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  جمهورية إندونيسيا

 وزارة الشؤون الدينية

 جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية بماالنج

  كلية الدراسات العليا قسم تعليم اللغة العربية 

  
  

  تعليم مهارة الكالم بنموذج برنامج التلفاز

 "Bukan Empat Mata “  

  )بالجنفيدي جنوب غرب أتشية دراسة جتربية يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية(
  

  )حبث تكميلي لنيل درجة املاجستري يف تعليم اللغة العربية(

  

  :إعداد  
  ثلىت أرماوى         :الطالبة         

 ١٠٧٢٠٠٣٣: رقم التسجيل  

  

  :إشراف
  الدكتور توركيس لوبيس 

   الدكتور قريب اهللا بابكر مصطفى

  
  

   م ٢٠١٢/ هـ  ١٤٣٢
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  إهـــــداء
  

  إىل والدي ووالديت

 تلقيت على يديهما الكرميتني أول مبادئاملعلمني األولْني اللَذين 

  الصدق والوفاء 

  وعرفت يف نفسهما السمحة الطيبة وسالمة الطوية ونقاء الضمري

  تقدمة إجالل واحرتام

  

  إىل أساتيذي الذين أدين هلم بالكثري

  تقديرا وإجالال

  

  إىل الذين حيرصون على اللغة العربية حرصهم على وجود األمة

  سهمت وتسهم يف خدمة اإلنسانوبقائها رسل حضارة أ
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  الشكر والتقدير

  

احلمد هللا رب السموت واألرض ورب العاملني على كل حال، وأشكره على نعمه وفضله 
الصالة والسالم دائمان متالزمان على رسولنا . املتوال، وأسأله جزيل النوال، والثبات يف احلال واملآل

ختار، وعلى آله وأصحابه األطهار، والتابعني ومن تبعهم حممد بن عبد اهللا خري الصابرين الشاكرين امل
  :إىل يوم الدين بإحسان، أما بعد

وقد مّن اهللا علي باالنتهاء من إعداد هذا البحث، فله سبحانه أهلج باحلمد والثناء، فلك 
أن  –بعد محد اهللا تعاىل  –احلمد يا ريب حىت ترضى، على جزيل نعمك وعظيم عطائك ويشرفين 

بالشكر والتقدير والعرفان إىل الذين كان هلم فضل يف إخراج هذا البحث إىل حيز الوجود ومل أتقدم 
  : يبخل أحدهم بشئ طلبت، ومل يكن حيدوهم إال العمل اجلاد املخلص، ومنهم

مساحة األستاذ الدكتور احلاج إمام سفرايوغو، مدير جامعة موالنا مالك إبراهيم  اإلسالمية 
  .احلكومية مباالنج

مساحة األستاذ الدكتور مهيمن، عميد كلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك إبراهيم 
  .اإلسالمية احلكومية مباالنج

مساحة الدكتور شهداء صاحل نور، رئيس قسم تعليم اللغة العربية كلية الدراسات العليا جامعة 
  .موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج

، سكرتري قسم تعليم اللغة العربية كلية الدراسات العليا جامعة زلفي مبارك مساحة الدكتور
  .موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج

مساحة الدكتور توركيس لوبيس، املشرف األول الذي أفادت الباحثة علميًا وعمليًا ووجه 
ىت اإلنتهاء منه، فله من اهللا خري خطواته ىف كل مراحل إعداد هذا البحث منذ بداية فكرة البحث ح

  .اجلزاء والربكة ومن الباحثة عظيم الشكر والتقدير
، املشرف الثاين، فحقًا يعجز لساىن عن شكره  قريب اهللا بابكر مصطفىمساحة الدكتور 

وتقديره فقد قدم للباحثة كل العون والتشجيع طوال فرتة إعداد هذا البحث فلم يبخل بعلمه ومل 
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ومًا عن مساعدة الباحثة وتوجيهها، وكان لتفضله مبناقشة هذا البحث أكرب األثر ىف يضق صدره ي
  . نفس الباحثة فله مين خالص الشكر والتقدير ومن اهللا عظيم الثواب والنعمة

كما تتقدم الباحثة بكل الشكر والتقدير إىل األساتيذ واملعلمني يف قسم تعليم اللغة العربية  
فلهم من الباحثة كل . جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنقكلية الدراسات العليا 

  . الشكر والتقدير على ما قدموه من العلوم واملعارف والتشجيع  وجزاهم اهللا عىن خري اجلزاء
كما تتقدم الباحثة بكل الشكر والتقدير إىل الوالدين احملرتمني الذين قد ربيانـي ورمحانـي منذ   
  .ظفاري وشّجعاين دائما يف طلب العلوم النافعةنعومة أ

وألشقائي وزمالئي وأصدقائي وكل من أسهم ىف إخراج هذا العمل املتواضع إىل حيز الوجود 
  .ولو بكلمة تشجيع، هلم مجيعاً خالص الشكر وعظيم التقدير واالمتنان

  
  واهللا ويل التوفيق
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  جمـهوريــة إندونيسـيا

  وزارة الشـؤون الدينيـة
  امعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية  بماالنجج

  كلية الدراسات العليا قسم تعليم اللغـة العربية
  

  تقرير المشرفين 

بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء   
  . واملرسلني وعلى اله وصحبه أمجعني

  : لعلمي الذي حضرته الطالبةبعد االطالع على البحث ا  

  ثّلتي أرموي  :  االسم

  S2/١٠٧٢٠٠٣٣  :  رقم التسجيل

دراسة جتربية ( “ Bukan Empat Mata"تعليم مهارة الكالم بنموذج برنامج التلفاز :   عنوان البحث
          )يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية بالجنفيدي جنوب غرب أتشية

  .ه إىل جملس اجلامعةوافق املشرفان على تقدمي
  

  املشرف األول
  

 توركيس لوبيسالدكتور 

  املشرف الثاين
  

 قريب اهللا بابكر مصطفىالدكتور 

  يعتمد،
  رئيس قسم تعليم اللغة العربية

  
  

  الدكتور شهداء صالح نور
  ١٩٧٢٠١٠٦٢٠٠٥٠١١٠٠١: رقم التوظيف
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  جمـهوريــة إندونيسـيا

  وزارة  الشـؤون الدينيـة

  مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية  بماالنججامعة موالنا 

  كلية الدراسات العليا قسم تعليم اللغـة العربية
  

  اعتماد لجنة المناقشة

  :عنوان البحث 

  “ Bukan Empat Mata"تعليم مهارة الكالم بنموذج برنامج التلفاز : 

      )غرب أتشيةدراسة جتربية يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية بالجنفيدي جنوب (

  حبث تكميلي لنيل درجة املاجستري يف تعليم اللغة العربية

 S2/١٠٧٢٠٠٣٣: رقم التسجيل    ثّليت أرماوي: إعداد الطالبة   

قد دافعت الطالبة عن هذا البحث أمام جلنة املناقشة وتقرر قبوله شرطا لنيل درجة املاجستري 
  .  م ٢٠١٢أبريل  ٢٣ني ،يف تعليم اللغة العربية، وذلك يف يوم  اإلثن

 :وتتكون جلنة املناقشة من السادة األساتذة

 :  ...............التوقيع  رئيسا ومناقشا  الدكتور زلفي مبارك .١
 :  ...............التوقيع  مناقشا  الدكتور بكري حممد خبيت .٢
 :  ...............التوقيع  مشرفا ومناقشا    الدكتور توركيس لوبيس .٣
 :  ...............التوقيع  مشرفا ومناقشا     هللا  بابكر مصطفىقريب االدكتور  .٤

  يعتمد

  عميد كلية الدراسات العليا،

  
  األستاذ الدكتور مهيمن
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  إقرار الطالبة

  :أنا املوقعة أدناه وبياناتى كاأليت 

  ثلّتي أرموي:   اسم الكامل
  ١٠٧٢٠٠٣٣:   رقم التسجيل

  منج جينج جنوب غرب أتشية:     عنوان

هــذه الرســالة الــيت حّضــرا لتــوفري شــرط مــن شــروط النجــاح لنيــل درجــة املاجســتري ىف  أقــر بــأنّ 
تعلــيم اللغــة العربيــة برنــامج الدراســات العليــا جامعــة موالنــا مالــك إبــراهيم اإلســالمية احلكوميــة مبــاالنج 

  :حتت عنوان

  “ Bukan Empat Mata"تعليم مهارة الكالم بنموذج برنامج التلفاز 

  )ة يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية بالجنفيدي جنوب غرب أتشيةدراسة جتربي(

حّضرا وكتبتها بنفسي وما زورا من إبداع غريي أوتأليف األخر، وإذا إّدعى أحد استقباال 
أّا من تأليفه وتبني أا فعال ليست من حبثي، فأنا أحتمل املسؤولية على ذلك، ولن تكون املسؤولية 

  .رف أو على كلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنجعلى املش
  .وحرر هذا اإلقرار بناء على رغبىت اخلاصة ومل جيريين أحد على ذلك

  م  ٢٠١٢أبريل  ٢٣ماالنج،  

  توقيع صاحبة اإلقرار        

  

  ثّلتي أرموي           
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  مستخلص البحث
 رسالة Bukan Empat Mataتعليم مهارة الكالم بنموذج برنامج التلفاز . ٢٠١٢ثلتي أرموي، 

 جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية. املاجستري، برنامج الدراسات العليا قسم تعليم اللغة العربية
  .الدكتور توركيس لوبيس و الدكتور قريب اهللا بابكر مصطفى: حتت إشراف . مباالنج احلكومية

  

 Bukan Empatمهارة الكالم، التعليم، االستراتيجية نموذج برنامج التلفاز : األساسية الكلمات

Mata  

اليت هي . من املهارات اللغوية املرجوة أن يسيطرعليها طلبة املدرسة اإلسالمية مهارة الكالم
عترب جزءا فالكالم ي. وذلك ألن الكالم اجلزء العملي الذي ميارسه املتعلم. من أهم املهارات اللغوية

  .أساسيا يف تعلم اللغة العربية
هي اسرتاتيجية أكثر تطبيقا و  Bukan Empat Mataاالسرتاتيجية بنموذج برنامج التلفاز 

  . اللغة كأهل يتكلموا أن الطلبة يستطيع تدريبا يف احلوار و احملادثة حىت
املدارس اليت تعلم  إن املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية بالجنفيدي جنوب غرب أتشية من

، إن كثريا من )االستماع والكالم والقراءة والكتابة( اللغة العربية ولتنمية املهارات اللغوية األربع 
الطالب و الطالبات يف هذه املدرسة يفهمون اللغة العربية بوسيلة االستماع و الكتابة والقراءة 

لباحثة أن تبحث تلك الظاهرة يف تلك لذلك تريد ا. ولكنهم اليستطيعون الكالم بالعربية جيدا
لرتقية قدرة  Bukan Empat Mataاملدرسة عن تطبيق استخدام االسرتاتيجية بنموذج برنامج التلفاز 

  .الطلبة يف مهارة الكالم العربية باملدرسة اإلسالمية احلكومية بالجنفيدي جنوب غرب أتشية
لكالم بنموذج برنامج التلفاز كيف يتم تعليم مهارة ا) ١: وإن أسئلة هذا البحث هي

Bukan Empat Mata  ٢لطلبة املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية بالجنفيدي جنوب غرب أتشية ؟ (
يف تعليم مهارة الكالم من ناحية  Bukan Empat Mataما مدى أثر استخدام منوذج برنامج التلفاز 

 Bukan Empat Mataذج برنامج التلفاز ما مدى أثر استخدام منو ) ٣نطق األصوات نطقا سليما ؟، 
  يف تعليم مهارة الكالم من ناحية دقة استعمال املفردات ؟

عن كيفية استخدام االسرتاتيجية بنموذج  املعرفة على للحصول أما أهداف البحث فهي
واحلصول على املعرفة عن مدى جناح الطلبة  باستخدام   Bukan Empat Mataبرنامج التلفاز 
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لرتقية مهارة الكالم من ناحية نطق  Bukan Empat Mataجية بنموذج برنامج التلفاز االسرتاتي
األصوات العربية و استعمال مفرداا باملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية بالجنفيدي جنوب غرب 

  .أتشية
وأما نوع البحث املستخدم هو . تتبع الباحثة يف كتابة هذه الرسالة مدخل  البحث الكمي

 Bukanبحث التجرييب تقوم من خالله الباحثة باستخدام االسرتاتيجية بنموذج برنامج التلفاز ال

Empat Mata  أما جمتمع البحث فيتكون من الطلبة يف املدرسة الثانوية . لتعليم مهارة الكالم
اإلسالمية احلكومية بالجنفيدي جنوب غرب أتشية يف الفصل احلادي عشر يف العام الدرراسي 

املالحظة ) ٣(االستبانة و ) ٢(املقابلة و ) ١: (ومن األدوات جلمع البيانات يأيت . ٢٠١٢|٢٠١١
  .االختبار) ٤(و  املباشرة

تعليم مهارة الكالم بنموذج برنامج التلفاز أن  أما نتائج البحث الىت توصلت إليها الباحثة فهي
Bukan Empat Mata تبني يف النتيجة اهلادفة حيث فعال يف ترقية مهارة الكالم و مدى جناحه ي

على معدل  Bukan Empat Mataحتصل الفصل الذي يستخدم االسرتاتيجية بنموذج برنامج التلفاز 
  .جيد و الفصل الذي يستخدم االسرتاتيجية التقليدية حتصل على معدل مقبول فقط
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ABSTRACT 

SULLATI ARMAWI , 2012. The Learning of Speaking Skill by Bukan Empat Mata. Talkshow 
Strategy, Thesis. Post Graduated Arabic Education. State Islamic University of Malang.  

Advisors : 1)  Dr. Torkis Lubis,  2)  Dr. Qareeballah Babiker Mushtafa 

 

Key Word:   Speaking skill – learning –Bukan Empat Mata Talkshow Strategy 

Speaking is one skill of skills in language. In Arabic, speaking is categorized in skill which is 
easy. But, almost of students Islamic in Indonesia can’t be speaking Arabic well. Actually, we need 
such of practices and applied the dialogue with others. 

The Bukan Empat mata Talkshow strategy is one of strategies that contain more actions and 
practice in terms of dialogue, conversation, etc, in order to make students are able to speak as well as 
native speaker.  

Islamic Senior High School Blangpidie south west aceh applies Islamic Senior School 
curriculum determined by Department of Religion Indonesia. Most of students in this school 
recognize how to listen, read, and write Arabic language. Nevertheless, based on the explore done by 
researcher they can not speak Arabic language, pupils realize the meaning of what they have or they 
have written, but after speaking Arabic they can not speak using Arabic communicatively. 

Problem statement in this research were: (1) How is the learning of speaking skill by using 
Bukan Empat mata Talkshow strategy toward MAN Blangpidie south west aceh ? (2) How does the 
learning of speaking skill by using Bukan Empat mata Talkshow strategy Influences the students in 
Pronouncing Arabic ? (3) How does the learning of speaking skill by using Bukan Empat mata 
Talkshow strategy Influences the students in using Arabic Vocabulary? 

The functions of this kind research is to produce some knowledge about Bukan Empat Mata 
strategy activity in the speaking learning and also it can produce some knowledge about 
successfulness level in the Bukan Empat mata Talkshow Strategy in the developing of the 
composition skill in the Islamic Senior High School of Blangpidie south west aceh. 

The research which is used to analyses is quantitative research which cover student’s 
worksheet in the speaking learning by Bukan Empat mata Talkshow Strategy, while the research 
design is experiment research which is done by trying and quality of the composition with this kind of 
strategy. Subject of this research was students of class XI of MAN Blangpidie south west aceh in 
academic year 2011/2012. Instruments for this research were interview schedule, questioner, 
observation and test.  

The result which was got from this kind of research is that application of the Bukan Empat 
Mata Talkshow Strategy in the speaking skill has effective value and the successfulness level, and it 
takes place in the significant rate. The class which is applied Bukan Empat Mata Talkshow Strategy is 
better than another class which is not applied Bukan Empat Mata Talkshow Strategy. It can be proved 
that be class which used Bukan Empat Mata Talkshow Strategy the score on the average standard, and 
the class which is without any control just get the score in the average or under average. 
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Kata Kunci : Ketrampilan Berbicara, Pembelajaran, Strategi Talkshow Bukan Empat Mata 

Salah satu ketrampilan dalam berbahasa yang harus dimiliki siswa madrasah islamiyah adalah 
berbicara bahasa arab. Kita mengetahui bahwa ketrampilan berbicara itu merupakan hal yang sangat 
urgen dalam mempelajari bahasa. Dan juga ketrampilan berbicara itu merupakan bagian yang 
terpenting dalam kegiatan pembelajaran. Karena berbicara adalah aspek pertama yang dilihat ketika 
seseorang belajar bahasa. 

Strategi talkshow Bukan Empat Mata merupakan salah satu strategi yang mana banyak 
melakukan praktek-praktek dan latihan-latihan dalam berbahasa baik dalam bentuk dialog, 
percakapan dan lain sebagainya yang diharapkan siswa bisa berbicara seperti pemilik bahasa itu 
sendiri.  

Madrasah Aliyah Negeri Blangpidie Aceh Barat Daya sebagai salah satu tempat untuk 
pembelajaran bahasa arab yang mana di madrasah ini di galakkan pengembangan kebahasaan dengan 
mengacu kepada empat ketrampilan : istima’, kalam, qiro’ah dan kitabah. Mayoritas siswa 
dimadrasah itu memahami bahasa arab hanya dengan istima’,qiro’ah, dan kitabah saja. Akan tetapi 
lemah dalam berbicara bahasa arab. Melihat fenomena tersebut, maka peneliti ingin menerapkan 
strategi talkshow Bukan Empat mata untuk membantu meningkatkan kemampuan berbicara bahasa 
arab mereka. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pengajaran ketrampilan 
berbicara dengan menggunakan strategi Bukan Empat mata terhadap siswa MAN Blangpidie Aceh 
Barat Daya? (2) Sejauhmana pengaruh pengajaran ketrampilan berbicara dengan menggunakan 
strategi Bukan Empat mata terhadap pengucapan bunyi bahasa arab? (3) Sejauhmana pengaruh 
pengajaran ketrampilan berbicara dengan menggunakan strategi Bukan Empat mata terhadap 
penggunaan kosakata bahasa arab   ?  

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk  mengetahui bagaimana penggunaan strategi 
talkshow bukan empat mata dalam pembelajaran ketrampilan berbicara, selanjutnya untuk mengetahui 
seberapa efektif penggunaan strategi talkshow bukan empat mata dalam pembelajaran ketrampilan 
berbicara dari segi pengucapan bunyi dan penggunaan kosakata. 

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti didalam penelitian ini adalah pendekatan 
kuantitatif. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian eksperimen yang melakukan uji 
coba keberhasilan dalam bidang kalam dengan strategi yang dimaksud. Populasi dari penelitian ini 
meliputi para siswa kelas XI di MAN Blangpidie Aceh Barat Daya Tahun Pelajaran 2011/2012. 
Adapun instrument penelitian adalah wawancara, angket, observasi dan tes. 

Hasil penelitian yang diperoleh adalah bahwasanya penerapan strategi talkshow bukan empat 
mata dalam pembelajaran kalam mempunyai nilai, yang menerapkan strategi talkshow bukan empat 
mata menghasilkan nilai rata-rata yang baik dan tingkat keberhasilannya menempati angka signifikan. 
Adapun kelas yang tidak menerapkan strategi talkshow bukan empat mata atau kelas control hanya 
menghasilkan nilai rata-rata cukup. 
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  الفصل األول

  والدراسات السابقة مااإلطار الع

  مقدمة  - أ 

ستماع و التعبري غة تنقسم اىل أربعة أقسام فهي االأي ل غوية يفلإن املهارات ال
وتنقسم هذه املهارات اىل قسمني مها املهارات . و القراءة و الكتابة) الكالم( الشفوي 

ستماع و تضم اال اليتالكالم و الكتابة، و املهارات االستيعابية تضم  اليتاإلنتاجية 
  ١.القراءة

ان سلترمجة الستماع، وهو ة بعد االالثاين من فنون اللغة األربع يعترب الكالم الفن  
ستماع و القراءة والكتابة، وهو من العالمات املميزة عما تعلمه اإلنسان عن طريق اال

واللفظ هو الصوت . فظ و اإلفادةللإلنسان فليس كل صوت كالما، ألن الكالم هو ال
لى معىن من املعاىن، على مادلت ع: املشتمل على بعض احلروف، كما أن اإلفادة هي 

   ٢.تكلمذهن امل األقل يف

لبحوث أن التعبري الشفهي يشكل ولقد ذكر يف غري قليل من الدراسات و ا  
من التواصل اللغوي، ورمبا تزداد هذه النسبة يف الشعوب اليت غلبت فيها األمية % ٩٥

وال شك أن الكالم من أهم ألوان النشاط اللغوي للكبار و . ٣واجلهل بالقراءة والكتابة
لذلك أن . ٤حيام يفخدمون الكالم أكثر من الكتابة تاس يسالصغار على السواء، فالن

اتمع ويعترب من أهم  يف احلياة و لديه دور مهم يفاس الكالم أكثر فعل فعله الن
 تعبري عما خطر بفكره، فقد جنح يف يفاملهارات اللغوية العربية وقيل من يتكلم بطالقة 

  .تعلم اللغة، وبالعكس

                                                           
دار :القاهرة( ،تدريس اللغة العربية و اللغات الحية األخرى لغير الناطقين بها في، االتجاهات المعاصرة محادة إبراهيم١

  ٢٢١. ، ص)م١٩٨٧الفكر،
  ٤٥. ص )م١٩٩٢دار السلم،:الرياض( ،١.،طالمهارات اللغوية ماهيتها و طرائق تدريسهاأمحد فؤاد عليان، ٢
  ١١. ، ص)م٢٠٠٣مكتبة الوهبة،:القاهرة(، ١.،طفنياته واستراتيجياته وأساليب تعليمه: الحوارمين إبراهيم اللبودي، ٣
  ٨٧. ، ص)م٢٠٠٢القاهرة،دار الفكر العريب،( ، ١.،طالعربية فنون اللغةتدريس على أمحد مدكور، ٤
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العصور احلديثة يأت للغة العربية عوامل جديدة للنمو والتطور فقد  ويف
 لرتمجة وأنشئت اامع اللغوية يفارتقت الصحافة وانتشر التعليم ونشطت حركة ا

العواصم العربية الكربى وتعددت اجلامعات، كل هذا ساعد على تطور اللغة العربية 
 العربية، كما أا لغة التعليم يفألقطار مجيع ا يفوهي اليوم اللغة الرمسية . ووضها

ونعىن فمن حق هذه اللغة علينا أن خنلص هلا،  .٥مجيع املدارس مبختلف مستوياا
عدها بالدراسة و نتعرف على مايكتنفها من و أن نالنا و شبابنا، بتعليمها ألطف

ية صعاب و نسعي لتذليلها، ونضع األساليب احلديثة لتعليمها كسائر اللغات احل
  . احلديثة

عصر يتسم بالتقدم العلمي والتكنولوجي واالنفجار  وحنن اآلن نعيش يف
ويفرض ذلك على كل أبناء املسلمني تعلم اللغة العربية وعلى املدرس  . املعريف السريع

ة الرتبوية هذا التقدم أن يتبع األسس العلمي يعول عليها يف اليتكمعلم األجيال 
تعليم اللغة العربية وإال ما كان  يق رسالته خصوًصا يفوالتطور التكنولوجي يف حتق

. فراد للحياة فيههناك نوع من عدم التوازن بني متطلبات العصر وطريقة إعداد األ
 رف إىل الطلبةكيفية توصيل العلوم واملعا  ن يفاملدرس يف العملية التعليمية ميك وجناح

 وجتذم وتشوقهم لتعلم اللغة يفة سرتاتيجية  أن تشجع الطلبوكذلك تستطيع اال
  .أثناء الدرس وا يقصر وقت التعلم

أن النتائج التعليمية  الباحثة ا قامت املالحظة املباشرة اليت على إعتمادا
كثري من   جمال اللغة العربية يف الكالم يف مهارة ية خصوًصا يفاملهارات اللغو  يف

 حدث يفنسبة كبرية خصوًصا ماتكن ناجحة باملدارس واجلامعات اإلسالمية مل 
وجدت الباحثة  .أتشية البالجنفيدي جنوب غرب احلكومية ميةالثانوية اإلسال درسةامل

سرتاتيجية عدم االبأن تعليم مهارة الكالم مازال حتت سيطرة املدرس حيث أنه 
التوجد فرصة واسعة لدى الطلبة ليشرتكوا جبهد و نشاط يف  اليتاجليدة اجلذابة 

يم تعلاليف يشعرون بامللل األنشطة التعليمية و التدريبات لتنمية قدرم اللغوية و 
                                                           

٥
  ١٨: ص) ١٩٧٣دار الفكر املعاصر، : لبنان(، طرق تدريس اللغة العربية، جودت الركايب  
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هذه احلالة تؤدي إىل احلصول على مستوى غري  .تعلمهم اللغة العربية والسأم يف
كثري من اللغة العربية أن   قامت الباحثة مع مدرس اليتالذي مناسبا باملقابلة  جيد

، حىت يتبع الطلبة إمتحان درجات ٦أقل من  دراسي الطلبة يؤدي إىلالتحصيل ال
ولكن ميلك الطلبة رغبة قوية لرتقية . فستهدلتكميل التحصيل الدراسي امل عالجيةال

على  سهلست هذه احلالة و.قدرم يف جمال اللغة العربية خصوصا مهارة الكالم
 نقامت للباحث القدمي أن الطلبة الذي اليتمناسبا بنتائج البحث التعلم، الطلبة 

يقرن بالطلبة  التحصيل الدراسي اجليد ؤدي إىل ميلكون الدوافع القوية يف التعلم سي
و لذلك فاملدرس يف الواقع حيتاج إىل طريقة أو ، ٦يف التعلمالدوافع  الميلكون نالذي

تعلم ويبعدهم عن امللل و السأم اله الطلبة يف اسرتاتيجية أو أسلوب معني يشجع ب
وظيفة من اإلسرتاتيجية هي أداءات خاصة يقوم ا املتعلم ال ألن.يف تعلم العربية

التوجية، وأكثر  يفليجعل عملية التعلم أسهل و أسرع وأكثر إقناعا و أكثر ذاتية 
تعترب هي ) Bukan Empat  mata(و  . فعالية قابلية للتطبيق يف مواقف جديدة

تستطيع  اليتيف التلفاز  تأخذ من برنامج حواري اليتسرتاتيجية التعليمية احلديثة اال
  .أن تشجع الطلبة على التعلم وتذهب مللهم وسأمهم عند التعلم

أرادت الباحثة أن تستخدم إحدى تلك املشكلة الواقعة، ناًدا إىل است
تعلم اللغة للعملية تعليم و  تأخذ من برنامج حواري يف التلفاز اليت سرتاتيجياتاال

أو ما يسمى " Bukan Empat mata"مهارة الكالم، وهي  العربية خصوًصا يف
صمم وت. كالممهارة ال يفجمال تعلم اللغة العربية خصوًصا  يف يسلوب احلوار باأل

 Bukan Empat”" التلفازنموذج برنامج مهارة الكالم بم تعلي : "حتت العنوان ةالباحث

mata )بالجنفيدي  جنوب   احلكومية الثانوية اإلسالميةدرسة امل يف دراسة جتربية
  )أتشية  غرب
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  أسئلة البحث  -ب 

 :األسئلة اآلتية  مقدمة البحث السابقة فتظهرا على اعتمادً 

 Bukan Empat Mata تعليم مهارة الكالم بنموذج برنامج التلفاز تمكيف ي - ١
  ؟ أتشية جنوب غرببالجنفيدي  احلكومية ثانوية اإلسالميةال درسةاملطلبة ل

تعليم يف  Bukan Empat Mata منوذج برنامج التلفاز استخدام رثأما مدى  - ٢
الصف احلادي  لدى طلبة اسليم انطقمن ناحية نطق األصوات  مهارة الكالم

 ؟أتشية جنوب غرببالجنفيدي احلكومية ثانوية اإلسالمية ال درسةامل عشر يف

 عليميف ت Bukan Empat Mata منوذج برنامج التلفاز استخدام رما مدى أث - ٣
الصف احلادي  لدى طلبة ستعمال املفردات من ناحية دقة ا مهارة الكالم

 ؟أتشية جنوب غرببالجنفيدي احلكومية ثانوية اإلسالمية ال درسةامل عشر يف

  

 ف البحثاأهد  -ج 

  : يلي كماف هذا البحث  داأما أه

  Bukan Empat Mata تعليم مهارة الكالم بنموذج برنامج التلفاز اتإجراء وصف - ١
 أتشية بالجنفيدي جنوب غرب احلكومية الثانوية اإلسالميةدرسة املطلبة ل

 عليميف ت  Bukan Empat Mata منوذج برنامج التلفاز استخدام رأثمدى  معرفة - ٢
الصف احلادي طلبة دى ل اسليم انطقمن ناحية نطق األصوات  الكالممهارة 

 أتشية بالجنفيدي جنوب غرب احلكوميةالثانوية اإلسالمية  درسةامل عشر يف

 عليميف ت  Bukan Empat Mata منوذج برنامج التلفازاستخدام  رأث مدى معرفة - ٣
الصف احلادي عشر  طلبةدى ل ستعمال املفرداتمن ناحية دقة ا الكالممهارة 

 أتشية بالجنفيدي جنوب غرب احلكومية الثانوية اإلسالمية درسةامل يف

 

 البحث فروض  - د
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بنموذج برنامج سالة هي أن تعليم مهارة الكالم هذه الر  أما فروض البحث يف 
تعليم مهارة الكالم يف  و نتيجة الطلبة. فعالسيكون   Bukan Empat Mataالتلفاز
أحسن من  كونسي   Bukan Empat Mata بنموذج برنامج التلفازستخدام عند ا

أو ساليب األالطرق أو ستخدام تعليم مهارة الكالم عند ا يف نتيجة الطلبة
  .االسرتاتيجيات األخرى

  

 أهمية البحث -هـ

  :من الناحية النظرية 

يدفع الباحثني اآلخرين يف البحوث القادمة املتعلقة بتدريس مهارة الكالم حىت  - ١
 .يظهر أحسن النظريات اجلديدة

احلكومية الثانوية اإلسالمية مدرسة لول ةواملعلومات للباحثاملعارف بم يسه - ٢
 .تعليم مهارة الكالم يفأتشية ملواجهة التغيريات  فيدي  جنوب غربالبالجن

احلكومية اإلسالمية الثانوية درسة امل جودة أداء مدرس اللغة العربية يف ترقية - ٣

التعليمية احلديثة  سرتاتيجية أتشية باستخدام اال جنوب غربفيدي البالجن

 ”Bukan Empat Mata “ بنموذج برنامج التلفاز كاستخدام

  : قيةيمن الناحية التطب

فيدي بالحناحلكومية  اإلسالمية الثانويةدرسة امل لغة العربية يفيستطيع مدرسو ال

 فعال Bukan Empat Mata منوذج برنامج التلفاز أتشية أن يستخدموا جنوب غرب

  .لنجاح تعلم اللغة العربية
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 حدود البحث  -  و

  : ةاملوضوعي وداحلد  - ١

تصميم تعليم مهارة الكالم بنموذج  يف موضوع البحث ةالباحث تحدد

 دقة نطق  األصوات و يفوأثاره  Bukan Empat Mata  برنامج التلفاز

   .ستعمال املفرداتا

  : ةاملكاني وداحلد  -

فيدي احلكومية البالجن الثانوية اإلسالمية  درسةامل يفالبحث  ةنفذ الباحثت

  ).احلادي عشر(للصف الثاين  جنوب غرب أتشية

  : ةالزماني وداحلد - ٢

-٢٠١١الدراسي  العاميف الفصل الدراسي الثاين من  رى هذا البحثجي

  .م٢٠١٢

  

 تحديد المصطلحات  - ز

و   مواقف تعليمية ي يستخدم ماكشف عنه علم التعلم يفإجراء تطبيق:   تعليم - ١

  ٧مجيع الوسائط التعليمية تربوية داخل الفصل الدراسي يف

مهارة الكالم هي إحدى املهارات اللغوية األربع يف تعليم اللغة  :  مهارة الكالم - ٢

  : كما يلي  ةذكر الباحثوأما تعريف مهارة الكالم فست, بيةالعر 

هي حذاقة تنمو بالتعلم وقد تكون حركية أو لفظية أو  (Skill)املهارة    )أ 

٨.عقلية أو مزجيا من أكثر من نوع
 

  
                                                           

٧
   ١٥. ، ص)دار اخلرجيي للنشر و التوزيع، بدون السنة:الرياض(تصميم التدريس، عبد احلافظ حممد سالمة و األخرون،  
 ٤٤٦ص ) م١٩٨٠, دار العلم للماليني: لبنان بريوت(, ةقاموس التربي, حممد علي اخلويل ٨
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أصل اللغة هو اإلبانة و اإلفصاح عما جيول يف خاطر  الم يفالك  )ب 
   .٩من حيث يفهمه اآلخرون ومشاعرهاإلنسان من أفكاره 

شاعر واألحاسيس املهو فن نقل املعتقدات و  اصطالحاالكالم    )ج 
واملعارف واخلربات واألفكار واألراء من شخص إىل آخرين  واملعلومات

نقال يقع من املستمع أو املستقبل أو املخاطب موقع القبول و الفهم و 
  ١٠. التفاعل واالستجابة

فهي من مثل صحة اللفظ   (Speaking skills)أما املهارات الكالمية   )د 
١١.وصحة التنغيم والتحدث بسرعة مناسبة

 

   Bukan Empat Mata برنامج التلفاز -٣

 الربنامج غالًبا يف التلفاز خصوصا يف:  Bukan Empat Mata برنامج التلفاز

 أن يناقش ) Tukul arwana(توكول أروانا  ه السيدقدمي اليت ٧ )Trans(ترانس 

١٢الفكاهة خالل املناقشة توجد املعينة و اتاملوضوع
.  

يف هذا  Bukan Empat Mata بنموذج برنامج التلفازرة الكالم امهتعليم أما 

 من برنامج حواري يف التلفاز ىأخذ اليت سرتتيجياتالاحدى االبحث هي 

، و كل اموعات الصغرية ويقسم الطلبة إىللتنمية مهارة الكالم،  املتعلم ليشجع

كل   جمموعة تتكون من مقدم الربنامج و مساعده و ضيوف الربنامج ويطلب من

من األسئلة و  الطلبة أنشطة يشتمل على كلكتب السيناريو الذي جمموعة أن ت

مواقف الطلبة و  مرحيا احلوار يكونحىت  اإلجابة و الفكاهة و اللعبة و الوقت

  .وجذابامشوقا 

                                                           
٩
  ٢٠٠ ، ص)م٢٠٠٣دار السروق، : أردون-عمان(، ةغتدريس الل في، الطرائق العلمية على حسني الدليمى 

  ١٠ص  مرجع سابق،, مىن إبراهيم اللبودى ١٠
  ٤٥٦ص  ،مرجع سابق, حممد علي اخلويل ١١

12 Syuraina, http://id.wikipedia.org/wiki/Bukan_Empat_Mata  diakses pada 24 
Desember 2011 
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 الدراسات السابقة  - ح

ا قيادة و اعتمادً  ةالباحث استخدمهت اليتة ث السابقو الدراسات السابقة هي البح
بعدها أن تكون بينهما  اليتث و و البح ةث السابقو ا، البد للبح، إذً ايف تطوير حبثه

  .العالقة

فعالية إستخدام األسلوب املباشر : م ٢٠١١أغوس وحيو، رسالة املاجستري،  - ١
مدرسة اإلصالح اإلسالمية الثانوية  حبث جترييب يف( قية مهارة الكالم لرت 

هذه البحث هي مل  أن املشكلة يف ).جاوى الغربية -األهلية يوبوس تشربون
عملية تعليمهم للغة  يدة صحيحة و مناسبة على الطلبة يفيطبقوا طريقة جد

عليم ت هي إن استخدام األسلوب املباشر يفو النتائج هذا البحث . العربية
وهذا . تطوير مهارة الكالم عند الناطقني بغريها اللغة العربية له دور هام يف

مهارة  يف ة إىل مقدار ارتفاع قدرة الطلبةارنباملق ر الطلبةيظهر بنتائج اختبا
 .الكالم بني اموعة التجربية و الضابطة

فعالية استخدام طريقة احلوار لرتقية : م ٢٠١١ناصر الدين، رسالة املاجستري  - ٢
حبث جترييب على مدرسة واحد هاشم الثانوية اإلسالمية، ( مهارة الكالم 

هذا املعهد  هي إن معظم الطلبة يفشكلة يف هذا البحث أن امل). جوكجاكرتا
 استخدمت يف اليتألن الطريقة ) الممهارة الك( اليكتسبون هذه املهارة 

ري حيث على التكلم بالعربية غ الذية تعليمها غري مناسبة، فنظام املدرس
هذا البحث هي إن استخدام الطريقة احلوارية لرتقية  يفو النتائج . فعال

كالم فعالة ألن النتيجة املعدلة قبل التطبيق مهارة ال الطلبة يفمستوى 
على مستوى  ٨١،٢١على مستوي درجة راسب و بعد التطبيق  ٥٨،٣١

 .درجة جيد جدا

 تعليم اسرتاتيجية: م  ٢٠٠٦، رسالة املاجستري فياملصط سيف اسة در -٣

 حالة دراسة( العام السياق على والتعلم التعليم اجتاه ضوء يف الكالم مهارة
 احلكومية اإلسالمية باجلامعة العربية اللغة لتعليم اخلاص الربنامج يف
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 والتعلم التعليم عملية الحظنا بعدهذا البحث هي  يفاملشكلة ، أن )جنماال

 : منها األسباب اجليد، املستوى على احلصول نر مل حنن اخلاص الربنامج يف

 الطالب تعلم حصيلة وال حتصل ابةذج غري الطريقة هي املستعملة الطريقة

. املطلوبة هي كما جترى ال هي املستعملة االسرتاتيجية مقنعة، حصوال
 على والتعلم التعليم باجتاه الكالم مهارة تعليم اسرتاتيجية هي ونتيجته
 جذابة اسرتاتيجية هي Jigsaw Method طريقة استخدمتها اليت العام السياق
 يصيبهم وال الدراسة يف ومنتبهني متحمسني الطلبة ليكون وذلك وممتعة،

 اليت املشكالت .جيدة حصيلة تعلمهم على حيصلون والطالب امللل،

 التعليم اجتاه باسرتاتيجية Jigsaw Method طريقة تطبيق عند املعلم يواجهها

 حلياة املناسبة التعليمية املواد اختيار : هي العام السياق على والتعلم

 أن يستطيع لكي الدراسية املهارات عدة إىل تنقسم واملواد اليومية، الطالب

 التعليمية الوسائل إلعداد املؤنة إىل وحيتاج املتعددة، عاتمو ا إىل تقسم

 .التدريس قبل موعةا أو الفرقة بعدد

  
الباحثون السابقون أغوس وحيو و ناصر الدين به اختلف هذا البحث مبا قام 

أما حبث أغوس وحيو يرتكز يف استخدام األسلوب املباشر لرتقية  .فيو سيف املصط
يرتكز يف استخدام طريقة احلوار لرتقية مهارة الكالم،  مهارة الكالم، و ناصر الدين

يرتكز يف اسرتاتيجية تعليم مهارة الكالم يف ضوء اجتاه التعليم و  فيسيف املصطو 
و الباحثة يف هذا البحث تقوم بتعليم مهارة الكالم بنموذج  .التعلم على السياق العام

  Bukan Empat Mata.  زبرنامج التلفا

  

  

  



 

 

 

 

 

 الفصل الثانى

 نظرياإلطار ال
 

 

 

 

 

 



 الثانى الفصل

  نظرياإلطار ال

  مهارة الكالم:  المبحث األول

 الكالم مهارة مفهوم  - أ 

 القائم املعىن :هو املتكلمني وعند املفيدة، األصوات :عن عبارة اللغة أصل يف الكالم
 كبةاملر  اجلملة :ةاصطالح النحا ويف كالم، نفسي يف بألفاظ، يقال عنه يعرب الذي بالنفس
  .الشتاء جاء :حنو املفيدة

