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 إىل والدي ووالديت
 ادلعلم األول الذي تلقيت على يديو الكرديتُت أول مبادئ الصدق والوفاء

 وسالمة الطوية ونقاء الضمَت والسماحة الطيبة وعرفت يف نفسو ادلعاين
 تقدمة إجالل واحًتام

 

 ادلكرمُت ذيتإىل أسات
 تقديرا و إجالالالذين أدين ذلم بالكثَت 

 

 إىل كافة ادلدرسُت يف مجيع ادلدارس وادلعاىد اإلسالمية
 .الذين قد بذلوا جهودىم لنصر دين اهلل القومي والعداد جيل ادلسلمُت

 
 إىل الذين حيرصون على اللغة العربية 

 حرصهم على وجود األمة وبقائها رسل حضارة أسهمت 
 .مة اإلنسانوتسهم يف خد
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 شكر و تقدير
الذي اختار العربية وفضلها على سائر اللغات، والصالة والسالم على احلمد هلل 

عليو وسلم وعلى آلو من أفصح من نطق بلغة الضاد سيدنا وموالنا زلمد صلى اهلل 
 وبعد: .وأصحابو ذوي الفضل والكرامات

وقد مّن اهلل علّي باالنتهاء من إعداد ىذا البحث, فلو سبحانو أذلج باحلمد  
والثناء, فلك احلمد يااهلل ريب حىت ترضى, على جزيل نعمائك وعظيم عطائك ويشرفٍت 

أن أتقدم بالشكر والتقدير والعرفان إىل الذين كان ذلم فضل يف  -بعد محد هلل تعاىل –
خروج ىذا البحث إىل حيز الوجود ومل يبخل أحدىم بشيئ طلبتو, فهذا البحث 
ادلتواضع ال يتم إال باإلرشادات والتوجيهات واالقًتاحات وادلساعدات من األساتيذ 

قدم الباحث أوفر شكرىم وتقديرىم لكل يباء. لذلك، واألستاذات الكرام و الزمالء األح
 من بذل جهده يف ادلساعدة على إدتام ىذا البحث. وختص بالشكر:

موالنا مالك إبراىيم جامعة غو، مدير و األستاذ الدكتوراحلاج إمام سفرايمساحة 
 .اإلسالمية احلكوميةماالنج

جامعة ليا اسات العالدر كلية   ، مديرمهيمن ادلاجسًتالدكتور األستاذ  مساحة
 .اإلسالمية احلكومية ماالنج موالنا مالك إبراىيم

كلية تعليم اللغة العربية   قسم، رئيس شهداء صاحل نور ادلاجسًتالدكتور مساحة
 .اإلسالمية احلكومية ماالنج موالنا مالك إبراىيمجامعة ليا الدراسات الع

ي أفاد الباحث علميا ادلشرف األول الذ،  نور ادلرتضى زلمودى الدكتورمساحة 
وعمليا ووجو خطواتو يف كل مراحل إعداد ىذا البحث منذ بداية فكرة البحث حىت 

 االنتهاء منو, فلو من اهلل خَت اجلزاء و من الباحث وعظيم الشكر والتقدير.

مساحة الدكتور فيصل زلمود آدم إبراىيم , ادلشرف الثاين, فحقا يعجز لساين  
م للباحث كل العون والتشجيع طوال فًتة إعداد ىذا البحث عن شكره وتقديره فقد قد

فلم يبخل بعلمو ومل يضق صدره يوما عن مساعدة الباحث وتوجيهو, وكان لتفضلو 
مبناقشة ىذا البحث أكرب األثر يف نفس الباحث فلو مٌّت خالص الشكر والتقدير ومن 

 اهلل عظيم الثواب واجلزاء.
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تقدير إىل األساتيذ ادلعلمُت يف قسم تعليم كما يتقدم الباحث بكل الشكر وال
اللغة العربية كلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية 
ماالنج. فلهم من الباحث كل الشكر والتقدير على ما قدموه من العلوم وادلعارف 

 والتشجيع وجزاىم اهلل عٍّت خَت اجلزاء.
خيلو من األخطاء والنقائص. فَتجو الباحث منن القنراء أن أن ىذا البحث ال وأخَتا

يقنندموا االقًتاحننات لتحسننُت ىننذا البحننث. عسننى اهلل أن ثعننل ىننذا البحننث مفينندا ونافعننا 
 دلن يستفيد منو، آمُت.
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   تورين:   العنوان
أقرر بأن ىذه الرسالة اليت حضرهتا لتوفَت شرط لنيل درجة ادلاجستَت يف تعليم اللغة العربية  
كلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج حتت 

 عنوان : 
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آخر. وإذا إدعى أحد تأليف حضرهتا وكتبتها بنفسي وما زورهتا من إبداع غَت أو 

استقباال أهنا من تأليفو وتبُت أهنا فعال ليست من حبثى فأنا أحتمل ادلسؤولية على ذلك, 
سؤولية على ادلشرف أو على كلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك ولن تكون ادل

 إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.
 ىذا, وحررت ىذا اإلقرار بناء على رغبيت اخلاصة وال ثربين أحد على ذلك. 
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 مستخلص البحث
)دراسة جتريبية الكالم   ىف ترقية قدرة الطالب على مهارة   wayangاستخدام م,  0740,  غزالى 

رسالة ادلاجستَت ىف الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية جامعة موالنا مالك إبراىيم مااليق ( 
جبامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج كلية الدراسات العليا قسم تعليم اللغة العربية. 

 .الثاين : الدكتور فيصل زلمود آدم إبراىيم وادلشرف   زلمودىى نور ادلرتضادلشرف األول : الدكتور 
 

 , مهارة الكالم (wayangكراكيز ), اللغة العربيةالكلمات األساسية : 
بالتطبيق على الطلبة يف الربنامج اخلاص لتعليم اللغة شهد الباحث يف اجلامعة خصوصا 
أن تستمر عملية تعليم اللغة العربية يف ادلهارة الكالم، العربية جامعة موالنا مالك إبراىيم ماالنج 

ن تطبيق الكالم دلن النصوص فيها تدل على أن كفاءة الطالب يف الكالم ضعيفة. الطالب حياولو 
ادلشكالت حتتاج العالج يف  أو القصة أو احلوار لكن كثَت من الطالب ال يفهموهنا. فكانت

عمليتها حىت يريد الباحث أن ثّرب الوسيلة عن استعماذلا يف التعليم لكفاءة الطالب و رغبتهم 
 باللغة اللعربية.

