اخلارجى ادلظهر ىو والنطق صحيحا، تعليما

. األخطاء من خاليا وواضحا سليما النطق يكون أن جيب ىنا ومن. ذلا اخلارجى ادلظهر ىذا

 واضحا وليكن.  خاطئ بشكل تعلمو بعد تصحيحو أو تغيَته يف صعوبة اللغة عناصر أكثر فالنطق

 على يسيطر أن أي تام، كامل بشكل الدارس ينطق أن النطق يف ادلطلوب ليس أنو األذىان يف

 بالشكل األصوات إخراج على القدرة تعٍت ىنا السيطرة ولكن متحدثيها، سيطرة للغة الصويت النظام

 أصواهتم إخراج يف الكاملة الدقة النظرعن بصرف اللغة أبناء مع الكبلم من ادلتعلم ديكن الذي

 .                          وتنغيمهم ونرباهتم

 :المفردات -2

 ىي ادلفردات أن ذلك أجنبية، لغة لتعليم خطة أي أىداف من ىدفا اللغوية الثروة تنمية تعد

 مث يفكر أن ادلتكلم يستطيع فبادلفردات التفكَت، وسائل الوقت ذات يف أهنا ،كما ادلعٌت محل أدوات
 خبلل من األجنبية اللغة يف ادلفردات تكتسب ما وعادة يريد، ما ربمل كلمات إىل فكره يًتجم

                                                        

 القرى، أم اجلامعة: الرياض )،1. ط ،تدريسو طرق- مداخلو- أسسو ،أخرى بلغات للناطقين العربية اللغة تعليم الناقة، كامل زلمود 

  .163-159: ص( 1985

. 90. ص ،ذكره سبق مرجع مدكور، أمحد على 

 



 لتنميتهما اجملال فتفسحان والكتابة الكبلم مهارتا تأيت مث والقراءة، االستماع وىي االستقبال مهرات

 خبلل من أي السياق، خبلل من إال تعلم ال الكلمات أن ىذا معٌت استخدامها، على والتدريب

 من للدارسُت الكلمات تقدًن يفضل ولذلك للقراءة، موضوعات أو شفوية مواقف يف استخدامها

 .                                  حياهتم من مهمة جوانب ادلوضوعات ىذه تتناول حبيث فيها، يتكلمون موضوعات خبلل

 : القواعد -3

 ينكرىا بعضهم نرى بل القواعد، إىل اإلشارة األجنبية اللغة بتعليم ادلهتمون يهمل ما كثَتا

 استخدام تعلم يف ضرورية أمرا ليست القواعد بأن يصرحون ما فكثَتا أجنبية للغة ادلتعلمون أما متاما،

 وىي إنكارىا، ديكن ال حقيقة فثمة األمر يكن ومهما باللغة، التحدث يف ضرورية ليست أي ، اللغة

 يعرفها أن أيضا جيب واليت جيدا، ادلتكلم يعرفها أن ينبغي اليت القواعد من رلموعة ربكمها اللغة أن

 وضلن وعي، بغَت أو بوعي مت وسواء متأخر، وقت أو مبكر وقت يف ذلك مت سواء تعلمها يف الراغب

 عليها التغلب يتم وال ربل ال القواعد تدريس صعوبات بأن متاما واعون وضلن نقرره إمنا ىذا نقرر إذ

. اللغة مهارات لتعلم ضروري شيئ فالقواعد ادلشكلة، بتجاىل

  

            

 الكالم مهارة سائل تعليمو .د

أن من أىم :  "ذكر عبد اجمليد ،وادلعينات الوسائل من الكثَت إىل الكبلم مهارة تعليم حيتاج
الوسائل واألجهزة اليت تفيد الدارس على تعلم مهارة الكبلم ىي اللوحات الوبرية، والصور العادية 

زلمود إمساعيل صيٌت وعمر الصديق عبداهلل يف  وقال. "والشفافة واالفبلم الثابتة، ومعامل اللغات
 الرحبلت مثل الكبلم أنشطة يف ادلستخدمة البصرية ادلعيناتأن : "ادلعينات البصرية يف تعليم اللغة

 والصور الساعة، وقرص الوبرية واللوحة العرض، لوحة مثل وادلعينات اللغوية واأللعاب ادليدانية

 اليت -الكبلم أنشطة يف ادلستخدمة البصرية ادلعينات وتقوم". الثابتة/الشريطية واألفبلم والشرائح
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 ادلعارف، دار:  القاىرة )،1. ط ،العربية اللغة تدريس ووسائل  التعليمية الوسائل سيكولوجية منصور، أمحد سيد اجمليد عبد  
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تشجيع الطالب على الكبلم، تساعد على : التالية بالوظائف- واالستعمال واإلعادة احملاكاة تشمل
. إجياد السياق الذي جيعل لكبلم الطالب معٌت، توفر ادلعلومات اليت يستخدمها الطالب يف كبلمو

 أفكار، من الوسائل ىذه تتضمنو امب ادلهارة ىذه تعليم على ادلعلم إعتمادا على ذلك، يشجع

 يف مهارة ادلتعلم اشًتاك إىل تؤدي اليت األنشطة كل وشلارسة. مكوناهتا ووصف زلتواىا ومناقشة

. الكبلم
:  والكبلم النطق مهارة لتعلم التعليمية الوسائل استخدامات بعض يلى وفيما

 الدارس يساعد منظرا ألهنا والكبلم، النطق على الدارس لتدريب الوبرية اللوحات تستخدم .1

 .يرى ما شرح على وتشجعو عنو يتحدث ما تصور على

 الدارس تعُت اليت الصور أو االطارات من لسلسلة منظم عرض يف الثابتة األفبلم تستخدم .2

 . يدرسو الذي ادلوضوع عن أو عنها يتحدث اليت للقصة الزمٌت التتابع عن التعبَت على

 عند ادلعٌت تقريب هبدف معُت حلوار ادلصاحبة ادلتسلسلة الصور و ادلفردة الصور تستخدم .3

 .الدارس

 الثارة الربيدية والبطاقات وادللصقات الوقت، الدارسُت لتعليم الساعة قرص أيضا يستخدم .4

. األخرى اللغوية ادلهارات و النطق على وتدريبهم انتباىهم وجذب الدارسُت، اىتمام

   

 الكالم مهارة اختبار .ه

 تكون وقد ادلختلفة، دبستوياتو الكبلم على الطالب قدرة قياس إىل الكبلم اختبارات هتدف

 ىدف ألن شفهية تكون أن البد احلالة ىذه يف األجابة ولكن. كتابية أو شفهية ىنا األسئلة

 نص نطق ىو أدناىا مستويات، عدة ذلا الكبلمية القدرة و. الكبلمية القدرة قياس ىو االختبار

 ىو ما فقط ينطق: عنده من تراكيب الطالب الينتج احلالة ىذه ويف مسموع، نص نطق أو مقروء

 الثاين من األعلى وادلستوى. منطوقة مجلة تكوين ىو ذلك من األعلى وادلستوى. مسموع أو مكتوب

 ذات الكبلمية القدرة تكون أن ديكن وبذا. متصلة كبلمية عملية يف اجلمل من سلسلة تكوين ىو

 الكبلم تكوين مستوى مث اجلملة تكوين مستوى مث النطق مستوى: األقل على مستويات ثبلثة

                                                        

( 1984 سعود، ادللك جامعة :الرياض )،1. ط ،اللغة تعليم في البصرية المعينات عبداهلل، الصديق وعمر صيٌت إمساعيل زلبوب  

 .83. ص

 .175. ص ،ذكره سبق مرجع منصور، أمحد سيد اجمليد عبد  



 و الشفهية اإلعادة اختبار و كتوبةامل األسئلة اختبار: الكبلمية القدرة قياس وسائل ومن. ادلتصل
 التعبَت و ادلوجهة ادلقابلة و احلرة ادلقابلة و احملاورة و الصورة عن األسئلة اختبار و التحويل اختبار

. احلر

 عنها جييب أن فرديا منو يطلب مث مكتوبة، أسئلة الطالب يرى ىنا: كتوبةامل األسئلة اختبار .1

 .شفهيا

 .يسمع ما يقول أن الطالب من يطلب ىنا: الشفهية اإلعادة اختبار .2

 إىل شكل من يقرؤىا أو يسمعها اليت اجلمل حيّول أن الطالب من يطلب ىنا: التحويل اختبار .3

 .االستفهام إىل االخبار من النفي، إىل األثبات من مثبل اخر،

. حر حبديث عليها يعلق أن منو يطلب صورة الطالب على تعرض: الصورة عن األسئلة اختبار .4

 .زلددة أسئلة عن اإلجابة طريق عن وجيوز الصورة، ىذه يف ترى ما اشرح مثبل

 موضوع حول ويتحاوران االبن دور اخر والطالب مثبل الوالد دور يأخذ ىنا: احملاورة اختبار .5

 .ما حيايت

 .زلددة غَت أسئلة إليو ويوجو انفراد على الطالب ادلعلم يقابل ىنا: احلرة ادلقابلة اختبار .6

 وفقا ادلقابلة وتسَت. قبل من زلددة أسئلة أعد قد ادلعلم يكون ىنا: ادلوجهة ادلقابلة اختبار .7

 .مسبقا ادلعدة لؤلسئلة

 موضوع يف دقائق مخس دلدة يتكلم أن الطالب من ادلعلم يطلب ىنا: احلر التعبَت اختبار .8

.     لو حيدده

 التعليم أشكال ومن.  ادلتعلم مرحلة على تعتمد الكبلم اختبار إقامة أن: جيواندنو وقال  

 بالقصة االختبار مثل الرادعة الطريقة.  احلرة الطريقةب أو الرادعة الطريقةب يستعمل أن ادلدرس يستطيع

 فإن احلرة بالطريقة وأما. اجلذابة الصور دبساعدة أو الكتابية أو اللسانية ادلتقدمة النصوص تعبَت أو

 .التعبَت يف حرا ادلتعلم يًتك ادلدرس

: منها طرق بعّدة الشفهي التعبَت خيترب: اخلويل علي زلّمد وقال

. الصحة و الطبلقة أساس على ويقيم. لديو مألوف موضوع عن يتحّدث أن الطالب من يطلب (أ

                                                        

 .113. ص( 2000 الفبلح، دار :عمان )،اللغوية االختبارات اخلويل، على زلمد  

16 Djiwandono, M. Soenardi, Tes Bahasa dalam Pengajaran. (Bandung: ITB. 1996)  h.69 



 .قصَتة شفهية إجابات تتطلب شفهية أو كتابية أسئلة الطالب إىل توجو (ب

 كاف وقت وآخر سؤال كل بُت يًتك و الشريط على مسجلة األسئلة تكون أن ادلمكن من (ج

 .لئلجابة

 .زلدد وقت يف شفهيا عليها يعّلق أن منو يطلب مث صورة للطالب تقدم (د

.  حرة زلادثة يف أو معُت موضوع حول شفهية زلاورة يف أكثر أو طالبان يشًتك (ه

 

 توجهات عامة لتدريس مهارة الكالم .و

 يف الكبلم مهارة تدريس تطوير يف تسهم قد اليت العامة التوجيهات من رلموعة يلي وفيما
 :ثانية كلغة العربية

 مواقف إىل بالفعل الطالب يتعرف أن بذلك يقصدو  : الكبلم شلارسة يعٍت الكبلم تدريس -1

 ادلعلم تكلم إن الطالب يتعلمها ال مهارة الكبلم إن.. عنو غَته يتكلم أن ال بنفسو فيها يتكلم

 على وقدرتو صمتة دبقدار الكبلم حصة يف ادلعلم كفاءة تقاس ىنا من... مستمعا ىو وظل

. باحلديث واستئثاره كبلمو بكثرة وليس احلديث توجيو

 لديو ليس شيئ عن بالكبلم الطبلب يكلف أال يذلك يقصد و : خربة عن الطبلب يعرب أن -2

 الطالب يكلف أن العبث ومن. عنو يتحدث شيئ لديو أن الطالب يتعلم أن ينبغي و بو علم

 ما اللغوي رصيده يف جيد ال وقد. فهمو يعطل ىذا أن إذ مألوف غَت موضوع يف بالكبلم

 .يسعفو

 وقتما معينة عبارات فيهالطالب يردد آليا نشاطا الكبلم ليس : االنتباه توجيو على التدريب -3

 عند األصوات متييز على القدرة يستلزم إنو. مركب عقلي نشاط الكبلم إن. الكبلم منو يراد