 عما املتكلم يعرب به الذي املنطوق الكالم ذلك :فهو للكالم االصطالحي التعريف أما
 به يزخر وما مشاعر وإحساسات، من خباطره وماجيول خاطره، أو هاجسه، : من نفسه يف

 طالقة يف ذلك، حنو وأ معلومات، غريه من به يزود أن يريد وما فكر، أو رأي :من هعقل
  .األداء وسالمة يف التعبري يف صحة مع وانسياب،

 له شيئ عن به يعرب صوت من اإلنسان عن يصدر ما :بأنه الكالم تعريف وميكن
 الكالم فإن هذا، على وبناء .املتكلم ذهن يف األقل على أو والسامع، املتكلم ذهن يف داللة
  ١.هلا المعىن أصوات هي بل كالما، عدالي لسامع،أو ا املتكلم ذهن يف داللة له ليس الذي

  

 الكالم مهارة أهمية  -ب 

 فروع كل من الغاية أنه وهو العربية، اللغة فروع بني اخلاصة مرتلته للكالم كان ملا

 جوانب لنا  تكشف حمددة نقاط يف احلياة يف الكالم أمهية نوضح أن هنا سنحاول اللغة،

   ٢. األمهية هذه من
 قبل يتكلم فاإلنسان الوجود، يف الكتابة سبق إفهام كوسيلة لكالما أن املؤكد من - ١

 .الكتابة على سابق الكالم فإن ولذلك يكتب، أن

                                                           
١
  ٩٥ -٩٣ .ص ،مرجع سابق عليان، فؤاد أمحد 

٢
  ١٠٧ - ١٠٦ . ص ،) م١٩٩٠ املصرية  ضةالنه مكتبة : القاهرة (،ةالعربي اللغة تدريس طرق .طاع حممد إبراهيم 



 على والقدرة أفكاره، عن التعبري يف الطالقة اإلنسان يعود الكالم على التدريب - ٢

 . اجلماهري ومواجهة املبادأة

 الرأي، وابداء املناقشة، إىل ماسة حاجة يف وثقافة، حرية من فيها مبا املعاصرة احلياة - ٣

 إىل يؤدى الذيالتحدث، على الواسع بالتدريب إال ذلك إىل سبيل وال واإلقناع،

 . النفس يف عما الواضح التعبري

 - واملواصالت النقل وسائل فيه تعددت الذي العصر هذا يف خصوصا - الكالم - ٤

 انقطاع يف ألن وذويهم، أهليهم طمأنة بل فقط، املتنقلني الناس لطمأنة وسيلة ليس

 يطمئنهم، باهلاتف أهله يكلم عندما واملسافر فاملغرتب اخلطر، بداية االتصال

 .عليه ويطمئنون عليهم، فيطمئن وأصدقاءه رفاقه ويكلم

 الثقايف، مستواه ومعرفة املتكلم، على للحكم - ما حد إىل - صادق مؤشر والكالم - ٥

 أنواعهم، اختالف على املتكلمني ألن ذلك حرفته، أو ومهنته، جتماعية،اال وطبقته

 هو الكالم فإن هنا ومن عملهم، عن تنبيئ لغوية اصطالحات يستخدمون إمنا

 .ناطق حيوان اإلنسان إن : املنطق علماء بعض قال ولذلك اإلنسان،

 واضحا ذلك ويبدو واملخاطب، املتكلم بني واإلفهام والفهم اإلقناع، وسيلة والكالم - ٦

 والعامة اخلاصة املشكالت أو املتكلمني، بني للمناقشة املطروحة ياالقضا تعدد من

 .للخالف حمال تكون اليت

 كان ولو – نفسه عن الفرد تعبري ألن يعانيه، عما الفرد لتنفيس وسيلة والكالم - ٧

 اليت املواقف أو يعانيها، اليت األزمة حدة من خيفف نفسي عالج - نفسه حيدث

 .هلا يتعرض

 واألنثى، والذكر واجلاهل، واملتعلم والكبري، الصغري به يقوم ساينإن نشاط والكالم - ٨

 . الضرورية مطالبه عن والتعبري احلياة، مع التعامل يف أكثر فرصة للفرد يتيح حيث

 يستغىن أن ميكن ال مراحلها، خمتلف يف التعليمية العملية يف رئيسة وسيلة والكالم -٩

 . لتوضيحوا للشرح املواد من مادة أية يف معلم عنه

 

 الكالم مهارة تعليم أهداف  -ج 



  ٣: يلى فيما ألمهها نعرض أن ميكن احلديث لتعليم عامة أهداف هناك
 وذلك املختلفة والتنغيم النرب أنواع يؤدى وأن العربية، اللغة أصوات املتعلم ينطق أن - ١

 .العربية أبناء من مقبولة بطريقة

 . ةواملتشا ةر املتجاو  األصوات ينطق أن  - ٢

 . الطويلة واحلركات القصرية احلركات بني النطق يف الفرق كيدر  أن - ٣

 . املناسبة النحوية الصيغ مستخدما أفكاره عن يعرب أن - ٤

 يف خاصة العربية يف الكلمة لرتكيب الصحيح النظام مستخدما أفكاره عن يعرب أن - ٥
 .الكالم مهارة

 ومتييز يثوالتأن التذكري مثل الشفوي التعبري يف اللغة خصائص بعض يستخدم أن - ٦

  بالعربية املتكلم يلزم مما ذلك وغري وأزمنته الفعل نظام و واحلال العدد

 وأن وقدراته، نضجه ومستوى لعمره مناسبة كالمية لفظية ثروة يكتسب أن - ٧
 . عصرية اتصال عمليات إمتام يف الثروة هذه يستخدم

 االجتماعي ستواهوم لعمره واملناسبة املقبولة العربية الثقافة أشكال بعض يستخدم أن - ٨

  واإلسالمي العريب الرتاث عن األساس املعلومات بعض يكتسب وأن عمله، وطبيعة

 . البسيطة احلديث مواقف يف ومفهوما واضحا تعبريا نفسه عن يعرب أن - ٩

 لفرتات ومرتابط متصل بشكل ا والتحدث العربية باللغة التفكري من يتمكن أن -١٠

 .لةمقبو  زمنية

 وحتقيق اإلنسان أنشطة من كثري ملمارسة أساسا يعد األجنبية غةبالل احلديث تعلم إن

  :  ذلك ومن أهدافه
 ماشيئا املتعلم يطلب أن - ١

 .واألشخاص واألوقات األماكن عن يستعلم أن - ٢

 ام شيء عمل اآلخرين من يطلب أن - ٣

 اللغة أصحاب مع ألفة عالقة يقيم أن - ٤

 . لآلخرين ما شيئا يقول أو بسيطة، قصة حيكي أن - ٥
                                                           

٣
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 .ما شيء موعد حيني حىت باحلديث اجلالسني يشغل أن - ٦

 . ويرشدهم ويوجههم اآلخرين يفهم أن - ٧

 .أعمال من منه يطلب ما ويؤدى اليومية حوائجه يقضى أن - ٨

 الكالم تعليم يف املهمة للجوانب مبعرفتنا منوط األهداف هذه كل حتقيق إن
 فعال الدارس متكن جيدة تعليمية عملية اىل واألساليب والطرق املداخل أفضل عن وحبثنا

  .املرجوة األهداف وللجماعة له حتقق شفهية ممارسة اللغة ممارسة من
  

  الكالم مهارة لتدريس عامة هاتيتوج  - د 

 يف الكالم مهارة تطوير يف تسهم قد اليت العامة التوجيهات من جمموعة يلى وفيما
  ٤. ثانية كلغة العربية

 بالفعل الطالب يتعرض أن بذلك يقصد : الكالم ممارسة يعنى الكالم تدريس - ١
 اليتعلمها مهارة الكالم إن .عنه غريه يتكلم أن ال بنفسه فيها يتكلم مواقف إىل

 حصة يف املعلم كفاءة تقاس هنا من .مستمع هو وظل املعلم تكلم إن الطالب

 واستثاره كالمه بكثرة وليس احلديث توجيه على وقدرته صمته مبقدار الكالم

 . باحلديث

 شيء عن بالكالم الطالب يكلف أال بذلك يقصد : خبرة عن طالبال يعبر أن - ٢

 . عنه يتحدث شيء لديه يكون أن الطالب يتعلم أن ينبغى .هب علم لديهم ليس

 يعطل هذا أن إذ مألوف غري موضوع يف بالكالم الطالب يكلف أن ثبعال ومن

 . يسعفه ما اللغوي رصيده يف جيد ال وقد . فهمه

 عبارات الطالب فيه يردد آليا نشاطا الكالم ليس : النتباها توجيه على التدريب - ٣

 على القدرة يستلزم إنه، مركب عقلي نشاط الكالم إن .مالكال منه يراد وقتما معينة

 أن وكيف الرتاكيب تعرف على والقدرة .نطقها وعند مساعها عند األصوات متييز

 من يتطلب ذهين اطنش باختصار الكالم إن .املعىن اختالف إىل يؤدى اختالفها

                                                           
٤
ة، الثقاف و والعلوم للتربية اإلسالمسة المنظمة منشورات ، بهوأسالي مناهجه ابه ناطقينال لغير العربية تعليم ،طعيمة محد أ رشدي  
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 إن ليق وقدميا .عليه يالم ما منه اليصدر حىت عنه صدر ملا واعيا يكون أن الفرد

 .السنان عثرات من أفتك اللسان عثرات

 له وإحباطا للمتحدث حرجا األشياء أكثر من : التصحيح وكثرة المقاطعة عدم - ٤

 فهو األوىل ملغا يف املتحدثني على يصدق هذا كان وإذا . اآلخرون يقاطعه أن

 ما اللغة يف العجز من لديهم إن. ثانية لغات يف للمتحدثني بالنسبة صدقا أكثر

 يف يزيد مما ولعل متكامل، بشكل اخراجه أو احلديث يف االسرتسال عن يعوقهم
 تصحيح يف املعلم يلح أال أيضا ذا ويرتبط. املعلم يقاطعه أن العجز ذا إحساسه

 . الطالب أخطاء

 اإلمكانات عن القول سبق كما توقعاته يزيد من املعلمني من : توقعاتال مستوى - ٥

 مستوى عند يكن مل إن يلومه مث القول استيفاء على ويستحثه للطالب، احلقيقة

 األجنيب، أن ثانية كلغة العربية معلم يعرفها أن ينبغى اليت احلقيقة إن . التوقعات

 ممارسته عند العرب مستوى إىل يصل أن يندر كبري، وهو العربية تعلم إن خاصة

 كافة تشمل وإمنا وحدها، العربية بتعلم ختتص ال ظاهرة وهذه. الكالم مهارة

 مييز وأن .ياواقع يكون وأن ذلك، يقدر أن إذن املعلم على .الثانية للغات الدارسني

 عن يصدر الذي وذلك بالعربية الناطقني عن يصدر الذي الكالم مستوى بني

 . أخرى تبلغا الناطقني

 ونشاط مركبة مهارة قلنا، كما الكالم، إنا، أيض هنا التدرج مبدأ ينطبق : التدرج - ٦

. هاوضحا عشية بني وال وليلة، يوم بني حيدث ال املهارة هذه وتعلم. متكامل عقلي
 ميلكه أن ينبغى ما واحلكمة واجلهد الصرب من وتطلب وقتا تستغرق عملية اإ 

 من مستوى كل مع يتناسب ما الكالم مواقف من يهيء أن وعليه. املعلم

 : كالتاىل الدارسني مستويات

 أسئلة حول الكالم مواقف تدور أن ميكن : االبتدائي للمستوى بالنسبة  )أ 
 يتعلم اإلجابة هذه خالل ومن . الطالب عليها وجييب املعلم يطرحها

 أن ويفضل .األفكار وعرض اجلمل وبناء الكلمات انتقاء كيفية الطالب

 موضوع بناء إىل بالطالب ينتهى الذي بالشكل األسئلة هذه املعلم رتبي



 التدريبات عن باإلجابة الطالب تكليف أيضا املواقف ومن .متكامل

 بنص مرتبطة أسئلة عن الشفهية واإلجابة احلوارات بعض وحفظ الشفهية،

 . قرأوه

 الهلاخ من الطالب يتعلم اليت املواقف مستوى يرتفع : املتوسط املستوى  )ب 
 االجتماعات وإدارة role playing الدور لعب املواقف هذه من .مالكال مهارة

 رواية وإعادة للطالب، وقعت اليت األحداث ووصف الثنائية، واملناقشة .

 أو جرت هاتفية حمادثة عن واألخبار واإلذاعة التلفاز يف مسعوها اليت األخبار

 .وغريها مبسط تقرير إلقاء

 مظهرا يصفون أو أعجبتهم، قصة الطالب حيكى قد وهنا : املتقدم املستوى  )ج 
 يتكلمون أو debate مناظرة يديرون أو خطبة يلقون أو . الطبيعة مظاهر من
 .مواقف من ذلك غري أو متثيلية، يف حوارا يلقون أو . مقرتح موضوع يف

 وكذلك الدارسني عند اللغوي الرصيد املعلم يراعى أن كله هذا يف املهم
 . احلديث موضوع عن خربة من لديهم ما ومدى تهمماهتماما

 معىن ذا يتعلمونه ما كان كلما للتعلم الطالب دافعية تزداد : املوضوع قيمة   )د 
 اليت املوضوعات اختيار املعلم حيسن أن وينبغى .محيا يف قيمة وذا عندهم،
 متاحة الفرصة حيث املتقدم، املستوى يف ةصخا فيها الطالب يتحدث

 .وحمددا واضحا يكون وأن قيمة، ذا املوضوع يكون أن فينبغى .راحل للتعبري

 تكون حىت أكثر أو موضوعان مرة كل يف الطالب على يطرح أن ويفضل

 .يعرفون عما فيتكلمون هلم، متاحة االختيار حرية

 

  تعليم الكالم فيدور المعلم   - هـ

ألنـــه  ترقيـــة مهـــارة الكـــالم، ل املـــؤثرة يفإن دور املعلـــم يف عمليـــة التعلـــيم مـــن أهـــم العوامـــ

  :كما يلىدور املعلم  أما  و. ان الطالبهذسيلة عظيمة إليصال املعرفة إىل أو 



أن يفسح صدره ألخطاء الدارسني ويقوم بتسـجيلها أوال فـأوال حـىت ميكنـه أن يفـرد هلـا  - ١
  . وقتا للعالج و التدريب الصحيح ويصحيح  األخطاء

  .اللغوية االشرتاك الفعال للدارسني يف املناشط - ٢
البـــد أن يـــدرك املعلـــم أن احلمــــاس يف دراســـة اللغـــة خاصــــة يف تعلـــم الكـــالم  ويتصــــل  - ٣

  .اتصاال وثيقا بالنجاح
  ٥.البد أن يدرك املعلم أن التتابع والتدرج  شيئ مهم يف تنمية مهارة الكالم - ٤

  

  استراتيجيات تعليم الكالم - و

 إن. سرتاتيجيةيقة و االإصطالح هي املدخل و الطر امليداين الرتبوي يعرف  إن يف

و أما الطريقة هي األداة أو . املدخل هو اإلفرتاضات األساسية عن عملية التعليم و التعلم

الوسيلة الناقلة للعلم و املعرفة و املهارة، و هي كلما كانت مالئمة للموقف التعليمي و 

ليمية املتحققة عربها منسجمة مع عمر املتعلم و ذكائه و قابلياته و ميوله كانت األهداف التع

  .٦أوسع عمقا و اكثر فائدة

داءات خاصة يقوم ا املتعلم ليجعل عملية ا يقصد باسرتاتيجية التعليم هي أوإمن

 طبيق يفالتوجية، وأكثر فعالية قابلية للت يفالتعلم أسهل و أسرع وأكثر إقناعا و أكثر ذاتية 

  .٧مواقف جديدة

جمال التعلم هو  يفأن معىن اسرتاتيجية   Ahmad rohaniكما قال أمحد رحاىن 

نه أ" وصف هذا النموذج بـ عام. لتعلممنوذج عام ألعمال  املعلم و املتعلم لتحقيق أنشطة ا
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  ١٨٠-١٧٨: ص , )م ١٩٨٥ وإعادته حمفوظة جلامعة أم القرى، قوق الطبع املكرمة،
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  ٧٦. ، صمرجع سابقمين إبراهيم اللبودي،   



صد بعبارة أخرى يق. خمتلف األنشطة التعليمية عمال قام ا املعلم و املتعلم يفأنواع اال

  .أنشطة التعلم يفلتعليم هي خصائص أنواع األعمال جمال ا باسرتاتيجية يف

ي تقنية خاصة استخدمها إن اسرتاتيجية التعليم ه Nana Sudjanaوقال نانا سوجانا 

و بني اا  . لياهداف التعليم فعاليدفع املتعلم اىل احلصول على أ داء عملية التعليماملعلم يف أ

و لذلك  . لدراسةوحدة ا يفن يعلم املعلم، قام املعلم بتصميم التعليم و كتبه كما العادة قبل أ

ماذا سيفعل . كانت تلك الوحدة الدراسية هي من تصميم أو ختطيط التعليم يعىن مشروع

داء هذا التصميم و خطوطه هي اسرتاتيجية يف أنشطة التعليم القادمة، وعملية أاملعلم 

  . ٨التعليم

داد برنامج به تستلزم إعاأن تنمية فنيات احلوار وآد: و تعرف مىن إبراهيم اللبودي قائلة   

من أهداف  مناسب و خمطط لتحقيق أهداف حمددة مستمدة من أسس احلوار الفعال و

مرحلة دراسية معينة، حبيث يشتمل الربنامج على صياغة األهداف و  تعليم اللغة العربية يف

و األنشطة و الوسائل التعليمية و أساليب . اختيار و تنظيم احملتوى و حتديد طرق التدريس

  .٩املناسبةالتقومي 

 المحادثة الموجهة -١

و يتم فيها اقرتاح . تعليم اللغة يفوهى أسلوب للتدريب الشفوى املضبوط، يستخدم 

لتنتقل احملادثة بسالسة . احملادثة كالم الذي يقوله كل طالب مشارك يفالتعبري أو ال

هى  فاحملادثة املوجهة. بني األطراف، من خالل سلسلة خمططة من التعبريات املألوفة

ريب على مهارات التعبري الشفهى نوع من احلوار املخطط و املقصود يستهدف التد

املواقف احلوارية املختلفة، و يكون حتت إشراف املعلم حبيث حيدد لكل طرف من  يف

 .و ماذا عليه ان يقول. احملادثة يه يفيؤد الذيأطراف احملادثة، الدور 

 األلعاب -٢
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احلياة  تمد على احلوار، منها ما ميارس يفتع اليتة هناك الكثري من األلعاب اللغوي

اليومية بغرض التسلية و املرح، و منها ما يتخذ وسيلة لتعليم فنون اللغة و خاصة 

ويتطلب هذا النوع من األلعاب مشاركة جمموعة من األفراد حبسب . التعبري الشفهى

  .قواعد كل لعبة و يكون لكل مشارك دور حمدد يؤديه

 المناقشة -٣

تتضمن حوارات ذات هدف حمدد و معروف للمشاركني فيها، حيث يتبادل و 

إجياد حل أو إجابة  وع أو مشكلة معينة، و يتعاونون يفاملشاركون الرأى حول موض

تطرح، وربطا بينها للوصول  اليتو تتطلب املناقشة تسجيال لألفكار . أو قرار بشأا

  .اىل حل مرض

  :ن حيث تنظيمها و إدارا كاآلتىوتأخذ املناقشات أشكاال متعددة م

و ينبغى استخدامه مع جمموعات صغرية، و يتطلب رئيسا يدير املناقشة، : املؤمتر  )أ 

ويعمل على تنمية قدرة املشاركني على العمل مع اآلخرين، و على مجيع 

املناقشة، و جيب أن يكون املشاركون على دراية  يسهموا يف املشاركني أن

 .أنه حيتاج وقتا كبريا نسبيا ملمارسته مبوضوع املناقشة، إال

حيث يتم التقدمي للموضوع من جانب جمموعة صغرية من : املناقشات العامة  )ب 

يقوم ا اجلمهور، و تنوع املتحدثني  اليتاملتحدثني، و يتبعها األسئلة و املناقشة 

يضيف للموضوع جوانب متعددة و لكن جيب أن يهتم املدرس بأال خترج 

 .هدفهااملناقشة عن 

يكون التقدمي من جانب متحدث واحد، وتطرح األسئلة و التعقيبات : املنتدى   )ج 

وقت قصري و  لتقدمي و ميكن مشاركة عدد كبري يفمن قبل اجلمهور عقب ا

 .يتطلب قدرا من السيطرة لضبط املناقشات

 . احللقة الدراسية  )د 



  

 

  الكالم تعليم في المهمة الجوانب -ح

 تعليم" يف كتابه الناقة كامل حممود .د رأي عند الكالم متعلي يف مهمة جوانب ثالثة
 ١٠:وهي ،"طرق تدريسه -مداخله -أسسه أخرى، بلغات للناطقني العربية اللغة

 النطق -١

 لتعليم األمهية الكربى الرتبويون يرى إذ الصويت، اجلانب اجلوانب هذه أهم من
 أو تغيريه يف صعوبة اللغة عناصر أكثر فالنطق .صحيحا تعليما البداية منذ النطق

  .خاطئ بشكل تعلمه بعد تصحيحه

 الدارس بشكل ينطق أن النطق يف املطلوب ليس أنه األذهان يف واضحا ولتكن
 السيطرة متحدثيها، ولكن سيطرة للغة الصويت النظام على يسيطر أي وتام، كامل

 مع الكالم من ميكن املتعلم الذي بالشكل األصوات إخراج على القدرة تعين هنا
  .وتنغيمهم مونربا مإخراج أصوا يف الكاملة الدقة عن النظر بصرف اللغة أبناء

املعلم،  تقليد على الصحيح النطق تعلمهم يف يعتمدون الدارسني من كثريا إن
 على تقليد املنظم للتدريب حمتاجون مأ إال ودقته املعلم نطق بسالمة التسليم ومع

 طالبه يساعد فيها فرصة يرتك أال املعلم على يينبغ ولذلك وإخراجها، األصوات
 بكل ذلك يستعني يف أن وعليه عليهم، والغريبة اجلديدة األصوات إصدار على

 على فيها وتدريبهم بعض املقاطع وتكرار والشفاه، اللسان حركات كوصف السبل
 يف دخلت اليت واجلمل الواعي للعبارات االستماع على وتدريبهم األصوات، متييز

  .اللغوية حصيلتهم
 بشكل دقيق، اجلديدة األصوات تسمع أن على تدرب أن ينبغي األذن إن
 تلك األصوات سوى احلقيقة يف يسمعون مأ يظنون الذين الدارسني من وكثري

 األم لغتهم يف تلك األصوات سوى احلقيقة يف اليسمعون هم جيد بشكل اجلديدة

                                                           
١٠

  ١٦٤-١٥٩ .، صمرجع سابق .كامل الناقة دو حمم  



 األصوات إىل فقط الدارس يستمع ما فعادة .ايتعلمو  اليت اللغة أصوات من القريبة
 معظم أما هلا، واإلجابة استقباهلا على وتعود عقله :مساعها على أذناه تعودت اليت

 يسمعها مل اليت األصوات تلك وهي األم اللغة عن أصوات خمتلفة فتظل األصوات
  .االطالق على

 .رسني لألصواتالدا لنطق تقومي بعملية يقوم أن العربية معلم فعلى هنا ومن
 جدا بعيد بشكل اينطقو  أو عليهم نطقها يصعب اليت العربية األصوات وحيدد

 الصحيح والنطق نطقهم للصوت بني الفرق بتوضيح يقوم مث الصحيح، نطقها عن
 حتريك يف يرتكبونه الذي عن اخلطأ هلم يكشف مث ذلك، إىل أدت اليت وأسباب له

  .الصحيح على النطق نيةثا مرة ميدر  مث والشفاه، اللسان
 كثري مهم حتبذه أمر املكتوبة رموزها تقدمي قبل اللغة أصوات بتقدمي العناية إن

 اليت الفرتة مثال اعتبار ذلك من األجنبية، اللغات تعليم يف احلديثة االجتاهات من
 دائما يسبقها أن فمن الضروري الشفوية السمعية املهارات تقوي القراءة تسبق

 القراءة تأجيل هذا من أن يفهم ينبغي ال ولكن .األصوات على كامل تدريب
 مناقشته سبق أمر فهذا للغة النظام الصويت على الكاملة السيطرة تتم حىت والكتابة

 بواسطة بنجاح حتقيقه ميكن القراء إىل من الكالم والتحول االنتقال إن .وتوضيحه
 قليال يؤخر أن حيرص أي وتية،ص فرتة القراءة فرتة أن تسبق على دائما حيرص معلم

 مهمة اأ إال قصرية كانت وإن القراءة تسبق اليت الفرتة املكتوبة، وهذه الكلمة
 جديدة عادة تشكل أن عليك أسهل" تقول التعلم نظريات ادحلقيقة أك جدا
 تشكلت أن بعد العادة نفس تشكيل أن بعد العادة نفس تشكيل أن تعيد من

  ."بصورة خاطئة
  
  

 رداتالمف - ٢

 أجنبية، ذلك لغة لتعليم خطة أي أهداف من هدفا اللفظية الثروة تنمية تعد
 وسائل للتفكري، الوقت ذات يف اأ كما املعىن محل أدوات هي املفردات أن



. يريد ما كلمات حتمل إىل فكره يرتجم مث يفكر أن املتكلم يستطيع فباملفردات
 وهي االستقبال خالل مهارات من األجنبية اللغة يف املفردات تكتسب ما وعادة

 لتنميتهما لاا يف والكتابة فتفسحان الكالم مهارة يأيت مث والقراءة، االستماع
 السياق، خالل من إال تعلم ال أن الكلمات هذا معىن استخدامها، على والتدريب

 وبذلك للقراءة، موصوعات يف أو مواقف شفوية يف استخدامها خالل من أي
 حبيث فيها يتكلمون موضوعات من خالل للدارسني لكلماتا تقدمي يفضل
 اخلربات من كثري وهناك .محيا من جوانب مهمة املوضوعات هذه تتناول
 لدى الكالم على القدرة لتطوير املفردات يف تنمية استخدامها ميكن اليت والطرق

 حوارية مواقف وتقيم واألجوبة، األسئلة من طرح جمموعة ذلك من الدارسني،
 داخل اجتماعية وخربات الدارسني، حياة من مواقف كلها حول تدور وقصصية
 تالوا الضيوف واستقبال العامة املناقشات مثل وداخل املدرسة الفصول

الشائعة  املفردات قوائم بعض استخدام أيضا وميكن املدرسية، واستخدام األدوات
على  يساعده أن علمامل على الكلمات من كبرية مبجموعة الدارس يلم وعندما
  .فيها جاءت اليت لتلك مشاة شفهية مواقف يف أخرى مرة توظيفها إعادة

الطرق  أو السياق طريق عن تقدميها يصعب كلمات هناك أن ويالحظ
 تعريف الكلمات طريق عن تقدميها ميكن احلالة هذه وغفي قدمناها اليت األخرى

 أو املعىن طريق متثيل عن تقدميها ميكن كما جاءت ا ، اليت العبارات تعريف أو
 على الدارس تتسع قدرة اللغة تعلم عملية وبتقدم واإلشارة، باحلركة عنه التعبريي

  .اجلديدة الكلمات معىن حتديد
 ينبغي أنه ال إال الشائعة املفردات قوائم بعض استخدام إىل إشارتنا من وبالرغم

 يف فالكلمات مفردات منفصلة، ائمقو  على لفظية بثروة الدارسني تزويد يف الرتكيز
 فرمبا معني، مبعىن حفظت لو اأ كما معىن، هلا ليس سياق دون القوائم هذه

 أنسب تكون ال قد هذه الكلمات أن مث السياق، يف آخر معىن هلا يكون
  .باللغة احلديث من تعلم بأهدافه وللوفاء الدارس حلاجة الكلمات



 أن املتعلم ذلك املفردات، بناء يف حيدةالو  املشكلة ليس الكلمات حتصيل إن
 نفس الوقت ويف تعلمها، اليت السابقة الكلمات نذكر ضرورة عيء حتت يقع

 يتم أن الدارس جيب مفردات تنمية إىل فالوصول ولذلك جديدة، كلمات إضافة
  :خالل من

عن  فيها يتحدثون اليت باملواقف مباشرا اتصاال تتصل الكلمات تقدمي  )أ 
  أنفسهم

 اتصال، مواقف يف الكلمات هذه استخدام ملمارسة الفرصة إتاحة  )ب 

 .التنسى حىت منتظمة فرتات يف الكلمات هذه تقدمي إعادة حماولة  )ج 

 تؤخر استخدامها أن يستحسن الطرق من أخرى جمموعة إىل هنا نشري أن بد وال
 طريق عن الكلمة ودراسة القراءة الواسعة مثل القراءة تعليم مرحلة إىل املفردات تنمية يف

 .واملعاجم واستخدام السياق والصويت الرتكييب حتليلها

 القواعد - ٣

 بل نرى القواعد، إىل اإلشارة األجنبية اللغة بتعليم املهتمون يهمل ما كثري
 بأن القواعد يصرحون ما فكثريا أجنبية للغة املتعلمون أما .متاما ينكرها بعضهم
 ومهما .باللغة ضرورية للتحدث ليست أي اللغة، استخدام تعلم يف ضرورية ليست
 من جمموعة حتكمها أن اللغة وهي إنكارها الميكن حقيقة فثمت األمر يكن

 الراغب يعرفها أن أيضا جيب املتكلم ا واليت جيدا يعرفها أن ينبغي اليت القواعد
 بغري أو بوعي مت وسواء متأخر، وقت مبكر أو وقت يف ذلك مت سواء تعلمها يف

 القواعد تدريس صعوبات بأن متاما واعون نقرره وحنن أمنا هذا نقرر إذ وحنن .وعي
 لتعلم ضروري شيء فالقواعد املشكلة، بتجاهل التغلب عليها يتم وال الحتل

  .اللغة مهارات
  

 الكالم مهارة تعليم مشكالت  - ط



املتعلقة  عندما يتعلم غري العرىب اللغة العربية، فمن احملتمل أن يواجه بعض الصعوبات
  : ١١مهارة الكالم وهي ويقول اخلوىل أن هناك مشكالت يف. طقبالن

 .قد يصعب على املتعلم أن ينطق بعض األصوات العربية غري املوجودة يف لغته األم - ١

قد يسمع املتعلم بعض األصوات العربية ظانا إياها أصواتا تشبه أصواتا يف لغته األم  - ٢
 .مع املعلم أا يف واقع خالف ذلك

م يف إدراك ما يسمع فينطق على أساس ما يسمع فيؤدى خطأ قد خيطئ املتعل - ٣
 .السمع إيل خطأ النطق

قد خيطئ املتعلم يف إدراك الفروق اهلامة بني بعض األصوات العربية و ينطقها ليست  - ٤
 .هامة قياسا على ما يف لغته األم

 .األم اتا غريبة عنها يستعريها من لغتهقد يضيف املتعلم إىل اللغة العربية أصو  - ٥

 .األم ال كما ينطقه العريب صوت العريب كما هو منطوق يف لغتهقد ينطق املتعلم ال - ٦

لشعوب قد يصعب علي املتعلم نطق صوت عريب ما العتبارات اجتماعية فبعض ا - ٧
 .م سلوكا معيناتعترب اخراج اللسان من الف

كل قد جتد صوتا مشرتكا بني العربية و اللغة األم ملتعلم ما، ولكن هذا الصوت يش - ٨
 صعوبة لدى املتعلم يف بعض املواقع

فهي أصوات مفخمة ) ط، ض، ص، ظ( و من األصوات الصعبة على غري العريب  - ٩
 .أو مطبفة ، تعرضت لتفخيم أي إطباق أو حتليق

بل إن التمييز بينهما ). خ، و، غ ( و من األصوات الصعبة علي غري العريب  -١٠
 .يصعب أحيانا علي الطفل العريب

و، ( و التميز بني ) ، و، حه( بني  غري العريب التمييز علىكذلك قد يصعب  -١١
 )ك، و، ف( وبني ) ع

 .غري العريب التمييز بني اهلمزة و الفتحة القصرية قد يصعب على -١٢

 .املتعلم أن يدرك الفرق بني الفتحة القصرية و الفتحة الطويلة قد يصعب على -١٣

 .لطويلةقد يصعب عليه التمييز بني الكسرة القصرية و الكسرة ا -١٤

                                                           

 ١١
  ٤٧- ٤٦. ، ص)١٩٨٢اململكة العربية السعودية،: الرياض( ، أساليب تدريس اللغة العربيةىل، حممد على اخلو   



 العربية التكرارية أو املرددة) ر ( قد يصعب عليه نطق  -١٥

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 Bukan Empat Mata :المبحث الثاني

 Bukan Empat Mata برنامج التلفاز   - أ 

  Bukan Empat Mata  مفهوم برنامج التلفاز  -١

سواء كان فيلما سينمائيا أو  ازوجد الكثري من العروض التلفيف وقتنا احلاضر ي
ت دراماتيكية، برامج لأللعاب أو برامج واقعية وحوارية، فوسائل اإلعالم قد فعلت مسلسال

الكثري للمشاهدين مرة لغرض إضحاكهم وتسليتهم وأخرى إلظهار براعام ومهارام وذلك 
فوسائل اإلعالم التلفزيوين نستطيع أن نستفيد من . من خالل بثها على شاشات التلفاز

  .١٢ومات بأقل تكلفة وأسهل وسيلةخالهلا الكثري من املعل
" أن املناقشة أصلها من اللغة الالتينية . و كان برنامج حواري يتميز باملناقشة و الندوة

discutio " و هي تبادل الرأي، ويف اللغة اإلجنليزية "discussion "ويف . هي القول أو املشاورة
هم و عرف أسباب من تلك املسألة إصطالح املناقشة هي تبادل الرأي عن املسألة املعينة  لف
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و املناقشة هي عملية تبادل املعلومات و الرأي و اخلربات مرتبا إلجياد الفهم . و معرفة حلها
و عمليته جيوز أن يقوم بتقسيم الطلبة اىل جمموعات . دقيقا و ألجل اخلالصة أو احلكم

  .املبحث معا صغرية، و على كل جمموعة موضوعا الذي سيبحث و يتشاور و يلخصه عن
أما الندوة هي اللقاء لبحث مسألة معينة اليت فيها رئيس اللقاء و هو العامل و العارف 

. و الندوة متلك املوضوع اخلاص حىت احملاضرين يستطيعون أن يتبعوها بالفعل. يف تلك املسألة
ل هم أما احملاضرون ليس من املبتدئني ب. و هناك صاحب املقالة مبقالته أو نتائج البحث

  .  مثال الندوة الرتبوية فهناك احملاضرون من علماء الرتبية. علماء يف جهته
و برنامج حواري هو إحدى برامج التلفاز املشهورة، جبانب جاذبيتة ميكن أن يزود 
املعارف ألن معظم الربنامج يف الربنامج احلواري متصف باألخبار و املعلومات، لذلك 

برنامج ((من الناحية إصطالحية، أن . يف تلك الربامج سنحصل على املعلومات الكثرية
"  حواري"إن ". حواري و برنامج"هو يصدر من كلمتني يف اللغة اإلندونيسية  مها )) حواري

وأما إذا جنتمع مها . هو التمثيل أو العرض املتكلمني  " برنامج"هي التكلم و التحدث،  أما 
أن ) Rose( و رأت روس . عن مكاملة من الناسأو أمت هي العرض " برنامج حواري" سيكون 

" برنامج حواري هو إحدى الربامج الذي جيمع بني برنامج و حواري، و مادة الربنامج املتماثل 
Structured Conversation  ." ملذا يذكر بـ"conversation  Structured " ألن املادة لتلك

ا من تلك الربنامج، مثل من ناحية الربامج قد وعدت و صممت بأحسن ما ميكن يف اظهاره
و رأى . املوضوع اليت سيبحث أو سيعرض، أو الوقت املوعد و كيفية البحث و عرضه

أن برنامج حواري هو املقابلة التأنية و عدة يظهر باملوسيقي أو املزاح، ) Wahyudi(وهيودي 
  .١٣وهنا حيتاج اىل الضحك

حيث يعتىن به كثري من الناس  Bukan empat mataالربامج برنامج حواري كما جرى يف 
وإذا يقرن بالربنامج األخرى أنه ميتز . من مشارق اندونسيا ومغاربه وهو تسلية مزاحية مشوقة

به، وهناك احضار املضحكات يف الربنامج احلواري حيث يتوفر ايضا الضيوف املشتهرون 
قد جعل الربنامج برناجما ويف اجلانب اآلخر  . يئتهم  و موضوعام املختلفة يف كل فصله
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إذا تأملنا من أحوال . مشوقا ألن هناك رئيسه اجللسة املاهر و الرائع كالما و حركة و بالتايل
هذا الربنامج وجدنا أن املضحكات تبىن على األعمال التقائية و االبداعات من قبل موجه 

  .ام االجناز مبا يرامالربنامج فضال عن كون الضيوف وأعضاء الربنامج سعوا على النجازه مت
وكان جدول الربنامج على شكل التسلية و برنامج حواري أو احملاوره يقوده الفنان 

. ، و كثري من موضوعه يتعلق باحلالة االجتماعية) Tukul arwana( املشهور هو توكول أروانا 
  .وكانت األسئلة اليت تطرح جتعل املشرتكني يضحكون بناء على شكل الربنامج

 

 Bukan Empat Mataفي برنامج التلفاز  عناصر -٢

  :أما عناصر يف هذا الربنامج هي
 مقدم الربنامج  - ١

 ضيوف الربنامج - ٢

 املوضوع - ٣

 الوقت - ٤

  االستوديوعرض  - ٥

   Bukan Empat Mataالتلفازاآلثار اإليجابية من برنامج  -٣

 .للخروج عن مهوم احلياة واملشاكل ملشاهدينتسلية ا - ١

 املشاكل االجتماعية  من تمع الذين يعانونينمي الشعور اإلجيايب حنو أفراد ا - ٢

 لوجود املزاح املشوق أن برناجمه مشوقا - ٣

 

  Bukan Empat mata التلفازمن برنامج  سلبيةاآلثار ال -٤

أحيانا شخص يغفل الوقت ملذاكر . أن اآلثار السلبية يعود إىل رأي كل األشخاص
و الينتهي من   Bukan Empat Mataالدروس ألنه يرغب يف مشاهدة برنامج حواري 

 .و يقلد الكلمات أو العبارات اليت التناسب تعبريه يف احلياة. الواجبات املدراسية

 Bukan Empat Mata التلفاز برنامج دوافع الناس لمشاهدة -٥

 .تسلية ألن ذلك الربنامج فيه - ١



 .اتمع يف ينأحوال الضيوف املشهور جياد املعارف عن إل - ٢

 Bukan Empat Mata التلفازإجراءات برنامج  -هـ

 املراحل هي مرحلة املقدمة و مرحلة احلوار و مرحلةقسم اىل نأن برنامج حواري ي
و  اىل عروض االستوديو مساعدهو  مقدم الربنامجاملقدمة، يدخل  كان يف مرحلة. اإلختتام

و يف مرحلة احلوار . و يعرف موضوع الربنامج .الستوديو و البيتا يسلم على املشاهدين يف
 و. يعطى التعليقات بالفكاهة وهناك اللعبة و يسأل و دعو مقدم الربنامج ضيوف الربنامجي

جراءات برنامج وهذا سيبحث إ. مقدم الربنامج الرسائل املفيدةاإلختتام، يعرب  يف مرحلة
  :حواري التاىل

  :مقدم الربنامج و مساعده 
  ( Tukul Arwana)توكول أروانا •

  ( Vega Sundari ) فيكا دارونيت •

   (Cintia Sari )   سينتيا ساري •
  :  ضيوف الربنامج

  ( Sundari sukoco ) سونداري سوكوجو •

  ( Intan Sukoco ) إنتان سوكوجو •

  ( Dewi Gita ) ديوي كيتا  •
 Keroncong Millenium مسيقي كريوجنونج ميلينييوم :   املوضوع