هارة الكالم  رجاء لًتقية م  wayangوسيلة  على ىذه الناحية, فقام الباحث بتجربة انطالقا
على الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية جامعة موالنا مالك إبراىيم ماالنج  أن تًتقي قدرة الطلبة 

 التعبَت بالعربية. 
 التجرييب نهج ادلالكمي على  ري ىذا البحث بادلدخلث

يف ترقية قدرة الطالب يف مهارة معرفة كيفية استخدام "كراكيز" ( 4أما أىداف ىذا البحث فهي: 
معرفة مدى ( 0 الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية جامعة موالنا مالك إبراىيم ماالنج يف الكالم

الربنامج اخلاص لتعليم اللغة  يف يف ترقية قدرة الطالب يف مهارة الكالمفعالية استخدام " كراكيز" 
 .العربية جامعة موالنا مالك إبراىيم ماالنج

يف ترقية قدرة الطالب يف "كراكيز"   wayangإجرائيات عملية تطبيق ( ( 4نتائج البحث 
( أن 0 الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية جامعة موالنا مالك إبراىيم ماالنج يف مهارة الكالم

 لًتقية مهارة الكالم عند طلبة ادلدرسة مقبولة  الوسيلة  هفعالية تطبيق ىذ
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ABSTRACT 
 

Ghozali 2012, using wayang media to improve speaking skill of Arabic language  

( Experimental Research in PKPBA of UIN MALIKI Malang ), Thesis, 

Post-Graduate Program in Arabic Language Education, State Islamic 

University of Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Supervisor I : Dr. Nurul Murtadho Mahmudi 

Supervisor II : Dr. Faisal Mahmud Adam Ibrahim 

 
Keywords : Arabic language, wayang, Speaking Skill 
 

The result of  researcher in PKPBA UIN Maliki Malang, That the students 

are weak in Arabic language, it will cause of media n the methodIslamic of Junior 

High school (MTs) Bina Islam Uses Some books for teaching Arabic language 

Such As :TerampilBerbahasa Arab and exercise  book of FasihBerbahasa Arab. 

Meanwile, Both books  give more priority target to upgrade the Reading Capable 

of Students and Also the Chapters explain materials Globaly and don’t detail. 

Speaking skills was one of more important aims in study of a foreign 

language an seems to be a main goal that every teacher has to upgrade it. And it 

wouldn’t come true when they never prepare a good material and use a good 

method in their teaching activity. 

Based on those statement, the researcher wish to use wayang to improve 

the student’s Arabic speaking skills and competency. 

This research used quantitative approach and the type of this research was 

a kind of Research  

The purposes of this research are: 1) how to know the step of using 

wayang media to improve speaking skill of Arabic language in PKPBA of UIN 

MALIKI Malang 2) the effectivenees using wayang media to improve speaking 

skill of Arabic language in PKPBA of UIN MALIKI Malang is good 

 

The results of this research are: 1) the steps using wayang media to 

improve speaking skill of Arabic language in PKPBA of UIN MALIKI Malang  

2)  the experiment appointed that using using wayang media to improve speaking 

skill of Arabic language could improve the ability of students to speak Arabic. 
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ABSTRAK 
 

Ghozali,2012, penggunaan wayang dalam meningkatkan kemampuan berbicara 

siswa(penelitian ekperimen di PKPBA Universitas Maulana Malik Ibrahim 

Malang)Tesis, Jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Program 

PascaSarjanaUniversitas Islam NegeriMaulana Malik Ibrahim Malang, 

Pembimbing: DR. Nurul Murtadho Mahmudi dan DR. faisal Mahmud 

adam Ibrahim  

Kata Kunci :Bahasa Arab, wayang, KeterampilanBerbicara 

 

Hasil observasi penulis di universitas, khususnya pada Program Khusus di 

Maulana Malik Ibrahim Malang, kegiatan belajara mengajar bahasa arab dalam 

peningkatan kemampuan berbicara terlihat kurang begitu kuat. Para siswa 

kebanyak tidak begitu paham tentang pelajaran yang ada, kesulitan-kesulitan 

tersebut munkin saja terbentur dengan banyak permasalah, diantaranya adalah 

media yang kurang maksimal ataupun metode belajara yang kurang sesuai. 

Sehingga di dapatkan solusi untuk mengatasi semuanya  

Dari hal di atas, maka penulis mencoba mengadakan penelitian eksperiment 

dengan menggunakan media wayang guna meningkatan kemampuan berbicara 

siswa, dan diharapkan agar setelah eksperiment tersebut dilakukan siswa dapat 

berbicara Bahasa Arab dengan baik  

Penelitan ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode experimental  

 

Adapun tujuan penelitian ini adalah 1) mengetahui prosedur penggunaan wayang 

dalam meningkatkan kemampuan berbicara siswa di PKPBA Universitas Maulana 

Malik Ibrahim Malang 2) mengetahui sejauh mana tingkat keefektifan 

penggunaan wayang dalam meningkatkan kemampuan berbicara siswa di PKPBA 

Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang 

 

Hasil Penelitian 1) langkah-langkah penggunaan wayang dalam meningkatkan 

kemampuan berbicara siswa di PKPBA Universitas Maulana Malik Ibrahim 

Malang 2) bahwa penggunaan wayang dalam meningkatkan kemampuan 

berbicara siswa di PKPBA Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang efektif 

dilakukan  
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 الفصل األول
 اإلطار العام

 مقدمة -أ
يف حياة البشر. وىي رلموعة من الرموز الصوتية اليت حيكمها  أمهية غةلل  

نظام معُت، واليت يتعارف أفراد ذو ثقافة معينة على دالالهتا، من أجل حتقيق 
 1االتصال بُت بعضهم ببعض.

لغوي ألوان النشاط ال من أىم . الكالمالكالم ن عناصر اللغة ىيم    
للصغار والكبار، فالناس يستخدمون الكالم أكثر من الكتابة أي أهنم يتكلمون 
أكثر شلا يكتبون. ومن مث نستطيع أن نعترب أن الكالم ىو الشكل الرئيسي 
لالتصال بالنسبة لإلنسان، ومن ىنا فهو يعترب أىم جزء يف شلارسة اللغة 

 دلهمة.واستخدامها، فممارسة مهارة الكالم دلن األشياء ا
الكالم ىو ادلهارة اإلنتاجية األوىل، وادلهارة الرئيسة يف تعليم اللغة. وكثَت و   

% من النشاط اللغوي 95من ادلربيُت شلن يشتغلون بتعليم اللغة يرون أن حواىل 
يكون نشاطا شفهيا، واألنشطة الشفهية متثل مصدرا مهما لكثَت من ألوان التعبَت 

يب " سَتستون" بالدراسات ادليدانية حلساب ادلناشط وقد قام ادلر  2 التحريري.
اللغوية يف احلياة، فاكتشف أن احملادثة تأيت يف ادلرتبة األوىل من حيث األمهية, 

  3فالقراءة ثانية، فالكتابة ثالثة.