 اختبلف إىل يؤدي إختبلفها أن وكيف الًتاكيب تعرف على والقدرة. نطقها وعند مساعها

 حىت عنو صدر دلا واعيا يكون أن الفرد من يتطلب ذىٍت نشاظ باختصار الكبلم إن. ادلعٌت

 .السنان عثرات من أفتك اللسان عثرات إن قيل وقدديا عليو يبلم ما منو يصدر ال
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 يقاطعو أن لو وإحباطا للمتحدث حرجا األشياء أكثر من : التصحيح كثرة و ادلقاطعة عدم -4

 بالنسبة صدقا أكثر فهو األويل لغاهتم يف ادلتحدثُت على يصدق ىذا كان وإذا. اآلخرون

 يف االسًتسال عن يعوقهم ما اللغة يف العجز من لديهم إن.. ثانية لغات يف للمتحدثُت
 يقاطعو أن العجز هبذا إحساسو يف يزيد شلا ولعل ، متكامل بشكل إخراجو أو احلديث

 .الطبلب أخطاء تصحيح يف ادلعلم يُِلح أال أيضا هبذا ويرتبط.ادلعلم

 احلقيقة االمكانات عن القول سبق كما توقعاتو تزيد من ادلعلمُت من : التوقعات مستوى -5

 عند يكن مل إن يلومو مث القول استيفاء على ويستحثو الطالب، يراجع فيظل للطالب،

 أن ثانية كلغة العربية معلم يعرفها أن ينبغي اليت احلقيقة إن. التوقعات مستوى يستحثو

 شلارستو عند العرب مستوى إىل يصل أن يندر كبَت، وىو العربية تعلم إن خاصة األجنبية،

 الدارسُت كافة تشمل وإمنا وحدىا، العربية بتعلم تتختص ال ظاىرة وىذه.. الكبلم مهارة

 الكبلم مستوى بُت دييز وأن. واقعيا يكون ذلك،وأن يقّدر أن إذن ادلعلم وعلى. الثانية للغات

 .أخرى بلغات الناطقُت عن يصدر الذي وذلك بالعربية الناطقُت عن يصدر الذي

 عقلي ونشاط مركبة مهارة قلنا، كما الكبلم، ألن أيضا ىنا التدرج مبدأ ينطبق : التدرج -6

 عملية إهنا. وضحاىا عشية بُت وال وليلة، يوم بُت حيدث ال ادلهارة ىذه وتعلُّم. متكامل

 يهيئ أن وعليو. ادلعلم ديلكو أن ينبغي ما واحلكمة واجلهد الصرب من وتتطلب وقتا تستغرق

 .الدارسُت مستويات كل مع يناسب ما الكبلم مواقف من

 

مواد تعليم مهارة الكالم  .ز
المحادثة  .1

عملية تتم بُت متحدث ومستمع أو أكثر، متحدث ىو مرسل للفكرة، ومستمع ىو مستقبل 
وكل منهما لو دور ىف عملية اإلتصال، ودور احملادثة يتلخض ىف توضيح أفكاره عن طريق . للفكرة

نظم الكلمات بعضها مع بعض ىف وحدات ربمل فكرة واإلستفسار عن ادلعٌت الغامض ىف 
.  احلديث

فإذا أضفنا إىل ذلك ما تقتضيو . لذالك إن احملادثة من أىم ألوان النشاط للصغار والكبار
وجدنا أن احملادثة ينبغى أن ربظى دبكانة كبَتة ىف ال مدرسة، فبل . احلياة احلديثة من اىتمام باحملادثة
                                                        

 109. ص ،سابق مرجع عليان، محمد فؤاد أحمد  



قادرا على تغيَت رلرى  يكون بد أن يتعلم التبلميذ القدرة على مشاركة غَتىم ىف أثناء احملادثة، وان
احلديث، ومعرفة األماكن واألوقات الىت ينبغى الكبلم فيها، وال بد أن يكون قادرا على تقدًن الناس 

 .بعضهم لبعض

المناقشة  .2
ىى احلديث ادلشًتك الذى يكون فيها مؤيد ومعارض، وسائل ورليب، وأساس ادلناقشة ىى 

 وفيها ادلناقشات الىت ذبري عند اخلبلف ىف مسألة ما، كل ىذه .أهنا نشاط اإلثار التفكَتي الناقد
اجملاالت للمناقشة، وينبغى أن يعمل، أو عند تقدًن عمل ما، كل ىذه اجملاالت للمناقشة، وينبغى أن 

 .نلتفت األن للقدرات وادلهارات وادليول الىت جيب أن نستهدفها ىف تعليمها

حكاية القصص  .3
ىى حكاية نثرية تستمد أحداثها من اخليال أو الواقع أو منهما معا، وتبٌت على قواعد معينة، 

وحكاية القصص من ألوان الكبلم ادلهمة، فالقصة خَت معُت للتدريب على مهارة الكبلم، فحب 
 .الناس للقصص جيعلها عامبل من عوامل ترقية الكبلم

 

 طرق تعليم مهارة الكالم .ح

األسلوب المباشر  .1
 ىذا لعل و األجنبية، اللغات تعلم و تعليم يف اإلستخدام الشائعة األساليب من وىو

 ىي األسلوب ىذا عليها يقوم اليت األساسية والفكرة. ادلباشرة بالطريقة تسميتو شاع ما ىو األسلوب

 اللغة يف لتعبَت با السياق ربط مث بالسياق، األشياء ربط مث عليها، الدالة باألشياء الكلمات ربط

 السياق ربط ذلك بعد يأيت فإنو كامبل، حيويا حديثا أو فكرة يكون قد السياق أن ودبا ادلتعلمة،

 .احلقيقي نبضو الفكرة أعطت اليت احلقيقية باخلربة ادلعٌت هبذا

 

                                                        
 147. ص،(2003التوتةمكتثة: الرياض)العربيةاللغةتعليمطرائقالخطية،اتراهيمتهمحمذ 
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 والعلوم للًتبية اإلسبلمسة ادلنظمة منشورات: إيسيسكو )،بها الناطقين لغير العربية اللغة تدريس طرائق طعيمة، أمحد ورشدي الناقة كامل زلمود 

 136 ص (,م2003 والثقافة،



سلسلة األعمال والحركات التمثيلية  .2
 الصحة من كبَتة درجة على لغوية شلارسة للدارسُت يقدم أنو النمط ىذا شليزات ومن

 تؤدي مجلة فكل يوجهو، و التعبَت حيكم األحداث تسلسل ألن قليلة تكون ما عادة فاألخطاء

 لبعضهم والتصحيح اخلطاء إدراك على قادرين الطبلب جيعل التسلسل و ادلنطق وىذا التالية، للجملة

. البعض

 الكلمة الرتباط ووضوح بسهولة الكلمات معاين على السيطرة من الدارس ديكن أنو وكذلك

 يف اللغة يتذكر أن على أيضا الدارس يساعد ىذا و عليو، الدالة الشيء شكل يف إما مباشرة دبعناىا
 يف أو منفصلة مجل يف الكلمات معاين لو قدمت لو شلا أسهل بشكل اجلديدة الكبلم مواقف

. منعزلة مفردات

 

األسئلة واألجوبة  .3
 العربية، باللغة احملادثة تدريس يف فعالية وأكثرىا وأبسطها الطرق أنسب من الطريقة ىذه تعترب

 على الدارسُت قدرة منو مع و قصَتة إجابات و بأسئلة األسلوب ىذا استخدام ادلعلم يبدأ ما وعادة

 ومن ادلعقد، إىل السهل من فيتقدم تقدما، أكثر مراحل إىل ادلعلم ينتقل الشفوية للمواقف اإلستجابة

 .دقائق عدة تستغرق جوىرية مواقف إىل الصغَتة ادلواقف

 األسس وطرق تنمية مهارة الكالم .ط

 منها األسس وىذه الناس، بكبلم تتعلق الىت واحلقائق ادلبادئ من طائفة ىى باألسس ويقصد
: يلى كما لغوي أو تربوي، وماىو نفسى، ماىو

 النفسية االسس
 .ومشاىدتو نفسو عن التحدث إىل ميال بطبيعتو االنسان

. حديثو ىف ينطق وجيعلو ادلتكلم، من يصدر نفسى لدافع استجابة احلديث يكون أن
 بتشجيع عليو التغلب ديكن نفسي أساس وىذا. ادلتكلمُت بعض عند والتهيب اخلجل غلبة

 احلوافز ووضع للكبلم الدافع وإجياد والصرب، باللُت وأخذىم بالكبلم، وأغرائهم اخلجولُت، األفراد

                                                        

 139- 138 ص ،نفسو المرجع 

 140-139 ص ،نفسو المرجع 



 دلثل مناسبا مدخبل الشخصية ادلشاىدات عن احلديث يكون أن وديكن الكبلم، على ذلم ادلشجعة
 .ىؤالء

 والتلميذ والديو يقلد أن حيب فالطفل غَته تقليد ىف يرغب بطبيعتو فاإلنسان: والتقليد احملاكاة
 .أستاذه يقلد أن حيب

 ومها. الًتكيب وعملية التحليل عملية: مها بعمليتُت الذىن يقوم الكبلم عملية أثناء ىف
 اللغوية ثروتو إىل ادلتكلم رجوع ىو فالتحليل. دينامكية بطريقة البشرية النفس داخل ربدثان عمليتان
. الغوية الثروة تلك من ادلطلوبة العبارة تأليف: ىى الًتكيب وعملية منها، ليختار

. الًتبوية األسس
 األفكار عرض حرية لو وتًتك فيو يتحدث أن يرغب الذى ادلوضوع ىف ادلتكلم حق من احلرية

 .الكبلم مهارة على التدريب عند مراعة ينبغى تربوي أساس فاحلرية عنها، التعبَت يريد الىت
. واحد اذباه ىف يسَت وال متنوعا، احلديث يكون أن فَتاعى: الكبلم ىف التنوع

  ادلتكلمون يتعود ان الًتبوية األسس من: الصدق

 

 

تقويم مهارة الكالم  .ي
 الطريقة أو وسيلة أنو أريكونطا سوىرسيمي رأت. التعليمية الطريقة نتائج دلعرفة وسيلة ىو

 قياس إىل الكبلم اختبارات وهتدف. تعلمو نتائج إىل نظرا شخص أحوال عن البيانات جلمع ادلرتبة

 اإلجابة ولكن كتابية أو شفهيا ىنا األسئلة تكون وقد, ادلختلفة دبستوياتو الكبلم على الطالب قدرة

 التعبَت خيتربو. الكبلم قدرة قياس ىو االختبار ىدف ألن شفهية تكون أن بد ال احلالة ىذه يف

 :منها الطرق بعّدة الشفهي

. الصحة و الطبلقة أساس على ويقيم. لديو مألوف موضوع عن يتحّدث أن الطالب من يطلب -1

 .قصَتة شفهية إجابات تتطلب شفهية أو كتابية أسئلة الطالب إىل توجو -2

 كاف وقت وآخر سؤال كل بُت يًتك و الشريط على مسجلة األسئلة تكون أن ادلمكن من -3

 .لئلجابة

                                                        

  113 ص(, م2000 , الفبلح دار: األردن, )اللغوية االختبارات, اخلويل علي زلمد 
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 .زلدد وقت يف شفهيا عليها يعّلق أن منو يطلب صورة الطالب إىل تقدم -4

.  حرة زلادثة يف أو معُت موضوع حول شفهية زلاورة يف أكثر أو طالبان يشًتك -5

 أهّنا حيث ادلهارة، ىذه تقييم ويف الكبلم اختبارات إجراء يف صعوبة ىناك أنّ  شكّ  وال

 ستكون الكبلمي اإلختبار درجة أنّ  كما. طويبل وقتا يستغرق شلا فردية اختبارات العادة يف تتطّلب

  .العبلقة ذات العوامل كثرة بسبب احلاالت من العديد يف ادلوضوعية عن بعيدة الذاتية من قريبة

 عامل قال وكما الكبلم، يف كفاءهتم لنقيس الطبّلب بُت احملاورة إىل نبلحظ أن وديكن

 نتيجة تقوًن ضوء ويف. التقوًن أداوات من أداة ىي ادلبلحظة أنّ ( " Ngalim Purwanto )فورواطا

    .ادلهارات ناحية يف التعّلم عملية لقياس التقوًن كتقنية ادلبلحظة تستخدم التعّلم

 لقيمة وشرح ادلعايَت لقائمة منوذج يلي وفيما ادلعايَت، إىل فنحتاج الكبلم مهارة اختبار ويف

 ادلتوّسطة ادلدرسة يف العربية اللغة مدّرسوا قّررىا كما اللغوية الكفاءة اختيار حسب درجة كلّ 