  :إجراءات 

 يف املشاهدين ويسلم على عروض االستوديو  اىل دخل مقدم الربنامج و مساعده - ١

 بتحية السالم  البيت ويف االستديو

  ١٤: مثال

  للمرة األوىل سأسلم على املشاهدين، اجلانب اليمىن، أين جئتم؟:   توكول

  جئنـا من باليك بابان:   املشاهدون
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  اجلانب األسط من أين؟:     سينتيا

  نججئنا من اجلامعة اإلسالمية موالنا مالك إبراهيم ماال:   املشاهدون

  لون االسود من أين جئتم ؟:     فيكا

  اجلامعة جاكرتا:   املشاهدون

أشكر املشاهدين الكرام الذين شاهدوا هذا الربنامج من خالل :   توكول

 التلفاز  

مقدم شكل احلوار بني  يفحبثها  سيتم اليت املواضيع إىل يؤدي الذي احلوار بفتحأخذ  - ٢

 . النقل الربنامج و مساعده و يذكر املوضوع  يف ذلك

  :مثال 

  يا أخي، كيف ترى األغنية الىت غنيتها قبل قليل ؟:     فيكا

إنه جعل املستمعني يعودون إىل األيام . ممتاز، يعجبين كثريا كريوجنونج:   توكول

  .املاضية

  ممتاز...ممتاز:     سينتيا

  أجل:     فيكا

  تذكرت  اإلنفعاالت املرحية:     توكول

  .املوسيقيات اإلندونيسية متطورا نعم، كريوجنونج إحدى من:     فيكا

كيرونجونج " أجل، اتفق مائة يف مائة موضوعنا هذه الليلة :     توكول

 "ميللينيوم

 إىل الدخول قبل ضيوف الربنامجمن  الزمين عن التسلسل مقدم الربنامجيقرأ  - ٣

 املعني للوقت وفقا فواحدا واحداً  ضيوف الربنامج وجاء. االستوديو

  :مثال



عزائي املشاهدين، إذا نتكلم عن موسيقي كريوجنونج، مل يكمل يا أ:    توكول

و يف هذه املوهبة، جتها . إال أن ندعو إحدى املغنيات املشهورات

أحسب تريدون أن ترومها، تعال ندعو  سونداري . بنتها اجلميلة

  .سوكوجو و إنتان سوكوجو

 احلوارأول ويسأل عن حاله يف  ضيوف الربنامج على مقدم الربنامجيسلم  - ٤

  :مثال 

  كيف حالكم، يبدوا االتفاق بينكما:       توكول

  خبري احلمد للة:   ضيوف الربنامج

 عجيب، مازال صوا مجيال:       توكول

  :مثال  .الرجاء و اآلراء شكل املعرفة و اخلربة و يف  بسيطة بأسئلة مقدم الربنامجيسأل  - ٥

وج منذ إذا تكلمنا عن كريوجنونج، إنك مولع إىل كريوجن:   توكول

  ما السبب الذي جعلك أن حتبه أكثر من غريها ؟. الصغر

 احلركات حىت  أو الكلمات شكل على جيد بتعبري فكاهي التعليقاتو  األسئلة تقدمي - ٦

 .فيه محاسة يكون املوقف

 .األسئلة اجلديدةرب مقدم الربنامج بالعبارات اخلاصة يف بداية يع -٧

   :مثال 

  bukan empat mata إبقو معنا يف •

 البتوبود من جديد إىل نع •

 . ماسةاحلستوديو لتنمو الا سلم مقدم الربنامج على املشاهدين يفي -٨

  :مثال

  مازلتم متحمسني ؟:     توكول

  أو يي:   املشاهدون



  أروين صوتكم ؟:     توكول

  )مع تصفيق( أأوووووووو :   املشاهدون

 البتوبنعود من جديد إىل :      توكول

املوضوع اجلديد  بامليول وحول وفقا شيء لعرض ضيوف الربنامج حدإعطاء الوقت أل - ٩

 وغريها املوسيقى والشعروالرقص و الغناء شكليف 

 أعيادا واريلعبة لضيوف الربنامج حىت يكون برنامج ح إعطاء -١٠

و أما نوع اللعبة يف هذا النقل هي يعرب . صممت لضيوف الربنامجهناك اللعبة اليت قد 

الغناء، و جييب على املتكلمني واحدا فواحدا ص مقدم الربنامج مجلة من اجلمل يف ن

  . ص الغناء األخريصلوا الكلمة يف آخر باجلملة يف نل

 كلمات يف خطأ أي عن األخرية و يطلب العفو رسائلالبتعبري  مقدم الربنامجخيتتم  -١١
 و التسلية فقط ألن هي الفكاهة هزلية

  

  

  

  

  

  

 

 

 Bukan Empat Mata بنموذج برنامج التلفازتعليم ال  - ب

 Bukan Empat Mata بنموذج برنامج التلفاز مفهوم التعليم -١

يف هذا البحث هي  Bukan Empat Mata بنموذج برنامج التلفازتعليم مهارة الكالم 
لتنمية مهارة  املتعلم اليت تأخذ من برنامج حواري يف التلفاز ليشجع احدى اسرتتيجيات

اموعة تتكون من مقدم الربنامج  الكالم، ويقسم الطلبة إىل اموعات الصغرية، و كل



و مساعده و ضيوف الربنامج ويطلب من كل اموعة أن يكتب السيناريو الذي 
حىت  من األسئلة و اإلجابة و الفكاهة و اللعبة و الوقت الطلبة يشتمل على كل أنشطة

   .مرحيا ومواقف الطلبة مشوقا وجذابا احلوار يكون

 Bukan Empat Mata لتلفازبنموذج برنامج ا عناصر التعليم -٢

  :أما عناصر يف هذا الربنامج هي
 مقدم الربنامج  )١

 ضيوف الربنامج )٢

 املوضوع )٣

 الوقت )٤

 االستوديو )٥

 Bukan Empat Mata بنموذج برنامج التلفاز مزايا التعليم -٣

خصوصا يف مهارة  Bukan Empat Mata بنموذج برنامج التلفازتعليم المزايا و 

  :الكالم هي
ستخدام اللغة العربية بشكل ج يف احلوار، حىت ميارس الطلبة اركز هذا برنامي  )١

 تقدمي األسئلة و التعليقات جيدا

 يف هذا الربنامج ال. متصف باألخبار و اخلربات هنا يبحث الذيأن املوضوع  )٢
 الطالب يتعلم أن ينبغى .هب علم لديهم ليس شيء عن بالكالم الطالب يكلف

 يف بالكالم الطالب يكلف أن ثبالع ومن . عنه يتحدث شيء لديه يكون أن
 ما اللغوي رصيده يف جيد ال وقد . فهمه يعطل هذا أن إذ مألوف غري موضوع

 . يسعفه

 يكون يف هذا الربنامج الفكاهة نطقا و حركة، حىت كان اجلو مرحيا )٣

ذه اللعبة ميارس . يكون يف هذا الربنامج اللعبة اللغوية خصوصا ملهارة الكالم  )٤
 .رة الكالمالطلبة مها

يكون يف هذا الربنامج فرصة لطالبة أن يعرضوا شيئا من ميوهلم من املوسيقى و  )٥
 . األشعار و الرقص واألشياء األخرى



  Bukan Empat Mata بنموذج برنامج التلفاز خطوات التعليم -٤

 املناسبة بالربنامج خيتار املدرس املواد الدراسية )١

اموعة على األقل مخسة كل   يقسم املدرس الطلبة اىل عدة اموعات و )٢

الباقي يكونون  و  و ثالثة أشخاص يكونون مقدم الربنامج و مساعده. أشخاص

 كضيوف الربنامج

بنموذج برنامج التعليم  يفاملدرس و الطلبة عن العبارات اخلاصة املستخدمة  يتناقش )٣

 Bukan empat mata التلفاز

 اإلجابات وو  ون من األسئلةالذي يتكسيناريو الكتب يطلب من كل جمموعة أن ت )٤

 .اللعبة اللغوية والوقت املناسبالفكاهة و 

 يدرب كل جمموعة مناسبا بالسيناريو )٥

 تقدمي اموعة  بالوقت املعني  )٦

  :أما اجراءات  تقدميه، منها 

 يف املشاهدين ويسلم على أمام الفصل دخول مقدم الربنامج و مساعده �

 بتحية السالم الفصل

شكل احلوار  يفحبثها  سيتم اليت املواضيع إىل يؤدي الذي احلوار بفتحأخذ  �

 .مقدم الربنامج و مساعده  و يذكر املوضوع  يف ذلك النقلبني 

 إىل الدخول قبل ضيوف الربنامجمن  الزمين عن التسلسل مقدم الربنامجيقرأ  �

 املعني للوقت وفقا فواحدا واحداً  ضيوف الربنامج وجاء. االستوديو

 ويسأل عن حاله كاألول احلوار ضيوف الربنامج على نامجمقدم الرب يسلم  �

 أو الكلمات شكل على جيدة بتعبري فكاهة تعليقات الو  األسئلة تقدمي يف �

 .فيه محاسة يكون املوقف احلركات حىت 

  .كل بداية اىل األسئلة اجلديدة  رب مقدم الربنامج بالعبارات اخلاصة يفيع �



 .ستوديو لتنمو محاسةالا سلم مقدم الربنامج على املشاهدين يفي �

املوضوع  بامليول وحول وفقا شيء لعرض ضيوف الربنامج حدإعطاء الوقت أل �

 وغريها املوسيقى والشعروالرقص و الغناء شكلاحملدث يف 

 للمشاهدين أن يسألوا  ضيوف الربنامج إعطاء الوقت �

 مشوقا واريلعبة للضيوف الربنامج حىت أن يكون برنامج ح إعطاء �

 يف أخطاء أي عن األخرية و يطلب العفو بتعبري رسائل دم الربنامجمقخيتتم  �

 و التسلية فقط لفكاهةألن ل زليةاهل كلماتال

سرتاتيجية و يواجهها إذا  اللمدرس أن يالحظ عملية التعليم و التعلم ذه اجيوز ل )٧

 .لةت فيها املسأكان

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

  ثالثلفصل الا

 منهجية البحث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



  ثالثلفصل الا

  نهجية البحثم

  منهج البحث - أ 

تاج إىل األرقام و ة حتن الباحثأل. يـيبالتجر  هذا البحث هو املنهجاملنهج املستخدم يف 
  . املنهج الكمي ةستخدم الباحثت، فلذلك ااجلداول و اإلحصاء يف مقياس ما حصله يف حبثه

و ). Experiment Research(يب يمن ناحية تنفيذه هو املنهج التجر  و كان هذا البحث
الختبار الفرض و  ةقوم ا الباحثحظة مقصودة حتت ظروف حمكومة، و تمال التجربة هي

احلصول على العالقات السببية، كما أن أفضل الظروف اليت ميكن أن تتم فيها التجربة هي 
  ١.التحكم يف مجيع العوامل و املتغريات باستثناء عامل واحد

يف البحث التجرييب هي بتصميم شبه جترييب والطريقة اليت تستخدمها الباحثة   
. باموعتني، اموعة التجريبية واموعة الضابطة واالختبار القبلي و االختبار البعدي

يف  Bukan Empat Mata واموعة التجريبية هي جمموعة اليت تستخدم بنموذج برنامج التلفاز
موعة بدون استخدام بنموذج برنامج تعليم مهارة الكالم، وأما اموعة الضابطة فهي جم

  .يف تعليم مهارة الكالم وهي تكون مقارنة موعة التجريبية Bukan Empat Mataالتلفاز 

  :وتصميم هذه الدراسة يرسم على الصورة التالية 

A   01   X   02 

R 

B   03     04 

  :٢بيان اإلشارات
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R  =املستجيبون  

A  =جمموعة جتريبية  

B  =موعة ضابطةجم  

  االختبار القبلي للمجموعة التجريبية=  01

  االختبار البعدي للمجموعة التجريبية=  02

  االختبار القبلي للمجموعة الضابطة=  03

  االختبار البعدي للمجموعة الضابطة=  04

X 
 Bukan Empatبنموذج برنامج التلفاز = 

Mata  

  مجتمع البحث وعينته   - ب 

الدراسية  الفصل احلادى عشر يف السنة طلبة مجيع هو البحث هذا يف البحث تمعجم
.  احلكومية بالجنفيدي يف جنوب غريب أتشية الثانوية اإلسالمية املدرسة يف ٢٠١٢|٢٠١١

 طالبا، )ثالثة و ثالثون(٣٣ "احلادى عاشر ج الفصل طلبة وأما العينة يف هذا البحث عدد
ثالثة و (٣٣وهو   "ب" احلادى عاشر لفصلفصل التجربة، وعددطلبة ا هو الفصل هذا

وتلك العينة اختارا الباحثة بأسلوب عشوائى  .الضابط الفصل هو الفصل هذا طالبا، )ثالثون
  . ألن اتمع يف هذا البحث متساوي، اليضم طبقات أو فئات متعددة و متباينة

  

  متغيرات البحث -ج 

تحكم فيه تاملتغري الذي : األول ومها،. نيالتجريـيب ينقسم إىل قسم و املتغري يف البحث  
) Independent Variable(عن قصد يف التجربة بطريقة معينة و منظمة و التغيري املستقل  ةالباحث

نوع الفعل أو السلوك : و الثاين). Experimental Variable(يب يا باملتغري التجر كما يسمى أيضً 



و  ٣.أو املتغري املعتمد) Dependent Variable(التابع  الناتج عن املتغري املستقل فيسمى باملتغري
يف  Bukan Empat Mata املستقل من هذا البحث هو االستخدام بنموذج برنامج التلفاز املتغري

للطلبة  الكالمو أما املتغري التابع من هذا البحث هو تنمية مهارة الكالم للطلبة،  تعليم مهارة
  .قبل التجريبية وبعد التجريبية

  أدوات البحث –د 

كتب سائر أحوال الفصل و الطالب أثناء ا و تططهاألنشطة اليت خت طبقت الباحثة  

االستبانة و   وقابلة ظة و املت هذا البحث تتحصل عليها بطريقة املالحو بيانا. الدراسة
   :و بياا يف اآليت .ختباراال

 )Observation(المالحظة  -١

. رةة أحد األنشطة و يكتبها يف التذكبعمليهي النظر  )Observation( املالحظة

أو املدرس أو تقومي طرق و أساليب  و تستخدم املالحظة يف تقومي أداء الطالب

و قد تفضل املالحظة يف تقومي بعض جوانب . التدريس أو تقومي أداء املدرسة

االنطواء و االنبساط أو العدوانية : مثل ة الطلبة عن غريها، فمالحظة سلوكشخصي

، و لكن بشرط أن ا يف تعديل سلوك الطالباملساملة أو امليول العامة تفيد كثريً و 

  .٤اعن ذلك شيئً  تكون املالحظة حتت الظروف الطبيعية و ال يعلم الطالب

 Bukan Empatاليت تقوم ا الباحثة يف تعليم مهارة الكالم بنموذج  املالحظةو   

Mata   إجراءات ملعرفة ها الباحثة الحظاليت تو أما األمور . املباشرة املالحظةهي

 مدرسةيف فهي   Bukan Empat Mataتعليم مهارة الكالم بنموذج برنامج التلفاز 

  .الثانوية اإلسالمية احلكومية بالجنفيدي جنوب غرب أتشية

                                                           
٣
دار النهضة العربية، : القاهرة(، الطبعة الثانية، ، مناهج البحث في التربية و علم النفسجابر عبد احلميد جابر و أمحد خريي كاظيم 

  ١٩٩: ص) ١٩٧٨
٤
  ٢٢٩- ٢٢٨: ص) م١٩٩٥دار الكتب، (، أسس طرق التدريسأمحد إبراهيم فنديل،  



  )Interview(المقابلة  - ٢
ه ملعرفة موقف) املستجيب(و الشخص  ةهي احلوار بني الباحث) Interview(املقابلة 

 تحصل اليت علوماتاملبيانات و الد من و تستخدم للتأك. وثو ميوله باملوضوع املبح
  ٥.من مصادر أخرى مستقلة ةعليها الباحث

حوار شفوي أو مسجل أو مكتوب مث  و يقوم املدرس أو املرشد الطاليب بإجراء

كون و ينبغي أن ت. لل هذا احلوار بعد املقابلة لتشخيص احلالة و حماولة عالجهاحي

تالميذ ليس هلم عالقة باملشكلة، و  حجرة مغلقة، مبعىن أّال تتم أمام املقابلة سرية و يف

  .٦ال أمام مدرسني آخرين

الثانوية  درسةامل لة اليت قامت ا الباحثة هو مديرو املستجيب من املقاب

عرفة مل .و مدرس اللغة العربية فيها.اإلسالمية احلكومية البالجنفيدي جنوب غرب أتشية

عملية تعليم اللغة العربية وتعلمها والوسائط التعليمية اليت قد استخدمت يف هذه 

 Bukan Empatاملدرسة و املشكالت فيها و آراءهم عن استخدام منوذج برنامج التلفاز 

Mata يف تعليم مهارة الكالم.   

 )Test( الختبارا -٣

كفاءم يف مهارة الكالم االختبار هو أحد الطرائق يف معرفة مقياس قدرة الطلبة و 

والغاية املنشودة يف االختبار بعد استخدام منوذج . وبعده Bukan Empat Mataقبل إجراء 

  .هي معرفة جناح الطلبة يف مهارة الكالم Bukan Empat mataبرنامج التلفاز 

. استخدمت الباحثة االختبار جلمع البيانات املتعلقة مبهارة الطلبة يف مهارة الكالم
  .ا االختبار يتكون من االختبار القبلي و االختبار البعديهذ

 اإلستبانة -٤

                                                           
٥
  ٢٦٥: ص ،مرجع سابق، ابر و أمحد خريي كاظمجابر عبد ايد ج  
٦
  ٢٢٩: ، صرجع سابقمأمحد إبراهيم فنديل،   



 بواقع مرتبة وبيانات وحقائق معلومات على للحصول مالئمة ةاأد هي ةنااالستب

 من عدد قبل من عنها اإلجابة األسئلة يطلب من عدد بشكل ةاناالستب قدموت معني،

  ٧.ةاناالستب عو وضامل نينيعامل األفراد

جلمع البيانات عن رغبة الطلبة يف تعليم اللغة  االستبانةلباحثة هذه استخدمت ا
العربية وملعرفة آرائهم عن تعليم اللغة العربية، والتحكيم من مدرس اللغة العربية يف 
املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية بالجنفيدي جنوب غرب أتشية لتعليم مهارة الكالم 

  .يمهابعد التدريب عن اسرتاتيجية تعل
  

  

  

  هـ البيانات و مصادرها 

بطريقة واضحة حيث أخذت الباحثة بوسيلة املالحظة  تتكون بيانات هذا البحث
من مجيع األنشطة اليت  و املالحظة. و املقابلة و االستبانة و االختبار قبليا أو بعديا

م يف الدراسة و حصيلته اقف الطلبةهذا البحث و مجيع مو  توجد يف الفصل منذ إجراء
ا، كل ما إذً . البعدياالختبار القبلي و االختبار  ار،فيها و كذلك نتيجتهم يف االختب

  .ل تأخذها الباحثة و تكتبهايتعلق ذا البحث الذي جيد يف الفص

و ة بمدير املدرسة و املدرس الذي يشاركه و الطل هذا البحث تصدر منبيانات 
  . اا أو بعديً قبليً  االختبار، االستبانة و املقابلة وو حظة من املال تحصلامل

  أسلوب تحليل البيانات - و 

                                                           

 
٧
  ١٢١ .ص ،)١٤١٦دار أسامة، : الرياض(، البحث العلمي و مفهومه وأدواته وأساسيتهوآخرون،  عبيدات ذوقان  



ا على فّسرها اعتمادً ا و هي حتللها و تالبيانات املأخوذة يف آخر عمله ةلل الباحثحت
و لكي يسهل . هاملتعلقة ذا البحث مث حيقق جناح هذا البحث أو فشل النظرية من الكتب

  :ا يف اآليترتب هذا الباب كمة تالباحث تهذا التحليل كان

 : وصفية البيانات و تبويبها  - ١

يف تصنيفها و تقسيمها  ةالباحث تحاولمجعت الباحثة البيانات يف اجلداول و 
  .حىت تكون تلك البيانات يف اموعة أو الفئة املتفرقة

 : حتليل البيانات و تفسريها - ٢

و  العملية األخرية هي التحليل و إعطاء التفسري عن كل البيانات املأخوذة
و ملعرفة مدى أثر استخدام منوذج برنامج التلفاز . رية املوجودة مث يلخصهاظنيعلقها بال

Bukan Empat Mata  موعة منيف تعليم مهارة الكالم، حتلل الباحثة البيانات ا
٨) :T-test(ت -االختبار البعدي من اموعتني التجريبية والضابطة برمز اختبار 
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  :حيث أن

M1      :يف االختبار البعدي من فصل التجريبية) املتوسط(س املعديل املقيا.  

M2       :يف االختبار البعدي من الفصل الضابط) املتوسط(املعديل  املقياس.  

X1
 .عدد التنوعي يف كل النتائج من الفصل التجريىب : ∑2

X2
  .التنوعي يف كل النتائج من الفصل الضابط عدد :∑2

N1      : التجريىبعدد الطلبة يف الفصل.  
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N2      : الضابطعدد الطلبة يف الفصل.  

 

  مراحل تنفيذ الدراسة -ز 

  :قامت الباحثة بتنفيذ الدراسة يف املراحل اآلتية 

  االستعدادية  - ١

  :تشمل هذه املرحلة على اخلطوات اآلتية

فيدي جنوب غرىب أتشية استأذنت الباحثة مدير مدرسة الثانوية اإلسالمية البالجن -)أ

يف تعليم  Bukan Empat mataألن تقوم بتجربة استخدام بنموذج برنامج التلفاز 

مهارة الكالم مدة شهر و قدم إليه خطاب االستئذان للدراسة من عميد كلية 

  .الدراسات العليا يف جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

رس اللغة العربية يف تلك املدرسة اشرتاكه طوال هذه طلبت الباحثة من مد -)ب

  .الدراسة

عّينت الباحثة اموعتني اللتني تتكونان من اموعة التجريبية و اموعة  -)ج

  .الضابطة

   مرحلة التجربة-٢

وهذا . وضعت الباحثة االختبار القبلي للمجموعتني التجريبية و الضابطة - ١

 .شفهيةشفهية و كانت األجوبة سئلة الاالختبار قدم إليهم األ

 Bukan Empat mataإجراءات تعليم مهارة الكالم بنموذج برنامج التلفاز  -٢

  تقسم الطلبة إىل اموعات الصغرية و يعني املوضوع لكل جمموعة �

  تشرح الباحثة عن الكيفية يف كتابة السيناريو �



  تطلب الباحثة من كل جمموعة كتابة السيناريو �

  ل جمموعة تدريبا مناسبا بالسيناريوتطلب الباحثة من ك �

  Bukan Empat mataبنموذج برنامج التلفاز أما إجراءات أنشطة الطلبة  �

 :هي

 يف املشاهدين ويسلم على ل مقدم الربنامج و مساعده أمام الفصلو دخ -

 بتحية السالم الفصل

شكل  يفحبثها  سيتم اليت املواضيع إىل يؤدي الذي احلوار بفتحأخذ  -

   مقدم الربنامج و مساعده  و يذكر املوضوع  يف ذلك احلوار بني

 الدخول قبل ضيوف الربنامجمن  الزمين عن التسلسل مقدم الربنامجيقرأ  -

 املعني للوقت وفقا فواحدا واحداً  ضيوف الربنامج وجاء. االستوديو إىل

 أول احلوارويسأل عن حاله ك ضيوف الربنامج على مقدم الربنامجيسلم  -

 الكلمات شكل على جيدة بتعبري فكاهة تعليقات الو  ئلةاألس تقدمي يف -

 .ااحلركات حىت  يكون املوقف محاسي أو

 .كل بداية اىل األسئلة اجلديدة  رب مقدم الربنامج العبارات اخلاصة يفيع -

 Bukan Empat mataإبقو معانا يف :   ١مقدم الربنامج     

  نعود من جديد إىل احلاسوب             

 .ماسةاحلستوديو لتنمو الا لربنامج على املشاهدين يفسلم مقدم اي -

  مازلتم متحمسني ؟:   ١مقدم الربنامج     

  نعم:   املشاهدون    

  !أروين صوتكم:   ١مقدم الربنامج    

 أأوووووووووو:   املشاهدون   



 بامليول وحول وفقا شيء لعرض ضيوف الربنامج حدإعطاء الوقت أل  -

 وغريها املوسيقى والشعروالرقص و اءالغن شكلاملوضوع احملدد يف 

 ضيوف الربنامج اء الوقت للمشاهدين أن يسألوا إعط  -

 مشوقا واريلعبة لضيوف الربنامج حىت يكون برنامج حلا إعطاء -

 أخطاء أي عن األخرية و يطلب العفوا بتعبري رسائل مقدم الربنامجخيتتم  -

 و التسلية فقط لفكاهةا لأل زليةاهل كلماتال يف

م منوذج تعليم مهارة الكالم باستخداباملالحظة املباشرة خالل  الباحثة قامت - ٣

 x ٣ات حيث أن يف كل لقاء لقاء ٨   Bukan Empat mata برنامج التلفاز

وذلك منذ ". األنشطة اليومية و العطلة "وضوع مب ٤٥  x ٢و  دقيقة  ٤٥

 .٢٠١٢أبريل  ٤مارس حىت ايتها يف  ١٥

على  تقوم الباحثة باالختبار البعديم التجرييب، بعد اإلنتهاء من التعلي - ٤

و هذا  تبار جلميع األفراد من اموعتنيخاموعتني، و انعقد هذا اال

و كانت األجوبة على شكل .الدراسي للحصول على نتيجة التحصيل

 .احملادثة

وفيما يلي جدول األنشطة امليدانية لربنامج التعليم التجرييب الذي قامت به 

 .ة يف هذه املدرسةالباحث

 

  

  

  

   ٣،١الحدول 

  عملية التعليم البرنامج األنشطة الميدنية



  المواد  األنشطة  الزمن  التاريخ  اللقاءات  رقم

١  
مارس  ١٥  اللقاء األول

٢٠١٢  

التعارف و   دقيقة ٩٠

  االختبار القبلي

  

٢  
مارس  ٢٢  اللقاء الثاىن

٢٠١٢  

عملية التعليم و   دقيقة ٩٠

  التعلم

  يةاألنشطة اليوم

٣  
مارس  ٢٤  اللقاء الثالث

٢٠١٢  

عملية التعليم و   دقيقة ٩٠

  التعلم

  األنشطة اليومية

٤  
مارس  ٢٦  اللقاء الرابع

٢٠١٢  

عملية التعليم و   دقيقة ٩٠

  التعلم

  األنشطة اليومية

٥  
مارس  ٢٩  اللقاء اخلامس

٢٠١٢  

عملية التعليم و   دقيقة ٩٠

  التعلم

  العطلة

٦  
مارس  ٣١  اللقاء السادس

٢٠١٢  

عملية التعليم و   دقيقة ٩٠

  التعلم

  العطلة

٧  
عملية التعليم و   دقيقة ٩٠  ٢٠١٢أبريل  ٢  اللقاء السابع

  التعلم

  العطلة

٨  
  توزيع االستبانة  دقيقة ٩٠  ٢٠١٢أبريل  ٣  اللقاء الثامن

  و االختبار البعدى

  

  

  

  

  

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 الرابع لفصلا

 ومناقشتها تحليلها و البيانات عرض

 

 

 

 

 

 

   



 

 

 

 لرابعا لفصلا

  ومناقشتها تحليلها و البيانات عرض

 مت اليت البحث بيانات و الدراسة ميدان عن نبذة عرض الفصل هذا يتضمن

 البحث، أسئلة عن اإلجابة خالل من البحث، خبطوات القيام بعد إليها، التوصل

 .بياناتال تلك مناقشة و حتليل  إىل باإلضافة

  البحث ميدان عن ةنبذ :األول المبحث

 قع الجغرافيالمو   -أ 

حممد شريف  شارع يف احلكومية بالجنفيدي تقع اإلسالمية ثانويةال درسةامل

 .بالجنفيدي جنوب غرب أتشية ٣٨رقم 

 المدرسة تأسيس  - ب 

 احلكومية بالجنفيدي جنوب غرب أتشية  اإلسالمية ثانويةال درسةامل أسست

الدين و أسست هذه املدرسة من فكرة العلماء يف اتمع و  . ١٩٧٩سنة  في

املدارس  منو هذه املدرسة .   احلكومة الدينية يف أتشة اجلنوبية إىل اقدمهف

دور مهم يف عملية التعليم و التعلم ب قوماإلسالمية يف املرحلة الثانوية اليت ت

 الدين زينهو الدكتورندوس ف أما أول مدير للدرسة. ون اإلندونيسينامناسبا بالق

 هو اآلن احلكومية بالجنفيدي اإلسالمية نويةالثا درسةامل مديرإن و  .سليمان

 .حنبلي الدكتورندوس األستاذ

 ورسالتها المدرسة رؤية  -ج 

القرآن على  ة اليت تستنديف العلوم و التكنولوجي التفوق واجلودة املدرسةرؤية 

  .و اآلحاديث



 

 

 

 على حتتوى فهي الثانوية اإلسالمية احلكومية بالنفيدي درسةامل رسالة أما

  :ةليات كما أمور

 ترقية كفاءة الطلبة يف كل سنة -١

كفاءة الطلبة لسيطرة العلوم الدينية و العامة و التكنولوجية اليت  -٢

 تفيدهم يف احلياة اليومية

  اإلجنليزية واللغة العربية اللغةب احملادثة كفاءة -٣

 ة لدى الطلبة ليكونوا من الدعاة و اخلطباءالكفاء  - ٤

 نية يف الدين و العامةإلجياد الرغبة الف الكفاءة لدى الطلبة -٥

 المدرسين حالة  -د 

يساعده املدرسون و املدرسات املدرسة الدكتورندوس حنبلي و  هذه يدير

  مدرسا ٢٥  املدرسة تلك يف املدرسني عدد يبلغو . يف إجراء عملية التعليم

 :يت كأل

  ٤،١الجدول 

 قائمة أسماء المدرسين في المدرسة الثانوية اإلسالمية بالنجفيدي

  المادة  في متخرج  المدرس سماءأ  الرقم

    جامعة الرانريي  الدكتوراندوس حنبلي  ١

  القرآن احلديث  جامعة الرانريي  الدكتورندوس إبراهيم  ٢

  علم االجتماع  جامعة الرانريي  S.Agأبوجوهار أدنان  ٣

  تاريخ اإلسالم  جامعة الرانريي  S.Ag  مينتاريزا  ٤

  يولوجياب  جامعة شيياة كوواال  S.Pd  سامسوليمي  ٥



 

 

 

  العراضية  جامعة الرانريي  الدكتورندادييان أرميزنة  ٦

  الرياضيات  جامعة شيياة كوواال  S.Pd  زوالكفلي  ٧

  علم اإلقتصاد  جامعة شيياة كوواال  S.Pd  سوماردي  ٨

تكنولوجيااملعلومات   جامعة أبو اليتامى  S.Pd  خملص  ٩

  احلاسوبية

  يزياءالف  جامعة شيياة كوواال  S.Pd  مارهنيس  ١٠

  تاريخ  جامعة شيياة كوواال  S.Pd  هروننور راشيد  ١١

  بيولوجيا  جامعة أبو اليتامى  S.Pd  تييت كورنياويت  ١٢

  اللغة اإلندونسية  جامعة شيياة كوواال  S.Pd  خاتيجة مارلينا  ١٣

  العراضية  جامعة الرانريي  S.Ag  رمحة فيطري  ١٤

  متاريخ اإلسال  جامعة الرانريي  S.Agسودرمان   ١٥

  أيرين تري جوليانيت  ١٦

S.Ag  
  الفقه  جامعة الرانريي

  علم اإلقتصاد  جامعة شيياة كوواال  S.Pd  خرييايت  ١٧

  العراضية  جامعة أبو اليتامى  S.Pd  فريدا أدريانور  ١٨

  الفيزياء  جامعة أبو اليتامى  S.Pd  سومارين  ١٩

  األخالقالعقيدة و   جامعة شيياة كوواال  S.Pdالدكتورنداهوسنيدار  ٢٠

  اللغة اإلندونسية  جامعة شيياة كوواال  S.Pd  حليمة  ٢١

  اللغة اإلجنليزية  جامعة أبو اليتامى  S.Pd  إيدا سيتييا  ٢٢



 

 

 

  اللغة اإلجنليزية  جامعة الرانريي  S.Ag  سلمان  ٢٣

  اللغة العربية  جامعة الرانريي  S.Ag  جنمييات مفتاح  ٢٤

  تاريخ اإلسالم  جامعة الرانريي  الدكتورندوس أومسان  ٢٥

  

 الطلبة حالة  - ه 

و أما أحوال الطلبة يف املدرسة الثانوية . طالبا ٤٤١ مجيعا عددهم يبلغ 

م ميكن مالحظة  ٢٠١٢ – ٢٠١١ الدراسي اإلسالمية البالجنفيدي للعام

  :اجلدول اآليت 

  

  ٤،٢الجدول 

 عدد الطلبة و الفصول في المدرسة الثانوية اإلسالمية بالنجفيدي  

  المجموع  الطالبات  بالالط  عدد الفصول  فالص  الرقم

  ١٥١  ١٠٢  ٤٩  ٤  العاشر  ١

  ١٥٢  ١١١  ٤١  ٤  احلادى عشر  ٢

  ١٣٨  ٩٦  ٤٢  ٤  الثاىن عشر  ٣

  ٤٤١  ٣٠٩  ١٣٢  ١٢  المجموع

 األدوات المدراسية  - و 

احلكومية بالجنفيدي جنوب غرب أتشية عدة  ملدرسة الثانوية اإلسالمية

علم، وهذه املكونات كما يف و الت عملية التعليم مكونات أو أدوات إلجناح

  اجلدول اآليت 



 

 

 

  ٤،٣الجدول 

  في المدرسة الثانوية اإلسالمية بالنجفيدي جنوب غرب أتشية تجهيزات

  الجملة  المكونات المدرسية  الرقم

  ١  إدارة مدير املدرسة  ١

  ١  إدارة األساتذة  ٢

  ١  نياملوظف مكتب  ٣

  ١٢  الفصول الدراسية  ٤

  ١  ةعالطبي علومالمعمل   ٥

  ١  الكومبيوترمعمل   ٦

  ١  املكتبة  ٧

  ١  مصلى  ٨

  ١  مقصف  ٩

 العربية للغة الدراسي المنهج  -ز 

بالجنفيدي أتشية جنوب  درسة الثانوية اإلسالميةامليف  العربيةتعليم اللغة 

سنة ) KTSP(يعتمد على املنهج اجلديد املسمى باملنهج على الوحدة الدراسية  غرب

. للغة العربية يف عملية التعليم بأي طريقة وأسلوب ماو يسري ا مدرس ا. ٢٠٠٦

  .من املواد الدراسية فيهاو اللغة العربية 



 

 

 

كان درس اللغة العربية جيهز للدارسني حصتني يف األسبوع، يعين يف يوم 

وملا قامت الباحثة بالدراسة حيث تؤدي عملية . دقيقة ٤٥و لكل حصة السبت 

  .املخصص و زادا يف خارج احلصة الدراسيةالتدريس، فالبد أن تنتهز الوقت 

قامت ، أبريل ٤-مارس  ١٥يف مجع أدوات البيانات منذ  الباحثةقامت 

 Bukan Empatالباحثة ذه الدراسة بصفة معلمة تعلم الطلبة باستخدام اسرتاتيجية 

Mata و تدرس الباحثة طلبة الفصل احلادى عشر يف حجرة الدراسة حتت املوضوع ،

  :وأما أنشطة التعليم و التعلم فيما يلي". ة اليومية و العطلة احليا" 

  

  احلادي العشر : املدرسة اإلسالمية احلكومية بالجنفيدي         الفصل : املدرسة       

  الثاىن: اللغة العربية                                       املرحلة : املادة         

  لقاءات ٨: اللقاء                                         الكالم     : مهارة        

  دقائق ٤٥  x ٢: املتوسط                                          الزمن   : املستوى      

                                                                            :٢  x دقائق ٤٥  

 معيار الكفاءة  -أ 

التعبري عن أفكارهم و مشاعرهم بطريقة لفظية بصورة متثيل على م قدر

  احلوار البسيط و اجليد 

 

 الكفاءة األساسية  -ب 

أن يقدر الطلبة على نطق أصوات اللغة العربية املتعلقة باملواد الدراسية و  - ١

 نطقا صحيحا و واضحا" احلياة اليومية و العطلة"  هي 



 

 

 

ات أو العبارات أو اجلمل على شكل املفرد استخدامأن يقدر الطلبة على  - ٢

 حوار عن املواد الدراسية بلفظ و تنغيم صحيحني

الطلبة على التعبري عن األفكار مستخدمني الصيغ املناسبة للمواد  أن يقدر -٣

 الدراسية

 المؤشرات  -ج 

 أصوت اللغة العربية نطقا صحيحا نطقوايقدر الطلبة أن ي - ١

هي من  اليتات و اجلمل املفردات و العبار  وايقدر الطلبة أن يستخدم - ٢

 املواد الدراسية بطريقة صحيحة 

اليومية و  ألنشطةا"  عن األفكار يف موضوع ريعبعلى التيقدر الطلبة  - ٣

 صحيحا" العطلة

" ئلة عن املواد الدراسية و هي األس السؤال و إجابة الطلبة على يقدر -٤

 "ة اليومية و العطلةنشطألا

 و التقويم الطريقة و الوسائل  -د 

الطريقة  و Bukan Empat Mataاسرتاتيجية : االسرتاتيجية املستعملة هي 

 املباشرة

 البطاقات و السبورة والكتاب الدراسي: الوسائل املستعملة هي

 شفهيا و حتريري:  تقنية التقومي هي 

 خطوات التعليم -١

 مرحلة المقدمة �

 تسلم املدرسة على الطلبة و تسأهلم عن أحواهلم عند دخول االفصل - ١

 تبدأ املدرسة الدرس بالبسملة و الدعاء - ٢



 

 

 

 تسأل املدرسة الطلبة عن الدرس و التاريخ يكتبها على السبورة - ٣

 قد تعلموا من قبل اليتتراجع املدرسة و الطلبة عن املواد  - ٤

 خترب املدرسة الطلبة املوضوع املبحوث اليوم  - ٥

 مرحلة عرض المادة �

 ٤،٤الجدول 

في المدرسة الثانوية  Bukan Empat Mataاتيجية أنشطة عملية التعليم و التعلم باستر 

  بالنجفيدي جنوب غرب أتشيةاإلسالمية الحكومية 

  األنشطة  المادة  اللقاء

١  
املوضوعات 

  املدروسة

 التعارف •

 اإلختبار القبلي •

  تكوين اموعات •

٢  
األنشطة 

  اليومية

 "األنشطة اليومية"تقدم اموعة األول حتت املوضوع  •

 برنامج حواري بطريقة صحيحة سةرئيس اجلل حتيفت ∗

 املشاهدين على يسلم رئيس اجللسة ∗

 -يستيقظ: هي . يعرف رئيس اجللسة عن املفردات اجلديدة إىل الطلبة ∗

 يتناول - يكنس - يغسل - يطبخ - يصلي

 ات باألصوات والنرب و التنغيم صحيحاملفرد املشاهدون نطقيكرر  ∗

األنشطة "ديدة حول اجلمل البسيطة باملفردات اجل رئيس اجللسةجيعل  ∗

 "اليومية

  :مثل

 ستيقظ يف الرابعة صباحاأأنا  - 

 أنا أصلي الفجر يف املسجد - 

 أنا أطبخ الرز - 

 أنا أكنس الساحة - 

 أنا أتناول الفطور يف البيت - 



 

 

 