                                                 
  (1998القاىرة: دار الفكر العريب،  )مناهجتدريساللغةالعربيةبالتعليماألساسي. رشدي  أمحد طعيمة ، 1

  26. ص
( ص 1981ار القلم، )الكويت: د 3تدريساللغةالعربيةبالمرحلةاإلبتدائية،ط، عليزلمد صالح الدين  2

191 
. ص ،(1997)دمشق: منشرات جامعة دمسق،  2فيطرائقتدريساللغةالعربية،طزلمود أمحد السيد،   3
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" بتطبيق ادلنهج نفسو, فأسفرت أحباثو عن بمريب آخر ىو "كال لوقا  
أيضا، والقراءة يف ادلرتبة الثانية, مث حتتل الكتابة يف  أن احملادثة تأيت يف ادلرتبة األوىل

مّلي و فَتز أّن الكالم من أىّم  لمث قا  4ادلرتبة الثالثة واخلطابة يف ادلرتبة الرابعة.
ادلهارات اليت ال بد أن يستوعبها الدارس. أضف إىل ذلك أهنما موافقان أن 

تصال الفعا ي بالتعبَت مهارة الكالم يف إعداد الدارسُت ليستطيعوا عقد اال
ومن ، الشفهي ألن عجزىم يف التعبَت يؤّدي إىل عجزىم يف التعبَت عن آراءىم

الدراسات اليت اىتمت بالبحث عن حاجة ادلتعلمُت إىل مهارات لغوية معينة, 
 5دراسة فَتيز وتاج الىت اىتمت مبهارة االتصال.

ذ يف التعبَت من وقد ذكر زلمد عبد القادر أمحد  أسباب ضعف التالمي  
ىي: فرضو عليهم بادلوضوعات التقليدية الضيقة وعدم تركو احلرية  6ناحية ادلدرس

للتالميذ يف اختيار ادلوضوع، وحديثو أمام التالميذ باللهجة العامية، وعدم 
استغاللو لفرصة التدريب على التعبَت يف بقية فروع اللغة العربية, وعدم اىتمامو 

اص الفرصة ادلطابقة. إن ادلشكالت والصعوبات اليت يواجهها بتوليد الدافع واقتن
ادلتعلمون مل تكن بسبب النقص يف ادلهارات اللغوية العامة، كما كان يعتقد من 
قبل, وأمنا كانت بسبب طبيعة ادلادة العلمية، واخلصائص الشخصية لبعض 

مل تتمخض واألىداف اجليدة، واحملتوى اجليد، ال تعٌت الكثَت إذا  7،األساتذة
 نشاطات التعليم والتعلم عن اكتساب التالميذ للخربات الًتبية ادلرغوبة.  

وال يرغب كثَت من الطالب األجانب يف الكالم بلغة اذلدف أمام   
اآلخرين ألسباب كثَتة منها: اخلوف من الوقوع يف اخلطأ واخلجل من ظهور 

                                                 
 296. ، صالمرجعنفسه 4
للناطقينبلغاتعبد العزيز بن إبراىيم العصيلي، 5 العربية اللغة ،  -: )اخلرطوممنهجالمحتوىفيتعليم

 11 .(، ص2113
 225 .ص ،(1979)مصر: دار ادلعارف،  ةبيطرقتعليماللغةالعرعبد القادر أمحد،زلمد  6
 32 .، صالمرجعالسابقعبد العزيز بن إبراىيم العصيلي،  7
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ل على الكلمة الصحيحة أو اللكنة األجنبية أمام الناطقُت باللغة، وصعوبة احلصو 
 8العبارة ادلناسبة للتعبَت عن فكرة معينة.

أن الفشل يف مهارة الكالم باللغة العربية يواجهو أيضا الطلبة يف ىذه   
( قّلة رغبة الطلبة يف عملية الدراسة دلا اعتقدوا بصعوبة 1) ومن أسبابو:ادلدرسة، 

طريقة التعليم ادلستخدمة مل تكن  ن( إ2تعّلم اللغة العربية و ىي درس شلّل ذلم. )
(.عجز الطلبة يف مهارة الكالم و ىم ال يستطيعون التعبَت عن األشياء 3. )فعالة

البسيطة، و ىذا بسبب أنشطة التعلم ادلمّلة. قد ال يعطى ادلعّلم   فرصة للطلبة 
لتطبيق شلارسة الكالم إال قليال. أضف إىل ذلك أن ادلعلم مييل إىل تعليم مهارة 

( قلة الثقة بالنفس عند الطلبة يف التكّلم 4القراءة أكثر من تدريس الكالم. )
اخلوف من الوقوع يف اخلطأ واخلجل من ظهور اللكنة األجنبية باللغة العربية و 

أمام الناطقُت باللغة، وصعوبة احلصول على الكلمة الصحيحة أو العبارة ادلناسبة 
 كما التعليمية الوسائل استخدام لتعليما يتطلبلذلك  .للتعبَت عن فكرة معينة

 ادلدارس ىف الوسائل استخدام من تقلل الىت ادلعوقات حتديد إىل الوضع حيتاج
 ىف تسهم الىت األساليب رلاالت سلتلف ىف وتدريبو ادلعلم اعداد وكيفية احلديثة،

 9.التعليمية ادلشكالت حل

ة يف التعليم اللغة الظروف اخلاصب قد عرف الباحث عن الوسائل ادلتنوعة  
الثانية فيما قد يكون مناسبا ىنا وقد ال يكون مناسبا ىناك، وماقد يكون مناسبا 
ىناك قد ال يكون مناسبا ىنا، ومن ىنا وجب أن حتكم معلم العربية كلغة ثانية 

11ريقة على األخرى.من القواعد واألسس يف تفضيل الط رلموعة
 

                                                 
 78 .، صلمرجعالسابقزلمود أمحد السيد، ا 8
، دون 1 .ط رفادلعا )دار العربية اللغة تدريس ووسائل التعليمية الوسائل تيكولوجية،منصور أمحد سيد عبد 9

 51 .ص ،السنة(

10
 22 ص. ،المرجع السابق . محمود كامل الناقة واألخرون، 
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طبيق على الطلبة يف الربنامج بالتخصوصا  امعةوشهد الباحث يف اجل  
أن تستمر عملية اخلاص لتعليم اللغة العربية جامعة موالنا مالك إبراىيم ماالنج 

 كالم، فيها تدل على أن كفاءة الطالب يف الكالمتعليم اللغة العربية يف ادلهارة ال
النصوص أو القصة أو احلوار لكن   اولون تطبيق الكالم دلنحيضعيفة. الطالب 

ادلشكالت حتتاج العالج يف عمليتها  ت. فكانان الطالب ال يفهموهنكثَت م
لكفاءة الطالب و يف التعليم عن استعماذلا الوسيلة ب حىت يريد الباحث أن جيرّ 