  .اجلنويب جرسيك دبنطقة اإلسبلمية

 

 

 2,1 جدول

32(وحديثو الطالب لنطق تقوًن )الشفهي اختبار معايَت وىذه  

 النطق .أ

المعايير 
ا

لنمرة 
الالمعايير 

درجة 
 5مفهوم متاما مع وجود لكنة أجنبية خفيفة  1

 4مفهوم إىل حد بعيد مع وجود لكنو أجنبية واضحة  2

بعض األخطاء النطق تستدعى اإلنصات بإمعان وقد  3
تقود إىل سوء فهم ما يعينو ادلتحدث احيانا 

3 
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104 ص ،نفسو المرجع   
30

 . Ngalim Purwanto, Prinsip-Prinsip Teknik Evaluasi Pengajaran, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 
2006), h 31 

31
العربية اللغة مدّرسي مشاورة رللس   (MGMP)  2009-2008 الدراسي العام ،الكالم معاييرإختبار اجلنويب، جرسيك دبنطقة    

32
- 172 ص(, م1981,بَتوت: لبنان, )األوىل الطبعة ,والتطبيق النظرية بين وتعليمها الحية اللغة تعلم, العريب اجمليد عبد صبلح 
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 2يصعب فهمو لكثرة أخطاء النطق  4

 1ال ديكن فهم ما يعنيو لكثرة أخطاء النطق  5

 
 

 المفردات اللغوية .ب

المعايير 
ا

لنمرة 
الالمعايير 

درجة 
يستخدم نفس ادلفردات الىت يفضلها متحدث اللغة  1

األصل 
5 

يستخدم ألفاظا غَت معربة أحيانا ولكن ادلعٌت ىف  2
مايقول مفهوم متاما 

4 

ينتقى بعض األلفاظ اخلاطئة أحيانا شلا يتسبب ىف عدم  3
وضوح معٌت بعض فقرات حديثة 

3 

ثروتو اللغوية من ادلفردات زلدودة ويستخدم ادلفردات  4
ىف غَت السياق ادلناسب أحيانا 

2 

جهلو بالكثَت من ادلفردات اللغوية جيعل حديثة غَت  5
مفهوم على اإلطبلق 

1 

 
 

 

 

 الطالقة .ج

المعايير 
ا

لنمرة 
الالمعايير 

درجة 
يتحدث بطبلقة وببل رلهود واضح كأي متحدث  1

أصلى باللغة 
5 

 4مع بعض الًتدد والتكرار يستطيع أن يعرب متاما عما يريد  2

 3يكثر من الًتدد والتلعثم و البطء الشديد ىف التعبَت عما  3



يريد وقد يصعب فهم بعض فقرات حديثو 
يكثر من الًتدد وتطول فًتات صمتو حىت يصعب فهم  4

ما يعينو 
2 

الديكن فهم ما يعنيو لكثرة تردده وطول فًتات الصمت  5
 من جانبو

1 

 
 

: األتية بالرموز النتيجة يعترب مثّ  درجتو شلتحن كلّ  يقّدر أن وبعد
 

 احملصولة الدرجة
100%=       

 الكلية الدرجة

 

 الذي(  KKM) الطبّلب لنجاح األدىن بادلعيار يسّمى ما إىل فيحتاج الطبلب صلاح ودلعرفة

 الصعوبة ودرجة( Intake )للطبلب األساسية والكفاءة( Esensial )ادلادة مهّمة إىل نظرا ادلدّرس قرره

 وإذا ناجحون فهم ادلقياس ىذا من أعلى الطبّلب نتيجة كانت إذا .التعليمية والوسائل للمادة

.  ناجحُت غَت فهم منو أدىن أو بو متساوية كانت

 

   

 

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

Madrasah, (Jogjakarta:Pilar Media, 2007), h 234 



 

  أسلوب االستعراض فى تعليم مهارة الكالم:المبحث الثانى

 

 (Demontrasi )أسلوب االستعراض .أ

 

 التعريف و األىداف استخدام اسلوب االستعراض .1

أسلوب االستعراض عادة يستخدم لتمثيل و عرض احدى العمليات الىت يلزم عملها من لدن 
أسلوب االستعراض يعٌت طريقة ربضَت مادة الدرس . الطلبة الىت ال ديكن إيضاحها باللفظ فقط

باالتمثيل و العرض اىل الطبلب عملية و حالة أو بضاعة معينة الىت تعلمو الطلبة إما من نوع احلقيقية 
. أو ىف نوع الصنعة الىت يعرضها ادلعلم على طبلبو

 

: وأما أىداف استخدام ىذا أسلوب االستعراض .2

 .تعليم عن العملية الىت يلزم أن ديلكها الطلبة أو يسيطر ىا الطلبة (أ

 .توضح ادلعلومات اىل الطلبة (ب

 .تطوير كفاءة ادلراقبة باإلستماع و البصر للطلبة سوية (ج

استخدام ىذه االسلوب ىف  و.إن ىذه ادلادة على ضلو خاص ربتاج اىل التمثيل و التجربة
تعليم اللغة ىى استخدام اللغة العربية ىف استعراض الشيئ، يعٌت ىناك من يقوم بالشرح فًتة بعد فًتة 

. أو على ضلو متدرج دلا أراد ان يستعرض

: وأما اإلجراء الىت سيقوم هبا ىى

 .ادلعلم يلقى الكفاءة الىت يريد أن حيصل (1

 .ادلعلم حيضر حملة عن صورة ادلادة الىت سيلقيها (2

 .إعداد ادلادة و األدوات الىت ربتاج اليها (3

 .أشار ادلعلم طالبا ليستعرض حسب سيناريوا أو الطريقة ادلعدة (4

                                                        
34 Moedjino dan Moh. Dimyanti, op. cit., p. 23 
35 Ibid. pp. 23-24 
36Aziz Fachrurrozi Dan Erta Mahyuddin,  pembelajaran bahasa asing metode tradisional dan kontemporer. 

(Jakarta Timur: Bania Publishing, 2010) p. 212 



 .كل الطلبة يهتمون باالستعراض و حيللوهنا (5

 .كل طالب يبدى نتيجة ربليبلتو وخربة الطالب ايضا الىت يقوم باالستعراض (6

  .ادلعلم يصنع اخلبلصة (7


 :العيوب فى أسلوب االستعراض المزايا و .3

: ادلزايا من ىذا األسلوب (أ
 .جعل التعليم أكثر وضوحا ويبتعد من التقليدية (1

 .دلادة الدرس الفهم بسهولة متكُت الطلبة من (2

 .ربقيق وضوح ىف عملية التعليم (3

 .ربقيق فعالية ىف احلركة الذاتية للطلبة ربقيق فعالية ىف احلركة الذاتية للطلبة (4

 .ديكن ربضَت مادة الدرس الىت ال ديكن أن تعمل باستخدام طريقة األخرى (5

 

 

 

: وأما العيوب ىف ىذا األسلوب (ب
 .حيتاج إىل مهارة اخلاصة من ادلعلم (1

زلدودة ىف مراجع التعليم و أدوات التعليم و حالة الىت يلزم أن يتوقف عليها الوقت  (2
 .إلستعراضها

 .يستغرق وقتا طويبل (3

 .حيتاج اىل النضج ىف التصميم و اإلعداد (4

 

 

 

 

 

 

                                                        
37Moedjino dan Moh. Dimyanti, op. cit., p. 24 



: وأما العوامل المهمة فى استخدام طريقة االستعراض ىي .4
 .االستعراض ال ديشي باجليد إذا كان التطبيق ال يستطيع أن يتعامل الطبلب كلها (1
 .االستعراض مل يكن فعالة إذا ال يشًتك فيها الطبلب (2
ال يستطيع من كل رلال أن يطبقها ىف الفصل لسبب األدوات ادلستخدمة كبَتة أو شئ ال  (3

 .ديكن احلصول عليها، لذالك أن يطبقها بالشئ البسيطة
: وأما اخلطوات ىف التطبيق اسلوب االستعراض

اخلطة 
: ىف اخلطة عمل جيب يراعيها

 .يعُت اذلدف اجليد من حيث احملادثة أو عملية ادلرجوة للحصول عليها بعد االستعراض .1
 .تثبيت اخلطوات عامة ىف التطبيق االستعراض .2
 .مراعاة الوقت احملتاجة .3
 :أثناء التطبيق االستعراض ادلعلم أن يراعي نفسو يعٍت .4

 .يستطيع الطالب أن يسمع واضحا كل ادلعلومات (1
ىل كل الوسائل ادلستخدمة قد وضع ىف موضع جيد، حىت ديكن لكل طبلب أن  (2

 .يلتفت إليها واضحا
 .واقًتح للطبلب أن يكتب ادلبلحظات ادلهمة (3
 .وضع اخلطط للتقوًن قدرة الطبلب (4

: العوامل التى يجب مراعاتها فى تطبيق
 .ربقيق من األمور ادلذكورة للمرة العديدة (1
 .تطبيق االستعراض جلذب انتباه الطبلب (2
 .نطرا اىل ادلواد الرئيسية الىت سيعرضها للحصول على اذلدف (3
 .مراعاة حال الطبلب، ىل كلهم يشًتك االستعراض باجليد (4
 .توفَت فرصة للطبلب للنشاط (5
 .ذبنب التوترات (6

 



 .التقويم .5
ىف عملية التقوًن ردبا إعطاء الواجب، مثل صناعة التقرير، اجابة األسئلة، أو إجراءات التدريبات 

. إضافية، إما ىف البيت أو ىف ادلدرسة

: عوامل يجب مراعاتها فى استخدام طريقة االستعراض ىي .6
. صياغة اعداد زلدد الىت ديكن ربقيقها من قبل الطبلب (1
. ترتيب اخلطوات الىت سيطبقها على أساس ادلتنظم وفقا للسيناريوا الىت مت التخطيط لو (2
 .اعداد األدوات احملتاجة قبل االستعراض (3
 .زلاولة بالقيام هبذا االستعراض وفقا للواقع (4

 
 

 

 

 



 نبذة تعريفية عن ميدان البحث: ثالثالمبحث ال

 المواقع الجغرافية .أ

معهد القلم ىف ادلدرسة الثانوية اإلسبلمية احلكومية الثالث دباالنق وقعت ىف شارع بندوع رقم 
 . دباالنق7

 تاريخ المعهد موجزا .ب

معهد القلم ىو مؤسسة الًتبية ربت رعاية ادلدرسة العالية احلكومية الثالث ماالنق، الىت 
هتدف جعل الطبلب لتتصف وثيقة العقيدة، خشوع العبادة،ن واألخبلق االدبية، حىت ذبعل 

جيل االسبلمي الذكي ومع ذالك حيصل على اصلاز ألجل مسك الواجب كالعابد وخليفة 
. اهلل ىف األرض

تأسس مهعد القلم رمسيا ىف السنة الفُت وعاشرة اعتمادا على رسالة من الشؤون الوزارية 
: الدينية، عاصمة ماالنق منرة

Kd.13.22/4/PP.00.7/312a/210للمعهد القلم البنات والنمرة : 

Kd.13.22/4/PP.00.7/313a/210ىذا ادلعهد ىو الذى نطق من منطقة . للمعهد القلم الرجال
PGAN الىت كانت ىى سابقا اصبحت مكانة للتدريب خاصة للبنات ىف قسم تعليم الدينية 

 وحُت ذاك ادلسكن أو ادلنطقة ىى وسيلة التعليم 2003 /2002حىت سنة الدراسية 
. والتدريب للطلبة والطالبات للقسم اخلاص دلن يرغب

 

 رسالة معهد القلم فى المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية الثالث بماالنق .ج

 اذلدف العام -1

ربقيق اإلنسان ادلؤمنُت وادلتقُت، وادلتوفقُت ىف اإلصلاز، وادلتفكرين ىف العلوم 
. والتكنولوجيا

 اذلدف اخلاص -2

. ربقيق الًتبية باإلذباه على قيم االسبلمي (1
 (الصديق، أمانة، تبلبغ و فطانة)غرس األخبلق احملمودة  (2



 رعاية الطبلب ىف عبادة اهلل خبلوص وصاحل (3

 زلتويات ادلعهد  -3

إدارة لرئيس ادلعهد، وإدارة : زلتويات ادلعهد ادلوجودة ىف ىذه ادلدرسة تشمل على
للمدرسُت، ادلسكن للطبلب والطالبات، ومعلم احلاسوب، معمل اللغة، ومصلى 