يطلب رئيس اجللسة من املشاهدين لتكوين اجلملة من املفردات مجاعيا  ∗

 مث فرديا

 يدعو رئيس اجللسة املتكلمني مناسبة بوقت معني ∗

 يسلم رئيس اجللسة على املتكلمني ∗

 واألعياد الروح يعرب العبارات اخلاصة حىت أن يكون موقف احلواري ∗

 يسأل رئيس اجللسة عن بعض األسئلة بالفكاهة ∗

 جييب املتكلمون عن األسئلة ∗

 يسأل املشاهدون  املتكلمني و جييب املتكلمون عليهم ∗

 يقدم املتكلمون الرغبة الفنية ∗

 اللعبة اللغويةيقدم رئيس اجللسة  ∗

  خيتتم رئيس اجللسة برنامج حواري ∗

٣  
األنشطة 

  اليومية

 "األنشطة اليومية"تقدم اموعة الثانية حتت املوضوع  •

 برنامج حواري بطريقة صحيحة رئيس اجللسة حتيفت ∗

 املشاهدينعلى  يسلم رئيس اجللسة ∗

-يلعب: يعرف رئيس اجللسة عن املفردات اجلديدة إىل الطلبة، هي  ∗

 ينظف - يشرب - يشاهد-يستمع - يركب

 باألصوات والنرب و التنغيم الصحيحاملفردات  املشاهدون نطقيكرر  ∗

األنشطة "اجلمل البسيطة باملفردات اجلديدة حول  رئيس اجللسةجيعل  ∗

 "اليومية

  :مثل

 يلعب حممد كرة القدم  - 

 يركب األب السيارة - 

 يستمع أمحد األذان - 

 يشاهد حممد التلفيزيون - 

 أشرب املاء - 

 بييت أنظف - 

يطلب رئيس اجللسة من املشاهدين تكوين اجلملة من املفردات مجاعيا مث  ∗



 

 

 

 فرديا

 يدعو رئيس اجللسة املتكلمني مناسبة بالوقت املعني ∗

 يسلم رئيس اجللسة على املتكلمني ∗

 مشوقا و جذابا يعرب العبارات اخلاصة حىت أن يكون موقف احلواري ∗

 يسأل رئيس اجللسة عن بعض األسئلة بالفكاهة ∗

 جييب املتكلمون مناسبا باألسئلة ∗

 يسأل املشاهدون املتكلمني و جييب املتكلمون عليهم ∗

 يقدم املتكلمون الرغبة الفنية ∗

 يقدم رئيس اجللسة اللعبة اللغوية ∗

  خيتتم رئيس اجللسة برنامج حواري ∗

٤  

 األنشطة

 اليومية

  

 "األنشطة اليومية"تقدم اموعة الثالثة حتت املوضوع  •

 حواري بطريقة صحيحة يفتتح برنامج ∗

 يسلم رئيس اجللسة على املشاهدين ∗

-نام- ذاكر: هي. يعرف املدرسة عن املفردات اجلديدة إىل الطلبة ∗

 أكل- عد - قرأ - استحم

 باألصوات والنرب و التنغيم الصحيحاملفردات  طقنيكرر املشاهدون  ∗

اجلمل البسيطة باملفردات اجلديدة واحد فواحد حول  رئيس اجللسةجيعل  ∗

 :مثل. "اليومية ألنشطةا" 

 تذاكر ناندا الدروس - 

 أنا أنام يف احلجرة - 

 أنا أستحم يف احلمام - 

 تقرأ األم اجلريدة - 

 يأكل حممد الرز - 

يطلب رئيس اجللسة املشاهدين لتكوين اجلملة من املفردات مجاعيا مث  ∗

 فرديا

 يدعو رئيس اجللسة املتكلمني مناسبة بالوقت املعني ∗



 

 

 

 يسلم رئيس اجللسة املتكلمني ∗

 واألعياد الروح يعرب العبارات اخلاصة حىت يكون موقف احلواري ∗

 يسأل رئيس اجللسة عن بعض األسئلة بالفكاهة ∗

 جييب املتكلمون مناسبا باألسئلة ∗

 يسأل املشاهدون املتكلمني و جييب املتكلمون عليهم ∗

 يقدم املتكلمون الرغبة الفنية ∗

 يقدم رئيس اجللسة اللعبة اللغوية ∗

  ة برنامج حواريخيتتم رئيس اجللس ∗

  العطلة  ٥

 "العطلة"تقدم اموعة الرابعة حتت املوضوع   •

 يفتتح برنامج حواري بطريقة صحيحة ∗

 يسلم رئيس اجللسة على املشاهدين ∗

، هي "العطلة"يعرف رئيس اجللسة عن املفردات اجلديدة إىل الطلبة حول  ∗

 رسم- صاد- صور- زرع- تنزه- سبح–زار –قضى : 

 باألصوات والنرب و التنغيم صحيح فرداتامل نطق املشاهدونيكرر  ∗

فردات اجلديدة واحد فواحد حول اجلمل البسيطة بامل رئيس اجللسةجيعل  ∗

 :مثل."العطلة"

 زرع فريد األزهار - 

 صاد حامد السمك - 

 رسم رشدى الصورة - 

 على تنزه يف شاطئ البحر - 

يطلب رئيس اجللسة من املشاهدين تكوين اجلملة من املفردات مجاعيا مث  ∗

 فرديا

 يدعو رئيس اجللسة املتكلمني مناسبة بالوقت املعني ∗

 يسلم رئيس اجللسة على املتكلمني ∗

 مشوقا يكون موقف احلواري بالعبارات اخلاصة حىتيعرب  ∗

 يسأل رئيس اجللسة عن بعض األسئلة بالفكاهة ∗

 جييب املتكلمون مناسبا باألسئلة ∗



 

 

 

 يسأل املشاهدون املتكلمني و جييب املتكلمون عليهم ∗

 ملتكلمون الرغبة الفنيةيقدم ا ∗

 يقدم رئيس اجللسة اللعبة اللغوية ∗

  خيتتم رئيس اجللسة برنامج حواري ∗

٦  
 

  العطلة

 "العطلة"تقدم اموعة اخلامسة حتت املوضوع  •

 يفتتح برنامج حواري بطريقة صحيحة ∗

 يسلم رئيس اجللسة على املشاهدين ∗

هي " العطلة"يعرف رئيس اجللسة عن املفردات اجلديدة إىل الطلبة حول  ∗

 الرواية- القرية- الريف- اجلبل- شاطئ البحر- العطلة: 

 يكرر املشاهدون نطق املفردات باألصوات والنرب و التنغيم صحيح ∗

جيعل رئيس اجللسة اجلمل البسيطة باملفردات اجلديدة واحد فواحد حول  ∗

 "العطلة" 

 كتب رشدى الرواية - 

 تزور اجلد يف القرية - 

 قضينا العطلة يف القرية - 

 رئيس اجللسة املتكلمني مناسبة بالوقت املعنييدعو  ∗

 يسلم رئيس اجللسة على املتكلمني ∗

 مشوقا يكون موقف احلواري بالعبارات اخلاصة حىت يعرب  ∗

 يسأل رئيس اجللسة عن بعض األسئلة بالفكاهة ∗

 جييب املتكلمون مناسبا باألسئلة ∗

 يسأل املشاهدون املتكلمني و جييب املتكلمون عليهم ∗

 مون الرغبة الفنيةيقدم املتكل ∗

 يقدم رئيس اجللسة اللعبة اللغوية ∗

  خيتتم رئيس اجللسة برنامج حواري ∗



 

 

 

  العطلة  ٧

 "العطلة"تقدم اموعة السادسة حتت املوضوع  •

 يفتتح رئيس اجللسة برنامج حواري بطريقة صحيحة ∗

 يسلم رئيس اجللسة على املشاهدين ∗

هي " العطلة"حول  يعرف رئيس اجللسة عن املفردات اجلديدة إىل الطلبة ∗

 نظر-ساعد- املناظر - سافر: 

 باألصوات والنرب و التنغيم صحيحاملفردات  نطق املشاهدونيكرر  ∗

 :،مثل"العطلة "جيعل الطلبة اجلمل البسيطة باملفردات اجلديدة حول  ∗

 سأسافر اىل املدينة يف يوم العطلة - 

 هذه املناظرة اجلميلة - 

 سأساعد أمي يف يوم العطلة - 

لسة من املشاهدين تكوين اجلملة من املفردات مجاعيا مث يطلب رئيس اجل ∗

 فرديا

 يدعو رئيس اجللسة املتكلمني مناسبة بالوقت املعني ∗

 يسلم رئيس اجللسة على املتكلمني ∗

 مشوقا يعرب العبارات اخلاصة حىت يكون موقف احلواري ∗

 يسأل رئيس اجللسة عن بعض األسئلة بالفكاهة ∗

 ةجييب املتكلمون مناسبا باألسئل ∗

 يسأل املشاهدون املتكلمني و جييب املتكلمون عليهم ∗

 يقدم املتكلمون الرغبة الفنية ∗

 يقدم رئيس اجللسة اللعبة اللغوية ∗

  خيتتم رئيس اجللسة برنامج حواري ∗

٨    
 ختبار البعدياال •

  ستبانة اىل الطلبةتوزيع اال •

 



 

 

 

 اإلختتام �

 برنامج حواري شفهيا وا منالطلبة أن يستنبط تطلب املدرسة من ∗

 تلخص املدرسة و الطلبة عن املادة اليوم ∗

 ختبار الشفهيتعطى املدرسة اال ∗

 بيوم يفراجعة دروسهم من الطلبة متطلب املدرسة  ∗

 ختتتم املدرسة بالسالم  ∗

  :ة، و البيان فيما يلي الباحثة التجرب اعتمادا على اخلطة الدراسية السابقة نفذت

 اللقاء األول  -أ 

مارس  ١٥اء األول لالختبار القبلي وهذا يف قامت الباحثة بالتدريس يف اللق

  :، باخلطوات التالية ةقيدق ٤٥م  ملدة حصتني و لكل حصة ٢٠١٢

 املقدمة - ١

ردوا ت الباحثة السالم على الطلبة الفتتاح الدرس مث دخل الطلبة الفصل، وألق

م عن التاريخ و املادة الدراسية ، وسألتهم عن األحوال مث سألتهعليها

وبعد ذلك . بت الباحثة التاريخ و املادة الدراسية على السبورة، وكتاأجابوهف

 .أخربم عن املادة الدراسية وخطوات تعليمها

 عرض املادة - ٢

  . ختبار القبلي لطلبة، و شرحت الباحثة كيفية اجابتهاوزعت الباحثة اال

  

 ختتاماال - ٣

تمت وبعد ذلك اخت. ختبار القبلي باحملادثة مع الطلبةبعد انتهاء عملية اال

  .الباحثة الدرس باحلمدلة و الدعاء، مث سلمت على الطلبة وخرجوا من الفصل

 و الثالث والرابع و الخامس و السادس و السابع اللقاء الثاني  -ب 



 

 

 

 Bukanقامت الباحثة بالتدريس يف اللقاء الثاين لتجريبة بنموذج برنامج التلفاز 

Empat Mata  ةقيدق ٤٥حصة  م  ملدة حصتني و لكل٢٠١٢مارس  ٢٢وهذا يف ،

  :باخلطوات التالية 

 املقدمة -١

على الطلبة الفتتاح الدرس مث ردوا ت الباحثة السالم دخل الطلبة الفصل، وألق

، وسألتهم عن األحوال مث سألتهم عن التاريخ و املادة الدراسية وأجابوه، اهعلي

م عن وبعد ذلك أخرب. وكتبت الباحثة التاريخ و املادة الدراسية على السبورة

 .املادة الدراسية وخطوات تعليمها

 عرض املادة -٢

املصممة، و موضوع  عرضت الباحثة  املادة الدراسية يف الكتاب املقرر و املواد

 حتت تقدمي اموعة األوىل. فرتكز يف مهارة الكالم" ة اليوميةاألنشط" املادة 

رئيس اجللسة و يف تقنية تقدميه، تبدأ من  يفتح ". ة اليوميةاألنشط"املوضوع 

برنامج حواري و يسلم رئيس اجللسة على املشاهدين، مث يعرف رئيس اجللسة 

 - يغسل -يطبخ -يصلي - يستيقظ: هي . عن املفردات اجلديدة إىل الطلبة

جيعل . يتناول، ويكررها املشاهدون نطق املفردات بأصوات صحيح -يكنس

أنا : مثل"ياة اليوميةاحل"رئيس اجللسة اجلمل البسيطة باملفردات اجلديدة حول 

استيقظ يف الرابعة صباحا، أنا أصلي الفجر يف املسجد، مث يطلب رئيس 

يدعو رئيس اجللسة .  املشاهدين تكوين اجلملة من املفردات مجاعةاجللسة 

عليهم و يسأل رئيس اجللسة بعض األسئلة بالفكاهة مث  املتكلمني  و يسلم

يكون موقف العبارات اخلاصة حىت  يعرب .ب املتكلمون مناسبا باألسئلةيجي

. يب املتكلمون عليهميسأل املشاهدون املتكلمني و جي. واألعياد الروح احلواري



 

 

 

يقدم املتكلمون الغناء مث يغين املتكلمون و املشاهدون معا، يقدم رئيس اجللسة 

 .اللعبة اللغوية و خيتتم رئيس اجللسة برنامج حواري

 ختتاماال -٣

بتقدمي  من الطلبة مراجعة املوضوع املدروس لباحثةبعد االنتهاء، طلبت ا

. دفعت الباحثة و ألقت التوصيات للطلبة يف تعلم اللغة العربية. األسئلة شفهيا

و اختتمت الباحثة الدرس باحلمدلة و الدعاء، مث سلمت على الطلبة وخرجوا 

  .من الفصل

  اللقاء الثامن  -ج 

أبريل  ٣تبار البعدي وهذا يف لالخ الباحثة بالتدريس يف اللقاء الثامنقامت 

  :، باخلطوات التالية ةدقائق ٤٥م  ملدة حصتني و لكل حصة ٢٠١٢

 املقدمة -١

ا و ردت الباحثة السالم على الطلبة الفتتاح الدرس مث دخل الطلبة الفصل، وألق

، ا، وسألتهم عن األحوال مث سألتهم عن التاريخ و املادة الدراسية وأجابوهاهعلي

، وبعد ذلك أخربم عن و املادة الدراسية على السبورة لتاريخوكتبت الباحثة ا

  .املادة الدراسية وخطوات تعليمها

 عرض املادة -٢

ستبانة ملعرفة أراء الطلبة يف تعلم اللغة العربية خصوصا يف اال وزعت الباحثة

، و يف تعليم مهارة الكالم  Bukan Empat Mataاستخدام بنموذج برنامج التلفاز 

  .لطلبة كيفية اجابتهااحثة لشرحت الب

وشرحت الباحثة كيفية . ختبار البعدي لطلبةأسئلة االوزعت الباحثة 

  .اجابتها



 

 

 

 ختتاماال -٣

وبعد ذلك اختتمت . باحملادثة مع الطلبة بعديختبار البعد انتهاء عملية اال

 .الباحثة الدرس باحلمدلة و الدعاء، مث سلمت على الطلبة وخرجوا من الفصل

  عرض بيانات المقابلة وتحليلها و مناقشتها: لمبحث الثاني ا

 نتائج مقابلة قبل الدراسة الميدانية  -أ 

قامت الباحثة باملقابلة مع رئيس املدرسة و مدرس اللغة العربية قبل الدراسة 

أما ، )Drs. Hambali(واملقابلة مع رئيس املدرسة مع الدكتورندوس حنبلي . امليدانية

  :لي نتائجها فيما ي

تعليم اللغة العربية يف املدرسة الثانوية اإلسالمية بالجنفيدي هي مادة واجبة لطلبة 

 ستطيعأن ي ومن أهدافها  (KTsP). اتباعا إىل املنهج على املستوى الوحدة الدراسية

ييم ملعرفة والتق .الطلبة  التحدث و التكلم اليوم، وكذلك يف كل املهارات األخرى

بالجنفيدي يقوم املدرس احلكومية ملدرسة الثانوية اإلسالمية طلبة امستوى كفائة 

  . تهم بطريقة الكتابةإمتحان بعد انتهاء املادة، وتدريببتدريبات و 

 Najmiati)جنمييات مفتاح مث قامت الباحثة مع مدرسة اللغة العربية و هي  

Miftah)  ة معها فيما يلي ونتائجها بعد املقابل:  

فظ و الرتمجة وطريقة القواعد و احلند تعليم اللغة العربية طريقة الطرائق املستخدمة ع

و طريقة جكسو، و االستجابة الطلبة يف عملية التعليم و  الرتمجة و الطريقة اإلنتقائية

التعلم أم حيفظون كل القواعد و املفردات، و أما اللغة اليت استخدمتها املدرسة يف 

و املشكالت اليت تواجهها املدرسة يف . ة اإلندونسيةتعليم اللغة العربية باستخدام اللغ

تعليم اللغة العربية هي كثرة املواد الدراسية اليت البد على الطلبة أن يدرسها ألنه لقد 

و . فرض عليهم أن يدرسوا أنواعا من املواد الدينية و املواد الكونية و االجتماعية

و اليستطيعوا أن يطبقوا القواعد عند  الطلبة يصعب عليهم تعبري الكالم باللغة العربية



 

 

 

قراءة النص و التستخدم املدرسة الوسائل املتعددة و املقدمة ليساعد الطلبة مثل 

  .احلاسوب و الفرويكتور وغريمها إال السبورة و بطاقة الصور و القلم الصيىن

 مقابلة بعد الدراسة الميدانيةالنتائج   -ب 

و مدرس اللغة العربية بعد الدراسة  قامت الباحثة املقابلة مع رئيس املدرسة

، )Drs. Hambali(ونتائجها بعد املقابلة مع رئيس املدرسة الدكتورندوس حنبلي . امليدانية

  :أما نتائجها فيما يلي 

إحدى برنامج احلواري يف  يعين  Bukan Empat Mataاستمع إىل برنامج التلفاز  لقد

و مل يستمع إىل تعليم ). Tukul arwana(توكول أروانا  قدمه السيدي اليت ٧ترانس 

  .اللغة العربية بنموذج هذا الربنامج

 Najmiati)جنمييات مفتاح مث قامت الباحثة مع مدرسة اللغة العربية و هي 

Miftah)  ة معها فيما يلي ونتائجها بعد املقابل:  

يف و لكن مل تستمع و مل تطبق  Bukan Empat Mataاستمعت املدرسة برنامج التلفاز 

أن تعليم بنموذج برنامج التلفاز  رى مدرسة اللغة العربيةتو . عملية تعليم اللغة العربية

Bukan Empat Mata  م خصوصا يف صة الكاملة لدى الطلبة لرتقي كفاءيعطي الفر

يتعلق  الطلبة عن الشيئ ألن يف هذه اإلسرتاتيجية تكلم وحتدث. كالممهارة ال

الطلبة باللغة العربية بسهولة حىت ميارس الطلبة يف نطق ويعرب . خبربم حىت اليكلفهم

وليس يف هذه االسرتاتيجية بشكل احلوار فحسب و لكن .األصوات و املفردات

  . يشتمل الغناء و اللعب أيضا
 

 

 

 

 

  



 

 

 

  تحليل و مناقشة بيانات المقابلة  -ج

 تحليل و مناقشة نتائج المقابلة قبل الدراسة الميدانية  -١

  :ابلة استنتجت الباحثة األمور اآلتية بعد عرض بيانات املق

أن يستطيع الطلبة  أهداف تعليم اللغة العربية يف هذه املدرسة هي من  )أ 

. ، وكذلك يف كل املهارات األخرىيةاليومحول األنشطة التحدث و التكلم 

درس أن خيتار الطريقة اجليدة و اإلسرتاتيجية اجلذابة فلذلك البد على امل

 .ة قدرم مناسبا باألهداف املرجوةفع الطلبة يف ترقيلتد

. يف نظر الباحثة أن حتفيظ املفردات وحده اليؤدى إىل بتعبري اللغة العربية   )ب 

حىت يستطيع الطلبة توظيف تلك املفردات . و لكن يشتمل باملمارسة أيضا

. 

من املشكالت اليت تواجهها املدرسة يف تعليم اللغة العربية هي كثرة املواد   )ج 

 جيب على الطلبة تعلمها، فلذلك قلة احلصص الدراسية لتعلم الدراسية اليت

 .اللغة العربية

 تحليل و مناقشة نتائج المقابلة بعد الدراسة الميدانية -٢

  :بعد عرض بيانات املقابلة استنتجت الباحثة األمور اآلتية 

هي إحدى   Bukan Empat Mataسرتاتيجية بنموذج برنامج التلفاز الن اإ 

فلذلك هذه اإلسرتاتيجية تعطي الفرصة لدى , يأسس باحلوار ليتااسرتاتيجية 

ي كفائتهم خصوصا يف مهارة الكالم، ألن هناك ممارسة كثرية يف نطق لرتق الطلبة

حىت ذه املمارسة تدفع الطلبة للتكلم باللغة العربية مع .  املفردات و اجلمال

 .أصدقائهم و تساعدهم يف ترقية قدرم

  



 

 

 

  عرض بيانات االستبانة وتحليلها و مناقشتها:  لثالمبحث الثا

 عرض بيانات االستبانة قبل الدراسة الميدانية  - أ

قامت الباحثة باستبانة طلبة الفصل احلادي عشر هو ميدان البحث قبل إجراء 

الدراسة امليدانية، عدد الطلبة الذين قامت الباحثة يف استبانتهم ثالثة و ثالثون طالبا، 

، لقد اختارت الباحثة أسئلة حول هذه اللغة، ٢٠١٢مارس  ١٥يف يوم اخلميس 

  :وهي

 ٤،٥الجدول 

  ستبانة من الطلبة قبل الدراسة الميدانيةنتيجة اال

  األسئلة  الرقم
  (%)اإلجابة بنسبة مائوية

  ج  ب  أ

  هل أنت حتب ان تتعلم اللغة العربية ؟  ١

 نعم   )أ 

 أحيانا   )ب 

  ال  )ج 

٦٤،٧  

  

  

  

١٤،٧  ٢٠،٦  

  عندما تدرس اللغة العربية ؟ )ة(هل أنت سعيد   ٢

 نعم  )أ 

 أحيانا  )ب 

  ال  )ج 

١٤،٧  ٢٦،٥  ٥٨،٨  



 

 

 

كيف االستجابة منكم عندما تعلم اللغة العربية   ٣

  خصوصا يف نطق األصوات و إستعمال املفردات ؟

 مسرور  )أ 

 معتدل   )ب 

  غري مسرور  )ج 

١٥،١  ٤٥،٦  ٣،٣٩  

بالنسبة اىل االسرتاتيجية املستخدمة، هل تساعدك يف   ٤

ية خصوصا يف نطق األصوات و التعبري باللغة العرب

  استعمال املفردات ؟

 تساعد  )أ 

 تساعد على قدر ما  )ب 

   ال تساعد  )ج 

٤١،٢  ٣٥،٣  ٢٣،٥  

بالنسبة اىل االسرتاتيجية املستخدمة، هل تسهل لك   ٥

  يف فهم املادة الدراسية؟

 تسهل  )أ 

 تسهل على قدر ما  )ب 

  ال تسهل  )ج 

٢٠،٦  ٤٤،١  ٣٥،٣  

سرتاتيجية بالتكلم باللغة العربية باال) ة(هل أنت سعيد  ٦

  املستخدمة؟

 نعم  )أ 

 أحيانا  )ب 

  ال  )ج 

٤٤،١  ٣٢،٤  ٢٣،٥  



 

 

 

بالنسبة اىل االسرتاتيجية املستخدمة، هل تدفعك يف   ٧

  التكلم باللغة العربية ؟

 تدفع  )أ 

 تدفع على قدر ما  )ب 

  ال تدفع  )ج 

٥٥،٩  ٢٦،٥  ١٧،٦  

بالنسبة اىل االسرتاتيجية املستخدمة ، هل متكنك من   ٨

  الشجاعة يف التكلم باللغة العربية؟

 عمن  )أ 

 أحيانا  )ب 

  ال  )ج 

٥٥،٩  ٢٦،٥  ١٧،٦  

بالنسبة االسرتاتيجية املستخدمة، هل متكنك من   ٩

  الشجاعة يف تقدمي األسئلة و اإلجابة باللغة العربية ؟

  نعم  )أ 

 أحيانا  )ب 

  ال  )ج 

٥٥،٩  ٢٩،٤  ١٤،٧  

بالنسبة اىل االسرتاتيجية املستخدمة، هل تزود فهمك   ١٠

  لتعلم اللغة العربية ؟

 تزود فهم  )أ 

 ما تزود فهم على قدر  )ب 

  ال تزود فهم  )ج 

٢٩،٤  ٤١،٢  ٢٩،٤  

  :إعتمادا على هذا اجلدول، تبني الباحثة البيان فيما يلي 



 

 

 

 عن حب الطلبة يف تعلم اللغة العربية  - ١

ويتكونون . من اجلدول السابق ترى الباحثة أن الطلبة حيبون تعلم اللغة العربية

ون ومن هذه البيانات تفسر الباحثة أم يرغب. طالبا ٢٢حسب % ٦٤،٧

 .يف تعلم اللغة العربية

 عندما تدرس اللغة العربية) ة(عن سعيد  - ٢

من اجلدول السابق ترى الباحثة أن أكثر الطلبة سعيدون عند تعلم اللغة 

 %.٢٦،٥طالبا أو  ٢٠العربية وعددهم 

 عن إستجابة الطلبة عن االسرتاتيجية املستخدمة - ٣

معتدل على مستوى  من اجلدول السابق ترى الباحثة أن أكثر الطلبة خيتار

 .ويدل هذا اجلدول على أن االسرتاتيجية املستخدمة معتدلة% ٤٥،٥

 عن دور االسرتاتيجية املستخدمة لتساعد الطلبة يف التعبري باللغة العربية - ٤

على " التساعد"من اجلدول السابق ترى الباحثة أن أكثر الطلبة خيرت 

املستخدمة  ويدل عن هذه اجلدول أن االسرتاتيجية% ٤١،٢مستوى 

 .التساعد الطلبة يف تعبري اللغة العربية

 عن دور االسرتاتيجية املستخدمة لتسهل على الطلبة فهم املادة الدراسية - ٥

ويف اجلدول السابق وجدت الباحثة أن االسرتاتيجية املستخدمة تسهل على 

 %. ٣٣،١قدر ما للطلبة يف فهم املادة الدراسية، يدل هذا القول 

 لم باللغة العربية باالسرتاتيجية املستخدمةالتك) ة(سعيد  - ٦

على مستوى " ال"من اجلدول السابق ترى الباحثة أن أكثر الطلبة خيرت 

ويدل عن هذا اجلدول أن االسرتاتيجية املستخدمة الجتعل الطلبة % ٤٤،١

 .سعيدين يف التكلم باللغة العربية

 اللغة العربيةعن دور االسرتاتيجية املستخدمة يف دفع الطلبة يف تكلم  - ٧



 

 

 

ويف اجلدول السابق وجدت الباحثة أن االسرتاتيجية املستخدمة التدفع 

 %.٥٥،٩الطلبة يف تكلم اللغة العربية، يدل هذا القول 

عن دور االسرتاتيجية املستخدمة يف متكني الطلبة للشجاعة يف التكلم باللغة  - ٨

 العربية

على مستوى " ال" من اجلدول السابق ترى الباحثة أن أكثر الطلبة خيرت

ويدل عن هذا اجلدول أن االسرتاتيجية املستخدمة التشجع % ٥٥،٩

 .الطلبة يف تكلم اللغة العربية

دور االسرتاتيجية املستخدمة يف متكني الطلبة من الشجاعة يف تقدمي األسئلة  - ٩

 و اإلجابة

على مستوى " ال"من اجلدول السابق ترى الباحثة أن أكثر الطلبة خيرت 

يدل عن هذا اجلدول أن االسرتاتيجية املستخدمة التشجع و % ٥٥،٩

 .الطلبة يف تقدمي األسئلة و اإلجابة  باللغة العربية

 عن دور االسرتاتيجية املستخدمة يف تزويد فهم الطلبة لتعلم اللغة العربية -١٠

على " على قدر ما"من اجلدول السابق ترى الباحثة أن أكثر الطلبة خيتار 

عن هذه اجلدول أن االسرتاتيجية املستخدمة تزود ويدل % ٤١،٢مستوى 

  .فهم على قدر ما للطلبة يف تعلم اللغة العربية

 عرض بيانات االستبانة بعد الدراسة الميدانية  - ب

قامت الباحثة باستبانة طلبة الفصل احلادي عشر هو ميدان البحث بعد إجراء 

انتهم ثالثة و ثالثون طالبا، يف الدراسة امليدانية، عدد الطلبة الذين قامت الباحثة باستب

  :، لقد اختارت الباحثة أسئلة حول هذه اللغة، وهي ٢٠١٢أبريل  ٣يوم الثالثأ 

 

 



 

 

 

  ٤،٦ الجدول

  الدراسة الميدانية بعدستبانة من الطلبة نتيجة اال

  األسئلة  الرقم

اإلجابة بالنسبة مائوية 

(%)  

  ج  ب  أ

  هل أنت حتب ان تتعلم اللغة العربية ؟  ١

 نعم   )أ 

 أحيانا   )ب 

  ال  )ج 

٦،١  ١٢،١  ٨١،٨  

  عندما تدرس اللغة العربية ؟) ة(هل أنت سعيد   ٢

 نعم  )أ 

 أحيانا  )ب 

  ال  )ج 

٣،١  ١٥،١  ٨١،٨  

كيف االستجابة منكم عندما تعلم اللغة العربية خصوصا   ٣

يف نطق األصوات و إستعمال املفردات بنموذج برنامج 

  ؟ Bukan Empat Mataالتلفاز 

 مسرور  )أ 

 معتدل   )ب 

  غري مسرور  )ج 

٩،١  ١٨،٢  ٧٢،٧  

 Bukanبالنسبة لالسرتاتيجية بنموذج برنامج التلفاز   ٤

Empat Mata  مستخدمة، هل تساعدك يف تعبري اللغة

٩،١  ١٨،٢  ٧٢،٧  



 

 

 

  العربية خصوصا يف نطق األصوات و استعمال املفردات ؟

 تساعد  )أ 

 تساعد على قدر ما  )ب 

   ال تساعد  )ج 

 Bukanبالنسبة لالسرتاتيجية بنموذج برنامج التلفاز   ٥

Empat Mata  مستخدمة، هل تسهل لك فهم املادة

  الدراسية؟

 تسهل  )أ 

 تسهل على قدر ما  )ب 

  ال تسهل  )ج 

٩،١  ٢٤،٢  ٦٦،٧  

لتكلم اللغة العربية باسرتاتيجية منوذج ) ة(هل أنت سعيد   ٦

  مستخدمة ؟ Bukan Empat Mataبرنامج التلفاز 

 نعم  )أ 

 أحيانا  )ب 

  ال  )ج 

٩،١  ٢٤،٢  ٦٦،٧  

 Bukanج التلفاز بالنسبة لالسرتاتيجية بنموذج برنام  ٧

Empat Mata  مستخدمة، هل تدفعك يف تكلم اللغة

  العربية خصوصا يف نطق األصوات و استعمال املفردات؟

 تدفع  )أ 

 تدفع على قدر ما  )ب 

  ال تدفع  )ج 

٦،١  ٢٤،٢  ٦٩،٧  



 

 

 

 Bukanبالنسبة لالسرتاتيجية بنموذج برنامج التلفاز   ٨

Empat Mata  مستخدمة ، هل متكنك من الشجاعة يف

للغة العربية خصوصا يف نطق األصوات و التكلم با

  استعمال املفردات ؟

 نعم  )أ 

 أحيانا  )ب 

  ال  )ج 

٣،١  ٢٧،٢  ٦٩،٧  

 Bukanبالنسبة لالسرتاتيجية بنموذج برنامج التلفاز   ٩

Empat Mata  مستخدمة، هل متكنك من الشجاعة يف

  تقدمي األسئلة و اإلجابة ؟

  نعم  )أ 

 أحيانا  )ب 

  ال  )ج 

٣،١  ٢٧،٢  ٦٩،٧  

 Bukanبنموذج برنامج التلفاز  بالنسبة لالسرتاتيجية  ١٠

Empat Mata  مستخدمة، هل تزود فهمك لتعلم اللغة

  العربية؟

 تزود فهم  )أ 

 تزود فهم على قدر ما  )ب 

  ال تزود فهم  )ج 

٦،١  ٢٤،٢  ٦٩،٧  

  : اعتمادا على هذا اجلدول، تبني الباحثة البيان فيما يلي 

 عن حب الطلبة يف تعلم اللغة العربية - ١



 

 

 

ويتكونون . ثة أن الطلبة حيبون تعلم اللغة العربيةمن اجلدول السابق ترى الباح

ومن هذه البيانات تفسر الباحثة أم يرغبون يف . طالبا ٢٧حسب % ٨١،٨

 .تعلم اللغة العربية

 عندما تدرس اللغة العربية) ة(عن سعيد   - ٢

من اجلدول السابق ترى الباحثة أن أكثر الطلبة سعيدون عند تعلم اللغة العربية 

 %.٨١،٨البا أو ط ٢٧وعددهم 

  Bukan Empat mataعن إستجابة الطلبة عن االسرتاتيجية بنموذج برنامج التلفاز - ٣

 مستخدمة

من اجلدول السابق ترى الباحثة أن أكثر الطلبة خيتار مسرور على مستوى 

 ويدل عن هذه اجلدول أن االسرتاتيجية املستخدمة معتدلة%  ٧٢،٧

مستخدمة  Bukan Empat mataلتلفازعن دور االسرتاتيجية بنموذج برنامج ا - ٤

 لتساعد الطلبة يف التعبري باللغة العربية

على مستوى " تساعد"من اجلدول السابق ترى الباحثة أن أكثر الطلبة خيتار 

 Bukanويدل هذا اجلدول أن االسرتاتيجية بنموذج برنامج التلفاز % ٧٢،٧

Empat mata تساعد الطلبة يف التعبري باللغة العربية. 

مستخدمة Bukan Empat mataعن دور االسرتاتيجية بنموذج برنامج التلفاز  - ٥

 لتسهل على الطلبة فهم املادة الدراسية

ويف اجلدول السابق وجدت الباحثة أن االسرتاتيجية بنموذج برنامج التلفاز 

Bukan Empat mata  تسهل على الطلبة يف فهم املادة الدراسية، يدل هذا القول

٦٦،٧.% 

 Empat mataيتكلم اللغة العربية باسرتاتيجية بنموذج برنامج التلفاز ) ة(سعيد  - ٦

Bukan مستخدمة 



 

 

 

ويف اجلدول السابق وجدت الباحثة أن االسرتاتيجية بنموذج برنامج التلفاز 

Bukan Empat mata  تدفع الطلبة يف تكلم اللغة العربية، يدل هذا القول

٦٦،٧.%  

مستخدمة Bukan Empat mataج التلفاز عن دور االسرتاتيجية بنموذج برنام - ٧

 لتدفع الطلبة يف تكلم اللغة العربية

مستخدمة Bukan Empat mataعن دور االسرتاتيجية بنموذج برنامج التلفاز  - ٨

 لتمكن الطلبة من الشجاعة يف التكلم باللغة العربية

على مستوى " نعم"من اجلدول السابق ترى الباحثة أن أكثر الطلبة خيتار 

 Bukanويدل هذا اجلدول أن االسرتاتيجية بنموذج برنامج التلفاز % ٦٩،٧

Empat mata تشجع الطلبة يف تكلم اللغة العربية.  

مستخدمة لتمكن Bukan Empat mataدور االسرتاتيجية بنموذج برنامج التلفاز  - ٩

 الطلبة لشجاعة يف تقدمي األسئلة و اإلجابة

على مستوى " نعم"لبة خيتار من اجلدول السابق ترى الباحثة أن أكثر الط

 Bukanويدل هذا اجلدول أن االسرتاتيجية بنموذج برنامج التلفاز % ٦٩،٧

Empat mata تشجع الطلبة يف تقدمي األسئلة و اإلجابة  باللغة العربية. 

مستخدمة يف Bukan Empat mataعن دور االسرتاتيجية بنموذج برنامج التلفاز  -١٠

 العربية تزويد فهم الطلبة لتعلم اللغة

على مستوى " تزود فهم"من اجلدول السابق ترى الباحثة أن أكثر الطلبة خيتار 

 Bukanويدل هذا اجلدول أن االسرتاتيجية بنموذج برنامج التلفاز % ٦٩،٧

Empat mata تزود فهم الطلبة يف تعلم اللغة العربية.  