 باللغة اللعربية. رغبتهم

البحثأسئلة -ب
يف  مهارة الكالم قدرة الطالب يف " يف ترقيةكيزا كر "استخدام يتم كيف  -1

 ؟اللغة العربية جامعة موالنا مالك إبراىيم ماالنج الربنامج اخلاص لتعليم

 الكالميف ترقية قدرة الطالب يف مهارة  كيز"ا "كر استخدام مدي فعالية  ما -2
جامعة موالنا  يف الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربيةيف تعليم اللغة العربية 

 ؟مالك إبراىيم ماالنج

أهدافالبحث-ج
 يف يف ترقية قدرة الطالب يف مهارة الكالم "كراكيز"معرفة كيفية استخدام  -1

 .الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية جامعة موالنا مالك إبراىيم ماالنج

يف ترقية قدرة الطالب يف مهارة  "كراكيز  "معرفة مدى فعالية استخدام  -2
الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية جامعة موالنا مالك إبراىيم  يف الكالم
 .ماالنج
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أهميةالبحث-د

يوحي من نتائج ىذا البحث وىو التجرييب اعطاؤه ادلنافع يرجي من نتائج ىذا البحث 
التجرييب أن يفيد:

  للطالب، يف مهارة الكالم، تستعد كراكيز يف تعليم مهارة   -1
 الكالم خصوصا يف مادة احلوار. 

  للمدرس، تساعده يف عملية التعليم التصال مواد التدريس  -2
 صوصا مادة احلوار.خ

 لتعليم اللغة العربية جامعة موالنا مالك إبراىيم للربنامج اخلاص  -3
  ، للمرجع الوسيلة التعليمية اجلديدة ادلستخدمة يف ىذا ماالنج

 الربنامج.

البحثحدود-ه

 يةوضوعاحلدود ادل -1

 ترقية يف  ((كراكيز))الوسيلة التعليمية ,تطبيق ىذا البحث عن   
لتعليم اللغة العربية يف لربنامج اخلاص يف تعليم اللغة العربية م مهارة الكال

. ويركز البحث بصفة خاصة على جامعة موالنا مالك إبراىيم ماالنج
 .احلوار بُت الطالب

 
 

 احلدود ادلكانية -2

جامعة  يف الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربيةميدان ىذا  البحث    
 مرحلة الثانية.  D2 فصلليف ا موالنا مالك إبراىيم ماالنج

 احلدود الزمانية -3
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يف الشهر  م 2112-2111إجراء ىذا البحث يف العام الدراسي    
 .2112فرباير حىت مايو 

حاتتحديدالمصطل-ه
 من اخلشب واجللد ةرّكحادلت ةالتماثل تاو أد : كيزا كر  -1

اعتبار الكالم وىو الشكل الرئيسي لالتصال :  الكالممهارة  -2
 يرّكز. يف ىذه البحث ة لإلنساناللغوي بالنسب

 باحث مواد احلوار يف تعليم مهارة الكالم.ال

الدراساتالسابقة-و
 زيٍتأمحد  -1

يف رساالة ادلاجيستَت اجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج العام  
 .مهارة الكالمتعليم احلاسب يف استخدام فعالية بادلوضوع  2119

 هتدف ىذا الدراسة:
استخدام احلاسوب يف تعليم مهارة الكالم يف  ةـاليفعّ  مامدىدلعرفة  -

نطق المن جانب  إحتاد األمة ادلتوسطة اإلسالمية متارام مدرسة
 ة طالقوالادلفردات و واعد ًتاكيب أو القالو 

 نتائجها:
احلاسوب كوسيلة تعليمية يكون فعاال يف حتسُت مهارة الكالم  استخدام -

مة ادلتوسطة اإلسالمية لدى طلبة الصف الثاين دلدرسة إحتاداأل
منو رغبة الطلبة يف التعلم حىت يؤثر إىل حتسينهم يف حيث مبتارام، 

مهارة الكالم. وأما حتسُت مهارة الطلبة يف الكالم كما نرى من 
(7)نتيجة الطلبة وتقديرىم يف االختبار الشفهي كما يف اجلدول 
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ىذه تدّل  (SKM)اليت كّلها أعلى من ادلعيار األدىن لنجاح الطلبة 
  على أّن الطّلبة كّلهم ناجحون يف تعليم مهارة الكالم.

 زالفان شاىنشة -2

يف رساالة ادلاجيستَت اجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج العام  
 استخدام احلوار الطبيعي ادلباشر لتنمية مهارة الكالم.بادلوضوع  2119

 هتدف ىذا الدراسة:

 مهارةتنمية للية التعليم هدف البحث مهتم بتعبَت ادلعاين وعمي -
 كالمال

 نتائجها:
أن استخدام احلوار الطبيعي ادلباشر ينفع تعليم اللغة الثانية كالعربية  -

ويسهل الدارسُت غَت الناطقُت هبا تعلمها، حيث يرتح كثَت منهم 
ويتحّمسون أن يتعلموا بأنفسهم. وحيصل بذلك روح االجتهاد ىف 

 التعلم والتدرب.

 ارسزلمد عبد اهلل ح -3

يف رساالة ادلاجيستَت اجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج العام 
بادلوضوع "تطوير مهارة الكالم بادلدخل التقٍت يف ادلدرسة الثانوية  2119

 ادلعارف سنجاساري ماالنج".
 هتدف ىذا الدراسة:

تطوير مهارة الكالم للتالميز بادلدخل التقٍت، ودلعرفة كيفية تطبيق  -
 يف مهارة الكالم،ادلدخل التقٍت 

 دلعرفة مدى فعالية ادلدخل التقٍت يف مهارة الكالم. -

 نتائجها:
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إجراء التعلم والتعليم بادلدخل التقٍت يف تعليم مهارة الكالم لو فعالية  -
 يف تنمية مجيع ادلهارات اللغوية خاصة يف  تنمية مهارة الكالم

التقٍت فهو  مدى صلاح التالميذ يف تنمية كفائة مهارة الكالم بادلدخل -
 يف ادلستوى اجليد جدا حيث كان التالميذ حيصلون على النتائج. 