. وإدارة، وادلدرسة، وادلكتبة، وادلكشف أو الشركة، مث الفصول
( 4.1)جدول 

زلتويات ادلعهد 
اجلملة سلتويات ادلعهد 

 1مكتبة إدارة لرئيس ادلعهد 

 1إدارة للمدرسُت 

 1إدارة للموظفُت 

 1غرفة اجللوس 

 1معمل اللغة 

 1معمل الطبيعية 

 1معمل احلاسوب 

 1ادلكتبة 

 1الشركة 

 15الفصول 

 1ادلسجد 

 1ادلعهد 

 1ركوب تشغيلي 

 2ادلسكن 

 1ادلطبح 

 1حجرة الغسل 

 



 عدد ادلسكن و الفصول التبلميذ -4

 

 

 

( 4.2)جدول 
 عدد ادلسكن التبلميذ

الطبلب عدد الطبلب اسم ادلسكن 
والطالبات 

الطبلب  61خرطوم 

لطبلب  35دمسكوس 

لطبلب  10مهس 

لطبلب  8شريا 

لطبلب  10ألبانيا 

لطبلب  12أندلسيا 

الطالبات  12مدنة 

الطالبات  14بغداد 

الطالبات  24ألقسندريا 

الطالبات  94األذىار األول 

الطالبات  116األذىارالثاين 



 

( 4.3)جدول 
عدد الطبلب والطالبات 

 

 

اجملموع الطالبات الطبلب الفصل رقم 

 174 116 58األول  1

 83 58 25الثاين  2

 126 82 44الثالث  3

 336 256 127اجملموع 

 

 

 

 

 عدد األستاذة .د

: أساتذا، وىم كما ىف جدول التالية15عدد االساتذة ىف ىذا ادلعهد   
( 4.4)جدول 

دفًت األساتذ واألساتذة 
مقام الوظيفة االسم رقم 

مدير معهد أمحد ىداية اهلل . أستاذ 1
رئيس ادلعهد غونوان . أستاذ 2
سكرتَت ادلعهد سوكردي . أستاذ 3
قسم رعاية الطلبة أمحد توفيق . أستاذ 4
قسم التعليم زلمد زللص . أستاذ 5
قسم اللغة مستهر على وردان . أستاذ 6



قسم التجهيز شندرى سكرسنا . أستاذ 7
قسم معلومات عبد اهلل زبَت . أستاذ 8
قسم الصحة خَت البارية . أستاذة 9

قسم التعليم نورنا . أستاذة 10
قسم اللغة زيدة فرحة . أستاذة 11
قسم النظافة أسٌت بررة . أستاذ 12
قسم الشركة أشي إىل خالدة . أستاذة 13
قسم غسالة ليلي راشدة . أستاذة 14
قسم اخًتاع الفن عناية الطائفة . أستاذة 15

 

 

 

 

 منهج تعليم اللغة العربية فى معهد القلم .ه

اليوجد ىذا ادلعهد منهج متكامل دبعٌت أن ىذا ادلعهد يستند على جدوال الدراسية ىف اجراء 
عملية التعليم ومدبر معهد ىو مساعد للمدرسة لتزويد التعليم الىت تشمل من ناحية ارشاد 

. التعلم
وعملية ارشاد التعلم ىف معهد القلم ليس إضافة مادة التعليم ىف رلال ما، لكن التوجيو لعبلج 

.  مشكبلت وصعوبات التعلم الطبلب والطالبات واستعداد الكفاءة الىت سيتعلمهم غدا
: يعٍت

تطوير القدرة على التواصل باللغة العربية شفويا أو ربريريا الىت تشمل على مهارات اللغة  .أ
 .االستماع والكبلم والقراءة والكتابة: األربع

تنمية الوعي بأمهية اللغة العربية كلغة أجنبية رئيسة خاصة ىف زلاولة فهم تعاليم  .ب
 .االسبلمية

 تطوير فهم الًتابط بُت اللغة والثقافة، وتوسيع االفاق الثقافة .ج

 



الفصل الرابع 
 عرض نتائج البحث ومناقشتها 

ألن ىذا البحث يستخدم ادلنهج التجرييب . قد قيم ىذا البحث ىف معهد القلم كعينة البحث
لذالك قبل البداية عملية التدريس قسم الباحث الطلبة اىل . فينبغى وجود الفصل الضابطة والتجربة

الفرقة الضابطة فرقة يستحدم فيها الطريقة القدمية، وفرقة التجربة . فرقتُت، ومها فرقة ظابطة وفرقة جتربة
بعد تقسيم الطلبة قام الباحث باإلختبار القبلى . فرقة يستخدم فيها تطبيق اسلوب االستعراض

قيم االختبار البعدي دلعرفة فعالية تطبيق اسلوب االستعراض لًتقية كفاءة . والبعدي على سواء
. الطالب ىف النطق، ادلفردات وطالقة بالكالم

 نتائج البحث: المبحث األول

قد وصل الباحث اىل حتليل بيانات نتيجة االختبار القبلي والبعدي جملموعة التجريبية 
مث بدأ الباحث . والضابطة، وحتليل ادلقارنة بُت ىاتُت اجملموعتُت، كالمها لغرض نيل البيانات الصادقة

: بعملية التحليل متبعا اخلطوات التالية
حتليل ومناقشة نتيجة االختبار القبلى والبعدي جملموعة التجربة والضابطة، حلل الباحث 

: نتيجة االختبار البعدى والبعدي للمجموعتُت التجريبة والضابطة برعاية اخلطوات التالية
ونتيجة االختبار  (Xمرسوم بعالمة  ) بُت نتيجة االحتبار القبلي Dمرسوم بعالمة )معرفة الفرق : أوال

 D= X-Y:لكل رلموعة  (Yمرسوم بعالمة )البعدي 

 𝐷 مجع الفرق حىت تنال : ثانيا

𝑀D:بالرمز (MDمرسوم بعالمة )معرفة ادلتوسط الفرق : ثالثا =
 D

N
 

 2𝐷 ارتقاء درجة ثانية للفرق مث جتمع حيت تنال : رابعا



𝑆𝐸MDمن ادلتوسط الفرق وىو ( Standar Error)معرفة اخلطأ ادلعياري : سادسا =  
SD D

 N−1
 

𝑡0:  باستخدام الرمز t0معرفة : سابعا =  
㍳𝐷

𝑆𝐸𝑀𝐷
 

 

. ودلمناقشة نتيجة االختبار البعدى للحصول على ادلقارنة بُت اجملموعتُت التجريبية والضابطة
لالختبار البعدي  (x2)لالختبار البعدي جملموعة التجريبية، وعالمة  ( x1)الباحث حيلل رسم عالمة 

. جملموعة الضابطة
: مث بدأ الباحث بالتحليل كما يلى

𝑀1:  بالرمزx1معرفة ادلتوسط : أوال =  
 X1

N1
 

X2 = 𝑀1معرفة ادلتوسط بالرمز : ثانيا =  
 X2

N1
 

  X1 = X1- M1معرفة نتيجة بالرمز : ثالثا

 X2 = X2- M2معرفة نتيجة بالرمز : رابعا

 X12  مث جيمع وينال X1ارتقاء درجة ثانيتا : خامسا

 X22  مث جيمع وينال X2ارتقاء درجة ثانيتا : سادسا

𝑡0:بارمز t0معرفة : سابعا =
𝑀1−𝑀2

  X
12 + X

22     N 1+N 2 

N 1+N 2−2       N 1.N 2

 

 

 

 

 

 

 



 كفاءة الطالب فى نطق األصوات العربية نطقا صحيحا -1

 

( 4.1)جدول 

 حساب نتيجة االختبار القبلى والبعدي للفصل التجريبي فى النطق

 D= X-Y( y)بعدي ( x)قبلى الطالب 

1 53 73 -20 

2 53 79 -26 

3 96 98 -2 

4 56 64 -7 

5 89 98 -9 

6 83 86 -3 

7 66 83 -17 

8 63 83 -20 

9 63 96 -33 

10 53 76 -23 

11 53 63 -10 

12 59 89 -30 

13 66 66 0 

14 76 73 3 

15 63 66 -3 



16 73 86 -13 

17 83 89 -6 

18 53 66 -13 

19 73 79 -6 

20 66 98 -23 

21 94 98 -4 

22 76 93 -17 

23 53 69 -16 

24 0 79 -79 

    𝐷 = −386 

 2
𝐷

= 12780 

𝑀D = −16,08 

 و MD- =16,08 و 2𝐷 =12780  و 𝐷- =386 من اجلدول السابق اتضح للباحث أن 
𝑆𝐷D: حساب االحنراف ادلعياري من الفرق بالرمز  =   

 2D

N
 
− 2 D 

N
 

𝑆𝐷D =  
12780—

24
 −16,0 8)2 = 12780 −    −16,0 8 

2
=   532,5 − 258,57 =   273,93 = 16,55 

𝑆𝐸MD =  
𝑆𝐷D

 N − 1
=  

16,55

 24 − 1
=  

16,55

23
=  

16,55

4,80
= 4,66 

𝑡0 =
𝑀D

𝑆𝐸MD
=  

−16,08

3,45
= −4,66 

 

 (ىف العدد ليست عالمة احلساب، امنا ىى عالمة الفرق بُت العددين (-)ان عالمة : ادلالحظة)



بُت  (MD)من احلساب السابق قد وجد الباحث على ترتيب الرموز أن ادلتوسط الفرق 
، واخلطأ ادلعياري 16,55ىو  (𝑆𝐷D) ، واالحنراف ادلعياري 16,08-االختبار القبلي والبعدي ىو 

(𝑆𝐸MD)  وقيمة ت 3,45ىو ،(𝑡0)  مث حسب الباحث . 4,66–ىوdf= N-1 ووجد أن df= 24-

 ادلوجودة عند tوقد اتضح أن قيمة .  يرجع قيمة ت ادلوجودة ىف اجلدول ادلعترب23 مث العدد 23=1
، فعرف 2,81تدل العدد % 1 وعند مستوى الداللة 2,07تدل على العدد % 5مستوى الداللة 

(  2,81 >4,66 <2,07) ادلوجودة ىف اجلدول t أكرب من قيمة 〱0الباحث أن قيمة 

وادلعٌت أن . لذا اعتمادا على حساب النتيجة االخَتة أن الفرض ادلقدم من قبل ىو مقبول
وجود الفرق بُت نتيجة االختبار القبلى والبعدي جملموعة التجريبية بعد جتريب الطريقة التحليلية ىو 
فرق حقيقي وتعزى اىل أثر ادلتغَت التجرييب، وبعبارة أحرى أن اسلوب االستعراضدل فعاليتو الظاىرة 

. ىف تنمية النطق

( 4.2)جدول 

 حساب نتيجة االختبار القبلى والبعدي للفصل الضابط فى النطق

 D= X-Y( y)بعدي ( x)قبلى الطالب 

1 66 76 -10 

2 53 53 0 

3 53 53 0 

4 60 63 -3 

5 56 53 3 

6 56 60 -4 

7 53 56 -3 



8 56 60 -4 

9 53 0 53 

10 70 66 4 

11 96 96 0 

12 56 69 -13 

13 66 69 -3 

14 56 63 -7 

15 0 53 -53 

16 63 69 -6 

17 53 66 -13 

18 66 63 -3 

19 53 56 3 

20 53 56 -3 

    𝐷 = −62 

 2
𝐷

= 6252 

𝑀D = −3,1 

 و حساب MD- =3,1 و 2𝐷 =6252  و 𝐷- =62 من اجلدول السابق اتضح للباحث أن 
𝑆𝐷D: االحنراف ادلعياري من الفرق بالرمز  =   

 2D

N
 
− 2 D 

N
 

𝑆𝐷D =  
6252—

20
 −3,1 )2 = 312,6—9,6 =   312,6 − 9,6 =   302,99 = 17,41 

𝑆𝐸MD =  
𝑆𝐷D

 N − 1
=  

17,41

 20 − 1
=  

17,41

 19
=  

17,41

4,36
= 3,99 



𝑡0 =
𝑀D

𝑆𝐸MD
=  

−3,1

3,99
= 0,78 

 (ىف العدد ليست عالمة احلساب، امنا ىى عالمة الفرق بُت العددين (-)ان عالمة : ادلالحظة)

بُت  (MD)من احلساب السابق قد وجد الباحث على ترتيب الرموز أن ادلتوسط الفرق 
، واخلطأ ادلعياري 17,41ىو  (𝑆𝐷D)، واالحنراف ادلعياري 3,1-االختبار القبلي والبعدي ىو 