 

 

  



 

 

 

  ليل بيانات اإلستبانة و مناقشاتهاتح  -ج

 االستبانة قبل الدراسة الميدانية تحليل و مناقشة نتائج -١

طلبة الفصل احلادي عشر الذين عددهم  تري الباحثة بعد إجراء االستبانة على

  :ثالثة وثالثون طالبا األمور التالية 

أن املدرسة قد جنحت يف حتبيب الطلبة يف اللغة العربية، وهذه فرصة نفسية   ) أ

غتنم هذه الفرصة باختاذ أنواع لتنمية مهارم اللغوية، فالبد جلميع اجلهات أن ت

و احلب هو أول . من الوسائل و الطرق و يطورها يف عملية تعليم اللغة العربية

منفذ للوصول إىل حتقيق األهداف املنشودة يف حياة الناس، وإذا أحب الطلبة 

 .هذه اللغة فسوف يسهل عليهم تعلمها و السيطرة على مجيع مهارا

الطلبة  عن االسرتاتيجية، كثريا من إجابتهم أن بعد اإلطالع على إجابة     ) ب

االسرتاتيجية مستخدمة قلة دورها لرتقية الطلبة يف تعلم اللغة العربية خصوصا 

حىت يصعب على الطلبة تقدمي األسئلة و اإلجابة و أفكارهم . يف مهارة الكالم

يف  ذه احلال جيعل ممارسة الطلبة قليال حىت يصعب الطلبة. باللغة العربية

ويف نظر الباحثة أن الكالم حيتاج إىل ممارسة كثرية ألن ميارس .  تنمية قدرم

فلذلك البد أن ندرس هذه . الطلبة ا يف نطق الكلمات و مجال اللغة العربية

 .ل عليهم يف تعبري باللغة العربيةاألشياء باالسرتاتيجية اليت تدفع الطلبة و تساه

 

 انة بعد الدراسة الميدانيةتحليل و مناقشة نتائج االستب -٢

طلبة الفصل احلادي عشر الذين عددهم  ستبانة علىبعد إجراء اال ترى الباحثة

  :ثالثة وثالثون طالبا األمور التالية 

إن معظم الدارسني زادت رغبتهم يف اللغة العربية و تعلمها، و ذلك يف   )أ 

يف قاعة نظر الباحثة يرجع إىل فهم أسرار اللغة و تنوع نشاطات تعلمها 



 

 

 

و أي تعلم اليهتم جبانب الفكر و الفهم جيعل املادة جافة . الدرس

 .الروح فيها

يف نظر الطلبة وما طبقوه يف الفصل من تعلم اللغة العربية باستخدام   )ب 

هذه االسرتاتيجية إا تساعدهم كثريا يف تعلم اللغة العربية فهما و 

 .تطبيقيا

تساعدهم و تدفعهم يف  معظم الطلبة يقولون إن هذه االسرتتيجية  )ج 

التعبري باللغة العربية، وذلك بسبب تنوع أنشطة و كثرة التطبيق اليت 

  .ميارس الطلبة على التعبري الشفهي

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

  



 

 

 

  االختبار و تحليلها و مناقشاتها بيانات عرض:  المبحث الرابع 

  االختبار القبلي من البيانات عرض  -  أ

 لضابطةا المجموعة لطلبة القبلي االختبار نتيجة - ١

 الطلبة قدرةملعرفة  القبلي باالختبار الباحثة قامت التعليم، عملية إجراء قبل

 الطلبةقدرة  قياس يف املعيار العربية اللغة الباحثة استخدمت الكالم، مهارة يف األولية

  :يف اجلدول التايل  املفردات و السليم النطق على

 ٤،٧الجدول 

  المفردات و السليم نطقال على الطلبةقدرة  قياس في المعيار

  نطق سليم  نتيجة

١٠٠- ٩١  

٩٠- ٧١  

٧٠- ٦١  

٦٠- ٥١  

  

٥٠-٠  

  

  .الكالم يف األخطاء قلة

  .املقصود املعىن يفهم ولكن واضحة الكالم أخطاء

  .أكثر اهتمام تقتضى الكالم أخطاء

 إىل احلاجة إىل يؤّدى الكالم ألخطاء الفهم صعوبة

  .الكالم تكرار

  .قطعا الفهم عدم تسبب الظاهرة الكالم أخطاء

  المفردات  نتيجة

١٠٠- ٩١  

  

٩٠- ٧١  

 يستخدمها كما اصطالحية عبارة أو املفردات استخدام

  .الناطق

 الفكرة تكرار أو مناسبة غري اصطالحية عبارة استخدام



 

 

 

  

٧٠- ٦١  

  

٦٠- ٥١  

٥٠-٠  

  .حمدودة املفردات ألن املاضية

 ألن الكالم قلة بالتكرار، اخلاطئة الكلمات استخدام

  .قليلة داتاملفر 

   .الفهم صعوبة تسبب اليت املفردات وقلة خطاءاأل وقوع

  .حمدودة املفردات ألن الكالم عدم

  

  .اجلدول يف يبدو الضابطة اموعة لطلبة القبلي االختبارفنتيجة 

   ٤،٨الجدول 

  مجموعة الضابطةل االختبار القبلينتيجة  

  تقدير  المجموع  كفاءة الطلبة  الرقم

  فرداتالم  نطق سليم

  مقبول  ٦٠  ٦٠  ٦٠  ١

  مقبول  ٥٥  ٥٥  ٥٥  ٢

  مقبول  ٥٥  ٥٥  ٥٥  ٣

  مقبول  ٦٠  ٦٠  ٦٠  ٤

  مقبول  ٦٠  ٦٠  ٦٠  ٥

  مقبول  ٥٨  ٥٨  ٥٨  ٦



 

 

 

  جيد  ٦١  ٦٠  ٦٢  ٧

  مقبول  ٥٥  ٥٥  ٥٥  ٨

  مقبول  ٥٩  ٥٨  ٦٠  ٩

  مقبول  ٥٥  ٥٥  ٥٥  ١٠

  مقبول  ٥٥  ٥٥  ٥٥  ١١

  مقبول  ٥٥  ٥٥  ٥٥  ١٢

  مقبول  ٦٠  ٦٠  ٦٠  ١٣

  جيد  ٦٢  ٦١  ٦٣  ١٤

  جيد  ٦٥  ٦٥  ٦٥  ١٥

  جيد  ٦٥  ٦٥  ٦٥  ١٦

  مقبول  ٦٠  ٦٠  ٦٠  ١٧

  مقبول  ٥٨  ٥٨  ٥٨  ١٨

  مقبول  ٥٨  ٥٨  ٥٨  ١٩

  مقبول  ٦٠  ٦٠  ٦٠  ٢٠

  مقبول  ٥٥  ٥٥  ٥٥  ٢١

  مقبول  ٥٥  ٥٥  ٥٥  ٢٢

  مقبول  ٦٠  ٦٠  ٦٠  ٢٣



 

 

 

  مقبول  ٦٠  ٦٠  ٦٠  ٢٤

  جيد  ٦٣  ٦٣  ٦٣  ٢٥

  مقبول  ٦٠  ٦٠  ٦٠  ٢٦

  مقبول  ٥٥  ٥٥  ٥٥  ٢٧

  مقبول  ٦٠  ٦٠  ٦٠  ٢٨

  مقبول  ٥٨  ٥٨  ٥٨  ٢٩

  مقبول  ٥٩  ٥٨  ٦٠  ٣٠

  مقبول  ٥٥  ٥٥  ٥٥  ٣١

  مقبول  ٥٥  ٥٥  ٥٥  ٣٢

  مقبول  ٦٠  ٦٠  ٦٠  ٣٣

١٩٣١  ١٩٢٧  ١٩٣٥  
  مقبول

٥٨،٥٢  ٥٨،٣٩  ٥٨،٦٣  

  

الضابطة  جمموعة لطلبة القبلي االختبار نتائج أن يتضح )٨( اجلدول إىل نظرا

  : يأيت ما إىل تصنيفها ميكن

  أحد ال :   ممتاز درجة  )أ 

 أحد ال :   جيدجدا درجة  )ب 

  طالب ٥ :   جيد درجة  )ج 

 ابطال ٢٨ :   مقبول درجة  )د 



 

 

 

 أحد ال:   ضعيف درجة  )ه 

 

  ٤،٩الجدول

  الضابطة لمجموعة القبلي االختبار لنتيجة مئوية نسبة 

  نسبة مائوية  الدرجة  عدد الطلبة  مسافة تحديد النتيجة  الرقم

١  

٢  

٣  

٤  

٥  

١٠٠-٩١  

٩٠-٧١  

٧٠-٦١  

٦٠-٥١  

٥٠- ٠  

٠  

٠  

٥  

٢٨  

٠  

  ممتاز

  جيد جدا

  جيد

  مقبول

  ضعيف

-  

-  

١٥،٢ %  

٨٤،٨ %  

-  

  ١٠٠    ٣٣  ١٠٠ %  

 كما الضابطة جموعة لطلبة القبلي االختبار نتائج عن التكرار ملعرفة توضيحا

 مستوى على % ٨٤،٨ و جيد مستوى على%  ١٥،٢  يف اجلدول ةالباحث تعرض

  .وضعيفجدا  وجيد ممتاز مستوى يف أحد وال مقبول

  : يلي كما الرمز ةالباحث تاستخدم املعدلة النتيجة رفةملع

   مجموع  الدرجات  :املعدلة  الدرجة
مجموع الطلبة    x  ١٠٠ = %����   

�� x  ٥٨،٥١%=١٠٠  

يتأكد البحث، هذا يف املستخدم املعيار حسب السابقة، املعادلة نتيجة من

 ألن " مقبول" مستوى على قبليال االختبار يف الكالم يف الطلبة أن قدرة للباحثة

  .٥٨،٥١ .نتيجتهم  معدل

  



 

 

 

 التجربة مجموعة لطلبة القبلي االختبار نتيجة -٢

 الطلبة قدرةملعرفة  القبلي باالختبار الباحثة قامت التعليم، عملية إجراء قبل

 يف يبدو تجربةال اموعة لطلبة القبلي االختبارفنتيجة ، الكالم مهارة يف األولية

  .اجلدول

 
    ٤،١٠ الجدول

  القبلي لمجموعة التجربةالختبار نتيجة ا

  الرقم
  كفاءة الطلبة

  تقدير  المجموع
  المفردات  نطق األصوات

  مقبول  ٥٧  ٥٧  ٥٧  ١

  مقبول  ٥٥  ٥٥  ٥٥  ٢

  مقبول  ٥٥  ٥٥  ٥٥  ٣

  جيد  ٦٢  ٦٢  ٦٢  ٤

  مقبول  ٥٨  ٥٨  ٥٨  ٥

  مقبول  ٥٥  ٥٥  ٥٥  ٦

  مقبول  ٦٠  ٦٠  ٦٠  ٧

  جيد  ٦٣  ٦٣  ٦٣  ٨

  مقبول  ٥٩  ٥٨  ٦٠  ٩



 

 

 

  مقبول  ٥٥  ٥٥  ٥٥  ١٠

  جيد  ٦٢  ٦٢  ٦٢  ١١

  مقبول  ٦٠  ٦٠  ٦٠  ١٢

  جيد  ٦٢  ٦٢  ٦٢  ١٣

  جيد  ٦٣  ٦٣  ٦٣  ١٤

  مقبول  ٥٨  ٥٨  ٥٨  ١٥

  مقبول  ٥٥  ٥٥  ٥٥  ١٦

  مقبول  ٦٠  ٦٠  ٦٠  ١٧

  مقبول  ٥٦  ٥٥  ٥٧  ١٨

  مقبول  ٥٨  ٥٨  ٥٨  ١٩

  مقبول  ٥٦  ٥٦  ٥٦  ٢٠

  مقبول  ٦٠  ٦٠  ٦٠  ٢١

  جيد  ٦٥  ٦٥  ٦٥  ٢٢

  مقبول  ٥٥  ٥٥  ٥٥  ٢٣

  مقبول  ٥٨  ٥٨  ٥٨  ٢٤

  مقبول  ٦٠  ٦٠  ٦٠  ٢٥

  مقبول  ٦٠  ٦٠  ٦٠  ٢٦



 

 

 

  جيد  ٦٣  ٦٣  ٦٣  ٢٧

  مقبول  ٦٠  ٦٠  ٦٠  ٢٨

  مقبول  ٥٨  ٥٨  ٥٨  ٢٩

  مقبول  ٥٥  ٥٥  ٥٥  ٣٠

  مقبول  ٥٨  ٥٨  ٥٨  ٣١

  مقبول  ٥٥  ٥٥  ٥٥  ٣٢

  مقبول  ٦٠  ٦٠  ٦٠  ٣٣

  ١٩٣٦  ١٩٣٤  ١٩٣٨  
  مقبول

٦٧،٥٨  ٥٨،٦١   ٥٨،٧٢  

 

   : يلي  فيما تصنيفها ميكن التجربة جمموعة طلبةل القبلي االختبار ئجنتا و

 أحد ال :     ممتاز درجة  )أ 

 أحد ال :   جيدجدا درجة  )ب 

 طالب ٧ :     جيد درجة  )ج 

 طالبا ٢٦ :   مقبول درجة  )د 

 أحد ال :   ضعيف درجة  )ه 

  

 

 



 

 

 

  ٤،١١الجدول

  التجربة لمجموعة القبلي االختبار لنتيجة مئوية نسبة 

  نسبة مائوية  الدرجة  عدد الطلبة  نتيجةمسافة تحديد ال  الرقم

١  

٢  

٣  

٤  

٥  

١٠٠-٩١  

٩٠-٧١  

٧٠-٦١  

٦٠-٥١  

٥٠- ٠  

٠  

٠  

٧  

٢٦  

٠  

  ممتاز

  جيد جدا

  جيد

  مقبول

  ضعيف

-  

-  

٢١،٢١ %  

٧٩،٧٨ %  

-  

  ١٠٠    ٣٣  ١٠٠ %  

 

 تعرض كما التجربة وعةمجم لطلبة القبلي االختبار نتائج عن التكرار ملعرفة توضيحا

 على% ٢١،٢١ تجربةال موعة الكالم يف الطلبة قدرة أن يتضح اجلدولة يف الباحث

جدا  وجيد ممتاز مستوى يف أحد وال مقبول مستوى على% ٧٩،٧٨ و جيد مستوى

  .وضعيف

  : يلي كما الرمز ةالباحث تاستخدم املعدلة النتيجة ملعرفة

   مجموع  الدرجات  :املعدلة   الدرجة
مجموع الطلبة    x  ١٠٠ = %1936  

�� x  ٦٦،٥٨%=١٠٠  

  

 يتأكد للباحثة البحث، هذا يف املستخدم املعيار حسب السابقة، املعدلة نتيجة من

 معدل ألن " مقبول" مستوى على القبلي االختبار يف الكالم يف الطلبة أن قدرة

  ٥٨،٦٦ نتيجتهم 



 

 

 

 االختبار البعدي من البيانات عرض  - ب

 الضابطة المجموعة لطلبة البعدي االختبار نتيجة -١

هذه نتيجة ملعرفة كفاءة الكالم لطلبة يف جمموعة الضابطة بعدم االسرتاتيجية 

Bukan Empat Mata فتحلل الباحثة نتائج الطلبة من االختبار . يف تعليم مهارة الكالم

 : القبلي و اإلختبار البعدي، فيما يلي

  ٤،١٢الجدول 

  مجموعة الضابطة لاالختبار البعدي نتيجة 

  الرقم
  ةكفاءة الطلب

  تقدير  المجموع
  المفردات  نطق األصوات

  جيد  ٦٣  ٦٣  ٦٣  ١

  مقبول  ٥٨  ٥٨  ٥٨  ٢

  مقبول  ٥٨  ٥٨  ٥٨  ٣

  جيد  ٦٣  ٦٣  ٦٣  ٤

  مقبول  ٦٠  ٦٠  ٦٠  ٥

  مقبول  ٥٨  ٥٨  ٥٨  ٦

  جيد  ٦٥  ٦٥  ٦٥  ٧

  مقبول  ٦٠  ٦٠  ٦٠  ٨

  مقبول  ٦٠  ٦٠  ٦٠  ٩



 

 

 

  مقبول  ٥٥  ٥٥  ٥٥  ١٠

  مقبول  ٥٨  ٥٨  ٥٨  ١١

  مقبول  ٥٥  ٥٥  ٥٥  ١٢

  مقبول  ٦٠  ٦٠  ٦٠  ١٣

  جيد  ٦٣  ٦٣  ٦٣  ١٤

  جيد  ٦٥  ٦٥  ٦٥  ١٥

  جيد  ٦٥  ٦٥  ٦٥  ١٦

  مقبول  ٦٠  ٦٠  ٦٠  ١٧

  مقبول  ٥٨  ٥٨  ٥٨  ١٨

  مقبول  ٦٠  ٦٠  ٦٠  ١٩

  مقبول  ٦٠  ٦٠  ٦٠  ٢٠

  مقبول  ٥٨  ٥٨  ٥٨  ٢١

  مقبول  ٥٨  ٥٨  ٥٥  ٢٢

  مقبول  ٦٠  ٦٠  ٦٠  ٢٣

  مقبول  ٦٠  ٦٠  ٦٠  ٢٤

  جيد  ٦٥  ٦٥  ٦٥  ٢٥

  جيد  ٦٣  ٦٣  ٦٣  ٢٦



 

 

 

  مقبول  ٥٥  ٥٥  ٥٥  ٢٧

  مقبول  ٦٠  ٦٠  ٦٠  ٢٨

  مقبول  ٥٨  ٥٨  ٥٨  ٢٩

  مقبول  ٥٩  ٥٨  ٦٠  ٣٠

  مقبول  ٥٨  ٥٨  ٥٨  ٣١

  مقبول  ٥٧  ٥٧  ٥٧  ٣٢

  مقبول  ٦٠  ٦٠  ٦٠  ٣٣

١٩٧٥  ١٩٧٤  ١٩٧٦  
  مقبول

٥٩،٨٤  ٥٩،٨١  ٥٩،٨٧  

 ميكن ضابطةال جمموعة لطلبة البعدي االختبار نتائج أن يتضح اجلدول إىل نظرا

  : يأيت ما إىل تصنيفها

  أحد ال :   ممتاز درجة  )أ 

 أحد ال : جيدجدا درجة  )ب 

  طالب ٨ :   جيد درجة  )ج 

 ابالط ٢٥ :   مقبول درجة  )د 

 أحد ال : ضعيف درجة  )ه 

 

 

 

 



 

 

 

  ٤،١٣الجدول

  الضابطة لمجموعة القبلي االختبار لنتيجة مئوية نسبة 

  نسبة مائوية  الدرجة  عدد الطلبة  مسافة تحديد النتيجة  الرقم

١  

٢  

٣  

٤  

٥  

١٠٠-٩١  

٩٠-٧١  

٧٠-٦١  

٦٠-٥١  

٥٠- ٠  

٠  

٠  

٨  

٢٥  

٠  

  ممتاز

  جيد جدا

  جيد

  مقبول

  ضعيف

-  

-  

٢٤،٣ %  

٧٥،٧ %  

-  

  ١٠٠    ٣٣  ١٠٠ %  

 كما الضابطة وعةمجم لطلبة بعديال االختبار نتائج عن التكرار ملعرفة توضيحا

 مستوى على % ٧٥،٧ و جيد مستوى على%  ٢٤،٣ اجلدول ة يفالباحث تعرض

  .وضعيفجدا  وجيد ازممت مستوى يف أحد وال مقبول

  : يلي كما الرمز ةالباحث تاستخدم املعدلة النتيجة ملعرفة

   مجموع  الدرجات  :املعدلة   الدرجة
مجموع الطلبة    x  ١٠٠ = %1975   

�� x  ٥٩،٨٤%= ١٠٠  

يتأكد  البحث، هذا يف املستخدم املعيار حسب السابقة، املعادلة نتيجة من

 ألن " مقبول" مستوى على القبلي االختبار يف الكالم يف الطلبة أن قدرة للباحثة

 ٥٩،٨٤ .نتيجتهم  معدل

 

  

 



 

 

 

 التجربة مجموعة لطلبة البعدي االختبار نتيجة -٢

 Bukan Empatبعد معرفة تنفذ استخدام االسرتاتيجية بنموذج برنامج التلفاز 

Mata  ذه ملعرفة ه. ت الباحثة معرفة فعالية استخدام هذه االسرتاتيجيةفأراد

االسرتاتيجية فتحلل الباحثة نتائج الطلبة من االختبار القبلي واإلختبار البعدي، فيما 

 : يلي

  ٤،١٤ الجدول

    االختبار البعدي لمجموعة التجربة نتيجة

  الرقم
  كفاءة الطلبة

  تقدير  المجموع
  المفردات  نطق األصوات

  جيد  ٦٥  ٦٥  ٦٥  ١

  مقبول  ٥٩  ٥٨  ٦٠  ٢

  مقبول  ٦٠  ٦٠  ٦٠  ٣

  جيد  ٧٠  ٧٠  ٧٠  ٤

  جيد  ٦٣  ٦٣  ٦٣  ٥

  مقبول  ٦٠  ٦٠  ٦٠  ٦

  جيد   ٧٠  ٧٠  ٧٠  ٧

  جيد  ٦٩  ٦٨  ٧٠  ٨

  حيد  ٦٥  ٦٥  ٦٥  ٩



 

 

 

  مقبول  ٦٠  ٦٠  ٦٠  ١٠

  جيد جدا  ٧٢  ٧٢  ٧٢  ١١

  جيد  ٧٠  ٧٠  ٧٠  ١٢

  جيد جدا  ٧٢  ٧٢  ٧٢  ١٣

  جيد جدا  ٧١  ٧١  ٧١  ١٤

  جيد  ٦٨  ٦٨  ٦٨  ١٥

  مقبول  ٦٠  ٥٨  ٦٢  ١٦

  جيد  ٦٥  ٦٥  ٦٥  ١٧

  مقبول  ٦٠  ٦٠  ٦٠  ١٨

  جيد  ٦٥  ٦٥  ٦٥  ١٩

  مقبول  ٦٠  ٦٠  ٦٠  ٢٠

  جيد  ٦٥  ٦٥  ٦٥  ٢١

  جيد جدا  ٧٥  ٧٥  ٧٥  ٢٢

  مقبول  ٦٠  ٦٠  ٦٠  ٢٣

  جيد  ٦٥  ٦٥  ٦٥  ٢٤

  جيد  ٦٥  ٦٥  ٦٥  ٢٥

  جيد  ٦٥  ٦٥  ٦٥  ٢٦



 

 

 

  جيد جدا  ٧٣  ٧١  ٧٥  ٢٧

  جيد  ٧٠  ٧٠  ٧٠  ٢٨

  جيد  ٦٨  ٦٨  ٦٨  ٢٩

  جيد  ٦٢  ٦٢  ٦٢  ٣٠

  جيد  ٦٤  ٦٤  ٦٤  ٣١

  مقبول  ٦٠  ٦٠  ٦٠  ٣٢

  جيد  ٧٠  ٧٠  ٧٠  ٣٣

  جيد  ٢١٦٦  ٢١٦٠  ٢١٧٢

٦٤،٦٥  ٦٥،٤٥  ٦٥،٨٢  

 تصنيفها ميكن ،اجلدولكما يف  التجربة جمموعة طلبةل بعديال االختبار نتائج و

   : يلي  فيما

 أحد ال :   ممتاز درجة  )أ 

 طالب ٥ :   جيدجدا درجة  )ب 

 طالب ١٩ :   جيد درجة  )ج 

 طالب ٩ :   مقبول درجة  )د 

 أحد ال :   ضعيف درجة  )ه 

  

 

 

 

 



 

 

 

  ٤،١٥الجدول 

  التجربة لمجموعة البعدي االختبار لنتيجة مئوية نسبة 

  نسبة مائوية  الدرجة  عدد الطلبة  مسافة تحديد النتيجة  الرقم

١  

٢  

٣  

٤  

٥  

١٠٠-٩١  

٩٠-٧١  

٧٠-٦١  

٦٠-٥١  

٥٠- ٠  

٠  

٥  

١٩  

٩  

٠  

  ممتاز

  جيد جدا

  جيد

  مقبول

  ضعيف

-  

١٥،١٥ %  

٥٨،٥٧ %  

٢٧،٢٧ %  

-  

  ١٠٠    ٣٣  ١٠٠ %  

 تعرض كما التجربة وعةمجم لطلبة القبلي االختبار نتائج عن التكرار عرفةمل توضيحا

 على% ١٥،١٥ تجربةال موعة الكالم يف الطلبة قدرة أن يتضح ،اجلدولة يف الباحث

مستوى مقبول  على% ٢٧،٢٧جيد و  مستوى على%  ٥٨،٥٧ و جدا جيد مستوى

  .وضعيف ممتاز مستوى يف أحد وال 

  : يلي كما الرمز ةالباحث تاستخدم عدلةامل النتيجة ملعرفة

   مجموع  الدرجات  :املعدلة   الدرجة
مجموع الطلبة    x  ١٠٠ = %2166   

�� x  ٦٥،٦٣%= ١٠٠  

 يتأكد للباحثةالبحث، هذا يف املستخدم املعيار حسب السابقة، املعدلة نتيجة من

 معدل ألن " جيد" مستوى على القبلي االختبار يف الكالم يف الطلبة أن قدرة

  ٦٥،٦٣نتيجتهم 

  

  



 

 

 

 الضابطة والتجربة للمجموعتين والبعدي القبلي االختبار نتيجة تحليل  - ج

 الضابطة مجوعةلل والبعدي القبلي االختبار نتيجة تحليل -١

  ٤،١٦ الجدول

  ضابطةالمجموعة لختبار البعدي لختبار القبلي و االنتيجة تحليل اال 

  الرقم
 نتيجة الفروق  ر البعديختبااال  ختبار القبلياال

D
2  

X  Y  D = X – Y  

٩  ٣-  ٦٣  ٦٠  ١  

٩  ٣-  ٥٨  ٥٥  ٢  

٩  ٣-  ٥٨  ٥٥  ٣  

٩  ٣-  ٦٣  ٦٠  ٤  

٠  ٠  ٦٠  ٦٠  ٥  

٠  ٠  ٥٨  ٥٨  ٦  

١٦  ٤-  ٦٥  ٦١  ٧  

٢٥  ٥-  ٦٠  ٥٥  ٨  

١  ١-  ٦٠  ٥٩  ٩  

٠  ٠  ٥٥  ٥٥  ١٠  

٩  ٣-  ٥٨  ٥٥  ١١  



 

 

 

٠  ٠  ٥٥  ٥٥  ١٢  

٠  ٠  ٦٠  ٦٠  ١٣  

١  ١-  ٦٣  ٦٢  ١٤  

٠  ٠  ٦٥  ٦٥  ١٥  

٠  ٠  ٦٥  ٦٥  ١٦  

٠  ٠  ٦٠  ٦٠  ١٧  

٠  ٠  ٥٨  ٥٨  ١٨  

٤  ٢-  ٦٠  ٥٨  ١٩  

٠  ٠  ٦٠  ٦٠  ٢٠  

٩  ٣-  ٥٨  ٥٥  ٢١  

٩  ٣-  ٥٨  ٥٥  ٢٢  

٠  ٠  ٦٠  ٦٠  ٢٣  

٠  ٠  ٦٠  ٦٠  ٢٤  

٤  ٢-  ٦٥  ٦٣  ٢٥  

٩  ٣-  ٦٣  ٦٠  ٢٦  

٠  ٠  ٥٥  ٥٥  ٢٧  



 

 

 

٠  ٠  ٦٠  ٦٠  ٢٨  

٠  ٠  ٥٨  ٥٨  ٢٩  

٠  ٠  ٥٩  ٥٩  ٣٠  

٩  ٣-  ٥٨  ٥٥  ٣١  

٤  ٢-  ٥٧  ٥٥  ٣٢  

٠  ٠  ٦٠  ٦٠  ٣٣  

١٣٦  ٤٤-  ١٩٧٥  ١٩٣١  

٤،١٢١  ١،٣٣٣-  ٥٩،٨٤  ٥٨،٥٢  

ΣD و ٤٤- ΣD=البيانات أن  ةللباحث تاتضح،  اجلدول هذا  من
 مث ١٣٦ =  2

  :بالرمز اآليت الفرق من املعياري االحنراف حلساب النتيجة هذه ةالباحث تأدخل

�� = �∑��
� − (∑�)�

�     = ����
�� − (���)�

��    
 

          = �4,121 − (1,769)   
 

= �2,352   = 1,533 

 :من متوسطة الفرق بالرمز) SEMD(مث حساب اخلطأ املعياري 

��� = 
��  

√���  = 
�,"��

√����  = 
�,"��
√��     =  

�,"��
",�"� = 0,271 

 



 

 

 

 :باستخدام الرمز t0مث حساب 

#$ % 
�� 

��&�  

 

#$ %  ��,���
$,�'�  = -4,918 

عالمة  هي وإمنا احلساب، عالمة ليست العدد يف (-) النقص عالمة إن :التنبيه( 

  ) العددين بني الفرق

 (MD)الفرق  متوسط أن الرموز ترتيب بعد ةالباحث توجد قد السابق احلساب من

 (SDD)املعياري واالحنراف  ١،٣٣- هو بعديال واالختبار القبلي االختبار يف نتيجة بني

 مث، ٤،٩١٨-  هو) t0( "ت"وقيمة ، ٠،٢٧١ هو (SEMD)املعياري  واخلطأ ١،٥٣٣ هو

 إىل يرجع ٣٢ مث العدد  df= 33-1أن  تووجد،   df= N-1بالرموز  df ةالباحث تحسب

 عند ولاجلد يف املوجودة tقيمة  أن تاتضح وقد .املعترب اجلدول يف املوجودة tقيمة 

 على تدل %١ الداللة مستوى وعند ٢،٠٣٦العدد  على تدل %٥ الداللة مستوى

  .اجلدول يف املوجودة tقيمة  من أكرب t0قيمة  أن ةالباحث تفعرف ، ٢،٧٣٩ العدد

 االختبار القبلي نتيجة بني االختالف فيها األخرية النتيجة حساب على اعتمادا

 Bukanاالسرتاتيجية بنموذج برنامج التلفاز  اماستخد بغري الضابطة للمجموعة والبعدي

Empat Mata  بنموذج برنامج التلفاز  ستخدامالا ريبغ أن التعليم أخرى بعبارةوBukan 

Empat Mata الثانوية اإلسالمية درسة املب الكالم مهارة تعليم يف تفاعليا تأثريا تؤثر

 .احلكومية بالجنفيدي جنوب غرب أتشية

 

  



 

 

 

 التجربة لمجوعة والبعدي القبلي باراالخت نتيجة تحليل -٢

   ٤،١٧الجدول 

  مجموعة تجربةل تحليل اإلختبار القبلي و اإلختبار البعدينتيجة 

  الرقم
 نتيجة الفروق  ختبار البعدياإل  اإلختبار القبلي

D
2  

X Y  D=X-Y  

٦٤  ٨-   ٦٥  ٥٧  ١  

١٦  ٤-   ٥٩  ٥٥  ٢  

٢٥  ٥-   ٦٠  ٥٥  ٣  

٦٤  ٨-   ٧٠  ٦٢  ٤  

٢٥  ٥-   ٦٣  ٥٨  ٥  

٢٥  ٥-   ٦٠  ٥٥  ٦  

١٠٠  ١٠-   ٧٠  ٦٠  ٧  

٣٦  ٦-   ٦٩  ٦٣  ٨  

٣٦  ٦-   ٦٥  ٥٩  ٩  

٢٥  ٥-   ٦٠  ٥٥  ١٠  

١٠٠  ١٠-   ٧٢  ٦٢  ١١  

١٠٠  ١٠-   ٧٠  ٦٠  ١٢  

١٠٠  ١٠-   ٧٢  ٦٢  ١٣  



 

 

 

٦٤  ٨-   ٧١  ٦٣  ١٤  

١٠٠  ١٠-   ٦٨  ٥٨  ١٥  

٢٥  ٥-   ٦٠  ٥٥  ١٦  

٢٥  ٥-   ٦٥  ٦٠  ١٧  

١٦  ٤-   ٦٠  ٥٦  ١٨  

٤٩  ٧-   ٦٥  ٥٨  ١٩  

١٦  ٤-   ٦٠  ٥٦  ٢٠  

٢٥  ٥-   ٦٥  ٦٠  ٢١  

١٠٠  ١٠-   ٧٥  ٦٥  ٢٢  

٢٥  ٥-   ٦٠  ٥٥  ٢٣  

٤٩  ٧-   ٦٥  ٥٨  ٢٤  

٢٥  ٥-   ٦٥  ٦٠  ٢٥  

٢٥  ٥-   ٦٥  ٦٠  ٢٦  

١٠٠  ١٠-   ٧٣  ٦٣  ٢٧  

١٠٠  ١٠-   ٧٠  ٦٠  ٢٨  

١٠٠  ١٠-   ٦٨  ٥٨  ٢٩  

٤٩  ٧-   ٦٢  ٥٥  ٣٠  



 

 

 

٣٦  ٦-   ٦٤  ٥٨  ٣١  

٢٥  ٥-   ٦٠  ٥٥  ٣٢  

١٠٠  ١٠-   ٧٠  ٦٠  ٣٣  

١٧٧٠  ٢٣٠-  ٢١٦٦  ١٩٣٦  

٥٣،٦٤  ٦،٩٦-  ٦٥،٦٤  ٥٨،٦٧  

ΣD و ٢٣٠-  ΣD=البيانات أن  ةللباحث تاتضح، لاجلدو  من
 مث ١٧٧٠ =  2

  :بالرمز اآليت الفرق من املعياري االحنراف حلساب النتيجة هذه ةالباحث تأدخل

 

�� = �∑��
� − (∑�)�

�     = ��''$
�� − (���$)�

��    
 

          = �53,64 − (48,58)   
 

= �5,06   = 2,249 

 :من متوسطة الفرق بالرمز) SEMD(اب اخلطأ املعياري مث حس

��� = 
��  

√���  = 
�,���

√����  = 
�,���
√��     =  

�,���
",�"� = 0.397 

 

 :باستخدام الرمز t0مث حساب 

#$ % 
�� 

��&�  

 



 

 

 

#$ %  ��,�'
0,397  = -17,55 

 هي وإمنا احلساب، عالمة ليست العدد يف (-) النقص عالمة إن :بيهالتن( 

  ) العددين بني الفرقعالمة 

الفرق  متوسط أن الرموز ترتيب بعد ةالباحث توجد قد السابق احلساب من

(MD) املعياري واالحنراف  ٦،٩٧-  هو البعدي واالختبار القبلي االختبار يف نتيجة بني

(SDD) عياري امل واخلطأ  ٢،٢٤٩ هو(SEMD) ت"وقيمة ، ٠،٣٩٧هو" )(t0 هو - 

مث   df= 33-1أن  تووجد،   df= N-1بالرموز  df ةالباحث تحسب مث، ٥٥،١٧

 tقيمة  أن تاتضح وقد .املعترب اجلدول يف املوجودة tقيمة  إىل يرجع ٣٢ العدد

 مستوى وعند ٢،٠٣٦العدد  على تدل %٥ الداللة مستوى عند اجلدول يف املوجودة

 tقيمة  من أكرب t0قيمة  أن ةالباحث تفعرف ، ٢،٧٣٩ العدد على تدل %١ اللةالد

  .اجلدول يف املوجودة

 االختبار القبلي نتيجة بني االختالف فيها األخرية النتيجة حساب على اعتمادا

 Bukanسرتاتيجية بنموذج برنامج التلفاز الا استخدامب تجربةال للمجموعة والبعدي

Empat Mata منوذج برنامج التلفاز استخدام ب أن التعليم أخرى وبعبارةBukan Empat 

Mata. مبدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  الكالم مهارة تعليم يف تفاعليا تأثريا تؤثر

 .أتشية بالجنفيدي جنوب غرب

القبلي  االختبارين في والتجربة الضابطة المجموعتين بين الفرق داللة  -٣

  والبعدي

 تاتضح قد جمموعة كل من والبعدي القبلي االختبار يجةنت إىل نظرا

 قيمة ت بلغت حيث جهة كل من حصائيةاإل داللةال يف فرق هناك أن ةللباحث

 من أكرب وهذان العددان .الضابطة للمجموعة ٤،٩٢ و التجربة موعة  ١٧،٥٥



 

 

 

 درجات صاحلل ، وذلك% ١ و % ٥ الداللة مستوى عند اجلدول يف "ت" قيمة

 مطابقة وسيلة كل أن جمموعة، وللداللة كل يف والبعدي القبلي االختبار يف بةالطل

 Bukanتعليم مهارة الكالم بنموذج برنامج التلفاز  وأن فعاليتهما ظهرت جمموعة لكل

Empat استخدامهاعدم  من فعالية أكثر.  

  

المجموعتين  بين المقارنة على للحصول البعدي االختبار نتيجة تحليل  - ج

 والتجربة الضابطة

املقياس  ،وحدها البعدي االختبار نتيجة على التحليل هذا يف ةالباحث تاعتمد

 )X1(عالمة  ةالباحث ترمس للهاحت أن وقبل. جمموعة الضابطةعرفة تأثري املتغري التابع يف مل

 تبدأ مث .الضابطة للمجموعة لالختبار) X2(وعالمة  التجربة، موعة البعدي لالختبار

 :يلي كماالتحليل  ب ثةالباح

  

بالرمز   X1 معرفة متوسط :     أوال
∑ *+
,+   =M� 

 

بالرمز   X2 معرفة متوسط :   ثانيا    
∑ *.
,.   =M�  

  X1 – M1  =x1بالرمز   x1معرفة نتيجة  :     ثالثا   

  X2 – M2  =x2بالرمز   x2معرفة نتيجة  :   رابعا   

∑  2مث جيمع وينال x1جة ثانية ارتقاء در :     خامسا X� 

∑  2مث جيمع وينال x2ارتقاء درجة ثانية :     سادسا X� 

  :بالرمز  t0معرفة :      سابعا 

t$ % 1+� 1. 
�2(Σ3+).4(Σ3.).

(5+45.6.)  789+49.9+9. :
      



 

 

 

     t$ =  قيمة املقارنة  

M�     = االختبار البعدي من جمموعة التجربةيف ) املتوسط(املقياس املعدل .  

  =      M�  طةالضاب جمموعةيف االختبار البعدي من ) املتوسط(املقياس املعدل.  

Σx��      = جمموعة التجربةائج من عدد التنوعي يف كل النت.  

    Σx�� =طةالضاب جمموعةن ائج معدد التنوعي يف كل النت.  

n1        =جمموعة التجربةالطلبة يف  عدد.  

n2       = طةالضاب جمموعةعدد الطلبة يف.  

  ٤،١٨الجدول 

  نتيجة االختبار البعدي لمقارنة بين المجموعتين التجربة و الضابطة

  ط

(N)  

 التجربة

(X1)  

 الضابطة

(X2)  

(X1) (X2)  (X1)
2  (X2)

2  

١٠،٢٤ ٠،٣٦ ٣،٢  ٠،٦-  ٦٣  ٦٥  ١ 

٣،٢٤ ٤٣،٥٦ ١،٨- ٦،٦-  ٥٨  ٥٩  ٢ 

٣،٢٤ ٣١،٣٦ ١،٨- ٦،٥-  ٥٨  ٦٠  ٣ 

١٠،٢٤ ١٩،٣٦ ٣،٢ ٤،٤  ٦٣  ٧٠  ٤ 

٠،٠٤ ٦،٧٦ ٠،٢ ٦،٢-  ٦٠  ٦٣  ٥ 

٣،٢٤ ٣١،٣٦ ١،٨- ٦،٥-  ٥٨  ٦٠  ٦ 

٢٧،٠٤ ١٩،٣٦ ٥،٢ ٤،٤  ٦٥  ٧٠  ٧ 



 

 

 

٠،٠٤ ١١،٥٦ ٠،٢ ٤،٣  ٦٠  ٦٩  ٨ 

٠،٠٤ ٠،٣٦ ٠،٢ ٦،٠-  ٦٠  ٦٥  ٩ 

٢٣،٠٤ ٣١،٣٦ ٤،٨- ٦،٥-  ٥٥  ٦٠  ١٠ 

٣،٢٤ ٤٠،٩٦ ١،٨- ٦،٤  ٥٨  ٧٢  ١١ 

٢٣،٠٤ ١٩،٣٦ ٤،٨- ٤،٤  ٥٥  ٧٠  ١٢ 

٠،٠٤ ٤٠،٩٦ ٠،٢ ٤،٦  ٦٠  ٧٢  ١٣ 

١٠،٢٤ ٢٦،١٦ ٣،٢ ٥،٤  ٦٣  ٧١  ١٤ 

٢٧،٠٤ ٥،٧٦ ٥،٢ ٤،٢  ٦٥  ٦٨  ١٥ 

٢٧،٠٤ ٣١،٣٦ ٥،٢ ٦،٥-  ٦٥  ٦٠  ١٦ 

٠،٠٤ ٠،٣٦ ٠،٢ ٦،٠-  ٦٠  ٦٥  ١٧ 

٣،٢٤ ٣١،٣٦ ١،٨- ٦،٥-  ٥٨  ٦٠  ١٨ 

٠،٠٤ ٠،٣٦ ٠،٢ ٠،٦-  ٦٠  ٦٥  ١٩ 

٠،٠٤ ٣١،٣٦ ٠،٢ ٦،٥-  ٦٠  ٦٠  ٢٠ 

٣،٢٤ ٠،٣٦ ١،٨- ٠،٦-  ٥٨  ٦٥  ٢١ 

٣،٢٤ ٣٦،٨٨ ١،٨- ٤،٩  ٥٨  ٧٥  ٢٢ 



 

 

 

٠،٠٤ ٣٦،٣١ ٠،٢ ٥،٦-  ٦٠  ٦٠  ٢٣ 

٠،٠٤ ٠،٣٦ ٠،٢ ٦،٠-  ٦٠  ٦٥  ٢٤ 

٢٧،٠٤ ٠،٣٦ ٥،٢ ٦،٠-  ٦٥  ٦٥  ٢٥ 

١٠،٢٤ ٠،٣٦ ٣،٢ ٦،٠-  ٦٣  ٦٥  ٢٦ 

٢٣،٠٤ ٥٤،٧٦ ٤،٨- ٤،٧  ٥٥  ٧٣  ٢٧ 

٠،٠٤ ١٩،٣٦ ٠،٢ ٤،٤  ٦٠  ٧٠  ٢٨ 

٣،٢٤ ٧٦،٥ ١،٨- ٤،٢  ٥٨  ٦٨  ٢٩ 

٠،٦٤ ١٢،٩٦ ٠،٨- ٦،٣-  ٥٩  ٦٢  ٣٠ 

٣،٢٤ ٢،٥٦ ١،٨- ٦،١-  ٥٨  ٦٤  ٣١ 

٧،٨٤ ٣١،٣٦ ٢،٨- ٦،٥-  ٥٧  ٦٠  ٣٢ 

٠،٠٤ ١٩،٣٦ ٠،٢ ٤،٤  ٦٠  ٧٠  ٣٣ 

  ٢٥٦،٣٢ ٦٨،٦٩٣    ١٩٧٥  ٢١٦٦ 

  ٧،٧٦٧ ٢١،٠٢    ٥٨،٨٥  ٦٥،٦٣ 

  

  :وجدت الباحثة البيانات اآلتية ومن اجلدول،  

X1∑   =٢١٦٦    X2∑   =١٩٧٥    N  =٣٣  



 

 

 

X1
2∑    =٦٩٣،٦٨    X2

2∑  =٢٥٦،٣٢ 

  

  :مث حساب املتوسط من كل جمموعة وحصل على العدد التايل

M�   =∑ *+
,+    =����

��  =٦٣،٦٥  

M�   =∑ *.
,.    =��'"

��  =٥٩،٨٤  

t$ % 1+� 1. 
�2(Σ3+).4(Σ3.).