والفرق بُت دراسة الباحث والدرسات السابقة ىو أن دراسة أمحد زين تركز 
على جانب التعليم للنطق والًتاكيب والقواعد والطالقة، ودراسة زلفان تركز على 

لى ادلدخل التقٍت، وبينما تركز زلمد عبد احلارس تركز عتعبَت ادلعاين، ودراسة 
 دراسة الباحث على أسلوب احلوار.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الثاني الفصل
 النظري اإلطار

 ثبلثة ادلباحث كىي مهارة الكبلـ كالوسائل التعليمية كالكراكيز ىػلتول عل 
 مهارة الكالم   - أ

كتوجيهات عامة ارة الكبلـ، كاألىداؼ العمة ذلا، ػلتوم  ادلبحث األكؿ على مفهـو مه 
كمواد تعليمها كطرائق تعليمها كدكر  لتدريسها، كتنميتها، كبعض اجلوانب ادلهمة فيها، اإلختبارات ذلا،

 ادلعلم يف تعليمها، كتقومي مهارهتا
 الكالم مهارة مفهوم -1

 من كالتمكن بدقة األصوات داـخاست على القدرة ادلتعلم من تتطلب انتاجية مهارة الكبلـ
 مواقف يف يقولو أف يريد عما التعبَت على تساعده اليت الكلمات ترتيب كنظاـ النحوية الصيغ

 مث للحديث، مضمونان  مث للمتكلم، دافعنا تتضمن إدراكية عملية عن عبارة الكبلـ أف أم احلديث،
 ؽلكن ال العمليات ىذه ككل كبلـ، شكل يف كادلضموف الدافع يًتجم بوساطتو لغويان  نظامان 

 1 .ادلتكلمة الشفوية الرسالة عدا فيما داخلية عمليات فهي مبلحظتها

 الكالم مهارةل العامة دهاا األ -2

 صحيحا نطقا العربية األصوات نطق (أ 

 .كاضحا دتييزا ادلتشاهبة األصوات بُت النطق عند التمييز (ب 

 .كالطويلة القصَتة احلركات بُت النطق عند التمييز (ج 

 .العربية متحدثي عند مقبولة بطريقة كالتنغيم النرب أنواع تأدية (د 

 .صحيحا نطقا ادلتجاكرة األصوات نطق (ق 
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 .ادلناسبة النحوية الصيغ باستخداـ األفكار عن التعبَت (ك 

 .ادلختلفة للمواقف ادلناسبة التعبَتات استخداـ (ز 

 .العربية الثقافة ضوء يف سليما استخداما كالتحية اجملاملة عبارات استخداـ (ح 

 .الكبلـ عند العربية الكلمة لًتاكيب الصحيح النظاـ استخداـ (ط 

 .للكلمة الدقيق االختيار من دتكن لغوية ثركة توافر عند احلديث عن التعبَت (م 

 كالقػػدرة بػػالنف  الثقػػة يوطػػد شلػػا مقبولػػة زمنيػػة لفػػًتات كمػػًتاب  متصػػل بشػػكل التحػػدث (ؾ 
 .اآلخرين مواجهة على

 .تلقائية استجابة حديث من يدكر دلا االستجابة (ؿ 

 .اللغوم الشكل على كلي  ادلعٌت على الكبلـ عند الًتكيز (ـ 

 .كمناسبة جذابة بطريقة الشخصية اخلربات حكاية (ف 

 .بالعربية الناطقُت أحد مع تفي حوارىا إدارة (س 

  الكالم مهارة لتاريس عامة توجيهات -3

 الطالب يتعرض أف بذلك يقصد للتبلميذ. الكبلـ شلارسة ىو الكبلـمهارة  تدري أىم 
الكبلـ  علمكاجب علي ادلدرس ي .عنو غَته يتكلم أف ال بنفسو فيها يتكلم مواقف إىل بالفعل

 2: اآليت مراعاة ينبغي العربية اللغة بغَت للناطقُت اجليد النطقب

 (.الغربية كاللغة األكىل الدارس لغة) اللغتُت بُت التشاهبة باألصوات نبدأ أف (أ 

 فثبلث كلمتُت من ادلكونة السهلة باأللفاظ يبدأ كأف الدرج، مبدأ كادلعلم ادلؤلف يراعي أف (ب 
 .التعلم على يقبل حىت الدارس لدم دلعرفتها حاجة ادلفردات ىذه دتثل كأف فأكثر،
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 .الشائعة بادلفردات يبدأ أف (ج 

 األمر بداية يف( الطواؿ احلركات) ادلد حركؼ حتول اليت الكلمات يتجنب أف (د 

 :أعلها من اليت الرئيسية النطق دلهارة الفرعية ادلهارات على يركز أف (ق 

 .الصحيحة سلارجها من األصوات إخراج كيفية -

 .الطويلة كاحلركة القصَتة احلركة بُت النطق عند التمييز -

 .كالنطق الكبلـ يف كالتنغيم النرب مراعاة -

 .نطقا الصحيحة الًتاكيب يراعى أم لغويا، مقبولة بطريقة فكرة عن التعبَت -

 .اللفظية غَت كاإلػلاءات اإلشارات استخداـ -

 .الدارسُت لقدرات ادلناسب بالقدر اللغوية الطبلقة مراعاة -

 .النطق أثناء ادلناسب التوقف مراعاة -

 .ادلنطوؽ عن ادلعرب الصوت استخداـ -

 .طبيعية بصورة ينهيو ككيف حديثو يبدأ كيف الدارس تدري  -

 فيها احلديث يدكر حبيث الدارس، إليها ػلتاج اليت االتصالية بادلواقف كادلعلم ادلؤلف يلم أف (ك 
 كداع بالضيوؼ، الًتحيب الطبيب، عيادة يف السوؽ، يف السفارة، يف ادلطار، يف: مثل كعنها
 .إخل. .  الصديق

 يف كتدريبات األصوات نطق دتييز يف كتدريبات األغراض، ادلتعددة ادلتنوعة التدريبات كثرة (ز 
 .الشفهي التعبَت مهارة اتقاف يف فكرة عن التعبَت كيفية

 تنمية مهارة الكالم -4



تنمية ادلهارات اآلتية يف الكبلـ قاؿ رشدم أمحد طعيمة عن تنمية مهارة الكبلـ، ينبغي  
  3 عند :
 ادلستول اإلبدائية :أ( 
 ( نطق األصوات العربية نطقا صحيحا.1)
( ككذلك األصوات األصوات ادلتشاهبة مثل )ذ / ز / ظ( التمييز عند النطق بُت 2)

 ادلتجاكرة مثل )ب / ت / ث( دتييزا كاضحا.

 كحلركات القصَتة. ( التمييز عند النطق بُت احلركات الطويلة3) 

     ( استخداـ اإلشارة كاإلؽلاءات كاحلركات استخداما معربا عما يريد 4) 
 توصيلو.

هبما أك كالتفريق بينهما سواء عند النطق  ( التمييز صوتيا بُت ظواىر ادلد كالشدة،5)
 االستماع إليهما.