(𝑆𝐸MD)  وقيمة ت 3,99ىو ،(𝑡0)  مث حسب الباحث . 0,78ىوdf= N-1 ووجد أن df= 20-

 ادلوجودة عند tوقد اتضح أن قيمة .  يرجع قيمة ت ادلوجودة ىف اجلدول ادلعترب20 مث العدد 19=1
، فعرف 2,86تدل العدد % 1 وعند مستوى الداللة 2,09تدل على العدد % 5مستوى الداللة 

(  2,81 <0,78 >2,07) ادلوجودة ىف اجلدول t أكرب من قيمة 𝑡0الباحث أن قيمة 

لذا اعتمادا على حساب النتيجة االخَتة أن وجود الفرق بُت نتيجة االختبار القبلى والبعدي 
جملموعة الضابطة بعد تطبيق ادلدرس امتحان الشفهى ىو فرق حقيقي وتعزى اىل أثر ادلتغَت التابع، 

. وبعبارة أخرى أن الطريقة القدمية أو التقليدية دلت فعاليتها الظاىرة

 (4.3)جدول 

 حساب المقارنة بين نتيجة االختبار البعدي من المجموعتين التجريبية والضابطة للنطق

N  ضابطة جتربةX1 X2 X1
2 

X2
2 

1 73 76 -8,21 16 67,4 256 

2 79 53 -2,21 -7 4,88 49 

3 98 53 16,79 -7 201,9 49 

4 63 63 -8,21 3 331,6 9 

5 98 53 16,79 -7 281,9 49 



6 86 60 4,79 0 22,94 0 

7 83 56 1,79 -4 3,2 16 

8 83 60 1,79 0 7,2 0 

9 96 0 14,79 -60 218,74 3600 

10 76 66 -5,21 6 27,14 36 

11 63 96 -8،21  36 331,60 1296 

12 89 69 7,79 9 60,68 81 

13 66 69 -1,15  9 231,34 81 

14 73 63 -21,8  3 67,40 9 

15 66 53 -5,21  -7  231,34 49 

16 86 69 4,79 9 22,94 81 

17 89 66 7,79 6 60,68 36 

18 66 56 -5,21  -4  231,34 16 

19 79 63 -2,21  3 4,88 9 

20 98 56 16,79 -4  281,90 16 

21 98  16,79  281.90  

22 93  11,79  139,00  

23 69  -2.21   149,08  

24 79  -2,21   4,88  



  X1

= 1949 
 X2

= 1200 
   X12

= 3261,86 

 X22

= 5738 

 = X22 وX12 =3261 و X2 =1200  و X1 = 1949 من اجلدول السابق ظهر أن 
  N =24و 5738

: مث حساب ادلتوسط من كل رلموعة وحصل على العدد التاىل

𝑀1 =  
1949

24
= 𝑀2     و     81,21 =  

1200

20
= 60 

𝑡0:  بالرمزt0مث حسب  =
𝑀1−𝑀2

  X
12 + X

22     N 1+N 2 

N 1+N 2−2       N 1.N 2

 

 

=
81,21 − 60

  3261,86 + 5738  24 + 20 
 24 + 20 − 2   24.20 

=  
21,21

  214  0,09 
=

21,21

 19,28
=  

21,21

4,39
= 4,83 

ىو  (𝑀1)من احلساب السابق قد حصل الباحث على أن ادلتوسط من اجملموعة التجريبية 
 مث حسب 4,83ىو  (𝑡0) وقيمة ت 60ىو  (𝑀2) وادلتوسط من اجملموعة الضابطة 81,21
 42 مث ىذا العدد 42= 2( -20+24) وحصل على df= (N1+ N2)-2:  بالرمزdfالباحث 

 ادلوجودة ىف اجلدول عند مستوى الداللة tوقد اتضح أن قيمة .  ادلوجودة ىف اجلدولtيرجع قيمة 
 أكرب وأصغر من 𝑡0فعرف الباحث أن قيمة ت , 2,71تدل % 1 وعند مستوى 2,02تدل % 5

  2,71>4,83<2,02:   ادلوجودة ىف اجلدول tقيمة 

وادلعٌت أن . لذا اعتمادا على حساب النتيجة األخَتة أن الفرص ادلقدم السابق ىو مقبول
وجود الفرق بُت نتيجة االختبار البعدي للمجموعتُت التجريبية والضابطة بعد جتريب تطبيق اسلوب 

بعبارة أخرى أن تطبيق أن اسلوب . االستعراضهو فرق حقيقي وتعزي اىل أثر ادلتغَت التجرييب
. االستعراضدلت فعاليتها الظاىرة وصارت ىي أحسن من الطريقة التقليدية

 



 

( 4.11)جدول 

الفرق بين المجموعتين التجريبية والضابطة فى االختبارين القبلى والبعدي للنطق 

اجملموعة 

اختباران قبلي وبعدي 
قيمة ت ىف اجلدول 
عند مستوي الداللة 

ادلتوسط 
الفرق 

احنراف 
معياري 

اخلطأ 
ادلعياري 

قيمت 
ت 

 % 5 % 1ف .د

 2,07 2,81 23 4,66 3,45 16,55 16,08-جتريبية 

 2,09 2,86 19 0,78- 3,99 17,41 3,1-ضابطة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 كفاءة الطالب فى استخدام المفردات المناسبة عند الكالم  -2

( 4.4)جدول رقم  

حساب نتيجة االختبار القبلى والبعدي للفصل التجريبي فى المفردات 

 D= X-Y( y)بعدي ( x)قبلى الطالب 

1 74 80 -6 

2 62 76 -14 

3 78 98 -20 

4 62 76 -14 

5 64 66 -2 

6 84 94 -10 

7 86 86 0 

8 76 86 -8 

9 62 84 -22 

10 58 82 -24 

11 68 78 -10 

12 74 82 -8 

13 74 84 -10 

14 74 87 -12 

15 64 88 -24 



16 90 86 4 

17 76 86 -10 

18 64 78 -14 

19 74 86 -12 

20 70 98 -28 

21 98 98 0 

22 96 94 2 

23 68 70 -2 

24 56 72 -16 

    𝐷= -260 

 2𝐷 = 4544 

MD= -10,8 

 و حساب MD- =10,8 و 2𝐷 =4544  و 𝐷- =260 من اجلدول السابق اتضح للباحث أن 
𝑆𝐷D: االحنراف ادلعياري من الفرق بالرمز  =   

 2D

N
 
− 2 D 

N
 

𝑆𝐷D =  
544 −   − 10,8 2

24
  = = 189,33 −   −10,8 2 =   189,33 − 116,63 =   72,69 = 8,53 

䞸𝐸MD =  
𝑆𝐷D

 N − 1
=  

8,53

 24 − 1
=  

8,53

23
=  

8,53

4,80
= 1,78 

𝑡0 =
𝑆𝐷D

𝑆𝐸MD
=  

−10,8

1,78
= 6,08 

 (ىف العدد ليست عالمة احلساب، امنا ىى عالمة الفرق بُت العددين (-)ان عالمة : ادلالحظة)

بُت  (MD)من احلساب السابق قد وجد الباحث على ترتيب الرموز أن ادلتوسط الفرق 
، واخلطأ ادلعياري 8,53ىو  (𝑆𝐷D) ، واالحنراف ادلعياري 10,8-االختبار القبلي والبعدي ىو 



(𝑆𝐸MD)  وقيمة ت 1,78ىو ،(𝑡0)  مث حسب الباحث . 6,07-ىوdf= N-1 ووجد أن df= 24-

 ادلوجودة عند tوقد اتضح أن قيمة .  يرجع قيمة ت ادلوجودة ىف اجلدول ادلعترب23مث العدد  23=1
، فعرف 2,81تدل العدد % 1 وعند مستوى الداللة 2,07تدل على العدد % 5مستوى الداللة 

(  2,81 >6,07 <2,07) ادلوجودة ىف اجلدول t أكرب من قيمة 𝑡0الباحث أن قيمة 

وادلعٌت أن . لذا اعتمادا على حساب النتيجة االخَتة أن الفرض ادلقدم من قبل ىو مقبول
وجود الفرق بُت نتيجة االختبار القبلى والبعدي جملموعة التجريبية بعد جتريب الطريقة التحليلية ىو 
فرق حقيقي وتعزى اىل أثر ادلتغَت التجرييب، وبعبارة أحرى أن اسلوب االستعراضدل فعاليتو الظاىرة 

. لنو ادلفردات

 

( 4.5)جدول 

 حساب نتيجة االختبار القبلى والبعدي للفصل الضابط فى المفردات

 D= X-Y( y)بعدي ( x)قبلى الطالب 

1 74 68 6 

2 58 58 0 

3 60 70 -10 

4 70 78 -8 

5 66 54 -12 

6 66 68 -2 

7 70 68 2 



8 82 68 14 

9 64 64 0 

10 78 78 0 

11 98 88 10 

12 62 72 -10 

13 66 62 4 

14 64 74 -10 

15 74 64 10 

16 76 80 -4 

17 58 58 0 

18 70 64 6 

19 92 78 14 

20 60 74 -14 

    𝐷 = 20 

 2
𝐷

= 1408 

𝑀D = 1 

 و حساب االحنراف MD =1 و 2𝐷 =1408  و 𝐷 =20 من اجلدول السابق اتضح للباحث أن 
𝑆𝐷D: ادلعياري من الفرق بالرمز  =   

 2D

N
 
− 2 D 

N
 

𝑆𝐷D =  
1408—

20
 1 )2 = 70,4 −   1 2 =   70,4 − 1 =   69,4 = 8,33 

𝑆𝐸MD =  
𝑆𝐷D

 N − 1
=  

8,33

 20 − 1
=  

8,33

 19
=  

8,33

4,36
= 1,91 



𝑡0 =
𝑀D

𝑆𝐸MD
=  

1

1,91
= 0,52 

 (ىف العدد ليست عالمة احلساب، امنا ىى عالمة الفرق بُت العددين (-)ان عالمة : ادلالحظة)

بُت  (MD)من احلساب السابق قد وجد الباحث على ترتيب الرموز أن ادلتوسط الفرق 
ىو  (𝑆𝐸MD)، واخلطأ ادلعياري 8,33ىو  (𝑆𝐷D)، واالحنراف ادلعياري 1االختبار القبلي والبعدي ىو 

 مث العدد df= 20-1=19 ووجد أن df= N-1مث حسب الباحث . 0,52–ىو  (𝑡0)، وقيمة ت 1,91
 ادلوجودة عند مستوى الداللة tوقد اتضح أن قيمة .  يرجع قيمة ت ادلوجودة ىف اجلدول ادلعترب20
، فعرف الباحث أن قيمة 2,86تدل العدد % 1 وعند مستوى الداللة 2,09تدل على العدد % 5
𝑡0 أكرب من قيمة t (  2,81 <0,52 >2,07) ادلوجودة ىف اجلدول

لذا اعتمادا على حساب النتيجة االخَتة أن وجود الفرق بُت نتيجة االختبار القبلى والبعدي 
جملموعة الضابطة بعد تطبيق ادلدرس امتحان الشفهى ىو فرق حقيقي وتعزى اىل أثر ادلتغَت التابع، 

. وبعبارة أخرى أن الطريقة القدمية أو التقليدية دلت فعاليتها الظاىرة

( 4.6)جدول 

 حساب المقارنة بين نتيجة االختبار البعدي من المجموعتين التجريبية والضابطة للمفردات

N  ضابطة جتربةX1 X2 X1
2 

X2
2 

1 80 68 -3,92 -1,4 15,37 1,96 

2 76  58 -7,92 -11,4 62,73 129,96 

3 98 70 14,98 0,6 198,25 0,36 

4 76 78 -7,92 8,6 62,73 73,96 

5 66 54 -17,92 -15,4 321,13 237,16 



6 94 64 10,08 -1,4 101,61 1,966 

7 86 68 2,08 -1,4 4,33 1,96 

8 86 68 2,08 -1,3 4,33 1,96 

9 84 64 0,08 -5,4 0,0064 29,16 

10 82 78 -1,92 8,6 3,69 73,96 

11 78 88 -5,92 2,6 3,69 6,76 

12 82 72 -1,92 2,6 3,69 6،76 

13 84 62 0,68 -7،4 0.0064 54,73 

14 86 74 2.08 4,6 4,33 21,16 

15 88 64 4,08 -5,4 16,65 29,16 

16 86 80 2,08 10,6 4,33 112,36 

17 86 58 2,08 -11,4 4,33 129,96 

18 78 64 5,92 -5,4 35,05 29,16 

19 86 78 2,08 8,6 4,33 73,96 

20 98 74 14,08 4,6 198,25 24,16 

21 98  14,08  198,25  

22 94  10.08  101,61  

23 70  -13,92  193,77  

24 72  -11,92  142,09  



  X
1

= 2014 

 X2

= 1388 

   X12

= 1715,91 

 X22

= 13786,8 

 = X22 وX12 =1710,91 و X2 =1388  و X1 = 2014 من اجلدول السابق ظهر أن 
  N =24و 1376