5+45.6.  789+49.9+9. :
  

  

t$ % 
65,63 −  59,84 
�895064  : 8 661089:

 

t$ % 
5,79 

�(14,843)(0,06) 

 

t$ % 
5,79 

√0,890 

 

t$ % 
5,79 
0,943 

  

t$ % 6,139 

التجربة   جمموعة منعلى أن املتوسط  ةالباحث تحصل قد قاحلساب الساب من

)(M1 موعة من واملتوسط ٦٥،٦٣ هوالضابطة  ا) (M2 تاء  ودرجة ٥٩،٨٤هو)t0( 

 ٣٣(وحصل على  df=(N1 + N2) -2 :بالرمز df ةالباحث تحسب مث ، ١٣٩،٦ هو

 +٦٤= ٢-)٣٣  

اتضح  وقدt-table)  (التائي  اجلدول يف) t(قيمة  إىل يرجع) ٦٤(العدد  هذا مث

 ,تدل %١ الداللة مستوى وعند ١،٩٩٧ تدل %٥ الداللة مستوى عند التاء درجة أن

 :اجلدول يف) t(تاء  درجة من أكرب )to(حساب  تاء درجة أن ةالباحث تفعرف ٢،٦٥٤ 

).٢،٦٥٤  < ,٦،١٣٩> ١،٩٩٧.(  



 

 

 

 بني اواضح فرقا هناك أن ةالباحث تعرف األخرية النتيجة حساب من انطالقا

بتلك  تعليم عملية بعد والضابطة التجربة للمجموعتني البعدي االختبارنتيجة 

  Bukan بنموذج برنامج التلفاز  اسرتاتيجية ستخدامالا أن أخرىوبعبارة  .االسرباتيجية

Empat Mata  باستخدامالتعليم  من تأثريا وأحسن فعّال الكالم مهارة لتعليم 

  .ةالقدمي السرتاتيجيةا

  

 قشة نتائج البحثمنا -٣

قامت ا الباحثة يف الفصل احلادى عشر باملدرسة  اليتيف الدراسة امليدانية 

 يف اأعد اليت باالسرتاتيجية الكالم مهارةالثانوية اإلسالمية بالجنفيدي، قد علمت 

تعليم  أن وهيالبحث،  فرضية ةالباحث تاخترب  جتربة االسرتاتيجية ويف. التجربة جمموعة

فعالة يف ترقية مهارة الكالم   Bukan Empat Mataكالم بنموذج برنامج التلفاز  مهارة ال

للمستوى الثانوي يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية بالجنفيدي جنوب غرب 

  :لتصدقها استخدمت الباحثة املعيار اآليت . أتشية

 ،مقبول فالفرض اجلدول تاء درجة من أكرب حساب تاء درجة كانت إذا  ) أ

 Bukan Empatوهذا يعين أن تعليم مهارة الكالم بنموذج برنامج التلفاز   

Mata  بالجنفيدي  احلكومية للمستوى الثانوي باملدرسة الثانوية اإلسالمية

 .فعال

 متساويني أو اجلدول تاء درجة من أصغر حساب تاء درجة كانت إذا  ) ب

رنامج التلفاز  تعليم مهارة الكالم بنموذج بيعين أن  وهذا فالفرض مرفوض،

Bukan Empat Mata احلكومية للمستوى الثانوي باملدرسة الثانوية اإلسالمية 

 بالجنفيدي غري فعال



 

 

 

والتجربة  الضابطة للمجموعتني البعدي لالختبار احملصولة النتائج على اعتمادا

درجة  من أكرب) ٦،١٣٩(البحث  هذا يف (t0)حساب  تاء درجة أن الباحثة وجدت

% ١مستوى  على اجلدول تاء درجة من و) ١،٩٩٧% (٥مستوى  لىع جدول تاء

تعليم مهارة الكالم أن  يعين وهذا مقبول، السابق الفرض أن فعرفنا). ٢،٦٥٤(

   الكالم مهارة ترقية يف للمستوى فعالة Bukan Empat Mataبنموذج برنامج التلفاز  

  

  تهاعرض بيانات المالحظة و تحليلها و مناقش: المبحث الخامس 

الحظت الباحثة أثناء القيام بالدراسة امليدانية و تطبيق استخدام اسرتاتيجية   

  : األمور التالية Bukan Empat Mata بنموذج برنامج التلفاز

يف أول لقاء مع الطلبة ترى الباحثة أن بعض الطلبة هلم رغبة كبرية يف تعلم   -أ 

ا به و عملوا مبا أمرت اللغة العربية، فاستمعوا إىل ماقالته املدرسة و اهتمو 

 .املدرسة ، ولديهم محاسة كبرية لتطبيق الكالم و للعب يف الكالم

ترى الباحثة أن الطلبة يشرتكون اشرتاكا كبريا يف كتابة السيناريو و حفظه، و   - ب 

حىت يظهر التبسم و الضحك . يهتمون كثريا يف أثناء عملية التعليم و التعلم

ذه املواقف يدفع الطلبة لرتقية قدرم كذلك . مدة تعلم اللغة العربية

 .خصوصا يف نطق األصوات و استعمال املفردات

. يف أثناء التعليم و التعلم، يشرتك الطلبة يف تقدمي األسئلة و اإلجابة بسهولة  - ج 

وأن هذه األسئلة متعلقة خبربم، حىت يسهل على الطالب اآلخر إجابتها  

وذا األسلوب ميارس الطلبة .ولةسهربية بألا تتعلق خبربته ويعرب باللغة الع

 .نطق األصوات و املفردات حىت ينطقون صحيحا

  

  

  



 

 

 

 

 

 

  الفصل الخامس

 نتائج البحث والتوصيات والمقترحات

 
 
 
 

 

 

   



  الفصل الخامس

  نتائج البحث والتوصيات والمقترحات

  

 نتائج البحث   - أ 

لقد قامت الباحثة باملدرسة حول موضوع تعليم مهارة الكالم بنموذج برنامج التلفاز 

Bukan Empat Mata املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية بالجنفيدي جنوب غرب أتشية،  يف

ابتداء من الرجوع إىل املراجع و املصادر باللغة العربية حول هذه االسرتاتيجية أم اسرتاتيجيات 

مث حاولت الباحثة تطبيق هذه الدراسة يف املدرسة الثانوية اإلسالمية . الدراسة امليدانية التجريبية

بالجنفيدي جنوب غرب أتشية وفقا ملا خططت يف اخلطة مع بعض تغري بسيط احلكومية 

  .مراعيا مقتضى احلال اليت وجدا أثناء الدراسة امليدانية

بعد إنتهاء الدراسة امليدانية اليت أجريت خالل شهر جاءت الباحثة بالبيانات اليت   

تائج االختبارات، مث حللت و حصلت عليها سواء باملقابالت أم املالحظات أم اإلستبانة أم ن

نافشت و حبثت هذه البيانات حسب النظرية اليت درستها الباحثة خالل دراسة املاجستري و ما 

 Bukan Empatتعليم مهارة الكالم بنموذج برنامج التلفاز اطلعت عليه الباحثة حول موضوع  

Mata .متكن الباحثة أن تأيت بالنتائج التالية:  

املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية بالجنفيدي جنوب بعد قيام الباحثة التجربة يف  - ١

عرفت  Bukan Empat Mataبنموذج برنامج التلفاز غرب أتشية لتعليم مهارة الكالم 

وكيفية ، Bukan Empat Mataبنموذج برنامج التلفاز الباحثة كيفية تعليم مهارة الكالم 

 .اسرتاتيحية تركز على احلوار و متثيلهتعلمها أن التعليم ذه 

اليت حصلت عليها يف الصف احلادى عشر باملقارنة إىل مقدار  النتائجعلى  اعتماد - ٢

ارتفاع قدرة الطلبة يف مهارة الكالم بني جمموعة التجربة و اموعة الضابطة يظهر لنا 

موعة التجربة يف إن معدل الدرجة . جناح هذه االسرتاتيجية يف تعليم اللغة العربية



و أما معدل الدرجة موعة الضابطة يف . ٦٤،٨١نطق األصوات اللغة العربية هو 

بنموذج لذلك أن تعليم مهارة الكالم . ٥٩،٨٧نطق األصوات اللغة العربية هو 

يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  لطلبة  Bukan Empat Mataبرنامج التلفاز 

 .بالجنفيدي جنوب غرب أتشية من ناحية نطق األصوات العربية فعال

ا على النتائج اليت حصلت عليها يف الصف احلادى عشر باملقارنة مع مقدار اعتمادو  - ٣

 ارتفاع قدرة الطلبة يف مهارة الكالم بني جمموعة التجربة و اموعة الضابطة يظهر لنا

إن معدل الدرجة موعة التجربة يف . جناح هذه االسرتاتيجية يف تعليم اللغة العربية

ومعدل الدرجة موعة الضابطة يف . ٦٤،٥١دقة استعمال مفردات اللغة العربية هو 

لذلك أن تعليم مهارة الكالم . ٥٩،٨١دقة استعمال مفردات اللغة العربية هو 

يف املدرسة الثانوية اإلسالمية  لطلبة  Bukan Empat Mataبنموذج برنامج التلفاز 

 .احلكومية بالجنفيدي جنوب غرب أتشية من ناحية استعمال املفردات العربية فعال

 

 التوصيات   -ب 

  :انطالق من نتائج البحث ترى الباحثة ضرورة تقدمي التوصيات كما يلي

 Bukan Empatبنموذج برنامج التلفاز  سرتاتيجيةالأن يهتم املدرس باستخدام ا -١

Mata تعليم مهارة اللغة العربية ويف مهارة الكالم على وجه خاص لنيل  عند

 .الكالم الصحيح عندهم

 .أن يكثر املدرس من تدريب الطلبة وممارسة احلوار -٢

أن يستخدم املدرس الطرائق والوسائل املتنوعة عند تعليم الطلبة يف تعليم مهارة  -٣

 .الكالم

 .ليم مهارة الكالم لدى طلبة املدرسةزيادة احلصص اإلضافية لتع -٤

 

 

 



 مقترحات البحث  -ج 

  :بناء على نتائج البحث تقدم الباحثة املقرتحات التالية

إعداد املواد التعليمية املتنوعة لتعليم مهارة الكالم لطلبة املدرسة الثانوية  -١

اإلسالمية احلكومية بالجنفيدي حىت ميكن أن يستفيد منها معلم اللغة يف 

  Bukan Empat Mata  سرتاتيجية بنموذج برنامج التلفازالاستخدام ا

ترجو الباحثة أن يكون هذا البحث مرجعا من املراجع لكتابة البحث العلمى  - ٢

 .املتعلقة ذا املوضوع لغريه من الباحثني

على الباحثني اآلخرين أن يطوروا هذا البحث، مثال عن الطرائق و الوسائل  -٣

ستخدامها يف تعليم اللغة العربية ملهارة الكالم أو ميكن ا اليتالتعليمية األخرى 

  .عن املواد التعليمية فيها
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 قائمة المصادر و المراجع

 المصادر  -أ 

 القرآن الكرمي -١

 القوامس -٢
 

 المراجع باللغة العربية  -ب 

  بالكت: أوال 

 املصرية  النهضة مكتبة : القاهرة ،ةالعربي اللغة تدريس طرق .طاع حممد إبراهيم -٣

  م ١٩٩٠

وكالة املطبوعات : ، كويت، أصول العلمي و مناهجه، الطبعة السادسةأمحد بدر -٤

  م١٩٨٢عبد اهللا حرمي، 

دار :، الرياض١.،طالمهارات اللغوية ماهيتها و طرائق تدريسهاأمحد فؤاد عليان،  -٥

  م١٩٩٢السلم،

  م١٩٩٥، دار الكتب، أسس طرق التدريسأمحد إبراهيم فنديل،  -٦

، مناهج البحث في التربية و علم احلميد جابر و أمحد خريي كاظيمجابر عبد  -٧

  م١٩٧٨دار النهضة العربية، : ، الطبعة الثانية، القاهرةالنفس

  ١٩٧٣دار الفكر املعاصر، : لبنان ،، طرق تدريس اللغة العربيةجودت الركايب -٨

تدريس اللغة العربية و اللغات الحية  في، االتجاهات المعاصرة محادة إبراهيم -٩

 م١٩٨٧دار الفكر،:، القاهرةاألخرى لغير الناطقين بها

دار أسامة، : ، الرياضالبحث العلمي و مفهومه وأدواته وأساسيته، وآخرون عبيدات ذوقان - ١٠

  هـ ١٤١٦

 ، بهوأسالي مناهجه ابه الناطقين لغير العربية تعليم ،طعيمة محد أ رشدي - ١١

 إيسيسكو،:ضايالر ة، الثقاف و والعلوم للتربية اإلسالمسة المنظمة منشورات

  م١٩٨٩

، ، تعلم اللغات الحية وتعليمها بين النظرية و التطبيقصالح عبد ايد العرىب - ١٢

  م١٩٨١مكتبة لبنان،:القاهرة



 

 

 

دار اخلرجيي للنشر :الرياضتصميم التدريس، عبد احلافظ حممد سالمة و األخرون،  - ١٣

  السنةو التوزيع، بدون 

دار الفكر :، القاهرة١.،طتدريس الفنون اللغة العربيةعلى أمحد مدكور،  - ١٤

  م٢٠٠٢العريب،

دار : أردون- ، عمانةغتدريس الل في، الطرائق العلمية على حسني الدليمى - ١٥

  م٢٠٠٣السروق، 

  م١٩٨٠, دار العلم للماليني: لبنان بريوت, قاموس التربية, حممد علي اخلويل - ١٦

اململكة العربية : ، الرياضليب تدريس اللغة العربيةأسا حممد على اخلزىل، - ١٧

  م١٩٨٢السعودية،

 لغير العربية اللغة تدريس طرائق،ةطعيم أمحد رشدي الناقة، كامل حممود - ١٨

 ، الثقافة و والعلوم للتربية سالمسة اإل المنظمة منشورات ،بها الناطقين

  ، بدون السنةإيسيكو : ضايالر 

-مداخله-أسسه أخرى، بلغات للناطقين العربية اللغة ، تعليمكامل الناقة حممد - ١٩

  م ١٩٨٥القرى،  أم جامعة: العربية السعودية اململكة تدريسه، طرق

، ١.،طفنياته واستراتيجياته وأساليب تعليمه: الحوارمين إبراهيم اللبودي،  - ٢٠

 م٢٠٠٣مكتبة الوهبة،:القاهرة

 

  البحوث العلمية: ثانيا 

حبث ( األسلوب المباشر لترقية مهارة الكالمفعالية استخدام أغوس وحيو،  - ٢١

جاوى  –جترييب يف مدرسة اإلصالح اإلسالمية الثانوية األهلية يوبوس تشربون 

حبث تكميلي لنيل درجة املاجستري جامعة موالنا مالك إبراهيم : ماالنج ). الغربية

 ٢٠٠٩اإلسالمية احلكومية ماالنج،

حبث جترييب ( الحوار لترقية مهارة الكالمفعالية استخدام طريقة ناصر الدين،  - ٢٢

حبث تكميلي : ماالنج ). على املدرسة واحد هاشم الثانوية اإلسالمية،جوكجاكرتا

لنيل درجة املاجستري جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية 

 ٢٠١١ماالنج،

 



 

 

 

التعلم استراتيجية تعليم مهارة الكالم في ضوء اتجاه التعليم و ، فيسيف املصط - ٢٣

دراسة حالة يف الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية باجلامعة (على السياق العام 

حبث تكميلي لنيل درجة املاجستري جامعة : ماالنج ). اإلسالمية احلكومية ماالنج

 ٢٠٠٦موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج،

 

  المراجع األجنبية  -ج 

A. Buku 
 

24- Hasan, Iqbal,  Analisis Data Penelitian Dengan Statistik, (Jakarta: PT.   

Bumi Aksara, 2006)  

25- Kasiram, Mohammad. Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif, 

(Malang: UIN Malang Press, 2008)  

26- Syamsuddin AR dan Vismaia S. Damaianti, Metodologi Penelitian 

Pendidikan Bahasa, (Bandung: Rosdakarya, 2007) 

B. Penelitian Ilmiah 

27- Machmudah, Umi. Pengaruh Metode Pembelajaran Kooperatif (model 

STAD Vs Konvensional) dan Motivasi Berprestasi terhadap Hasil 

Belajar Bahasa Arab Siswa, Laporan Penelitian tidak diterbitkan 

(Malang : Program Pascasarjana dan Pogram Doctoral Teknologi 

Pembelajaran, 2010) 

C. Internet 

28- Bukan Empat Mata,2012. http: www.youtube.com. Diakses 10 Februari 

2012 

29- Tedian, 2005.  http://digilib.petra.ac.id_jiunkpe_s1_ikom_2005-chapter2, 

diakses 7 Desember 2011  

30- Umi,2011http://publikasi.umy.ac.id/index.php/komunikasi/article/view

File/3170/1930, diakses 8 Desember 2011 

 

    

 



  
  خطة إجراءات الدراسية الميدانية

  
  التاريخ  اللقاءات  رقم
  ٢٠١٢مارس  ١٥  مقابلة مدير املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية بالجنفيدي جنوب غرب أتشية  ١

مقابلة مدرس اللغة العربية املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية بالجنفيدي جنوب   ٢
  غرب أتشية

  ٢٠١٢مارس  ١٥

  ٢٠١٢مارس  ١٥  االختبار القبلي موعة التجربة و توزيع اإلستبانة:  األول اللقاء  ٣

  ٢٠١٢مارس  ١٦  االختبار القبلي موعة الضابطة  ٤

  ٢٠١٢مارس  ٢٢  الدرس يف مهارة الكالم حتت املوضوع األنشطة اليومية:  اللقاء الثاىن  ٥

  ٢٠١٢مارس  ٢٤  الدرس يف مهارة الكالم حتت املوضوع األنشطة اليومية:  اللقاء الثالث  ٦

  ٢٠١٢مارس  ٢٦  الدرس يف مهارة الكالم حتت املوضوع األنشطة اليومية:  اللقاء الرابع  ٧

  ٢٠١٢مارس  ٢٩  الدرس يف مهارة الكالم حتت املوضوع العطلة:  اللقاء اخلامس  ٨

  ٢٠١٢مارس  ٣١  الدرس يف مهارة الكالم حتت املوضوع العطلة:  اللقاء السادس  ٩

  ٢٠١٢أبريل  ٢  الدرس يف مهارة الكالم حتت املوضوع العطلة:  اللقاء السابع  ١٠

  ٢٠١٢أبريل  ٢  مقابلة مدير املدرسة و مدرس اللغة العربية  ١١

  ٢٠١٢أبريل  ٣  زيع اإلستبانةاالختبار البعدي موعة التجربة و الضابطة  و تو :  اللقاء الثامن  ١٢
  

  
  

  
  



  قائمة باسماء الطلبة في مجموعة التجربة
 أدي كريسما يوسنا        )١

 عني املرضية        )٢

 أحلوسنا         )٣

 أمنا مارية         )٤

 أرفة النور         )٥

 جوت حية احلوسنا        )٦

 دسريل اهلداية         )٧

 ديسي إيليتا         )٨

 أفريضادينا          )٩

 فخروزال موالنا )١٠

 فريناندا )١١

 خوسفي روسا )١٢

 هدي املستفيد )١٣

 حسبنا )١٤

 حسنول اخلامتة )١٥

 إيكا فيربيا ريستا )١٦

 إيرا موليانا )١٧

 كرمية احلوسنا )١٨

 ليسماوايت )١٩

 حممد بشري )٢٠

 حممد فريد فضيل )٢١

 مييت ألفياين )٢٢

 ميرتا مرفيزا )٢٣

 نصر اهللا )٢٤



 نوفييا هاستويت )٢٥

 نور حسنة )٢٦

 نور هيلما )٢٧

 نرول السكينة )٢٨

 فوتري ريكا نوفيتا )٢٩

 روضة اجلنة )٣٠

 رييا  حارفيزا )٣١

 مسسول حبري )٣٢

 سييت خادجة )٣٣

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  قائمة باسماء الطلبة في مجموعة الضابطة
 أفريليا نور الساكنة       )١

 اسكاندار        )٢

 خري النساء        )٣

 ليا نور أنيكا        )٤

 حممد صاحل        )٥

 حممد رّيب         )٦

 خري الرزق دحمم        )٧

 حممد نوفل موالنا        )٨

 حممد عارف خريالدين        )٩

 حممد دمياس نوراندي )١٠

 حممد فخرزال )١١

 حممد حسن اليقني )١٢

 نوفيا ساري )١٣

 فوزا )١٤

 قّرة األعني )١٥

 سييت فاطمة )١٦

 شريفة الناظرة )١٧

 شريفة مطمائنة )١٨

 شريفة نور )١٩

 شكرايت )٢٠



 ريسكا رياين )٢١

 رينا رياين )٢٢

 يولفي خملصة )٢٣

 نيال خالدة )٢٤

 نيلي دارميا )٢٥

 سييت فاطمة الزهرة )٢٦

 سييت نور عزيزة )٢٧

 سييت عشورا )٢٨

 سيدة إكليما )٢٩

 ريسماوايت )٣٠

 فطري كورنياوايت )٣١

 فطري موليدا )٣٢

 فطري رمظانا )٣٣

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



  ةنفذت الباحثة التجرب الذي الخطة الدراسية البيان من
  

 اللقاء األول  -أ 

م  ملدة ٢٠١٢مارس  ١٥القبلي وهذا يف قامت الباحثة بالتدريس يف اللقاء األول لالختبار 
  :، باخلطوات التالية ةدقائق ٤٥حصتني و لكل حصة 

 املقدمة - ١

، وسألتهم ردوا عليهات الباحثة السالم على الطلبة الفتتاح الدرس مث دخل الطلبة الفصل، وألق
خ و املادة ، وكتبت الباحثة التارياأجابوهم عن التاريخ و املادة الدراسية فعن األحوال مث سألته
 .وبعد ذلك أخربم عن املادة الدراسية وخطوات تعليمها. الدراسية على السبورة

 عرض املادة - ٢

  . ختبار القبلي لطلبة، و شرحت الباحثة كيفية اجابتهاوزعت الباحثة اال
 ختتاماال - ٣

  وبعد ذلك اختتمت الباحثة الدرس . ختبار القبلي باحملادثة مع الطلبةبعد انتهاء عملية اال
  .باحلمدلة و الدعاء، مث سلمت على الطلبة وخرجوا من الفصل

  
  
  
  
  
  
  
  

 اللقاء الثاني   -ب 



 Bukan Empat Mataقامت الباحثة بالتدريس يف اللقاء الثاين لتجريبة بنموذج برنامج التلفاز 

  :دقائقة، باخلطوات التالية  ٤٥م  ملدة حصتني و لكل حصة ٢٠١٢مارس  ٢٢وهذا يف 
 املقدمة - ١

، وسألتهم اهعلى الطلبة الفتتاح الدرس مث ردوا عليت الباحثة السالم الطلبة الفصل، وألقدخل 
عن األحوال مث سألتهم عن التاريخ و املادة الدراسية وأجابوه، وكتبت الباحثة التاريخ و املادة 

 .وبعد ذلك أخربم عن املادة الدراسية وخطوات تعليمها. الدراسية على السبورة

 ةعرض املاد - ٢

نشطة األ"ملواد املصممة، و موضوع املادة عرضت الباحثة  املادة الدراسية يف الكتاب املقرر و ا
و يف ". احلياة اليومية"حتت املوضوع  تقدمي اموعة األوىل. فرتكز يف مهارة الكالم" اليومية

تقنية تقدميه، تبدأ من  يفتح رئيس اجللسة برنامج حواري و يسلم رئيس اجللسة على 
 -يصلي -يستيقظ: هي . املشاهدين، مث يعرف رئيس اجللسة عن املفردات اجلديدة إىل الطلبة

جيعل . يتناول، ويكررها املشاهدون نطق املفردات بأصوات صحيح - يكنس -يغسل -يطبخ
أنا استيقظ يف : مثل"اليوميةنشطة األ"رئيس اجللسة اجلمل البسيطة باملفردات اجلديدة حول 

املشاهدين تكوين اجلملة الرابعة صباحا، أنا أصلي الفجر يف املسجد، مث يطلب رئيس اجللسة 
عليهم و يسأل رئيس اجللسة  يدعو رئيس اجللسة املتكلمني  و يسلم.  من املفردات مجاعة

يكون ارات اخلاصة حىت يعرب العب .ب املتكلمون مناسبا باألسئلةيبعض األسئلة بالفكاهة مث جي
يقدم . يب املتكلمون عليهميسأل املشاهدون املتكلمني و جي. واألعياد الروح موقف احلواري

املتكلمون الغناء مث يغين املتكلمون و املشاهدون معا، يقدم رئيس اجللسة اللعبة اللغوية و خيتتم 
 .رئيس اجللسة برنامج حواري

 ختتاماال - ٣

يا بتقدمي األسئلة عشوائ من الطلبة مراجعة املوضوع املدروس ةبعد االنتهاء، طلبت الباحث
و اختتمت الباحثة . دفعت الباحثة و ألقت التوصيات للطلبة يف تعلم اللغة العربية. شفهيا

  .الدرس باحلمدلة و الدعاء، مث سلمت على الطلبة وخرجوا من الفصل
  



 اللقاء الثالث  -ج 

 Bukan Empat Mataبة بنموذج برنامج التلفاز بالتدريس يف اللقاء الثاين لتجر  قامت الباحثة
  :، باخلطوات التالية ةدقائق ٤٥م  ملدة حصتني و لكل حصة ٢٠١٢مارس  ٢٤وهذا يف 

 املقدمة - ١

، وسألتهم اها عليو على الطلبة الفتتاح الدرس مث ردت الباحثة السالم دخل الطلبة الفصل، وألق
املادة  ، وكتبت الباحثة التاريخ واسألتهم عن التاريخ و املادة الدراسية وأجابوهعن األحوال مث 

كز الباحثة يف مهارة الكالم، وبعد وراجعت الباحثة املادة القدمية، وتر . الدراسية على السبورة
 .ذلك أخربم عن املادة الدراسية وخطوات تعليمها

 عرض املادة - ٢

نشطة األ"ملواد املصممة، و موضوع املادة الكتاب املقرر و ا عرضت الباحثة  املادة الدراسية يف
و يف ". احلياة اليومية"حتت املوضوع  تقدمي اموعة الثانية. ارة الكالمفرتكز يف مه" اليومية

تقنية تقدميه، تبدأ من  يفتح رئيس اجللسة برنامج حواري و يسلم رئيس اجللسة على 
 -يركب- يلعب: هي . املفردات اجلديدة إىل الطلبة املشاهدين، مث يعرف رئيس اجللسة عن

. ةينظف، ويكررها املشاهدون نطق املفردات بأصوات صحيح -يشرب -يشاهد-يستمع
يلعب : مثل"اليوميةنشطة األ"جيعل رئيس اجللسة اجلمل البسيطة باملفردات اجلديدة حول 

من ب رئيس اجللسة حممد كرة القدم، يركب األب السيارة، يستمع أمحد األذن ، مث يطل
يدعو رئيس اجللسة املتكلمني  و يسلمهم و .  املشاهدين تكوين اجلملة من املفردات مجاعة

يعرب . ب املتكلمون مناسبا باألسئلةيسة من بعض األسئلة بالفكاهة مث جييسأل رئيس اجلل
كلمني و يسأل املشاهدون املت. واألعياد الروحعن  يكون موقف احلواري حىت العبارات اخلاصة

يقدم املتكلمون الغناء مث يغين املتكلمون و املشاهدون معا، يقدم . يب املتكلمون عليهمجي
 .رئيس اجللسة اللعبة اللغوية و خيتتم رئيس اجللسة برنامج حواري

 ختتاماال - ٣



. يا بتقدمي األسئلة شفهياعشوائ الطلبة مراجعة املوضوع املدروسبعد االنتهاء، طلبت الباحثة 
و اختتمت الباحثة الدرس . باحثة و ألقت التوصيات للطلبة يف تعلم اللغة العربيةدفعت ال

  .باحلمدلة و الدعاء، مث سلمت على الطلبة وخرجوا من الفصل
 

 اللقاء الرابع  -د 

 Bukan Empat Mataقامت الباحثة بالتدريس يف اللقاء الثاين لتجريبة بنموذج برنامج التلفاز 
  :، باخلطوات التالية ةدقائق ٤٥م  ملدة حصتني و لكل حصة ٢٠١٢مارس  ٢٦وهذا يف 

 املقدمة - ١

، وسألتهم اها عليو على الطلبة الفتتاح الدرس مث ردت الباحثة السالم دخل الطلبة الفصل، وألق
املادة  ، وكتبت الباحثة التاريخ واعن األحوال مث سألتهم عن التاريخ و املادة الدراسية وأجابوه

كز الباحثة يف مهارة الكالم، وبعد وراجعت الباحثة املادة القدمية، وتر . الدراسية على السبورة
 .ذلك أخربم عن املادة الدراسية وخطوات تعليمها

 عرض املادة - ٢

نشطة األ"ملواد املصممة، و موضوع املادة عرضت الباحثة  املادة الدراسية يف الكتاب املقرر و ا
و يف ". اليومية نشطةاأل"حتت املوضوع  تقدمي اموعة الثالثة. ارة الكالمكز يف مهفرت " اليومية

تقنية تقدميه، تبدأ من  يفتح رئيس اجللسة برنامج حواري و يسلم رئيس اجللسة على 
-نام-ذاكر: هي . املشاهدين، مث يعرف رئيس اجللسة عن املفردات اجلديدة إىل الطلبة

جيعل رئيس . ةررها املشاهدون نطق املفردات بأصوات صحيحأكل ، ويك-عد -قرأ -استحم
تذاكر ناندا الدروس، أنا : مثل"احلياة اليومية"اجللسة اجلمل البسيطة باملفردات اجلديدة حول 

تكوين اجلملة من املشاهدين أنام يف احلجرة، أنا أستحم يف احلمام، مث يطلب رئيس اجللسة 
عليهم و يسأل رئيس اجللسة  لسة املتكلمني  و يسلميدعو رئيس اجل.  من املفردات مجاعتا

يكون يعرب العبارات اخلاصة حىت . ئلةب املتكلمون مناسبا باألسيبعض األسئلة بالفكاهة مث جي
يقدم . يب املتكلمون عليهميسأل املشاهدون املتكلمني و جي. واألعياد الروح موقف احلواري



املشاهدون معا، يقدم رئيس اجللسة اللعبة اللغوية و خيتتم املتكلمون الغناء مث يغين املتكلمون و 
 .رئيس اجللسة برنامج حواري

 ختتاماال - ٣

. يا بتقدمي األسئلة شفهياعشوائ ة الطلبة مراجعة املوضوع املدروسبعد االنتهاء، طلبت الباحث
رس و اختتمت الباحثة الد. دفعت الباحثة و ألقت التوصيات للطلبة يف تعلم اللغة العربية

  .باحلمدلة و الدعاء، مث سلمت على الطلبة وخرجوا من الفصل
 

 اللقاء الخامس  -ه 

 Bukan Empat Mataبة بنموذج برنامج التلفاز لتجر ل لباحثة بالتدريس يف اللقاء اخلامسقامت ا

  :، باخلطوات التالية ةدقائق ٤٥م  ملدة حصتني و لكل حصة ٢٠١٢مارس  ٢٩وهذا يف 
 املقدمة - ١

، وسألتهم اهردوا عليت الباحثة السالم على الطلبة الفتتاح الدرس مث ل، وألقدخل الطلبة الفص
املادة  ، وكتبت الباحثة التاريخ واعن األحوال مث سألتهم عن التاريخ و املادة الدراسية وأجابوه

كز الباحثة يف مهارة الكالم، وبعد وراجعت الباحثة املادة القدمية، وتر . الدراسية على السبورة
 .أخربم عن املادة الدراسية وخطوات تعليمهاذلك 

 عرض املادة - ٢

" العطلة"عرضت الباحثة  املادة الدراسية يف الكتاب املقرر و املواد املصممة، و موضوع املادة 
و يف تقنية تقدميه، تبدأ ". العطلة"حتت املوضوع  تقدمي اموعة الرابعة. ارة الكالمفرتكز يف مه

ح رئيس اجللسة برنامج حواري و يسلم رئيس اجللسة على املشاهدين، مث يعرف تمن  يفت
-صور-زرع-تنزه-سبح–زار –قضى : هي . رئيس اجللسة عن املفردات اجلديدة إىل الطلبة

جيعل رئيس اجللسة اجلمل . رسم، ويكررها املشاهدون نطق املفردات بأصوات صحيح- صاد
 السمك، رسمزرع فريد األزهار، صاد حامد : مثل"لةالعط"البسيطة باملفردات اجلديدة حول 

يدعو .  مث يطلب رئيس اجللسة املشاهدين تكوين اجلملة من املفردات مجاعة رشدى الصورة ،
عليهم و يسأل رئيس اجللسة بعض األسئلة بالفكاهة مث  رئيس اجللسة املتكلمني  و يسلم



 الروح يكون موقف احلوارياصة حىت يعرب العبارات اخل. لةب املتكلمون مناسبا باألسئيجي
يقدم املتكلمون الغناء مث يغين . يب املتكلمون عليهميسأل املشاهدون املتكلمني و جي. واألعياد

املتكلمون و املشاهدون معا، يقدم رئيس اجللسة اللعبة اللغوية و خيتتم رئيس اجللسة برنامج 
 .حواري

 ختتاماال - ٣

و . يا بتقدمي األسئلة شفهياعشوائ مراجعة املوضوع املدروس ة الطلبةبعد االنتهاء، طلبت الباحث
و اختتمت الباحثة الدرس باحلمدلة و . التوصيات للطلبة يف تعلم اللغة العربية الباحثة ألقت

  .الدعاء، مث سلمت على الطلبة وخرجوا من الفصل
  

 اللقاء السادس  - و 

 Bukan Empat Mataرنامج التلفاز بة بنموذج بللتجر  سادسقامت الباحثة بالتدريس يف اللقاء ال
  :، باخلطوات التالية ةدقائق ٤٥م  ملدة حصتني و لكل حصة ٢٠١٢مارس  ٣١وهذا يف 

 املقدمة - ١

، وسألتهم اهردوا عليدخل الطلبة الفصل، وفشت الباحثة السالم على الطلبة الفتتاح الدرس مث 
املادة  وأجابوه، وكتبت الباحثة التاريخ وعن األحوال مث سألتهم عن التاريخ و املادة الدراسية 

كز الباحثة يف مهارة الكالم، وبعد وراجعت الباحثة املادة القدمية، وتر . الدراسية على السبورة
 .ذلك أخربم عن املادة الدراسية وخطوات تعليمها

 عرض املادة - ٢

" العطلة"ضوع املادة عرضت الباحثة  املادة الدراسية يف الكتاب املقرر و املواد املصممة، و مو 
و يف تقنية تقدميه، تبدأ ". العطلة"حتت املوضوع  تقدمي اموعة اخلامسة. ارة الكالمفرتكز يف مه

ح رئيس اجللسة برنامج حواري و يسلم رئيس اجللسة على املشاهدين، مث يعرف رئيس تمن  يفت
-القرية-الريف-اجلبل- شاطئ البحر-العطلة: هي . اجللسة عن املفردات اجلديدة إىل الطلبة

جيعل رئيس اجللسة اجلمل . ةالرواية، ويكررها املشاهدون نطق املفردات بأصوات صحيح
كتبت رشدى الرواية، نزور اجلد يف القرية، قضينا : مثل"العطلة"البسيطة باملفردات اجلديدة حول 



.  ردات مجاعةمن املشاهدين تكوين اجلملة من املف العطلة يف القرية، مث يطلب رئيس اجللسة
عليهم و يسأل رئيس اجللسة بعض األسئلة بالفكاهة مث  يدعو رئيس اجللسة املتكلمني  و يسلم

 الروح يكون موقف احلوارييعرب العبارات اخلاصة حىت . ئلةب املتكلمون مناسبا باألسيجي
اء مث يغين يقدم املتكلمون الغن. يب املتكلمون عليهمني و جياملتكلم يسأل املشاهدون. واألعياد

املتكلمون و املشاهدون معا، يقدم رئيس اجللسة اللعبة اللغوية و خيتتم رئيس اجللسة برنامج 
 .حواري

 ختتاماال - ٣

و  .عشوائيا بتقدمي األسئلة شفهيا ة الطلبة مراجعة املوضوع املدروسبعد االنتهاء، طلبت الباحث
اختتمت الباحثة الدرس باحلمدلة و و . التوصيات للطلبة يف تعلم اللغة العربية الباحثة ألقت

  .الدعاء، مث سلمت على الطلبة وخرجوا من الفصل
 

 اللقاء السابع  -ز 

 Bukan Empat Mataلتجريبة بنموذج برنامج التلفاز ل لباحثة بالتدريس يف اللقاء السابعقامت ا
  :، باخلطوات التالية ةدقائق ٤٥م  ملدة حصتني و لكل حصة ٢٠١٢أبريل  ٢وهذا يف 

 املقدمة - ١

، وسألتهم اها عليو على الطلبة الفتتاح الدرس مث ردت الباحثة السالم دخل الطلبة الفصل، وألق
املادة  ، وكتبت الباحثة التاريخ واعن األحوال مث سألتهم عن التاريخ و املادة الدراسية وأجابوه

مهارة الكالم، وبعد كز الباحثة يف عت الباحثة املادة القدمية، وتر راجو . الدراسية على السبورة
 .ذلك أخربم عن املادة الدراسية وخطوات تعليمها

 عرض املادة - ٢

" العطلة"عرضت الباحثة  املادة الدراسية يف الكتاب املقرر و املواد املصممة، و موضوع املادة 
أ و يف تقنية تقدميه، تبد". العطلة"حتت املوضوع  تقدمي اموعة السادسة. ارة الكالمفرتكز يف مه

ح رئيس اجللسة برنامج حواري و يسلم رئيس اجللسة على املشاهدين، مث يعرف رئيس تمن  يفت
نظر، ويكررها املشاهدون - ساعد-املناظر - سافر: هي . اجللسة عن املفردات اجلديدة إىل الطلبة



جيعل رئيس اجللسة اجلمل البسيطة باملفردات اجلديدة حول . ةنطق املفردات بأصوات صحيح
سأسافر اىل املدينة يف يوم العطلة، هذه املناظرة اجلميلة، سأساعد أمي يف يوم : مثل"ةالعطل"

يدعو رئيس .  من املشاهدين تكوين اجلملة من املفردات مجاعةالعطلة ، مث يطلب رئيس اجللسة 
ب يعض األسئلة بالفكاهة مث جيبعليهم و يسأل رئيس اجللسة  اجللسة املتكلمني  و يسلم

. واألعياد الروح يكون موقف احلوارييعرب العبارات اخلاصة حىت . لةناسبا باألسئاملتكلمون م
يقدم املتكلمون الغناء مث يغين املتكلمون . يب املتكلمون عليهميسأل املشاهدون املتكلمني و جي

 .و املشاهدون معا، يقدم رئيس اجللسة اللعبة اللغوية و خيتتم رئيس اجللسة برنامج حواري

 ختتاماال - ٣

و  .قدمي األسئلة شفهيايا بتعشوائ ة الطلبة مراجعة املوضوع املدروسبعد االنتهاء، طلبت الباحث
و اختتمت الباحثة الدرس باحلمدلة و . التوصيات للطلبة يف تعلم اللغة العربية الباحثة ألقت

  .الدعاء، مث سلمت على الطلبة وخرجوا من الفصل
  

  اللقاء الثامن  -ح 
م  ملدة ٢٠١٢أبريل  ٣لالختبار البعدي وهذا يف  يف اللقاء الثامنالباحثة بالتدريس قامت 

  :، باخلطوات التالية ةدقائق ٤٥حصتني و لكل حصة 
 املقدمة - ١

، وسألتهم اها عليو ردت الباحثة السالم على الطلبة الفتتاح الدرس مث دخل الطلبة الفصل، وألق
و املادة  ، وكتبت الباحثة التاريخابوهعن األحوال مث سألتهم عن التاريخ و املادة الدراسية وأجا

  .، وبعد ذلك أخربم عن املادة الدراسية وخطوات تعليمهاالدراسية على السبورة
 عرض املادة - ٢

ستبانة ملعرفة أراء الطلبة يف تعلم اللغة العربية خصوصا يف استخدام بنموذج اال وزعت الباحثة
لطلبة كيفية ، و شرحت الباحثة ليف تعليم مهارة الكالم  Bukan Empat Mataبرنامج التلفاز 

  .اجابتها
  .وشرحت الباحثة كيفية اجابتها. ختبار البعدي لطلبةأسئلة االوزعت الباحثة 



 ختتاماال - ٣

وبعد ذلك اختتمت الباحثة الدرس باحلمدلة و . باحملادثة مع الطلبة بعديختبار البعد انتهاء عملية اال
  .الدعاء، مث سلمت على الطلبة وخرجوا من الفصل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ١السيناريو 