 تعلمو.    ( إدراؾ نوع االنفعاؿ الذم يسود احلديث كيستجيب لو يف حدكد ما 6)
 ب( ادلستول ادلتوس 

 ( نطق الكلمات ادلنونة نطقا صحيحا ؽليز التنوين عن غَته من الظواىر.1)
 إلقاء السؤاؿ.و استجابة صحيحة مناسبة اذلدؼ من ( االستجابة لؤلسئلة اليت توجو إلي2)
 ( إعادة سرد قصة تلقى عليو.3)
 ألقي عليو.نصا حلديث  ب شفويا كبطريقة صحيحة( القدرة على أف يعرض الطال4)

 ج( ادلستول ادلتقدـ
 ( التعبَت عند احلديث عن احًتامو لآلخرين.1)
 ( تطويع نغمة صوتو حسب ادلوقف الذم يتحدث فيو.2)
 ( سرد قصة قصَتة من إبداعو.3)
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     ( اسًتجاع نص من الذاكرة ػلفظو كيلقيو صحيحا، مثل اآليات 4)
 كاألحاديث كاألناشيد.

عند     ( التمييز بُت أنواع النرب كالتنغيم عند االستماع إليها كتأديتها بكفاءة 5)
 احلديث.

 

 الكالم تعليم في المهمة الجوانب بعض -5

 : تلي كما الكبلـ مهارة تعليم يف ادلهمة اجلوانب أىم من

 النطق -أ 

 ادلفردات -ب 

 4القواعد -ج 

 االختبارات لمهارة الكالم -6

توجد كثَت من االختبارات، كيف ىذه النقطة تذكر الباحثة من ادلعركؼ أف يف مهارة الكبلـ 
بعض منها اتصاال بنقاط مهارة الكبلـ يف ىذا البحث كىي اختبار األسئلة ادلكتوبة كاإلعادة 
 5الشفهية كالتحويل كاألسئلة عن الصورة كاحملاكرة كالتعبَت احلر. كالشرح من كل منها كما يلي :

 اختبار األسئلة ادلكتوبة -أ 

ذا االختبار يرل الطالب أسئلة مكتوبة، مث يطلب منو فرديا أف غليب عنها يف ى
 شفهيا. 

 اإلعادة الشفهية -ب 
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ىنا يطلب من الطالب أف يقوؿ ما يسمع. كغلوز أف يكوف ادلصدر السمعي 
ادلعلم نفسو أك شري  تسجيل. كيكن أف تكوف ادلادة ادلسموعة كلمات أك عبارات أك 

 ًتكيز على النطق أك النرب أك التنغيم أك الصيغ النحوية.مجبل. كما ؽلكن أف يكوف ال
بالنسبة ذلذا البحث، أف ىذا االختبار ينزؿ بُت االختبار دلهاريت االستماع 
كالكبلـ، كىو فهم النصوص ادلسموعة، حيث أف الطالب يسمع النصوص العربية من 

غة العربية من األشرطة كيعربكىا شفهيا حسب على فهم ما يلقي عليو من حديث بالل
 تلك األشرطة.

 األسئلة عن الصورة -ج 
تعرض على الطالب صورة يطلب منو أف يعلق عليها حبديث حر. كىذا االختبار 
جزء من األىداؼ األخَتة من مهارة الكبلـ يف ىذا البحث كىي استخداـ اإلشارات 

 أفكار.كاإلؽلاءات كاحلركات غَت اللفظية استخداما معربا عما يريد توصيلو من 

 التعبَت احلر -د 

يف ىذا االختبار يطلب ادلدّرس من الطالب أف يتكلم دلدة مخ  دقائق )مثبل( 
يف موضوع ػلدده لو. ىذا االختبار مناسبة بأحد األىداؼ دلهارة الكبلـ يف ىذا 

 البحث كىو الًتكيز عند الكبلـ على ادلعٌت كلي  على الشكل اللغوم
 مواد تعليم مهارة الكالم -7

 احملادثة  - أ 

الكبلـ عملية تتم بُت متحدث كمستمع أكأكثر، متحدث ىو مرسل للفكرة، ك 
مستمع كىو مستقبل للفكرة. ككل منهما لو دكره يف عملية االتصاؿ، كدكر ادلتحدث 
يتلخص يف توضيح أفكاره عن طريق نظم الكلمات بعضها مع بعض يف كحدات حتمل 

على توضيح كبلمو من تعبَتات الوجو, كإشارة فكرة, كاستخداـ التوضيحات اليت تساعده 



اليد, كغَتىا, بينما يقـو ادلستمع باإلصغاء, كاإلنصات حلديث ادلتكلم, كفك رموزه, 
 .6كإدراؾ معانيو, كاإلستفسار عن ادلعٌت الغامض يف احلديث

كاحملادثة مصدر حادث كتعٍت أف يشًتؾ شخصاف أك أكثر يف الكبلـ عن شيء 
احملادثة من أىم ألواف النشاط الصغار كالكبار, كتعد اخلطوة األكىل يف معرفة معُت. كتعد 
 اللغة العربية.

كجدنا أف احملادثة فإذا أضفنا إىل ما تقتضيو احلياة احلديثة من اىتماـ باحملادثة 
مبكانة كبَتة يف ادلدرسة فبل بد أف يتعلم التلميذ أف تكوف لديو قدرة على  ينبغي أف حتظي

غَته يف أثناء احملادثة، ك أف يكوف قادرا على تغيَترلرل احلديث، كمعرفة األماكن  رلاملة
كاألكقات اليت الينبغي الكبلـ فيها، كال بد أف يكوف قادرا على تقدمي الناس بعضهم 

 7لبعض.

 ادلناقشة  - ب 

كىي مصدر ناقش, كيقصد هبا احلديث ادلشًتؾ الذم يكوف فيو مؤيد كمعارض، 
كفيها ادلناقشات اليت  8كأساس ادلناقشة ىي أهنا نشاط إلثارة التفكَت الناقد.كسائل كرليب. 

جترم عند اخلبلؼ يف مسألة ما، أك عند كضع خطة للقياـ بعمل، أك عند تقدمي عمل ما،  
كل ىذه اجملاالت للمناقشة. كينبغي أف نلتفت اآلف للقدرات كادلهارات كادليوؿ اليت غلب 

  ا.نأف نستهدفها يف تعليم

 حكاية القصص - ج 
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القصة ىي حكاية نثرية تستمد أحداثها من اخلياؿ أك الواقع أك منهما معا، ك تبٌت 
على قواعد معينة، كحكاية القصص من ألواف الكبلـ اذلامة، فالقصة خَت معُت للتدريب 

 على مهارات الكبلـ، فحب الناس للقصص غلعلها عامبل من عوامل ترقية الكبلـ.