: مث حساب ادلتوسط من كل رلموعة وحصل على العدد التاىل

𝑀1 =  
2014

24
= 𝑀2     و     83,92 =  

1388

20
= 69,4 

𝑡0:  بالرمزt0مث حسب  =
𝑀1−𝑀2

  X
12 + X

22     N 1+N 2 

N 1+N 2−2       N 1.N 2

 

 

=
83,92 − 69,40

  1715,9 + 1376  24 + 20 
 24 + 20 − 2   24.20 

=  
14,52

  73,64  0,09 
=

14,52

 6,63
=  

14,52

2,57
= 5,65 

ىو  (𝑀1)من احلساب السابق قد حصل الباحث على أن ادلتوسط من اجملموعة التجريبية 
 مث حسب 5,65ىو  (𝑡0) وقيمة ت 69,4ىو  (𝑀2) وادلتوسط من اجملموعة الضابطة 83,92
 يرجع 42 مث ىذا العدد 42= 2( -20+24) وحصل على df= (N1+ N2)-2:  بالرمزdfالباحث 

% 5 ادلوجودة ىف اجلدول عند مستوى الداللة tوقد اتضح أن قيمة .  ادلوجودة ىف اجلدولtقيمة 
 أكرب وأصغر من قيمة 𝑡0فعرف الباحث أن قيمة ت , 2,71تدل % 1 وعند مستوى 2,02تدل 

t 2,71>5,65<2,02:   ادلوجودة ىف اجلدول  

وادلعٌت أن . لذا اعتمادا على حساب النتيجة األخَتة أن الفرص ادلقدم السابق ىو مقبول
وجود الفرق بُت نتيجة االختبار البعدي للمجموعتُت التجريبية والضابطة بعد جتريب تطبيق اسلوب 

بعبارة أخرى أن تطبيق أن اسلوب . االستعراضهو فرق حقيقي وتعزي اىل أثر ادلتغَت التجرييب
 .االستعراضدلت فعاليتها الظاىرة وصارت ىي أحسن من الطريقة التقليدية

 



( 4.10)جدول 

 الفرق بين المجموعتين التجريبية والضابطة فى االختبارين القبلى والبعدي للمفردات

اجملموعة 

اختباران قبلي وبعدي 
قيمة ت ىف اجلدول 
عند مستوي الداللة 

ادلتوسط 
الفرق 

احنراف 
معياري 

اخلطأ 
ادلعياري 

قيمت 
ت 

ف .د
1 % 5 % 

 2,07 2,81 23 6,07- 1,78 8,53 10,8-جتريبية 

 2,09 2,86 19 0,52 1,91 8,33 1ضابطة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



كفاءة الطالب فى أداء الكالم بطالقة   -3
( 4.7)جدول   

حساب نتيجة االختبار القبلى والبعدي للفصل التجريبي فى الطالقة 

 D= X-Y( y)بعدي ( x)قبلى الطالب 

1 54 74 -20 

2 54 80 -26 

3 87 98 -11 

4 57 64 -7 

5 90 98 -8 

6 84 87 -3 

7 67 84 -17 

8 64 84 -20 

9 64 84 -20 

10 54 77 -23 

11 54 64 -10 

12 60 77 -17 

13 67 67 0 

14 77 74 -3 

15 64 67 -3 



16 74 87 -13 

17 84 90 -6 

18 54 67 -13 

19 74 80 -6 

20 67 98 -13 

21 90 98 -8 

22 77 94 -18 

23 54 64 -10 

24 0 64 -64 

    𝐷 = −350 

 2
𝐷

= 9264 

𝑀D = −14,58 

 و MD- =14,58 و 2𝐷 =9264  و 𝐷- =350 من اجلدول السابق اتضح للباحث أن 
𝑆𝐷D: حساب االحنراف ادلعياري من الفرق بالرمز  =   

 2D

N
 
− 2 D 

N
 

𝑆𝐷D =  
9264—

24
 −1 4,58)2 = 386 −    −212,5 8 

2
=   386 − 212,58 =   42,173 = 13,17 

𝑆𝐸MD =  
𝑆𝐷D

 N − 1
=  

13,17

 24 − 1
=  

13,17

23
=  

13,17

4,80
= 2,74 

𝑡0 =
𝑀D

𝑆𝐸MD
=  

−14,58

2,74
= −5,32 

 

 (ىف العدد ليست عالمة احلساب، امنا ىى عالمة الفرق بُت العددين (-)ان عالمة : ادلالحظة)



بُت  (MD)من احلساب السابق قد وجد الباحث على ترتيب الرموز أن ادلتوسط الفرق 
، واخلطأ ادلعياري 13,17ىو  (𝑆𝐷D) ، واالحنراف ادلعياري 14,58-االختبار القبلي والبعدي ىو 

(𝑆𝐸MD)  وقيمة ت 2,74ىو ،(𝑡0)  مث حسب الباحث . 5,32–ىوdf= N-1 ووجد أن df= 24-

 ادلوجودة عند tوقد اتضح أن قيمة .  يرجع قيمة ت ادلوجودة ىف اجلدول ادلعترب23 مث العدد 23=1
، فعرف 2,81تدل العدد % 1 وعند مستوى الداللة 2,07تدل على العدد % 5مستوى الداللة 

(  2,81 >5,32 <2,07) ادلوجودة ىف اجلدول t أكرب من قيمة 𝑡0الباحث أن قيمة 

وادلعٌت أن . لذا اعتمادا على حساب النتيجة االخَتة أن الفرض ادلقدم من قبل ىو مقبول
وجود الفرق بُت نتيجة االختبار القبلى والبعدي جملموعة التجريبية بعد جتريب الطريقة التحليلية ىو 
فرق حقيقي وتعزى اىل أثر ادلتغَت التجرييب، وبعبارة أحرى أن اسلوب االستعراضدل فعاليتو الظاىرة 

. ىف تنمية طالقة بالكالم

( 4.8)جدول 

حساب نتيجة االختبار القبلى والبعدي للفصل الضابط فى الطالقة 

 D= X-Y( y)بعدي ( x)قبلى الطالب 

1  67 80 -13 

2 54 54 0 

3 54 54 0 

4 60 64 -4 

5 57 54 3 

6 57 60 3 

7 54 57 -3 



8 57 60 -3 

9 54 0 54 

10 70 54 6 

11 90 90 0 

12 57 74 -17 

13 67 74 -7 

14 57 64 -7 

15 0 54 -54 

16 64 64 0 

17 54 60 -6 

18 54 57 -3 

19 67 64 3 

20 54 54 0 

    𝐷 = −54 

 2
𝐷

= 6530 

𝑀D = −2,7 

 و حساب MD- =2,7 و 2𝐷 =6530  و 𝐷- =54 من اجلدول السابق اتضح للباحث أن 
𝑆𝐷D: االحنراف ادلعياري من الفرق بالرمز  =   

 2D

N
 
− 2 D 

N
 

𝑆𝐷D =  
6530—

20
 −2,7 )2 = 326,5—7,29 =   6530 − 7,29 =   319,21 = 17,87 

𝑆𝐸MD =  
𝑆𝐷D

 N − 1
=  

17,87

 20 − 1
=  

17,87

 19
=  

17,87

4,36
= 4,10 



𝑡0 =
𝑀D

𝑆𝐸MD
=  

−2,7

4,10
= −0,66 

 (ىف العدد ليست عالمة احلساب، امنا ىى عالمة الفرق بُت العددين (-)ان عالمة : ادلالحظة)

بُت  (MD)من احلساب السابق قد وجد الباحث على ترتيب الرموز أن ادلتوسط الفرق 
، واخلطأ ادلعياري 17,87ىو  (𝑆𝐷D)، واالحنراف ادلعياري 2,7-االختبار القبلي والبعدي ىو 

(𝑆𝐸MD)  وقيمة ت 4,10ىو ،(𝑡0)  مث حسب الباحث . 0,66ىوdf= N-1 ووجد أن df= 20-

 ادلوجودة عند tوقد اتضح أن قيمة .  يرجع قيمة ت ادلوجودة ىف اجلدول ادلعترب20 مث العدد 19=1
، فعرف 2,86تدل العدد % 1 وعند مستوى الداللة 2,09تدل على العدد % 5مستوى الداللة 

(  2,81 <0,66 >2,07) ادلوجودة ىف اجلدول t أكرب من قيمة 𝑡0الباحث أن قيمة 

لذا اعتمادا على حساب النتيجة االخَتة أن وجود الفرق بُت نتيجة االختبار القبلى والبعدي 
جملموعة الضابطة بعد تطبيق ادلدرس امتحان الشفهى ىو فرق حقيقي وتعزى اىل أثر ادلتغَت التابع، 

 .وبعبارة أخرى أن الطريقة القدمية أو التقليدية دلت فعاليتها الظاىرة

( 4.9)جدول 

حساب المقارنة بين نتيجة االختبار البعدي من المجموعتين التجريبية والضابطة للطالقة 

N  ضابطة جتربةX1 X2 X1
2 

X2
2 

1 74 80 -6,04  19,9 36,48 396,01 

2 80 54 -0,04  -6,1  0,00 37,21 

3 98 54 17,96 -6,1  322,56 37,21 

4 64 64 -16,04  3,9 257,21 15,21 

5 98 54 17,96 -6,1  322,56 37,21 



6 87 60 6,96 -0,1  48،41 0,01 

7 84 57 3,96 -3,1  15,68 9,61 

8 84 60 3,96 -6,1  15,68 0,01 

9 84 0 3,96 -60,1  15,68 3612,01  

10 77 64 -3,04  3,9 9,24 15,21 

11 64 90 -16,04  29,9 257,28 894,01 

12 77 74 -3,04 13,9 9,24 193,21 

13 67 74 -13,4  13,09 170,04 193,21 

14 74 64 -6,04  3,9 36,48 15,21 

15 67 54 -13,34  -6,1  170,04 37,21 

16 87 64 6,96 3,9 48,44 15,21 

17 90 60 9,96 -0,1  99,20 0,01 

18 67 57 -13,04  -3,1  170,04 9,61 

19 80 64 -0,04  3,9 0,00 15,21 

20 98 54 17,96 -6,1  322,56 37,21 

21 98  17,96  322,56  

22 94  13,96  194,88  

23 64  -16,04   257,28  

24 64  16,04  257,28  



  X1

= 1921 
 X2

= 1202 
   X12

= 3358,92 

 X22

= 5569,8 

 = X22 وX12 =3358,92 و X2 =1202  و X1 = 1921 من اجلدول السابق ظهر أن 
  N =24و 5569

: مث حساب ادلتوسط من كل رلموعة وحصل على العدد التاىل

𝑀1 =  
1921

24
= 𝑀2     و     80,04 =  

1202

20
= 60,1 

𝑡0:  بالرمزt0مث حسب  =
𝑀1−𝑀2

  X
12 + X

22     N 1+N 2 

N 1+N 2−2       N 1.N 2

 

 

=
80,04 − 60,1

  3358,92 + 5569,8  24 + 20 
 24 + 20 − 2   24.20 

=  
19,94

  212,09  0,09 
=

19,94

 19,13
=  

19,94

4,37
= 4,56 

ىو  (𝑀1)من احلساب السابق قد حصل الباحث على أن ادلتوسط من اجملموعة التجريبية 
 مث حسب 4,56ىو  (𝑡0) وقيمة ت 60,1ىو  (𝑀2) وادلتوسط من اجملموعة الضابطة 80,04
 42 مث ىذا العدد 42= 2( -20+24) وحصل على df= (N1+ N2)-2:  بالرمزdfالباحث 

 ادلوجودة ىف اجلدول عند مستوى الداللة tوقد اتضح أن قيمة .  ادلوجودة ىف اجلدولtيرجع قيمة 
 أكرب وأصغر من 0′فعرف الباحث أن قيمة ت , 2,71تدل % 1 وعند مستوى 2,02تدل % 5

  2,71>4,56<2,02:   ادلوجودة ىف اجلدول tقيمة 

وادلعٌت أن . لذا اعتمادا على حساب النتيجة األخَتة أن الفرص ادلقدم السابق ىو مقبول
وجود الفرق بُت نتيجة االختبار البعدي للمجموعتُت التجريبية والضابطة بعد جتريب تطبيق اسلوب 