  اليومية نشطةاأل
  "السماء" مجموعة 



  دسريل هداية -١: مقدم الربنامج 
  ة النورفأر  - ٢

  إيك فيربيياريستا -١: ضيوف الربنامج
  السكينة نرول - ٢
  رفيزا مميرتا  - ٣

  المقدمة
  بسم اهللا الرمحن الرحيم:   ١،٢ مقدم الربنامج

 السالم عليكم ورمحة اهللا و بركاته

  وعليكم السالم ورمحة اهللا و بركاته:     املشاهدون 
 كيف حالكم مجيعا ؟:   ١،٢ مقدم الربنامج 

  احلمد هللا، اهللا أكرب:     املشاهدون  
و كما تّعود نا  يف كل يوم  أن نلتقي حبضرا تكم يف هذا .يومكم  بكل خريأطاب اهللا :   دسريل  

  ..و مع حلقة  جديدة كل يوم الىت لطا ملا انتظر متوها و ضيف جديد, اليوم  الرائع

  ! لقد نظرنا أم من اموعات الكثرية . طيب، اآلن سنسلم على املشاهدين الكرام:     ة النورفأر  
  هذه اموعة من أين ؟. نبدأ من هذه اموعةنعم، :     دسريل  
  "الزهرة" جمموعة :     املشاهدون 
  وهذه اموعة من أين ؟:     ة النورفأر 

  "الشمس"جمموعة :     املشاهدون
  وتلك اموعة من أين ؟:       دسريل  

  "النور" جمموعة :     مشاهدون
  وانتم من أين ؟:     ة النورفأر 

  "القمر" جمموعة :     مشاهدون
  وهذه اموعة من أين ؟:       دسريل  

  "التاج" جمموعة :     مشاهدون



. يا أرفة ، يف حياتنا، عندنا األنشطة اليومية الىت متفرقة بني شخص و شخص آخر:   دسريل  
  .حىت نقضي الوقت من الصبح حىت ليله

يستيقظ  مث ماذا فلذلك سنتكلم عن األنشطة اليومية هي من مىت . أحسنت يا أخي:   ة النورفأر 
  .يفعل يف ظهره و ماذا يفعل يف ليله

  ة اليوميةاألنشط: طيب، موضوعنا هذا اليوم هو :   ١،٢ مقدم الربنامج
 تقديم  المفردات

قبل أن نتكلم عن املوضوع، يف أول مرة سنقدم لكم املفردات اجلديدة عن األنشطة   : دسريل  
  .اليومية

  .نعم، أنا موفق:   ة النورفأر 
  !!يستيقظ، كرروا يا املشاهدون - استيقظ : املفردة األول :       دسريل  

  يستيقظ - استيقظ :     املشاهدون
  طبخ يطبخ: املفردة الثاىن :     ة النورفأر 

  طبخ يطبخ:     املشاهدون
    يغسل - غسل: املفردة الثالث :       دسريل  

  يغسل - غسل:     املشاهدون
  يصليصلى : املفردة الرابع :     ة النورفأر 

  صلى يصلي:     املشاهدون
  يكنس- كنس: املفردة اخلامس:      دسريل  

  يكنس-كنس:     املشاهدون
  )مع تصفيق.... ( أحسنتم مجيعا:       دسريل  
  اآلن، هيا نكون اجلملة من هذه املفردات:     ة النورفأر 

  أنا أستيقظ يف الرابعة صباحا      
  طبخت يف البيت      
  أنا أكنس الساحة      

يا أيها املشاهدون، سأقدم لكم الصور و املفردة، مث أطلب منكم لتكونوا اجلملة الواحدة :     دسريل  
  !!نبدأ من هذه اموعة . مناسبا بتلك املفردة



  ) عرب اموعة فمجموعة اجلملة مناسبا باملفردة و الصور املنظور عليهم ( 
  

  مازلتم متحمسني ؟:   ١مقدم الربنامج 
  نعم:     املشاهدون 
  !أروين صوتكم:   ١مقدم الربنامج  
  )مع تصفيق(أأوووووووووو :     املشاهدون 

  وارالح
  !املشاهدين  ئىيا أعز :       دسريل  

وهم يصاحبون بينهم صاحبة . من ضيوفنا يف هذه احللقة هن النساء اجلميالت
 إيك فيربيياريستاهل تريدون لتعرفوا كيف أنشطة يف حيام ؟ هيا ننظر . قاربة

  ميرتا حارفيزا زوليتاو  نرول السكينة و
  ؟ مأخيت اجلميلة ؟ كيف حالكأخي و السالم عليكم يا :     ة النورفأر 
  و عليكم السالم و رمحة اهللا، احلمد هللا:     ضيف الربنامج 
  أهال و سهال:      ة النورفأر  

  . أهال بك :   ضيف الربنامج   
على فكرة مىت . نتكلم عن األنشطة اليومية، نبدأ من الصبح حىت ليله:   دسريل  

  !!تفضل  إيكنبدأ من أخيت  تستيقظ  من النوم ؟
    أستيقظ من النوم يف الصبح يعين عندما مسعت صوت األذن:   إيك

  كيف ؟  نرولسبحان اهللا، و أنت أخيت :   ة النورفأر 
  . ما عندى الساعة، و لكن إنتظرت الكلمات الكثرية من أمي:   نرول

  هل أنت متأخرا يف صالة الصبح ؟:   دسريل  
  .نعم ، أحيانا:   نرول

  و أنت يا أخىت مجيلة ؟:   ة النورفأر 



أحيانا   .ما عرفت أي سبابه. مسعت صوت األذن و لكن ما أردت إلستيقاظ:  ميرتا
  تأخرت يف ذهاب إىل املدرسة

  . هذا هي إجابة متنوعة,,, ماشاء اهللا:   دسريل  
 Bukan Empat mataإبقو معنا يف   

    البتوبنعود من جديد إىل   
عند رأيكم مجيعا، ماذا تفعل بعد . لضيوفنا اجلميل و اجلميلة. السؤال الثاين:   ة النورفأر 

  تستيقظ من النوم ؟ 
أستعد للذهاب إىل مث أصلى الصبح و .أغسل الوجه. أذهب إىل احلمام:   إيك

  املدرسة
  ؟.وأنت يا أخي .أنت الطالبة اتهدة :     دسريل  

  أخذ الدثار، ألن أريد لنوم مرة ثانيا:       نرول
  و أنت يا أخيت اجلميلة ؟... ماشاء اهللا:       دسريل  

  . و أنا، بعد أستيقظ من النوم مث أنوم مرة ثانيا:       ميرتا
  ملاذا ؟:     ة النورفأر 

  ألن النوم هو الشيئ لذيذ :      ميرتا
  إجابة صحيحة و متنوعة :     ة النورفأر 

  مازلتم متحمسني ؟:   ١مقدم الربنامج  
  نعم:     املشاهدون 
  !أروين صوتكم:   ١مقدم الربنامج  
  )مع تصفيق(أأوووووووووو :     املشاهدون 

   Bukan Empat mataإبقو معنا يف 
وكل جمموعة سؤال  اآلن عندنا الفرصة لتقدمي األسئلة، !!يا أعز املشاهدين :   دسريل  

من الذي منكم يريد أن تقدمي األسئلة اىل ضيوفنا، فاليتفضل مشكورا  !!واحد
!  



  )يقدم املشاهدون بعض األسئلة، و جييب املتكلمون عليهم(
  مازلتم متحمسني ؟:   ١مقدم الربنامج  
  نعم:     املشاهدون 
  !صوتكم أروين:   ١مقدم الربنامج  
  )مع تصفيق(أأوووووووووو :     املشاهدون 

  Bukan Empat mataإبقو معنا يف 
  الغناء

  !! املشاهدينيا أعز :       دسريل  
فلذلك هيا نسمع الصوت اجلميل . مع ضيوفنا  ىف هذه احللقة هناك الغناء  

  حىت نستطيع أن نغين معا . منهم
. و بعد ذلك سنغين معا. أنا سأغين بنفسه عندنا الغناء، ىف أول مرة. طيب:   ضيف الربنامج

  !!إستمعوا يا مشاهدون . مث جمموعة فاموعة
  

  إىل اللقاء إىل اللقاء :   ضيف الربنامج
  حىت سنة قادمة  
  إستعد و التكسل  
  اجلهد أساس النجاح  

    )يغىن املشاهدون معا، حىت يكون املواقف بالروح و األعياد( 
 
 
  

  تم متحمسني ؟مازل:   ١مقدم الربنامج  
  نعم:     املشاهدون 
  !أروين صوتكم:   ١مقدم الربنامج  



  )مع تصفيق(أأوووووووووو :     املشاهدون 
  Bukan Empat mataإبقو معنا يف 

  
،  يف هذه اللعب. يف هذه احللقة عندنا اللعب. أعزئي املشاهدين يا:   اللعب

   !!من يريد تفضل . أشخاص ٥كل اموعة تكون من 
كل أعضاء اموعة لفيجب على . أنا سأقدم لكل اموعة موضوع:   

خرى و يستمع آخرون مث يواصله باجلملة أل. تعبري هذا موضوع باجلملة
  تشرح عن هذا املوضوع حىت يكون كلها اجلمل. لكن مناسباو 

   )يلعب املشاهدون معا، حىت يكون املواقف بالروح و األعياد( 
 

  زلتم متحمسني ؟ما:   ١مقدم الربنامج  
  أيواه:     املشاهدون 
  !أروين صوتكم:   ١مقدم الربنامج  
  )مع تصفيق(أأوووووووووو :     املشاهدون 

  Bukan Empat mataإبقو معنا يف 
  
 
 
  

  اإلختتام
  !!يا أعزئى املشاهدين :   مقدم الربنامج



و شكرا جزيال إىل . شكرا كثريا يف هذه احلصة ، حىت نستطيع أن نتكلم معا  
و نطلب عفوا عن كل األخطأ يف هذه احللقة، أخري الكالم، السالم . املتكلمني

  . عليكم ورمحة اهللا وبركاته
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 ٢ السيناريو

  اليومية نشطةاأل



  "الزهرة" مجموعة 
  فخروزال موالنا - ١  :مقدم الربنامج 

  جوت حية احلسىن - ٢
  أدي كريسما يوسنا - ١  :ضيوف الربنامج

  عني املرضية - ٢
  حسنول اخلامتة - ٣

  المقدمة
  بسم اهللا الرمحن الرحيم:   ١،٢ مقدم الربنامج

 السالم عليكم ورمحة اهللا و بركاته

  وعليكم السالم ورمحة اهللا و بركاته:     املشاهدون 
 حالكم مجيعا ؟ كيف:   ١،٢ مقدم الربنامج 

  احلمد هللا، اهللا أكرب:     املشاهدون  
و كما تّعود نا  يف كل يوم  أن نلتقي حبضرا تكم يف هذا .أطاب اهللا يومكم  بكل خري:   فخروزال

  .و مع حلقة  جديدة كل يوم الىت لطا ملا انتظر متوها و ضيف جديد, اليوم  الرائع

  ! لقد نظرنا أم من اموعات الكثرية . امطيب، اآلن سنسلم على املشاهدين الكر :     جوت
  هذه اموعة من أين ؟. نعم، نبدأ من هذه اموعة:     فخروزال 
  "الشمس " جمموعة :     املشاهدون 

  وهذه اموعة من أين ؟:       جوت
  "القمر " جمموعة :     املشاهدون
  وتلك اموعة من أين ؟:     فخروزال
  "النور" جمموعة :     مشاهدون

  وانتم من أين ؟:       جوت
  "السماء" جمموعة :     مشاهدون
  وهذه اموعة من أين ؟:     فخروزال
  "التاج" جمموعة :     مشاهدون



  ، ماذا تفعل يف املدرسة؟  جوتيا :   فخروزال
و أنت يا أخي ؟ ماذا تفعل قبل تذهب إىل . أتعلم و أقرأ الكتاب و ألعب مع أصدقائي:  جوت

  املدرسة؟
طييب، فلذلك موضوعنا هذا . أستحم و  أكل الرز و أستعد للذهاب إىل املدرسة:   فخروزال

  ة اليوميةاألنشط: اليوم هو 
 تقديم  المفردات

قبل أن نتكلم عن املوضوع، يف أول مرة سنقدم لكم املفردات اجلديدة عن األنشطة   : فخروزال
  .اليومية

  .نعم، أنا موفق:   جوت
  !!يلعب، كرروا يا املشاهدون- لعب :املفردة األول :     فخروزال

  يلعب-لعب:     املشاهدون
  يركب-ركب: املفردة الثاىن :       جوت

  يركب -ركب:     املشاهدون
    يستمع-استمع: املفردة الثالث :     فخروزال

  يستمع-استمع:     املشاهدون
  يشاهد- شاهد: املفردة الرابع :       جوت

  يشاهد- شاهد:     املشاهدون
  يشرب –شرب : اخلامس املفردة :     فخروزال

  يشرب –شرب :     املشاهدون
  )مع تصفيق.... ( أحسنتم مجيعا:     فخروزال

  اآلن، هيا نكون اجلملة من هذه املفردات:       جوت
  يعلب حممد كرة القدم      
  يركب األب السيارة      

  يشاهد حممد التلفيزيون
أطلب منكم لتكونوا اجلملة الواحدة يا أيها املشاهدون، سأقدم لكم الصور و املفردة، مث :     فخروزال

  !!نبدأ من هذه اموعة . مناسبا بتلك املفردة



  ) عرب اموعة فمجموعة اجلملة مناسبا باملفردة و الصور املنظور عليهم( 
  

  مازلتم متحمسني ؟:   ١مقدم الربنامج 
  نعم:     املشاهدون 
  !أروين صوتكم:   ١مقدم الربنامج  
  )مع تصفيق(أأوووووووووو :     املشاهدون 

  وارالح
  !يا أعز املشاهدين :     فخروزال

. وهم يصاحبون بينهم صاحبة قاربة. هن  النساء اجلميالتمن ضيوفنا يف هذه احللقة 
هل تريدون لتعرفوا كيف أنشطة يف حيام ؟ هيا ننظر أدي كريسما يوسنا و عني املرضية 

  و حسنول اخلامتة
  أخي وأخيت اجلميلة ؟ كيف حالكم ؟ السالم عليكم يا:       جوت

  و عليكم السالم و رمحة اهللا، احلمد هللا:     ضيف الربنامج 
  أهال و سهال:        جوت

  . أهال بك :     ضيف الربنامج 
السؤال األول هو ماذا تفعل يف الفصل ؟ . طيب، اآلن حنن سنتكلم عن األنشطة اليومية:     فخروزال

  نبدأ من أختنا اجلميلة 
  أنا طالبة جمتهدة، فلذلك أستمع شرح املدرس عن املواد الدراسية :      أدي

  سبحان اهللا، لعلى اهللا أن يعطيك علم الربكة، وأنت يا أخيت ؟:       جوت
  .لست طالبة جمتهدة، أنا ألعب مع أصدقائي و أتبسم:     عني املرضية

  ملاذا التسمع  شرح املدرس ؟:     فخروزال
. أنا كسالنة جدا، ألن أخوف، إذا أهتم بإهتامام كثري ففي جبهيت يوجد خطوط كثرية:     أخت

  .  حىت وجهي كمثالما وجه جدي
  ولكن البأس يا أخيت، لتظهر أنك تتقدم يف العمر ، و أنت يا أخيت ؟:     جوت

  . أتكلم مع أصدقائي. أحيانا، مامسعت الشرح من املدرس:   حسنول
  ملاذا؟:     جوت



  ألن أريد أن أطبق الكالم كمثلما مدرس أيضا :  حسنول
  !!هذه اإلجابة املتنوعة، حىت نعرف من منهن  الطالبة اتهدة و ليس اتهدة:   فخروزال

  
 Bukan Empat mataإبقو معنا يف     

    البتوبنعود من جديد إىل      
  

  ن ؟السؤال الثاين، بعد رجعنت من املدرسة، ماذا تفعل يف بيتك:       جوت
  !!أكل الرز، ألنين جائعة:       أخت

  و أنت يا أخيت ؟. أنا موافق يا أخيت:     فخروزال
  و بعد أكلت مث سأنام. أنا موافق أيضا:     عني املرضية

  وأنت يا أخيت؟:       جوت
  .أنا معكم مجيعا:       أخت
  .سبحان اهللا، حنن متساوية:       جوت

  املدرسة أننا جائعةنعم، ألن عند رأيي بعد رجعنا من :     فخروزال
  
  

  مازلتم متحمسني ؟:   ١  مقدم الربنامج  
  نعم:     املشاهدون 
  !أروين صوتكم:     ١مقدم الربنامج  
  )مع تصفيق(أأوووووووووو :     املشاهدون 

  Bukan Empat mata إبقو معنا يف:  ١  مقدم الربنامج

  
!! اآلن عندنا الفرصة لتقدمي األسئلة، وكل جمموعة سؤال واحد!! يا أعز املشاهدين :   فخروزال

 ! من الذي منكم يريد أن تقدمي األسئلة اىل ضيوفنا، فاليتفضل مشكورا 

  )يقدم املشاهدون بعض األسئلة، و جييب املتكلمون عليهم(
  



  مازلتم متحمسني ؟:     ١مقدم الربنامج 
  نعم:     املشاهدون 
  !أروين صوتكم:   ١  مقدم الربنامج  
  )مع تصفيق(أأوووووووووو :     املشاهدون 

  Bukan Empat mata إبقو معنا يف:  ١  مقدم الربنامج

  الغناء
  !!يا أعز املشاهدين :     فخروزال

حىت . فلذلك هيا نسمع الصوت اجلميل منهم. مع ضيوفنا  ىف هذه احللقة هناك الغناء  
  نستطيع أن نغين معا 

مث جمموعة . و بعد ذلك سنغين معا. عندنا الغناء، ىف أول مرة أنا سأغين بنفسه. طيب:   الربنامج ضيف
  !!إستمعوا يا مشاهدون . فاموعة

  يزين السماء  ما أمجل القمر:   ضيف الربنامج
  يزين السماء  ما أمجل القمر  
  تتبسما حلوا  تتبسما حلوا  
  ما أمجل القمر  ما أمجل  

    )دون معا، حىت يكون املواقف بالروح و األعياديغىن املشاه( 
  

  مازلتم متحمسني ؟:     ١مقدم الربنامج 
  نعم:     املشاهدون 
  !أروين صوتكم:   ١  مقدم الربنامج  
  )مع تصفيق(أأوووووووووو :     املشاهدون 

  Bukan Empat mata إبقو معنا يف:  ١  مقدم الربنامج
يف هذه اللعب، كل اموعة تكون . احللقة عندنا اللعبيف هذه . يا أعزئي املشاهدين:   اللعب

  !!من يريد تفضل . أشخاص ٢من 
مث لكل منكم أن يعربها . كلمات  ٥يف هذا اللعب، أنا سأعطيكم لكل اموعة :   

  .وجيب لآلخرون ليستمعها و يعرب تلك الكلمة. باجلملة واحدة



   )األعياديلعب املشاهدون معا، حىت يكون املواقف بالروح و ( 
  مازلتم متحمسني ؟:     ١مقدم الربنامج 

  نعم:     املشاهدون 
  !أروين صوتكم:   ١  مقدم الربنامج  
  )مع تصفيق(أأوووووووووو :     املشاهدون 

  Bukan Empat mata إبقو معنا يف:  ١  مقدم الربنامج
  

  اإلختتام
  !!يا أعز املشاهدين :   فخروزال

و شكرا جزيال إىل . نستطيع أن نتكلم معاشكرا كثريا يف هذه احلصة ، حىت   
و نطلب عفوا عن كل األخطأ يف هذه احللقة، أخري الكالم، السالم . املتكلمني

   .عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  
  
  
  
 
 
 
  
  

 ٣السيناريو 

  اليومية نشطةاأل
  "القمر" مجموعة 



  حسبنا -١:     مقدم الربنامج 
  إيرا موليانا - ٢

  دينا أفريضا -١:     ضيوف الربنامج
  أمنا مارية - ٢
  ديسي إيليتا - ٣

  المقدمة
  بسم اهللا الرمحن الرحيم:   ١،٢ مقدم الربنامج

 السالم عليكم ورمحة اهللا و بركاته

  وعليكم السالم ورمحة اهللا و بركاته:     املشاهدون 
 كيف حالكم مجيعا ؟:   ١،٢ مقدم الربنامج 

  احلمد هللا، اهللا أكرب:     املشاهدون  
و كما تّعود نا  يف كل يوم  أن نلتقي حبضرا تكم يف هذا .أطاب اهللا يومكم  بكل خري:   حسبنا  

  ..و مع حلقة  جديدة كل يوم الىت لطا ملا انتظر متوها و ضيف جديد, اليوم  الرائع

  ! لقد نظرنا أم من اموعات الكثرية . طيب، اآلن سنسلم على املشاهدين الكرام:     إيرا موليانا 
  هذه اموعة من أين ؟. نعم، نبدأ من هذه اموعة:     حسبنا

  "الزهرة " جمموعة :     املشاهدون 
  وهذه اموعة من أين ؟:       إيرا موليانا
  "النور  " جمموعة :     املشاهدون

  وتلك اموعة من أين ؟:       حسبنا
  "السماء " جمموعة :     مشاهدون
  وانتم من أين ؟:     إيرا موليانا
  "الشمس" جمموعة :     مشاهدون

  وهذه اموعة من أين ؟:       حسبنا
  "التاج" جمموعة :     مشاهدون
  يا إيرا ، ماذا تفعل بعد تستيقظ من النوم ؟:   حسبنا



  و أنت؟. أذهب إىل احلمام لتوضأ مث أصلى الصبح:   إيرا موليانا
األنشطة : طييب، فلذلك موضوعنا هذا اليوم هو . أغسل وجهي و أصلى الصبح:   حسبنا

  اليومية

 تقديم  المفردات
قبل أن نتكلم عن املوضوع، يف أول مرة سنقدم لكم املفردات اجلديدة عن األنشطة   : حسبنا

  .اليومية
  .نعم، أنا موفق:   إيرا موليانا

  !!يذاكر، كرروا يا املشاهدون- ذاكر : املفردة األول :       حسبنا
  يذاكر-ذاكر :     املشاهدون
  يقرأ - قرأ : املفردة الثاىن :     إيرا موليانا
  يقرأ -قرأ :     املشاهدون

    يعد -عد : املفردة الثالث :       حسبنا
   يعد -عد :     املشاهدون
  يأكل -أكل : املفردة الرابع :     إيرا موليانا
  يأكل –أكل :     املشاهدون

  يستحم –استحم : املفردة اخلامس :       حسبنا
  يستحم -استحم :     املشاهدون 

  )مع تصفيق.... ( أحسنتم مجيعا:       حسبنا
  اآلن، هيا نكون اجلملة من هذه املفردات:     إيرا موليانا

  تذاكر ناندا الدروس      
  أنا أستحم يف احلمام

  تقرأ األم اجلريدة
  يأكل حممد الرز

يا أيها املشاهدون، سأقدم لكم الصور و املفردة، مث أطلب منكم لتكونوا اجلملة الواحدة :   حسبنا
  !!نبدأ من هذه اموعة . مناسبا بتلك املفردة



  )عرب اموعة فمجموعة اجلملة مناسبا باملفردة و الصور املنظور عليهم( 
  

  مازلتم متحمسني ؟:   ١مقدم الربنامج 
  نعم:     املشاهدون 
  !أروين صوتكم:   ١مقدم الربنامج  
  )مع تصفيق(أأوووووووووو :     املشاهدون 

  الحوار
  !يا أعز املشاهدين :       حسبنا

. وهم يصاحبون بينهم صاحبة قاربة. ضيوفنا يف هذه احللقة هن  النساء اجلميالت من
هل تريدون لتعرفوا كيف أنشطة يف حيام ؟ هيا ننظر دينا أفريضا و أمنا مارية و ديسي 

  إيليتا 
  السالم عليكم يا أخي وأخيت اجلميلة ؟ كيف حالكم ؟:     إيرا موليانا

  و عليكم السالم و رمحة اهللا، احلمد هللا:     نامجضيف الرب  
  أهال و سهال:      إيرا موليانا

  . أهال بك :     ضيف الربنامج
  نتكلم عن األنشطة اليومية، ماذا تفعل بعد تستيقظ من النوم ؟:       حسبنا

  مث أذاكر الدروس. أصلى الصبح و أقرأ القرآن:       دينا
  جمتهدة، و أنت يا أخىت ؟سبحان اهللا، أنت :     إيرا موليانا

  أغسل وجهي ألن فيه قذارة :       أمنا
  هل هي كثرية ؟:     إيرا موليانا

  أحيانا، و بعد ذلك أصلى و أقرأ الكتاب:       أمنا
  طيب، و أنت يا أخيت ؟:       حسبنا
  أصلى و بعد ذلك أنام:       ديسي
  هل أنت التذاكرين الدروس ؟:       حسبنا
  .و أنعاس جدا. لقراءة يف الصبحال، ألن مااستطعت :       ديسي
  !!هذه اإلجابة اجلميلة :      حسبنا



  
 Bukan Empat mataإبقو معنا يف 

    البتوبنعود من جديد إىل          
   
  !!تفضل!! ديناالسؤال الثاين، ماذا تفعلني قبل النوم ؟ نبدأ من أخيت :       حسبنا 

  أنا أختيل عن الشيئ املستقبل:       دينا
  ما هي؟ زوج ؟:     إيرا موليانا

  أحيانا:       دينا
  و أنت يا أخيت ؟:     إيرا موليانا

  أستمع املسيقي، حىت منت:       أمنا
  وأنت يا أخيت ديسي ؟:       حسبنا
  أقرأ الكتاب، ليس لقراءته، ولكن ذه القرأة أستطيع للنوم:       ديسي

  سبحان اهللا، إجابتكن خمتلفة:       حسبنا
  

  متحمسني ؟مازلتم :   ١مقدم الربنامج 
  نعم:     املشاهدون 
  !أروين صوتكم:   ١مقدم الربنامج  
  )مع تصفيق(أأوووووووووو :     املشاهدون 

  Bukan Empat mata إبقو معنا يف:    مقدم الربنامج

  

!! اآلن عندنا الفرصة لتقدمي األسئلة، وكل جمموعة سؤال واحد!! يا أعز املشاهدين :   حسبنا
 ! األسئلة اىل ضيوفنا، فاليتفضل مشكورا  من الذي منكم يريد أن تقدمي

  )يقدم املشاهدون بعض األسئلة، و جييب املتكلمون عليهم(
  

  مازلتم متحمسني ؟:   ١  مقدم الربنامج 
  نعم:     املشاهدون 



  !أروين صوتكم:     ١مقدم الربنامج  
  )مع تصفيق(أأوووووووووو :     املشاهدون 

  Bukan Empat mata إبقو معنا يف:    مقدم الربنامج

  الغناء
  !!يا أعز املشاهدين :       حسبنا

حىت . فلذلك هيا نسمع الصوت اجلميل منهم. مع ضيوفنا  ىف هذه احللقة هناك الغناء  
  نستطيع أن نغين معا 

مث جمموعة . و بعد ذلك سنغين معا. عندنا الغناء، ىف أول مرة أنا سأغين بنفسه. طيب:   ضيف الربنامج
  !!إستمعوا يا مشاهدون . فاموعة

  وإيك رحم اهللا ريب، عسى اهللا ريب يبارككأمي  أمي أدعو اهللا لك،  :   ضيف الربنامج
  ومدي يديك ياحبييب، أود مدك أن ودي حبكإين إين قرة عينك،   

   )يغىن املشاهدون معا، حىت يكون املواقف بالروح و األعياد( 

  
  مازلتم متحمسني ؟:   ١  مقدم الربنامج 

  نعم:     املشاهدون 
  !أروين صوتكم:     ١مقدم الربنامج  
  )مع تصفيق(أأوووووووووو :     املشاهدون 

 Bukan Empat mata إبقو معنا يف:    مقدم الربنامج

 
 
  

    لعبال
يف هذه اللعب، كل اموعة تكون . يف هذه احللقة عندنا اللعب. يا أعزئي املشاهدين:   حسبنا

  !!من يريد تفضل . أشخاص ٥من 



 مث لكل منكم أن يعربها باجلملة. كلمتنييف هذا اللعب، أنا سأعطيكم لكل اموعة  :   
  .وجيب لآلخرون ليستمعها و يعرب تلك الكلمة. .مجال ٣اليت تتكن 

  )يلعب املشاهدون معا، حىت يكون املواقف بالروح و األعياد( 
  

  مازلتم متحمسني ؟:   ١  مقدم الربنامج 
  نعم:     املشاهدون 
  !أروين صوتكم:     ١مقدم الربنامج  
  )مع تصفيق(أأوووووووووو :     املشاهدون 

 Bukan Empat mata إبقو معنا يف:    مقدم الربنامج

  

  اإلختتام
  !!يا أعز املشاهدين :   حسبنا

و . و شكرا جزيال إىل املتكلمني. شكرا كثريا يف هذه احلصة ، حىت نستطيع أن نتكلم معا    
  .ر الكالم، السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاتهعن كل األخطأ يف هذه احللقة، أخ نطلب عفوا

  
  
  
  
  
  

 ٤السيناريو 

 العطلة
  "الشمس" مجموعة 

  فريناندا - ١  :مقدم الربنامج 



  أحلسنا - ٢
  حممد بشري - ١  :ضيوف الربنامج

  ليسماويت - ٢
  كرمية احلسنا  - ٣
  مييت ألفياينٍ  - ٤

  المقدمة
  بسم اهللا الرمحن الرحيم:   ١،٢مقدم الربنامج 

  السالم عليكم ورمحة اهللا و بركاته
 وعليكم السالم ورمحة اهللا و بركاته:     املشاهدون 

  كيف حالكم مجيعا ؟:   ١،٢مقدم الربنامج  
 احلمد هللا، اهللا أكرب:     املشاهدون  

تكم يف هذا  و كما تّعود نا  يف كل يوم  أن نلتقي حبضرا.أطاب اهللا يومكم  بكل خري:   فريناندا
  .و مع حلقة  جديدة كل يوم الىت لطا ملا انتظر متوها و ضيف جديد, اليوم  الرائع

  ! لقد نظرنا أم من اموعات الكثرية . طيب، اآلن سنسلم على املشاهدين الكرام:       أحلسنا
  هذه اموعة من أين ؟. نعم، نبدأ من هذه اموعة:     فريناندا

  "التاج " جمموعة :     املشاهدون 
  وهذه اموعة من أين ؟:       أحلسنا

  "الزهرة " جمموعة :     املشاهدون
  وتلك اموعة من أين ؟:       فريناندا

  "النور" جمموعة :     مشاهدون
  وانتم من أين ؟:       أحلسنا

  "السماء" جمموعة :     مشاهدون
  وهذه اموعة من أين ؟:       فريناندا

  "لقمر ا" جمموعة :     مشاهدون
  يا جوت ، ماذا تفعل يف املدرسة؟ :       فريناندا



و أنت يا أخي ؟ ماذا تفعل قبل تذهب إىل . أتعلم و أقرأ الكتاب و ألعب مع أصدقائي:  أحلسنا
  املدرسة؟

طييب، فلذلك موضوعنا هذا . أستحم و  أكل الرز و أستعد للذهاب إىل املدرسة:   فريناندا
  العطلة: اليوم هو 

  المفرداتتقديم  
 قبل أن نتكلم عن املوضوع، يف أول مرة سنقدم لكم املفردات اجلديدة عن العطلة  : فريناندا

  .نعم، أنا موفق:   أحلسنا
  !!يصور، كرروا يا املشاهدون - صور : املفردة األول :       فريناندا

  يصور - صور :     املشاهدون
  يصيد -صاد : املفردة الثاىن :       أحلسنا

  يصيد -صاد :     املشاهدون
    يرسم -رسم : املفردة الثالث :       فريناندا

  يرسم -رسم :     املشاهدون
  يزرع - زرع : املفردة الرابع :       أحلسنا

  يزرع - زرع :     املشاهدون
  يسبح -سبح : املفردة اخلامس :       فريناندا

  يسبح -سبح :     املشاهدون
  )مع تصفيق.... ( أحسنتم مجيعا:       فريناندا
  اآلن، هيا نكون اجلملة من هذه املفردات:       أحلسنا

  زرع فريد األزهار      
  صاد حامد السمك      

  رسم رشدى الصورة
يا أيها املشاهدون، سأقدم لكم الصور و املفردة، مث أطلب منكم لتكونوا اجلملة الواحدة :     فريناندا

  !!نبدأ من هذه اموعة . مناسبا بتلك املفردة
  )اجلملة مناسبا باملفردة و الصور املنظور عليهمعرب اموعة فمجموعة ( 



  
  

  مازلتم متحمسني ؟:   ١مقدم الربنامج 
  نعم:     املشاهدون 
  !أروين صوتكم:   ١مقدم الربنامج  
  )مع تصفيق(أأوووووووووو :     املشاهدون 

  الحوار
  !يا أعز املشاهدين :       فريناندا

. وهم يصاحبون بينهم صاحبة قاربة. من ضيوفنا يف هذه احللقة هن  النساء اجلميالت
و ليسماويت و  حممد بشريهل تريدون لتعرفوا كيف أنشطة يف حيام ؟ هيا ننظر 

  كرمية احلسنا و مييت ألفياينٍ 
  السالم عليكم يا أخي وأخيت اجلميلة ؟ كيف حالكم ؟:   أحلسنا

  كم السالم و رمحة اهللا، احلمد هللاو علي:     ضيف الربنامج 
  أهال و سهال:        أحلسنا

  . أهال بك :     ضيف الربنامج 
السؤال األول هو عند رأيكم ما معىن العطلة ؟ . طيب، اآلن حنن سنتكلم عن العطلة:     فريناندا

  !! تفضل !! نبدأ من أخي مجيل 
  يوم العطلةفلذلك أنا أسرتيح يف . العطلة هي اإلسرتاحة:     حممد بشري

  طيب، وأنت يا أخيت ؟:       أحلسنا
  العطلة هي النوم:     ليسماويت

  ملاذا تقول كذلك ؟:       أحلسنا
  . ألن أقضى ا لنوم:     ليسماويت

  هل  أنت سيدة النوم؟:     أحلسنا
  .  ممكن:   ليسماويت



  و أنت يا أخيت ؟ كيف رأيك ؟:     فريناندا
  ر املسكن اجلميلالعطلة هي نتمشى أو نزو :   كرمية احلسنا

  ملاذا ؟:     فريناندا
و جند أن . فلذلك أريد أن أقضى ا لتمشى. عند رأي أن العطلة هي الوقت الفراغ:   كرمية احلسنا

  .ننظر املناظر و نسبح يف البحر و غريها
  و أنت يا أخيت ؟!! سبحان اهللا، أنت ممتازة :   فريناندا

. ألن لكل أعضاء األسرة مشغولة بفعله. سرةالعطلة هي جتتمع أعضاء األ:   مييت ألفياينٍ 
  .  حىت ماعنده الوقت لنجتمع

  .هذه اإلجابة املتنوعة و اجلميلة :   فريناندا
  

  Bukan Empat mataإبقو معنا يف     
   البتوبنعود من جديد إىل      

  
   !! تفضل ! حممد بشري السؤال الثاين، ماذا تفعل يف يوم العطلة ؟ نبدأ من أخي :       فريناندا

  .أقضي العطلة بصيد السمك مع أيب و أنظر املناظر و أصوره:     حممد بشري
  مييت ألفياٍين ؟و أنت يا أخيت :       أخت

  .أساعد أمي و أزرع الزهرة:     مييت ألفياينٍ 
  و انت يا أخيت ؟. سبحان اهللا، أنت صاحلة جدا:       أحلسنا

  . أسبح مع أسريت يف البحر:     كرمية احلسنا
  هل أنت تسبحني أو تنظرين السمك املسبح ؟:      أحلسنا

  .كالمها إنشاء اهللا:     كرمية احلسنا
  و أنت يا سيدة النوم ؟:       أحلسنا

  نعم، أنا أنام:     ليسماويت
  .....ماشاء اهللا:       أحلسنا



   
  مازلتم متحمسني ؟:   ١مقدم الربنامج  
  نعم:     املشاهدون 
  !أروين صوتكم:   ١قدم الربنامج م 
  )مع تصفيق(أأوووووووووو :     املشاهدون 

  Bukan Empat mataإبقو معنا يف :    مقدم الربنامج

  

!! اآلن عندنا الفرصة لتقدمي األسئلة، وكل جمموعة سؤال واحد!! يا أعز املشاهدين :   فريناندا
  ! من الذي منكم يريد أن تقدمي األسئلة اىل ضيوفنا، فاليتفضل مشكورا 

  )يقدم املشاهدون بعض األسئلة، و جييب املتكلمون عليهم(
  مازلتم متحمسني ؟:   ١مقدم الربنامج 

  نعم:     املشاهدون 
  !أروين صوتكم:   ١مقدم الربنامج  
  )مع تصفيق(أأوووووووووو :     املشاهدون 

 Bukan Empat mataإبقو معنا يف :    مقدم الربنامج

  الغناء
  !!يا أعز املشاهدين :       فريناندا

حىت . فلذلك هيا نسمع الصوت اجلميل منهم. مع ضيوفنا  ىف هذه احللقة هناك الغناء  
  نستطيع أن نغين معا 

مث جمموعة . و بعد ذلك سنغين معا. عندنا الغناء، ىف أول مرة أنا سأغين بنفسه. طيب:   الربنامج ضيف
  !!إستمعوا يا مشاهدون . فاموعة

  إىل اللقاء إىل اللقاء :   ضيف الربنامج
  حىت سنة قادمة  
  إستعد و التكسل  



   اجلهد أساس النجاح  
    )بالروح و األعياديغىن املشاهدون معا، حىت يكون املواقف ( 
  

  مازلتم متحمسني ؟:   ١مقدم الربنامج  
  نعم:     املشاهدون 
  !أروين صوتكم:   ١مقدم الربنامج  
  )مع تصفيق(أأوووووووووو :     املشاهدون 

  Bukan Empat mataإبقو معنا يف 
  

    اللعب
ل اموعة تكون يف هذه اللعب، ك. يف هذه احللقة عندنا اللعب. يا أعزئي املشاهدين:   فريناندا

  !! من يريد تفضل . أشخاص ٥من 
فيجب على لكل أعضاء اموعة تعبري هذا موضوع . أنا سأقدم لكل اموعة موضوع:   

حىت يكون كلها . و يستمع آخرون مث يواصله باجلملة ألخرى و لكن مناسبا. باجلملة
 اجلمل تشرح عن هذا املوضوع

  
 
 
 
  
  )يكون املواقف بالروح و األعياديلعب املشاهدون معا، حىت ( 
  

  مازلتم متحمسني ؟:   ١مقدم الربنامج  
  نعم:     املشاهدون 
  !أروين صوتكم:   ١مقدم الربنامج  



  )مع تصفيق(أأوووووووووو :     املشاهدون 
 Bukan Empat mataإبقو معنا يف 

  
  اإلختتام

  !!يا أعز املشاهدين :   فريناندا
و شكرا جزيال إىل . حىت نستطيع أن نتكلم معاشكرا كثريا يف هذه احلصة ،   

و نطلب عفوا عن كل األخطأ يف هذه احللقة، أخري الكالم، السالم . املتكلمني
    .عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ٥السيناريو 

 العطلة
  "التاج" مجموعة 

  حممد فريد فضيل - ١  :مقدم الربنامج 



  نوفيا هاستويت - ٢
  نصر اهللا - ١  :ضيوف الربنامج

  نور حسنة - ٢
  سييت خادجة - ٣
  رييا حارفيزا - ٤

  المقدمة
  بسم اهللا الرمحن الرحيم:   ١،٢مقدم الربنامج 

  السالم عليكم ورمحة اهللا و بركاته
 وعليكم السالم ورمحة اهللا و بركاته:     املشاهدون 

  كيف حالكم مجيعا ؟:   ١،٢مقدم الربنامج  
 احلمد هللا، اهللا أكرب:     املشاهدون  

و كما تّعود نا  يف كل يوم  أن نلتقي حبضرا تكم يف هذا .أطاب اهللا يومكم  بكل خري:   حممد فريد فضيل
  .و مع حلقة  جديدة كل يوم الىت لطا ملا انتظر متوها و ضيف جديد, اليوم  الرائع