ميذ لديهم قصص كخربات شلتعة يشتاقوف للتحدث عنها. كضلن نعرؼ أف التبل
ة يف تعليم القصص ىي أف ؼلتار التبلميذ قصصهم بدال من أف يفرضها عليهم و خط ؿفأكّ 

ادلعلم. ك ىذه القصص ؽلكن أف تكوف مباشرة من خربة التلميذ أك غَت مباشرة اكتسبها 
 .اعتمسمن القراءة أك اال

 طرائق تعليم مهارة الكالم -8

 طرؽ التدري  ادلناسبة الستخداـ  ىذا التعليم فمنها: أما

 ( Direct Method )  الطريقة ادلباشرة  - أ 

تستخدـ ىذه الطريقة االقًتاف ادلباشربُت الكلمة كما تدؿ عليو كتستخدـ 
أسلوب التقليد كاحلفظ حيث يستظهر الطبلب مجبل باللغة العربية كأغاىن كزلاكرات 

نشودة. تتجنب ىذه الطريقة استخداـ الًتمجة, كالمكاف تساعدىم على إتقاف اللغة ادل
 9للغة األـ كال تستخدـ األحكاـ النحويػة.

 

 (Audio lingual Method )  الطريقة السمعية الشفهية - ب 

أنشطة الدارس على اجلانب السمعى الشفهى اجملاالت  فينبغي أكال أف تقًت 
البصرية اإلشارية للسلوؾ  اللغوم. كما ينبغى أف يعقب مرحلة التعرؼ كالتمييز كل من 

كز الدارس اىتمامو على توسيع حصيلتو من ًت احملاكة كالتكرار كاالستظهار كال ي
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ى الدارس أف يركز على ادلفردات إال بعد أف يتعود على األصوات كالنظم كالصبغ, كعل
  11الصحة اللغوية قبل السعى ضلو الطبلقة.

 ( Total Physical Respone Method )    طريقة اإلستجابة اجلسمية - ج 

ستجابة اجلسدية. ما أمرىم مباشرة باال وايعملأف الطبلب  من طلب ادلعلمي
 .أمر ادلدرس الطالب ليفتح الباب فالطالب يفتحو مباشرة ،على سبيل ادلثاؿ

  (The Silent Way Method)الطريقة الصامتة - د 

تقدمي ادلدرس عنصر لغوم مرة كاحدة, كعادة ما يكوف ذلك باستخداـ 
معينات غَت لفظية من أجل توصيل ادلعاىن للطالب. كيتبع ذلك مباشرة االختبار كالذم 

  11قد يكوف من األفضل تسميتو باستنطاؽ الطالب كتشكيل استجابتو.

 ( Comunicative Method) اليةاالتصالطريقة    - ق 

كقد يقـو ادلعلم بصورة شخصية كغَت رمسية من خبلؿ اجلبلسات اإلنفرادية مع  
كل دارس. يتحدث فيها ادلعلم عن موضوعات مثل نظرة الدارس  إىل أسلوبو يف التعلم 
كقدراتو التعليمية اخلاصة كأىدافو من التعلم كما قد يتم ذلك بصورة رمسية عن طريق 

  12إجراء عملية حتديد احتياجات.

 (Electic Method)  طريقة االنتقائية أك التوليفيةال - ك 

من ادلمكن أف نظر إىل الطرؽ السابقة على أساس أف بعضها يكمل البعض 
اآلخر بدال من النظر إليها على أساس أهنا متعارضة أك متناقضة. كعلى ادلعلم أف ِيشعر 
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تناسب طبلبو بغض النظر عن انتماء األساليب  أنو حر يف استخداـ األساليب الىت
 13لفة.تلطرؽ تدري  سل

 درر المعلم في تعليم الكالم -9

كما عرفنا أف مهارة الكبلـ من أكثر مهارات اللغة حاجة جملهود ادلعلم، كلذا فمسؤكلية 
كعدد كبَتة. كبالرغم من أف من الوسائل كالطرؽ ك ادلعلم عن ترقية كفاءة ادلتعلم يف الكبلـ مهمة 
صلاح إىل لوصوؿ لادلعلم دكرا يف استخدامها  ؤّدممن أساليب كإجراءات كانت مستعدة، إال ي

 عملية التعليم. 

هات كاإلرشادات اليت يبعض التوج توالقياـ بدكره كالوفاء مبسؤكلي لىكدلساعدة ادلعلم ع
 أكدىا الناقة كطعيمة كما يلي: 

ادلعلم أف يفسح صدره ألخطاء الدارسُت كيقـو بتسجيلها أكال فأكال حىت ؽلكنو أف يفرد  على -أ 
ىذا يؤدم غالبا إىل االرتباؾ  ذلا كقتا للعبلج كالتدريب الصحيح. كال يتدخل يف أثنا الكبلـ.

 كالتلجلج مث الصمت.

ر غَت شلكن إال إذا االشًتاؾ الفعاؿ للدارسُت يف ادلناش  اللغوية، إف تنمية مهارة الكبلـ أم -ب 
اطلرط ادلتعلم يف الكبلـ، كقاـ بالتعبَت عن نفسو. كيرجع عدـ اشًتاؾ كثَت من الدارسُت يف 

 لدراسة اللغة بشغف لتعلم الكبلـ إىل عدة أسباب:  جاءكا أنشطة الكبلـ برغم أهنم

 أف شلارسة الكبلـ أصعب من اجللوس كاالستماع. (1

 ا يصيبهم من ترددعند احملاكالت األكىل للتكلم.أف الكثَتين يشعركف بعدـ الراحة دل (2

من الدارسُت لديهم إحساس مفرط بالذات كال ػلبوف ارتكاب أية أخطاء  اأف كثَتن  (3
 أكالظهور مبظهر الغباء أماـ أقراهنم.
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 26 .ص ،سابقالمرجع ال  ،زلمد على اخلوىل  



 كم كالسخرية.هاخلوؼ من الفشل اك الت (4

 كثيقا يتصل اتصاالن الكبلـ  يف تعّلم صةاال بد أف يدرؾ ادلعلم أف احلماس يف دراسة اللغة خ -ج 
 بالنجاح. 