بعبارة أخرى أن تطبيق أن اسلوب . االستعراضهو فرق حقيقي وتعزي اىل أثر ادلتغَت التجرييب
. االستعراضدلت فعاليتها الظاىرة وصارت ىي أحسن من الطريقة التقليدية

 



( 4.12 )جدول

 الفرق بين المجموعتين التجريبية والضابطة فى االختبارين القبلى والبعدي للطالقة

اجملموعة 

اختباران قبلي وبعدي 
قيمة ت ىف اجلدول 
عند مستوي الداللة 

ادلتوسط 
الفرق 

احنراف 
معياري 

اخلطأ 
ادلعياري 

قيمت 
ت 

ف .د
1 % 5 % 

 2,07 2,81 23 5,32- 2,74 13,17 14,58-جتريبية 

 2,09 2,86 19 0,66- 4,1 17,87 2,7-ضابطة 

 

ىف عملية التعليم وتعلم  بعد اقامة البحث باستبانة إىل الطالب عن تطبيق اسلوب االستعراض
وتلك نتائج عرضها . الباحث مجعها وحلل نتائجها. اللغة العربية خاصة ىف تعليم وتعلم مهارة الكالم

الباحث ىف ىذا الفصل كاستجابة واستفسار مباشرة من الطلبة الالتى تعلمن اللغة العربية باستخدام 
وبيان . اسلوب االستعراضفى عملية تعليم وتعلم اللغة العربية خاصة ىف تعليم وتعلم مهارة الكالم

 :االجوبة من االستبانة كما يلي

 

 

 

 



( 4.13)جدول 

 االجوبة االستبانة لدى الطلبة عن تطبيق اسلوب االستعراض فى عملية تعليم والتعلم 

عدد زلتوي االسئلة رقم 
العينة 

اجملموع اجوبة 

ال نعم 

ىل ترغبون ىف تعليم اللغة العربية  1
باستخدام اسلوب االستعراض ىف 

تعليم وتعلم اللغة العربية؟ 
24 21 3 24 

 100 12,5 87,5  النسبة ادلئوية 

ىل استخدام اسلوب االستعراض ىف  2
تعليم وتعلم الغة العربية تساعدكم ىف 

تنمية مهارة الكالم؟ 
24 24 0 24 

 100 0 100  النسبة ادلئوية 

ىل اعتمادكم على نفس ىف التكلم  3
باللغة العربية يرتفع أو يظهر بعد تعليم 
وتلعم اللغة العربية باستخدام اسلوب 

االستعراض؟ 

24 20 4 24 

 100 16,66 83,3  النسبة ادلئوية 

ىل ترغبون ىف تعليم اللغة العربية  4
مبمارسة مباشرة ادلواد الدراسية الىت 

24 18 6 24 



تتعلمون؟ 

 100 25 75  النسبة ادلئوية 

ىل تطبيق أو ممارسة مباشرة ادلواد  5
الدراسية الىت تتعلمُت تساعدكم ىف 

حفظ ادلفردات اجلديدة؟ 
24 19 5 24 

 100 20,83 79,16  النسبة ادلئوية 

ىل ترغبون ىف تعليم اللغة العربية ىف  6
 24 8 16 24الفرقة الصغَتة؟ 

 100 33,33 66,66  النسبة ادلئوية 

ىل استخدام اسلوب االستعراض  7
يشجعكم ىف تعلم اللغة العربية خاصة 

ىف تعليم مهارة الكالم؟ 
24 24 0 24 

 100 0 100  النسبة ادلئوية 

ىل ىذا التدريس يناسب مع أىداف  8
 24 4 20 24و رجائكم؟ 

 100 16,66 83,33  النسبة ادلئوية 

ىل تشعرون بإقناع على ما حصلت  9
 من التدريس اسلوب االستعراض؟

24 18 6 24 



 

 100 25 75  النسبة ادلئوية 

ىل تعتقدون بأنكم ناجحون إذا كنت  10
تبذل جهودا ىف تعليم اللغة العربية 

بأسلوب االستعراض؟ 
24 21 3 24 

 100 12,5 87,5  النسبة ادلئوية

 

مناقشة نتائج البحث : المبحث الثانى 
مفهوم مهارة الكالم يعٍت يعرب بو ادلتكلم عما يف نفسو من  ىاجسو، أو خاطره، وماجيول 

رأي أو فكر، وما يريد أن يزود بو غَته من : خباطره من مشاعر وأحاسيس، ومايزخر بو عقلو من
. معلومات، أو حنو ذلك، يف طالقة وانسياب، مع صحة يف التعبَت وسالمة يف األداء

إن الكالم او التحدث من أىم ألوان النشاط اللغوى للكبار و الصغار على السواء فالناس 
ومن ىنا ميكن . يستخدمون الكالم أكثر من الكتابة ىف حياهتم اى إهنم يتكلون أكثر مما يكتبون

والتعبَت من القدرة اللغوية يلزم ان يهتم هبا . اعتبار الكالم أىم جزء ىف ادلمارسة اللغوية واستخدامها
القدرة على الفهم : فكانت القدرة اللغوية ذات شقُت. ادلدرس ويستوعبها الطالب ىف التدريس

وأما . أما القدرة على الفهم فهي فهم ما نسمع وفهم مانسمع وفهم مانقرأ. والقدرة على التعبَت
 .القدرة على التعبَت فتشمل التعبَت الشفوى والتعبَت الكتايب

                                                             

. ص (1980 انقهى، دار: انكوٍث )،1. ط ،اإلبتدائية بالمرحلة العربية اللغىية تدريس انذٍٍ، صالح يحًذ  

233. 

 أو جايعة: انًكرية يكة )األول انجزء ،أخري بلغات للناطقين العربية اللغة تعليم فً المرجع طعًَة، أحًذ رشذً  

 .487. ص( سنة دوٌ انقرى،



تعليم اللغة "توجد ثالثة جوانب مهمة يف تعليم الكالم عند زلمد كامل الناقة يف كتابو 
 .، وىي النطق، وادلفردات، والقواعد"طرق تدريسو- مداخلو- العربية للناطقُت بلغات أخرى، أسسو

 

وللوصول إىل مقياس مهارة الكالم حتتاج اىل اختبار الكالم، و هتدف اختبارات الكالم إىل 
ولكن . قياس قدرة الطالب على الكالم مبستوياتو ادلختلفة، وقد تكون األسئلة ىنا شفهية أو كتابية
و . األجابة يف ىذه احلالة البد أن تكون شفهية ألن ىدف االختبار ىو قياس القدرة الكالمية

القدرة الكالمية ذلا عدة مستويات، أدناىا ىو نطق نص مقروء أو نطق نص مسموع، ويف ىذه 
وادلستوى األعلى . ينطق فقط ما ىو مكتوب أو مسموع: احلالة الينتج الطالب تراكيب من عنده

وادلستوى األعلى من الثاين ىو تكوين سلسلة من اجلمل يف . من ذلك ىو تكوين مجلة منطوقة
: وبذا ميكن أن تكون القدرة الكالمية ذات ثالثة مستويات على األقل. عملية كالمية متصلة

ومن وسائل قياس القدرة . مستوى النطق مث مستوى تكوين اجلملة مث مستوى تكوين الكالم ادلتصل
اختبار األسئلة ادلكتوبة و اختبار اإلعادة الشفهية و اختبار التحويل و اختبار األسئلة عن : الكالمية

. الصورة و احملاورة و ادلقابلة احلرة و ادلقابلة ادلوجهة و التعبَت احلر

ويف اختبار مهارة الكالم فنحتاج إىل ادلعايَت، وفيما يلي منوذج لقائمة ادلعايَت وشرح لقيمة كّل 
ىذه معايَت اختبار صالح عبد اجمليد العريب، و درجة حسب اختيار الكفاءة اللغوية كما قّررىا 

 :الشفهي

 

 

                                                             

 ،1. ط ،تدريسه طرق- مداخله- أسسه، أخري بلغات للناطقين العربية اللغة تعليم انناقة، كايم يحًود 

  .163-159: ص( 1985 انقرى، أو انجايعة: انرٍاض)

 .113. ص( 2000 انفالح، دار :عًاٌ )،اللغىية االختبارات انخونٌ، عهي يحًذ  

5
: نبناٌ, )األوني انطبعة ,والتطبيق النظرية بين وتعليمها الحية اللغة تعلم, انعربٌ انًجَذ عبذ صالح 

173- 172 ص(, و1981,بَروت  



 النطق .أ 

المعايير 

الدرجة المعايير النمرة 

 5مفهوم متاما مع وجود لكنة أجنبية خفيفة  1

 4مفهوم إىل حد بعيد مع وجود لكنو أجنبية واضحة  2

بعض األخطاء النطق تستدعى اإلنصات بإمعان وقد تقود إىل سوء فهم ما  3
يعينو ادلتحدث احيانا 

3 

 2 يصعب فهمو لكثرة أخطاء النطق 4

 1ال ميكن فهم ما يعنيو لكثرة أخطاء النطق  5

 

 المفردات اللغوية .ب 

المعايير 

الدرجة المعايير النمرة 

 5يستخدم نفس ادلفردات الىت يفضلها متحدث اللغة األصل  1

 4يستخدم ألفاظا غَت معربة أحيانا ولكن ادلعٌت ىف مايقول مفهوم متاما  2

ينتقى بعض األلفاظ اخلاطئة أحيانا مما يتسبب ىف عدم وضوح معٌت بعض  3
فقرات حديثة 

3 

ثروتو اللغوية من ادلفردات زلدودة ويستخدم ادلفردات ىف غَت السياق  4
ادلناسب أحيانا 

2 



 1جهلو بالكثَت من ادلفردات اللغوية جيعل حديثة غَت مفهوم على اإلطالق  5

 

 الطالقة .ج 

المعايير 

الدرجة المعايير النمرة 

 5يتحدث بطالقة وبال رلهود واضح كأي متحدث أصلى باللغة  1

 4مع بعض الًتدد والتكرار يستطيع أن يعرب متاما عما يريد  2

يكثر من الًتدد والتلعثم و البطء الشديد ىف التعبَت عما يريد وقد يصعب  3
فهم بعض فقرات حديثو 

3 

 2يكثر من الًتدد وتطول فًتات صمتو حىت يصعب فهم ما يعينو  4

 1الميكن فهم ما يعنيو لكثرة تردده وطول فًتات الصمت من جانبو  5

 

وجبانب ذالك استخدم الباحث اسلوب االستعراض ليستعُت الطالب ىف ترقية مهارة الكالم 
يستخدم ىذا االسلوب لتمثيل و عرض احدى العمليات الىت يلزم عملها من لدن الطلبة الىت يعٍت، 

أسلوب االستعراض يعٌت طريقة حتضَت مادة الدرس باالتمثيل و . ال ميكن إيضاحها باللفظ فقط
العرض اىل الطالب عملية و حالة أو بضاعة معينة الىت تعلمو الطلبة إما من نوع احلقيقية أو ىف نوع 

 .الصنعة الىت يعرضها ادلعلم على طالبو

وأراد الباحث ىف ىذا البحث دلقارنة العالقة بُت إطار النظري والبحث لدي الباحث، لقد 
طبق الباحث ىذا االسلوب لًتقية مهارة الكالم مبعهد القلم ىف ادلدرسة االسالمية احلكومية ماالنق، 

                                                             
6 Moedjino dan Moh. Dimyanti, op. cit., p. 23 



وىف التطبيق اعتمد الباحث على اطار النظري، ويقدم ىذا . وىذا السلوب يسمى االستعراض
االسلوب للطالب بإىتمام اىل متطلبات الطالب، ومشكالهتم ىف تعليم مهارة الكالم، والباحث 

وأما األىداف من ىذا البحث ىو . يسهم لعالج ادلشكالت الىت يواجو الطلبة ىف عملية التعليمية
لوصف مدي فعالية استخدام اسلوب االستعراض ىف تنمية كفاءة الطالب ىف نطق األصوات العربية 

 .نطقا صحيحا، واستخدام ادلفردات ادلناسبة عند الكالم، وأداء الكالم بالطالقة

إعتمادا على نتائج البحث أن استخدام اسلوب االستعراض مبعهد القلم ىف ادلدرسة 
. االسالمية احلكومية ماالنق لًتقية مهارة الكالم فعالة ىف استخدامها