  ! لقد نظرنا أم من اموعات الكثرية . طيب، اآلن سنسلم على املشاهدين الكرام:     نوفيا هاستويت
  هذه اموعة من أين ؟. نعم، نبدأ من هذه اموعة:     حممد فريد فضيل

  "الشمس " جمموعة :     املشاهدون 
  وهذه اموعة من أين ؟:     نوفيا هاستويت

  "السماء " جمموعة :     املشاهدون
  وتلك اموعة من أين ؟:   فضيل حممد فريد
  "النور" جمموعة :     مشاهدون

  وانتم من أين ؟:     نوفيا هاستويت
  "الزهرة" جمموعة :     مشاهدون

  وهذه اموعة من أين ؟:   حممد فريد فضيل
  "القمر " جمموعة :     مشاهدون

  يا جوت ، ماذا تفعل يف املدرسة؟ :   حممد فريد فضيل



و أنت يا أخي ؟ ماذا تفعل قبل تذهب إىل . و أقرأ الكتاب و ألعب مع أصدقائيأتعلم :  نوفيا هاستويت
  املدرسة؟

طييب، فلذلك موضوعنا هذا . أستحم و  أكل الرز و أستعد للذهاب إىل املدرسة:   حممد فريد فضيل
  العطلة: اليوم هو 

  تقديم  المفردات
نقدم لكم املفردات اجلديدة عن األنشطة قبل أن نتكلم عن املوضوع، يف أول مرة س  : حممد فريد فضيل

 .اليومية

  .نعم، أنا موفق:   نوفيا هاستويت
  !!اجلبل، كرروا يا املشاهدون: املفردة األول :   حممد فريد فضيل

  اجلبل:     املشاهدون
  شاطئى البحر: املفردة الثاىن :     نوفيا هاستويت

  شاطئى البحر:     املشاهدون
    العطلة: الثالث املفردة :   حممد فريد فضيل

  العطلة:     املشاهدون
  القرية: املفردة الرابع :     نوفيا هاستويت

  القرية:     املشاهدون
  الريف: املفردة اخلامس :   حممد فريد فضيل

  الريف:     املشاهدون
  )مع تصفيق.... ( أحسنتم مجيعا:   حممد فريد فضيل

  تاآلن، هيا نكون اجلملة من هذه املفردا:     نوفيا هاستويت
  حنن نزور اجلد يف القرية      
  قضينا العطلة يف القرية      

يا أيها املشاهدون، سأقدم لكم الصور و املفردة، مث أطلب منكم لتكونوا اجلملة الواحدة :     حممد فريد فضيل
  !!نبدأ من هذه اموعة . مناسبا بتلك املفردة

  )نظور عليهمعرب اموعة فمجموعة اجلملة مناسبا باملفردة و الصور امل( 



  
  مازلتم متحمسني ؟:   ١مقدم الربنامج 

  نعم:     املشاهدون 
  !أروين صوتكم:   ١مقدم الربنامج  
  )مع تصفيق(أأوووووووووو :     املشاهدون 

  الحوار
  !يا أعز املشاهدين :   حممد فريد فضيل

. وهم يصاحبون بينهم صاحبة قاربة. من ضيوفنا يف هذه احللقة هن  النساء اجلميالت
و نور حسنة و  نصر اهللاهل تريدون لتعرفوا كيف أنشطة يف حيام ؟ هيا ننظر 

  سييت خادجة و رييا حارفيزاحسنول اخلامتة و 
  السالم عليكم يا أخي وأخيت اجلميلة ؟ كيف حالكم ؟:     نوفيا هاستويت

  و عليكم السالم و رمحة اهللا، احلمد هللا:     يف الربنامجض 
  أهال و سهال:      نوفيا هاستويت

  . أهال بك :     ضيف الربنامج 
  العطلة ممتعة ؟ السؤال األول هو عند رأيكم هل. طيب، اآلن حنن سنتكلم عن العطلة:     حممد فريد فضيل

  .أن جنتمع مع األسرة ألن يف يوم العطلة نستطيع. نعم، ممتعة جدا:   نور حسنة
  وأنت يا أخي ؟!! شكرا يا أخيت :     نوفيا هاستويت

  .ألن يف يوم العطلة نستطيع أن نزور األسرة يف القرية. نعم، أن العطلة ممتعة:     نصر اهللا
  و أنت يا أخيت ؟:     نوفيا هاستويت
  كثرياألن يف يوم العطلة منلك الوقت لنوم  . نعم، إن العطلة ممتعة:     سييت خادجة
  هل حتب النوم ؟:     نوفيا هاستويت
  ممكن:     سييت خادجة

  ماشاء اهللا، و أنت يا أخيت ؟:   حممد فريد فضيل
  .أحب العطلة، ألن يف يوم العطلة منلك الوقت الكثري لنجتمع مع األسرة:     رييا حارفيزا



  ممتاز .. ممتاز :   حممد فريد فضيل
  

  Bukan Empat mataإبقو معنا يف     
    البتوبنعود من جديد إىل      
 

  السؤال الثاين، ماذا تفعل يف يوم العطلة ؟:     نوفيا هاستويت
  .و نشم هواء القرية ألن هواء القرية منتعشا. عادة، أزور اجلد يف القرية:     نصر اهللا

  و أنت يا أخيت ؟:     نوفيا هاستويت
  ألن النوم خري من متشى. أنا أقضيه بالنوم:     سييت خادجة
  هل أنت سيدة النوم ؟:     نوفيا هاستويت
  ممكن:     سييت خادجة

  وأنت يا أخيت ؟:   حممد فريد فضيل
  أحيانا، أنا أمتشى مع األسرة يف شاطئ البحر:     رييا حارفيزا

  .نعم، شكرا كثريا من كل إجبة:   حممد فريد فضيل
  مازلتم متحمسني ؟:     ١مقدم الربنامج 

  نعم:     املشاهدون 
  !أروين صوتكم:   ١  مقدم الربنامج  
  )مع تصفيق(أأوووووووووو :     املشاهدون 

  Bukan Empat mata إبقو معنا يف:    مقدم الربنامج

!! اآلن عندنا الفرصة لتقدمي األسئلة، وكل جمموعة سؤال واحد!! يا أعز املشاهدين :   حممد فريد فضيل
  ! من الذي منكم يريد أن تقدمي األسئلة اىل ضيوفنا، فاليتفضل مشكورا 

  )يقدم املشاهدون بعض األسئلة، و جييب املتكلمون عليهم(
 

  مازلتم متحمسني ؟:     ١مقدم الربنامج 
  نعم:     املشاهدون 



  !أروين صوتكم:   ١  قدم الربنامج م 
  )مع تصفيق(أأوووووووووو :     املشاهدون 

  Bukan Empat mata إبقو معنا يف:    مقدم الربنامج

  الغناء
  !!يا أعز املشاهدين :   حممد فريد فضيل

حىت . فلذلك هيا نسمع الصوت اجلميل منهم. مع ضيوفنا  ىف هذه احللقة هناك الغناء  
  نستطيع أن نغين معا 

مث جمموعة . و بعد ذلك سنغين معا. عندنا الغناء، ىف أول مرة أنا سأغين بنفسه. طيب:   ضيف الربنامج
  !!إستمعوا يا مشاهدون . فاموعة

  يزين السماءما أمجل القمر :   ضيف الربنامج
  يزين السماءما أمجل القمر   
  تتبسما حلواتتبسما حلوا   
  ما أمجل ما أمجل القمر  

    )املشاهدون معا، حىت يكون املواقف بالروح و األعياديغىن ( 
  

  مازلتم متحمسني ؟:     ١مقدم الربنامج 
  نعم:     املشاهدون 
  !أروين صوتكم:   ١  مقدم الربنامج  
  )مع تصفيق(أأوووووووووو :     املشاهدون 

  Bukan Empat mata إبقو معنا يف:  ١  مقدم الربنامج
    اللعب

يف هذه اللعب، كل اموعة تكون . يف هذه احللقة عندنا اللعب. أعزئي املشاهدينيا :   حممد فريد فضيل
  !!من يريد تفضل . أشخاص ٢من 

مث لكل منكم أن يعربها . كلمات  ٥يف هذا اللعب، أنا سأعطيكم لكل اموعة :   
  .وجيب لآلخرون ليستمعها و يعرب تلك الكلمة. باجلملة واحدة

   ) يكون املواقف بالروح و األعياديلعب املشاهدون معا، حىت( 



  مازلتم متحمسني ؟:     ١مقدم الربنامج 
  نعم:     املشاهدون 
  !أروين صوتكم:   ١  مقدم الربنامج  
  )مع تصفيق(أأوووووووووو :     املشاهدون 

  Bukan Empat mata إبقو معنا يف:  ١  مقدم الربنامج
  

  اإلختتام
  !!يا أعز املشاهدين :   حممد فريد فضيل

. و شكرا جزيال إىل املتكلمني. شكرا كثريا يف هذه احلصة ، حىت نستطيع أن نتكلم معا  
و نطلب عفوا عن كل األخطأ يف هذه احللقة، أخري الكالم، السالم عليكم ورمحة اهللا 

   .وبركاته
  
 
 
  
  
  
  
  

 ٦السيناريو 

 العطلة
  "النور"مجموعة 

  مشس البحر - ١  :مقدم الربنامج 
  روضة اجلنة - ٢



  فوتري ريكانوفيتا - ١  :الربنامجضيوف 
  نور هليمة - ٢
  هدي املستفيد - ٣
  خوسفي روسا - ٤

  المقدمة
  بسم اهللا الرمحن الرحيم:   ١،٢مقدم الربنامج 

  السالم عليكم ورمحة اهللا و بركاته
 وعليكم السالم ورمحة اهللا و بركاته:     املشاهدون 

  كيف حالكم مجيعا ؟:   ١،٢مقدم الربنامج  
 احلمد هللا، اهللا أكرب:     املشاهدون  

و كما تّعود نا  يف كل يوم  أن نلتقي حبضرا تكم يف هذا .أطاب اهللا يومكم  بكل خري:   مشس البحر
  .و مع حلقة  جديدة كل يوم الىت لطا ملا انتظر متوها و ضيف جديد, اليوم  الرائع

  ! لقد نظرنا أم من اموعات الكثرية . طيب، اآلن سنسلم على املشاهدين الكرام:     روضة اجلنة
  هذه اموعة من أين ؟. نعم، نبدأ من هذه اموعة:     مشس البحر

  "الزهرة " جمموعة :     املشاهدون 
  وهذه اموعة من أين ؟:     روضة اجلنة
  "القمر " جمموعة :     املشاهدون

  اموعة من أين ؟ وتلك:     مشس البحر
  "الشمس" جمموعة :     مشاهدون

  وانتم من أين ؟:     روضة اجلنة
  "السماء" جمموعة :     مشاهدون

  وهذه اموعة من أين ؟:     مشس البحر
  "التاج" جمموعة :     مشاهدون

  يا جوت ، ماذا تفعل يف املدرسة؟ :     مشس البحر



و أنت يا أخي ؟ ماذا تفعل قبل تذهب إىل . قائيأتعلم و أقرأ الكتاب و ألعب مع أصد:  روضة اجلنة
  املدرسة؟

طييب، فلذلك موضوعنا هذا . أستحم و  أكل الرز و أستعد للذهاب إىل املدرسة:   مشس البحر
  العطلةاليوم هو 

  تقديم  المفردات
 قبل أن نتكلم عن املوضوع، يف أول مرة سنقدم لكم املفردات اجلديدة عن العطلة  : مشس البحر

  .نعم، أنا موفق:   روضة اجلنة
  !!يسافر، كرروا يا املشاهدون - سافر : املفردة األول :     مشس البحر

   يسافر - سافر :     املشاهدون
  يساعد - ساعد : املفردة الثاىن :     روضة اجلنة
  يساعد -ساعد :     املشاهدون

    ينظر - نظر : املفردة الثالث :     مشس البحر
  ينظر - نظر :     املشاهدون

  املناظرة: املفردة الرابع :     روضة اجلنة
  املناظرة:     املشاهدون

  شاطئى البحر: : املفردة اخلامس :     مشس البحر
  شاطئى البحر: :     املشاهدون

  )مع تصفيق.... ( أحسنتم مجيعا:     مشس البحر
  اآلن، هيا نكون اجلملة من هذه املفردات:     روضة اجلنة

  العطلةسأسافر إىل املدينة يف يوم       
  سأساعد أمي يف يوم العطلة      

  هذه املناظرة اجلميلة
يا أيها املشاهدون، سأقدم لكم الصور و املفردة، مث أطلب منكم لتكونوا اجلملة الواحدة :     مشس البحر

  !!نبدأ من هذه اموعة . مناسبا بتلك املفردة
  )ر عليهمعرب اموعة فمجموعة اجلملة مناسبا باملفردة و الصور املنظو ( 



  
  

  مازلتم متحمسني ؟:   ١مقدم الربنامج 
  نعم:     املشاهدون 
  !أروين صوتكم:   ١مقدم الربنامج  
  )مع تصفيق(أأوووووووووو :     املشاهدون 

  الحوار
  !يا أعز املشاهدين :     مشس البحر

. وهم يصاحبون بينهم صاحبة قاربة. من ضيوفنا يف هذه احللقة هن  النساء اجلميالت
 نور هليمةو  فوتري ريكانوفيتاهل تريدون لتعرفوا كيف أنشطة يف حيام ؟ هيا ننظر 

  .هدي املستفيد و خوسفي روساو 
  السالم عليكم يا أخي وأخيت اجلميلة ؟ كيف حالكم ؟:     روضة اجلنة

  و عليكم السالم و رمحة اهللا، احلمد هللا:     مجضيف الربنا 
  أهال و سهال:      روضة اجلنة

  . أهال بك :     ضيف الربنامج 
  السؤال األول هو هل حتب العطلة ؟. طيب، اآلن حنن سنتكلم عن العطلة:     مشس البحر

  ألن العطلة ممتعة. أنا أحب جدا:   فوتري ريكانوفيتا
  يا أخيت ؟ سبحان اهللا،  وأنت:     روضة اجلنة
  ألن منلك الوقت لالسرتاح. أحب جدا:     نور هليمة

  طيب، و أنت يا أخي ؟:     روضة اجلنة
  نعم، أنا موافق معكم:     هدي املستفيد

  و أنت ؟:     روضة اجلنة
  أنا أيضا:     خوسفي روسا

  ممتاز... ممتاز :     مشس البحر



  
  Bukan Empat mataإبقو معنا يف     

   البتوبنعود من جديد إىل      

  
  السؤال الثاين، ماذا تفعل يف يوم العطلة ؟:     روضة اجلنة

  أساعد أمي يف بيت :   فوتري ريكانوفيتا
  سبحان اهللا، وأنت ؟:     روضة اجلنة
  أسافر يف شاطئ البحر و أنظر املناظر هناك:     نور هليمة

  وأنت يا أخي؟:     مشس البحر
  مع األسرة يف املدينة و نشرتي املالبسأمتشى :     هدي املستفيد

  !!سبحان اهللا، أنت غاين جدا :     مشس البحر
  ليس كذلك، ولكن أن كثري من املالبس قد أكل الفأر:     هدي املستفيد

  ممتاز...ممتاز:     مشس البحر
  

  مازلتم متحمسني ؟:   ١مقدم الربنامج  
  نعم:     املشاهدون 
  !أروين صوتكم:   ١مقدم الربنامج  
  )مع تصفيق(أأوووووووووو :     املشاهدون 

  Bukan Empat mataإبقو معنا يف :    مقدم الربنامج

  

!! اآلن عندنا الفرصة لتقدمي األسئلة، وكل جمموعة سؤال واحد!! يا أعز املشاهدين :   مشس البحر
  ! من الذي منكم يريد أن تقدمي األسئلة اىل ضيوفنا، فاليتفضل مشكورا 

  )بعض األسئلة، و جييب املتكلمون عليهميقدم املشاهدون (
  مازلتم متحمسني ؟:     ١مقدم الربنامج 



  نعم:     املشاهدون 
  !أروين صوتكم:     ١مقدم الربنامج  
  )مع تصفيق(أأوووووووووو :     املشاهدون 

 Bukan Empat mata إبقو معنا يف:    مقدم الربنامج

  الغناء
  !!يا أعز املشاهدين :     مشس البحر

حىت . فلذلك هيا نسمع الصوت اجلميل منهم. مع ضيوفنا  ىف هذه احللقة هناك الغناء  
  نستطيع أن نغين معا 

مث جمموعة . و بعد ذلك سنغين معا. عندنا الغناء، ىف أول مرة أنا سأغين بنفسه. طيب:   ضيف الربنامج
  !!إستمعوا يا مشاهدون . فاموعة

  لكأمي  أمي أدعو اهللا :   ضيف الربنامج
  عسى اهللا ريب يباركك  
  وإيك رحم اهللا ريب  
  إين إين قرة عينك  
  أود مدك أن ودي حبك  
 ومدي يديك ياحبييب  

 
 
 
 
 
  
  
    )يغىن املشاهدون معا، حىت يكون املواقف بالروح و األعياد( 
  

  مازلتم متحمسني ؟:   ١  مقدم الربنامج 
  نعم:     املشاهدون 



  !أروين صوتكم:     ١مقدم الربنامج  
  )مع تصفيق(أأوووووووووو :     املشاهدون 

  Bukan Empat mata إبقو معنا يف:    مقدم الربنامج

يف هذه اللعب، كل اموعة تكون . يف هذه احللقة عندنا اللعب. يا أعزئي املشاهدين:   لعبال
  !!من يريد تفضل . أشخاص ٥من 

 منكم أن يعربها باجلملةمث لكل . كلمتنييف هذا اللعب، أنا سأعطيكم لكل اموعة  :   
  .وجيب لآلخرون ليستمعها و يعرب تلك الكلمة. .مجال ٣اليت تتكن 

  )يلعب املشاهدون معا، حىت يكون املواقف بالروح و األعياد( 
  

  مازلتم متحمسني ؟:   ١  مقدم الربنامج 
  نعم:     املشاهدون 
  !أروين صوتكم:     ١مقدم الربنامج  
  )مع تصفيق(أأوووووووووو :     املشاهدون 

  Bukan Empat mata إبقو معنا يف:    مقدم الربنامج
  

  اإلختتام
  !!يا أعز املشاهدين :   مشس البحر

و شكرا جزيال إىل . شكرا كثريا يف هذه احلصة ، حىت نستطيع أن نتكلم معا  
و نطلب عفوا عن كل األخطأ يف هذه احللقة، أخري الكالم، السالم . املتكلمني

    .وبركاتهعليكم ورمحة اهللا 

 

 Bukan Empat Mataم بنموذج برنامج التلفاز الدليل المقابلة قبل تطبيق تعليم مهارة الك

  دليل المقابلة مع رئيس المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية بالنجفيدي جنوب غرب أشية  - أ

 ما هي خلفية هذه املدرسة ؟ - ١



 ؟جنوب غرب أشية حىت اآلن الجنفيديكيف تطوير املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية ب - ٢

 ماهلدف من تعليم اللغة العربية يف هذه املدرسة ؟ - ٣

 ملنهج املستخدم يف هذه املدرسة ملادة اللغة العربية ؟ا ما - ٤

لتقومي املستخدم ملعرفة مستوى كفائة الطلبة باملدرسة اإلسالمية احلكومية بالجنفيدي ا ما - ٥
 جنوب غرب أشية ؟

 ؟ التعليم و التعلم ملادة اللغة العربيةما استجابة الطلبة يف عملية  - ٦

  

دليل المقابلة مع مدرس اللغة العربية في المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية بالنجفيدي جنوب غرب   - ب

  أشية

 ما استجابة الطلبة يف عملية التعليم و التعلم ملادة اللغة العربية ؟ - ١

 التدريس اللغة العربية ؟أية طرائق و اسرتاتيجيات التدريس استخدمت يف عملية  - ٢

 ما استجابة الطلبة و اشرتاك عملية التعلم بطرائق الىت استخدمت ؟ - ٣

أي املشكلة وجدت عند تدريس اللغة العربية باستخدام تلك الطريقة خصوصا يف مهارة  - ٤
 الكالم ؟

 ؟ كيف تنمية قدرة الطلبة يف اللغة العربية خصوصا يف مهارة الكالم - ٥

  

  Bukan Empat Mataيق تعليم مهارة الكالم بنموذج برنامج التلفاز دليل المقابلة بعد تطب
  

 دليل المقابلة مع رئيس المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية بالنجفيدي جنوب غرب أشية  - أ

 

 ؟ Bukan Empat mata هل مسعت عن برنامج حواري - ١



 Bukan Empat Mata الكالم بنموذج برنامج التلفاز كيف رأيك عن تعليم مهارة - ٢

 

دليل المقابلة مع مدرس اللغة العربية في المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية بالنجفيدي جنوب   - ب

 غرب أشية

 

 ؟ Bukan Empat mata هل مسعت عن برنامج حواري  - ١

 ؟ كاالسرتاتيجية اجلديدة يف تعليم مهارة الكالم  Bukan Empat Mata هل طبقت اسرتاتيجية - ٢

 ؟  Bukan Empat Mata الكالم بنموذج برنامج التلفاز مهارة كيف رأيك عن تعليم - ٣

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ختبار القبلياال
  

 ! َأِجْب َعْن اَألْسِئَلِة اآلتَِيِة َشَفِهًيا

 ِمَن النْوِم ؟) َتْستَـْيِقِظْنيَ (َمَىت َتْسَتْ◌يِقُظ  -١



 بـَْعَد َصَالِة الصْبِح ؟) تـَْعَمِلْنيَ (َماَذا تـَْعَمُل  -٢

٣-  ِإَىل اْلَمْدَرَسِة ؟) َتْذَهِبْنيَ (َساَعٍة َتْذَهُب ِيفْ َأي 

 ِيفْ اْلَمْدَرَسِة ؟) تـَْعَمِلْنيَ (َماَذا تـَْعَمُل  -٤

 ِمَن اْلَمْدَرَسِة ؟) كِ (بـَْعَد َرَجْعَك ) تـَْعَمِلْنيَ (َماَذا تـَْعَمُل  -٥

 يفَْ الْيِل ؟) تـَْعَمِلْنيَ (َماَذا تـَْعَمُل  -٦

 ِمَن النـْوِم ِعْنَد اْلُعطَْلِة ؟) َتْستَـْيِقِظْنيَ (َتْستَـْيِقُظ ِيفْ َأي َساَعٍة  -٧

 ِيفْ يـَْوِم اْلُعْطَلِة ؟) تـَْفِعِلْنيَ (َماَذا تـَْفِعُل  -٨

 أُمَك َو أَبَاَك ِيفْ يـَْوِم اْلُعْطَلِة ؟) ُتَساِعِدْينَ (َهْل ُتَساِعُد  -٩

 َهِل الُعْطَلُة ُممِْتَعٌة ؟ ِلَماَذا ؟  -١٠

  
  
  
  
  
  
  

 ار البعديختباال

  
 ! َأِجْب َعْن اَألْسِئَلِة اآلتَِيِة َشَفِهًيا

 ِمَن النْوِم ؟) َتْستَـْيِقِظْنيَ (َمَىت َتْسَتْ◌يِقُظ  -١



 بـَْعَد َصَالِة الصْبِح ؟) تـَْعَمِلْنيَ (َماَذا تـَْعَمُل  -٢

 ِإَىل اْلَمْدَرَسِة ؟) َتْذَهِبْنيَ (ِيفْ َأي َساَعٍة َتْذَهُب  -٣

 ِيفْ اْلَمْدَرَسِة ؟) تـَْعَمِلْنيَ (َماَذا تـَْعَمُل  -٤

 ِمَن اْلَمْدَرَسِة ؟) كِ (بـَْعَد َرَجْعَك ) تـَْعَمِلْنيَ (َماَذا تـَْعَمُل  -٥

 يفَْ اللْيِل ؟) تـَْعَمِلْنيَ (َماَذا تـَْعَمُل  -٦

 ِمَن النـْوِم ِعْنَد اْلُعطَْلِة ؟) َتْستَـْيِقِظْنيَ (ِيفْ َأي َساَعٍة َتْستَـْيِقُظ  -٧

 ِيفْ يـَْوِم اْلُعْطَلِة ؟) تـَْفِعِلْنيَ (ُل َماَذا تـَْفعِ  -٨

 أُمَك َو أَبَاَك ِيفْ يـَْوِم اْلُعْطَلِة ؟) ُتَساِعِدْينَ (َهْل ُتَساِعُد  -٩

 َهِل الُعْطَلُة ُممِْتَعٌة ؟ ِلَماَذا ؟

  
  
  
  
  
  
  

PERTANYAAN QUESIONER UNTUK SISWA SEBELUM PEMBELAJARAN BAHASA 
ARAB (MAHARAH KALAM) MENGGUNAKAN STRATEGI TALKSHOW BUKAN 

EMPAT MATA 
 

Nama Siswa : 

Kelas / Sem : 

Hari/ Tanggal : 

Petunjuk 



1. Bacalah setiap pertanyaan dengan cermat ! 

2. Pilihlah salah satu jawaban yang paling sesuai menurut anda ! 

3. Jawaban angket ini tidak mempengaruhi nilai bahasa Arab (maharah kalam) anda 

 

  باللغة اإلندونيسية  - أ
Pertanyaan  

1. Apakah anda senang belajar bahasa arab? 

a. Senang  b. biasa c. tidak senang 

2. Apakah anda merasa senang ketika belajar belajar bahasa arab? 

a. Senang  b. biasa c. tidak senang 

3. Bagaimanakah sikap kalian selama ini dalam mempelajari bahasa Arab (maharah 

kalam) khususnya dalam hal pengungkapan bunyi dan penggunaan kosakata ? 

a. senang    b Biasa   c. Tidak senang 

4. Dengan model pembelajaran bahasa Arab (maharah kalam) seperti yang sudah kalian 

lakukan, apakah dapat membantu kalian untuk lebih mudah dalam berbicara bahasa 

Arab khususnya dalam hal pengungkapan bunyi dan penggunaan kosa kata? 

a. membantu   c.Kurang  membantu  d.Tidak membantu 

5.  Dengan strategi yang telah diterapkan dalam pembelajaran bahasa Arab (maharah 

kalam) khususnya dalam hal pengungkapan bunyi dan penggunaan kosakata, apakah 

memudahkan kalian dalam memahami materi pelajaran ? 

a. memudahkan   c. Kurang memudahkan d. Tidak 

memudahkan 

6. Apakah anda senang belajar berbicara bahasa arab dengan strategi yang telah 

diterapkan? 

a.  senang   b.Kurang senang  d. Tidak senang 



7. Dengan strategi yang telah diterapkan selama ini, apakah dapat memotivasi anda 

dalam berbicara bahasa arab khususnya dalam hal pengungkapan bunyi dan 

penggunaan kosa kata? 

a.  membantu   c. Kurang  membantu  d. Tidak membantu 

8. Apakah dengan strategi yang telah diterapkan selama ini, dapat menumbuhkan 

keberanian anda dalam berbicara bahasa arab? 

a. ya   c. Kadang-kadang   c. tidak 

9. Dengan strategi yang telah diterapkan selama ini, dapat memudahkan anda dalam 

bertanya dan berkomentar? 

a. memudahkan   b. Kurang memudahkan c. Tidak 

memudahkan 

10. Dengan strategi yang telah diterapkan selama ini, Apakah ada perkembangan dalam 

kefahaman anda dalam  belajar bahasa arab ? 

a. ya    b. Kadang-kadang  c. tidak 

 

 باللغة العربية  - ب

 هل أنت حتب ان تتعلم اللغة العربية ؟ - ١

  ال) ج      أحيانا) ب      نعم   )أ 
 عندما تدرس اللغة العربية ؟) ة(هل أنت سعيد  -٢

 ال) ج      أحيانا) ب      نعم  )أ 

كيف إالستجابة منكم عندما تعلم اللغة العربية خصوصا يف نطق األصوات و إستعمال  -٣
 املفردات ؟

 غري مسرور) ج      معتدل) ب      مسرور  )أ 



بالنسبة إىل االسرتاتيجية املستخدمة، هل تساعدك يف تعبري اللغة العربية خصوصا يف نطق  -٤
 األصوات و استعمال املفردات ؟

 ال تساعد) ج    تساعد على قدر ما) ب      تساعد  )أ 

 الدراسية؟لك يف فهم املادة ل هاملستخدمة، هل تسسرتاتيجية الا إىل نسبةالب - ٥

 ال تساهل) ج    تساهل على قدر ما) ب      تساهل  )أ 

 ؟ستخدمةاملسرتاتيجية الاللغة العربية بابتكلم با) ة(هل أنت سعيد - ٦

 ال) ج        أحيانا) ب      نعم  )أ 

 بالنسبة إىل االسرتاتيجية املستخدمة، هل تدفعك يف التكلم اللغة العربية ؟ - ٧

 فعال تد) ج      تدفع على قدر ما) ب      تدفع  )أ 

 تكلم اللغة العربية؟اللشجاعة يف ا من ستخدمة ، هل متكنكاملسرتاتيجية الاإىل نسبة الب - ٨

 ال) ج        أحيانا) ب      نعم  )أ 

باللغة لشجاعة يف تقدمي األسئلة و اإلجابة من استخدمة، هل متكنك املسرتاتيجية النسبة االب - ٩
 ؟العربية

 ال) ج        أحيانا) ب      نعم  )أ 

 ود فهمك لتعلم اللغة العربية ؟ستخدمة، هل تز املسرتاتيجية النسبة االب -١٠

 ال تزود) ج    تزود فهم على قدر ما) ب      تزود فهم  )أ 
PERTANYAAN QUESIONER UNTUK SISWA SESUDAH PEMBELAJARAN BAHASA 

ARAB (MAHARAH KALAM) MENGGUNAKAN STRATEGI TALKSHOW BUKAN 
EMPAT MATA 

 
Nama Siswa : 

Kelas / Sem : 

Hari/ Tanggal : 

Petunjuk 

1. Bacalah setiap pertanyaan dengan cermat ! 

2. Pilihlah salah satu jawaban yang paling sesuai menurut anda ! 

3. Jawaban angket ini tidak mempengaruhi nilai bahasa Arab (maharah kalam) anda 

 



  باللغة اإلندونيسية -ب

Pertanyaan  
1. Apakah anda senang belajar bahasa arab? 

a. Senang  b. biasa c. tidak senang 

2. Apakah anda merasa senang ketika belajar belajar bahasa arab? 

a. Senang  b. biasa c. tidak senang 

3. Bagaimanakah sikap kalian dalam mempelajari bahasa Arab (maharah kalam) khususnya 

dalam hal pengungkapan bunyi dan penggunaan kosakata dengan cara menggunakan 

strategi  Bukan Empat Mata ?      

a. Suka   b. Biasa  c. Tidak suka 

4. Dengan model pembelajaran yang menggunakan strategi  Bukan Empat Mata, apakah 

dapat membantu kalian untuk lebih mudah dalam berbicara bahasa Arab khususnya 

dalam hal pengungkapan bunyi dan penggunaan kosa kata? 

a.  membantu    b.Kurang  membantu  c.Tidak membantu 

5.  Dengan strategi Bukan Empat Mata dalam pembelajaran bahasa Arab (maharah kalam) 

khususnya dalam hal pengungkapan bunyi dan penggunaan kosakata seperti yang baru 

kalian terima, apakah memudahkan kalian dalam memahami materi pelajaran ? 

a. memudahkan  b. Kurang memudahkan c. Tidak memudahkan 

6. Apakah anda senang belajar berbicara bahasa arab dengan menggunakan strategi  Bukan 

Empat Mata ? 

a. Sangat senang  b. Kurang senang  c. Tidak senang 



7. Dengan menggunakan strategi Bukan Empat Mata, apakah dapat memotivasi anda dalam 

berbicara bahasa arab khususnya dalam hal pengungkapan bunyi dan penggunaan kosa 

kata? 

a. membantu   b. Kurang membantu  c. Tidak membantu 

8. Apakah penerapan strategi pembelajaran Bukan Empat Mata, dapat menumbuhkan 

keberanian anda dalam berbicara bahasa arab? 

a. Ya    b. Kadang-Kadang  c. Tidak  

9. Dengan penerapan strategi Bukan Empat Mata, dapat memudahkan anda dalam bertanya 

dan berkomentar ? 

a. memudahkan  c. Kurang memudahkan d. Tidak memudahkan 

10. Apakah ada perkembangan dalam kefahaman anda dalam  belajar bahasa arab dengan 

menggunakan strategi Bukan Empat Mata? 

a. faham   b. Kurang faham  c. Tidak faham 

 
 
 

 باللغة العربية -ب

 ن تتعلم اللغة العربية ؟أهل أنت حتب  -١

 ال) ج      أحيانا) ب      نعم   ) أ

 عندما تدرس اللغة العربية ؟) ة(هل أنت سعيد  -٢

  ال) ج      أحيانا) ب      نعم   ) أ
كيف االستجابة منكم عندما تعلم اللغة العربية خصوصا يف نطق األصوات و إستعمال  -٣

 ؟ Bukan Empat Mataاملفردات بنموذج برنامج التلفاز 

 غري مسرور) ج      معتدل) ب      مسرور  ) أ



مستخدمة، هل تساعدك  Bukan Empat Mataبالنسبة لالسرتاتيجية بنموذج برنامج التلفاز  -٤
 يف تعبري اللغة العربية خصوصا يف نطق األصوات و استعمال املفردات ؟

 ال تساعد) ج  تساعد على قدر ما) ب      تساعد  ) أ

لك ل همستخدمة، هل تس Bukan Empat Mataاز سرتاتيجية بنموذج برنامج التلفالنسبة لالب -٥
 يف فهم املادة الدراسية؟

 هلال تس) ج    تسهل على قدر ما) ب      تسهل  ) أ

 Bukan Empatمنوذج برنامج التلفاز تكلم اللغة العربية باسرتاتيجية ل) ة(هل أنت سعيد  -٦

Mata مستخدمة ؟  
 ال) ج      أحيانا) ب      نعم  ) أ

فعك مستخدمة، هل تد Bukan Empat Mataالتلفاز  سرتاتيجية بنموذج برنامجالنسبة لالب -٧
  يف تكلم اللغة العربية خصوصا يف نطق األصوات و استعمال املفردات؟

 ال تدافع) ج    تدافع على قدر ما) ب      تدافع  ) أ

مستخدمة ، هل متكنك  Bukan Empat Mataسرتاتيجية بنموذج برنامج التلفاز النسبة لالب -٨
  العربية خصوصا يف نطق األصوات و استعمال املفردات ؟اللغة بتكلم اللشجاعة يف ا

 ال) ج        أحيانا) ب      نعم ) أ

مستخدمة، هل متكنك  Bukan Empat Mataسرتاتيجية بنموذج برنامج التلفاز النسبة لالب -٩
  لشجاعة يف تقدمي األسئلة و اإلجابة ؟من ا

 ال) ج        أحيانا) ب      نعم ) أ

مستخدمة، هل تزود  Bukan Empat Mataسرتاتيجية بنموذج برنامج التلفاز النسبة لالب - ١٠
  فهمك لتعلم اللغة العربية؟

 ال) ج    تزود فهم على قدر ما) ب    تزود فهم  ) أ

  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

LEMBAR PENGAMATAN (OBSERVASI) 
KEGIATAN PEMBELAJARAN BAHASA ARAB (MAHARAH KALAM) DENGAN 

MENGGUNAKAN STRATEGI BUKAN EMPAT MATA 
 

 
Nama Madrasah : 
Hari / tanggal :  
Kelas/Semester :   
Pokok Bahasan :  
Pertemuuan ke : 
 

No Stimulus Penilaian BS B C K KS 
1 Antusias 1. Penuh perhatian      



2. Menunjukkan keingin tahuan yang besar 

3. Menunjukkan sikap semangat dalam mendengarkan guru 

4. Menun jukkan sikap semangat dalam mempraktekkkan 

berbicara bahasa arab dengan teman 

5. Tampak bersemangat dalam mempraktekkan permainan 

bahasa 

 

2 Keceriaan 

1. Tampak gembira dan senang selama mengikuti KBM 

2. Tampak senang dalam mengerjakan tugas 

3. Canda dan tawa mewarnai proses KBM 

     

3 Partisipasi 

1. Mengikuti semua aktifitas pembelajaran dengan baik 

2. Bertanya atau berkomentar 

3. Menjawab pertanyaan 

4. Saat KBM kelihatan lebih hidup 

5. Mengajukan pendapat kepada guru 

 

     

 

a. Hambatan dari siswa  : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………… 

 

b. Hambatan dari guru : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………… 

c. Catatan untuk perbaikan kedepan : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………



…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………… 

 

 

 

      Blangpidie,  ………………… 

 

 

       Pengamat 

 
 

Keterangan: 
 
BS :  Baik Sekali 

B :  Baik 

C :  Cukup 

K :  Kurang 

KS :  Kurang Sekali 

 

 

 

 Bukan Empat mataدليل المالحظة في أثناء عملية التعليم والتعلم بنموذج برنامج التلفاز

 في تعليم مهارة الكالم 

  هـ  د  ج  ب  أ  التقييم  المثيرات  الرقم

 يهتم الطلبة بإهتمام كبري - ١  التشجيع  

 يدل على إرادة الطلبة للحصول على معلومات كبرية - ٢

 الدليل محاسة الطلبة يف إستماع ماشرحت املدرسة - ٣

 الدليل محاسة الطلبة يف تطبيق احملادثة مع زمالئهم - ٤

          



  الدليل محاسة الطلبة يف تطبيق للعب اللغوية - ٥

يظهر الطلبة احلب و السرور يف املشاركة يف عملية  - ٦  السرور  
 التعليم و التعلم

  يعمل الطلبة الوظائف و الواجبات حبماسة - ٧

  السرور و التبسم يف أثناء عملية التعليم و التعلم - ٨

          

اإلشتراك في   
  العمل

 يفعل الطلبة كل أنشطة التعليمية صحيحة - ٩

 يقدم الطلبة األسئلة و التعليقات -١٠

 الطلبة عن األسئلة جييب -١١

  يقدم الطلبة الرأي اىل املدرسة  -١٢

          

 

جيد جدا= أ   
جيد= ب  
مقبول= ج  
ضعيف= د  
  ضعيف جدا= هـ
  

  الصور ألنشطة البحث الميداني

  
  تقابل الباحثة مدير المدرسة



  
  تقابل الباحثة مدرسة اللغة العربية

 
  االختبار القبلي

  
  السيناريو ونناقش الطلبة و يكتبتي



  
  سيناريوالالطلبة ب يدربه

  
  يسلم مقدم البرنامج على المشاهدين

  
  يعرف مقدم البرنامج المفردة ببطاقة الصور



  
  بعض األسئلة هميسلم مقدم البرنامج على المتكلمين و يسأل

  
  يعبر مقدم البرنامج و المشاهدون بالعبارات الخاصة

  
  يسأل بعض الطلبة المتكلمين



  
  املشاهدون مجاعيايغين املتكلمون و 

  
  يلعب ضيوف الربنامج و املشاهدون مجاعيا

  
  السيرة الذاتية للباحثة

  وياثّليت أرم:     االسم 
  وي مرياه مساناالدكتوراندوس أرم:   اسم األب
 S.Agروضة النور :   اسم األم

  م١٩٨٩يوين  ٢٠الدنج رميبا :   تاريخ الوالدة
  تافك توان –شارع ناسيونال ميالبوه :     العنوان



  قة ليمباه سابيل طيف قرية كايي أتشية مبن    
  مبحافظة جنوب غرب أتشية    

  
ية احلكومية بشوت باء أو منج جينج ائحصلت على شهادة التعليم االبتدائي يف املدرسة االبتد ←

 ١٩٩٩جنوب غرب أتشية عام 

ية مبنج جينج يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكوم املتوسطي حصلت على شهادة التعليم ←
 ٢٠٠٢جنوب غرب أتشية عام 

حصلت على شهادة التعليم الثانوي يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية ببالجنفيدي جنوب  ←
 ٢٠٠٥غرب أتشية عام 

يف كلية الرتبية لقسم تربية اللغة العربية باجلامعة اإلسالمية احلكومية  شهادة جامعيةحصلت على  ←
 ٢٠٠٩الرانريي عام 
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