دلعرفة فعالية استخدام اسلوب االستعراض لًتقية كفاءة الطلبة ىف النطق ىف تعليم مهارةالكالم، 
 ونتائج ىذا االختبار تدل على ارتقاء كفاءة الطلبة ىف كالم اللغة العربية  "t"جرت الباحث بإختبار 

وجبانب ذالك قدم الباحث اختبارا شفهيا إىل الطلبة دلعرفة مدى كفائتهم عن النطق، . وفهمها
 .استخدام ادلفردات، والكالم باالطالقة  باستخدام اسلوب االستعراض

 

 

كفاءة الطالب فى استخدام المفردات المناسبة عند الكالم باستخدام  نتيجة .1
 :من المجموعتين التجريبية والضابطة أسلوب االستعراض

ىو  (𝑀1)من احلساب السابق قد حصل الباحث على أن ادلتوسط من اجملموعة التجريبية 
 مث حسب 5,65ىو  (𝑡0) وقيمة ت 69,4ىو  (𝑀2) وادلتوسط من اجملموعة الضابطة 83,92
 يرجع 42 مث ىذا العدد 42= 2( -20+24) وحصل على df= (N1+ N2)-2:  بالرمزdfالباحث 

% 5 ادلوجودة ىف اجلدول عند مستوى الداللة tوقد اتضح أن قيمة .  ادلوجودة ىف اجلدولtقيمة 
 أكرب وأصغر من قيمة 𝑡0فعرف الباحث أن قيمة ت , 2,71تدل % 1 وعند مستوى 2,02تدل 

t 2,71>5,65<2,02:   ادلوجودة ىف اجلدول  



وادلعٌت أن . لذا اعتمادا على حساب النتيجة األخَتة أن الفرص ادلقدم السابق ىو مقبول
وجود الفرق بُت نتيجة االختبار البعدي للمجموعتُت التجريبية والضابطة بعد جتريب تطبيق اسلوب 

بعبارة أخرى أن تطبيق أن اسلوب . االستعراضهو فرق حقيقي وتعزي اىل أثر ادلتغَت التجرييب
. االستعراضدلت فعاليتها الظاىرة وصارت ىي أحسن من الطريقة التقليدية

 كفاءة الطالب باستخدام أسلوب االستعراض فى نطق األصوات نتيجة .2
 : من المجموعتين التجريبية والضابطةالعربية نطقا صحيحا

ىو  (𝑀1)من احلساب السابق قد حصل الباحث على أن ادلتوسط من اجملموعة التجريبية 
 مث حسب 4,83ىو  (𝑡0) وقيمة ت 60ىو  (𝑀2) وادلتوسط من اجملموعة الضابطة 81,21
 42 مث ىذا العدد 42= 2( -20+24) وحصل على df= (N1+ N2)-2:  بالرمزdfالباحث 

 ادلوجودة ىف اجلدول عند مستوى الداللة tوقد اتضح أن قيمة .  ادلوجودة ىف اجلدولtيرجع قيمة 
 أكرب وأصغر من 𝑡0فعرف الباحث أن قيمة ت , 2,71تدل % 1 وعند مستوى 2,02تدل % 5

  2,71>4,83<2,02:   ادلوجودة ىف اجلدول tقيمة 

وادلعٌت أن . لذا اعتمادا على حساب النتيجة األخَتة أن الفرص ادلقدم السابق ىو مقبول
وجود الفرق بُت نتيجة االختبار البعدي للمجموعتُت التجريبية والضابطة بعد جتريب تطبيق اسلوب 

بعبارة أخرى أن تطبيق أن اسلوب . االستعراضهو فرق حقيقي وتعزي اىل أثر ادلتغَت التجرييب
. االستعراضدلت فعاليتها الظاىرة وصارت ىي أحسن من الطريقة التقليدية

 كفاءة الطالب فى أداء الكالم بطالقة باستخدام أسلوب نتيجة .3
 : من المجموعتين التجريبية والضابطةاالستعراض

ىو  (𝑀1)من احلساب السابق قد حصل الباحث على أن ادلتوسط من اجملموعة التجريبية 
 مث حسب 4,56ىو  (ꛠ0) وقيمة ت 60,1ىو  (𝑀2) وادلتوسط من اجملموعة الضابطة 80,04
 42 مث ىذا العدد 42= 2( -20+24) وحصل على df= (N1+ N2)-2:  بالرمزdfالباحث 



 ادلوجودة ىف اجلدول عند مستوى الداللة tوقد اتضح أن قيمة .  ادلوجودة ىف اجلدولtيرجع قيمة 
 أكرب وأصغر من 𝑡0فعرف الباحث أن قيمة ت , 2,71تدل % 1 وعند مستوى 2,02تدل % 5

  2,71>4,56<2,02:   ادلوجودة ىف اجلدول tقيمة 

وادلعٌت أن . لذا اعتمادا على حساب النتيجة األخَتة أن الفرص ادلقدم السابق ىو مقبول
وجود الفرق بُت نتيجة االختبار البعدي للمجموعتُت التجريبية والضابطة بعد جتريب تطبيق اسلوب 

بعبارة أخرى أن تطبيق أن اسلوب . االستعراضهو فرق حقيقي وتعزي اىل أثر ادلتغَت التجرييب
. االستعراضدلت فعاليتها الظاىرة وصارت ىي أحسن من الطريقة التقليدية

اعتمادا على نتائج البحث احملصولة لالختبار البعدي للمجموعتُت الضابطة والتجربة وجد الباحث 
للطالقة  (4،56)للنطق،  (4،83)للمفردات،  (5،65) ىف ىذا البحث (t0)أن درجة تاء حساب 

فعرفنا أن %. 1و من درجة تاء اجلدول على مستوى % 5أكرب من درجة تاء جدول على مستوى 
الفرض السابق مقبول، وىذا يعٌت أن اسلوب االستعراض لًتقية مهارة الكالم فعالة وتصلح 

. إلستخدامها ىف تعليم مهارة الكالم مبعهد القلم ىف ادلدرسة الثانوية االسالمية احلكومية ماالنق
 :ولتصديقها استخدم الباحث ادلعيار االيت

إذا كانت درجة التاء حساب أكرب من درجة تاء اجلدول فالفرض مقبو، وىذا يعٌت أن  .1
استخدام االسلوب االستعراض لًتقية مهارة الكالم مبعهد القلم ىف ادلدرسة الثانوية االسالمية 

 .احلكومية ماالنق فعال
إذا كانت درجة التاء حساب أصغر من درجة تاء اجلدول أو متساويُت فالفرض مرفوض،  .2

وىذا يعٍت أن استخدام االسلوب االستعراض لًتقية مهارة الكالم مبعهد القلم ىف ادلدرسة 
. الثانوية االسالمية احلكومية ماالنق غَت فعال

 



 الفصل الخامس

 نتائج البحث والتوصيات والمقترحات

وحيتوي هذا الفصل اخلامس على ثالثة مباحث، وهي ملخص النتائج، والتوصيات وادلقرتحات 

نتائج البحث  .أ
ىف تعليم اللغة العربية دلدة شهر،  بعد حتليل الباحث على تطبيق أو استخدام اسلوب االستعراض

أن نتائج اختبار الطلبة كما شرح ىف الفصل األول تدل على وجود التنمية العظيمة : الباحث استنتج
فعال ىف تطبيقه  ىف كفاءة الطلبة ىف كفاءة الطلبة ىف التكلم باللغة العربية مبعىن ان اسلوب االستعراض

. ىف تعليم وتعلم مهارة الكالم

يعطي التأثري الكبري، ويعطي الطلبة التشجيع واحلماسة ىف تعلم اللغة العربية اللغة  اسلوب االستعراض
ينظم ادلواقف التعليمية ادلرحية الىت ديكن الطلبة بالتكلم  اسلوب االستعراض. العربية على حد سواء

اليوجد  وسبب ذالك ألن ىف اسلوب االستعراض. باللغة العربية بعدم العبئ السيكولوجي واحلياء فيها
ادلعلم يكون صاحبا تعليميا لدي الطلبة . بني الطلبة وادلعلم (Dichotonomi)االنقسام اىل قسمني 

 .ودور ادلعلم فقط كاميسر تعليمي وتلعمي

مث ان استخدام اسلوب االستعراض يظهر فعاليته ويبني تفوقه من عدم استخدامه لدي 
وهذا يدل . لذالك أن استخدام اسلوب االستعراض مناسب للتطبيق ىف ادلعهد. اجملموعة الظابطة

على ان استخدام االستعراض اسلوب تعليمي ىف تعليم مهارة الكالم فعال لتحسني مهارة الطلبة ىف 
. الكالم وتنميتها من حيث نطقهم، وادلامهم بادلفردات اللغوية، وكذالك ىف طالقتهم عند التحدث

: واما جناحهم على وجه التفصيل فكما يلى



والدليل على هذا . ان استخدام اسلوب االستعراض فعال لتنمبة كفاءة الطلبة ىف نطق السليم -1
بأن نتيجة الطلبة ىف النطق قد ارتفعت من االختبار  (4.12)البيان كما رأينا ىف اجلدول رقم 

ونتيجة حساب بالرمز االختبار ت . ىف االختبار البعدي"2015"اىل " 1752"القبلى وهي 
 >6,07  <2,07):  ىف اجلدول (t)أكرب من درجة تاء  (t0)تدل على أن درجة تاء 

2,81 )

والدليل . ان استخدام اسلوب االستعراض فعال لتنمبة كفاءة الطلبة على استعال ادلفردات -2
بأن نتيجة الطلبة ىف ادلفردات قد ارتفعت من   (4.13)على هذا البيان كما رأينا ىف اجلدول 

ونتيجة حساب . ىف االختبار البعدي"(1950")اىل " (1563)"االختبار القبلى وهي 
:  ىف اجلدول (t)أكرب من درجة تاء  (t0)بالرمز االختبار ت تدل على أن درجة تاء 

(2,07>  4,66<2,81 )

والدليل على . ان استخدام اسلوب االستعراض فعال لتنمبة كفاءة الطلبة ىف الكالم بالطالقة -3
بأن نتيجة الطلبة ىف الطالقة قد ارتفعت من  (4,14)هذا البيان كما رأينا ىف اجلدول 

ونتيجة حساب بالرمز . ىف االختبار البعدي"1921"اىل " 1571"االختبار القبلى وهي 
  <2,07):  ىف اجلدول (t)أكرب من درجة تاء  (t0)االختبار ت تدل على أن درجة تاء 

4,66<2,81 )

والدليل على . وسوى ذالك إن استخدام اسلوب االستعراض فعال ىف ترقية  رغبة الطلبة
ذالك كما وجد ىف نتيجة االستبانة، وهي أن االستبانة بعد عملية التدريس باستخدام اسلوب 

. االستعراض دل على مستوى جيد

  

انطالقا مما جيد الباحث يف حبثه، أن تدريس مهارة الكالم بأسلوب االستعراض ينفع تعليم اللغة 
الثانية كالعربية ويسهل الدارسني غري الناطقني هبا تعلمها، حيث يرتح كثري منهم ويتحّمسون أن 

 .وحيصل بذلك روح االجتهاد ىف التعلم والتدرب. يتعلموا بأنفسهم
 

 



التوصيات - ب
: انطالقا من نتائج البحث يرى الباحث ضرورية تقدمي التوصيات كما يلى

أن يهتم ادلدرس باستخدام اسلوب االستعراض عند تعلم اللغة العربية  وىف مهارة الكالم  -1
على وجه خاص، لكى يتكلم الطالب صحيحا، وينطق الطالب نطقا سليما، مث 

. يتكلمون بالطالقة
. أن يكثروا ادلدرس من تدريب الطالب على اللكالم وممارسة هبا ىف عملية التعليم -2
أن يزود ادلدرس وخيتار ادلواد التعليمية ادلناسبة لتدريس مهارة الكالم  -3
أن يكثر ادلدرس من إعطاء التوصيات للطالب عن أمهية تعليم اللغة العربية وتدريس  -4

 مهارة الكالم
 

المقترحات - ج

: بناء على نتائج البحث يقدم الباحث ادلقرتحات التالية

إعداد ادلواد التعليمية ادلتنوعة وادلناسب الستخدامها بوسيلة اسلوب االستعراض لتدريس  -1
. مهارة الكالم حىت ديكن أن يستفيد منمها معلم اللغة العربية ىف عملية التعليم والتعلم

رجاء وينبغي على الباحثني األخرين الحقي هذا البحث، ادلهتمني إيل االبتكارات لتطوير مهارة 
 .الكالم بالعربية، أن يسعوا و جيتهدوا بتحليل ادلشاكل التعليمية
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