 .البد أف يدرؾ ادلعلم أف التتابع كالتدرج شيئ مهم يف تنمية مهارة الكبلـ -د 

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

 تقويم مهارة الكالم -11

التعليمية. رأت سوىرسيمي أريكنتو أنو كسيلة أك الطريقة ادلرتبة ىو كسيلة دلعرفة النتائج 
جلمع البيانات عن أحواؿ شخص نظرنا إىل نتائج تعلمو. كرأل نور كنجانا أف التقومي ىو كسيلة 
لنيل النتائج من كظائف الطلبة أك رلموعة من الطلبة حىت يعرؼ ادلعلم عن قدرة الطلبة بنتيجة 

.ثابتة
15

 

  كوف بعّدة طرؽ، منها:ي زلمد على اخلوىلعند لكبلـ ااختبار كأّما 

يطلب من الطالب أف يتحدث عن موضوع مألوؼ لديو. كيقيم على أساس الطبلقة  - أ 
 .كالصحة

 ت شفهية قصَتة؛اتوجو إىل الطالب أسئلةكتابية أكشفهية تطلب إجاب - ب 

من ادلمكن أف تكوف األسئلة مسجلة على شري  كيًتؾ بُت كل سؤاؿ كآخر كقت   - ج 
كاؼ لئلجابػة. كتضمن ىذه الطريقة تساكم مجيع الطػبلب يف عامل الػوقت كطريقة 

 .االستماع إىل السؤاؿ

                                                 

 
04

 146-144 .ص ،سابقالمرجع ال، زلمود كامل الناقة ك رشدم أمحد طعيمة 
15

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

2008), p. 108 



 .يطلب منو أف يعلق عليها شفهيا يف كقت زلدد تقدـ إىل الطالب صورة - د 

 16يشًتؾ طالباف أك أكثر يف زلاكرة شفهية حوؿ موضوع معُت أك يف زلادثة حرة. - ق 

 يةالتعليم الوسائل - ب

مفهـو الوسائل التعليمية، كأقسامها، كأعليتها، كفوائدىا، كدكر الوسائل  علىػلتوم   
 التعليمية يف حتسُت عملية التعليم.

 الوسائل التعليميةمفهوم  -1
 ا أجهزة كأدكات كمواد يستخدمها ادلعلم لتحسُتهنتعرؼ الوسيلة التعليمية بأ  

الوسيلة التعليمية ىي كل أداة يستخدمها ادلعلم  فالقوؿ إ نعملية التعليم كالتعلم. ؽلك
أك  ،أك التدريب على ادلهارات ، كاألفكارىنكتوضيح ادلعا ،عملية التعلم كالتعليم لتحسُت

 فمية االجتاىات كغرس القيم ادلرغوب فيها دك نأك ت ،تعويد التبلميذ على العادات الصاحلة
الوسائل التعليمية ىي كّل أنواع إذف،  ألرقاـ.يعتمد ادلعلم أساسا على األلفاظ كالرموز كا فأ

 17.الوسائ  اليت تعُت ادلعلم على توصيل ادلعلومات كاحلقائق للتلميذ بأسهل كأقرب طرؽ
 
 

 التعليمية  أقسام الوسائل -2
اجملاالت  تشتمل يف الوسائل التعليمية ادلستعملة يف التدري  اللغة العربية  

 18التالية:
 الوسائل البصرية   -أ 

 نها عن طريق نافذة العُت كأعلها:يستفاد مكىي 
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 165 .، صسابقالمرجع الزلمد على اخلوىل,    

17
  67 .( ص2111)الرياض: ادلفردات,   تكنولوجيا التعليم   المادهية راألسس رالتطبيقات العملية ، كدكؾعبد الّرمحن    

 246-245ص.  ،(1998 ،بَتكت ،)دار النفائ  خصائص العربية رطرائق تاريسها ؼ، نايف زلمود معرك  18



 كالنشرات على اختبلفها ،كالدكرات ،اجملبّلتك  ،الكتاب ادلدرسي كغَت ادلدرسي (1
 السبورة كملحقاهتا. (2
لوحة ك  ،اللوحة اإلخبارية ،اللوحة الوبرية ،اللوحات اجلدارية )اللوحة ادلمغنطة (3

 اجليوب(
 الصور )ادلفردة كادلركبة كادلسلسلة( (4
 ،بطاقات ادلطابقةك  ،البطاقات )بطاؽ احلركؼ كادلقاطع كالكلمات كاجلمل (5

 (.كغَتىا ،كاألجوبة ،بطاقات األسئلةك  ،بطاقات التعليماتك 
 الوسائل السمعية -ب 

 ،التسجيبلت الصوتيةك  ،نها عن طريق األذف كأعلها: ادلذياعكىي الىت يستفاد م
 .غَتىاكراكيز ك ك األسطوانة ك 

 البصريةالوسائل السمعية  -ج 
الصور  ،كأعلا: التلفاز ،نها عن طريق العُت كاألذف معاكىي الىت يستفاد م

 .كغَتىا ادلتلفزة ،ادلسجلة التمثيلّيات ،النموذجيةادلتحركة الدركس 
 أدهمية الوسائل التعليمية -3

كمن الواضح لنا أف الوسائل التعليمية ؽلكن أف تؤّدم دكران ىامان يف النظاـ   
تساعد بشكل كبَت على استثارة إىتماـ التبلميذ كإشباع حاجاهتم التعليمي، ألهنا 

 19.للتعليم،كماتساعد على زيادة خرباهتم، شلاغلعلهم أكثر استعدادنا كأكفق مزاجا للتعلم
أف الوسائل التعليمية تساعد على حتقيق األىداؼ التعليمية ادلنشودة كتزكيد  التوجبىكرأل 

كنظر سوجانا كرفاعي أف الوسيلة  .21.األمور التعليمية ادلفاىيم عند التبلميذ كضلوىا من
التعليمية تستطيع أف ترفع أنشطة الطبلب يف عملية التعليم كالتعّلم مع إكماؿ النجاح يف 

                                                 
  67ص.    ،سابقالمرجع العبد الّرمحن كدكؾ.  19

 44ص.  ،سابقالمرجع الحسُت محدم التوجبى.  21



كجبانب ذلك تؤدم الوسائل التعليمية إىل تكوين اإلجتاىات اجلديده كماتعّزز  21.نتائجها
 عملية الرغبة يف عملية التعلم.

 التعليمية ئلفوائا الوسا -4

 22منها: ،للوسائل التعليمية إذا أحسن استخدامها فوائد كثَتةك 

استخدامهم أللفاظ  ا لئلدراؾ احلسي، كمن مث تقلل منتقدـ للتبلميذ أساسا مادي - أ 
 يفهموف معناىا. ال

 تثَت اىتمامهم كثَتا. - ب 
 جتعل ما يتعلمونو باقي األثر. - ج 
 الذاتى.تقدـ خربات كاقعية تدعو التبلميذ إىل النشاط  - د 
تنمى فيهم استمرارية التفكَت، كما ىو احلاؿ عند استخداـ الصور ادلتحركة،  - ق 

 كالتمثيليات، كالرحبلت.
 تنمية الثركة اللغوية عند التبلميذ. اىن كمن مث يفظلو ادلع تسهم يف - ك 
جعل ما  ؽلكن احلصوؿ عليها عن طريق أدكات أخرل، كتسهم يف تقدـ خربات ال - ز 

 يتعلمو التبلميذ أكثر كفاية كعميقا كتنوعا.
 درر الوسائل التعليمية في ت سين عملية التعليم رالتعلم -5

تؤّدم دكران ىامان يف النظاـ  كقد ذكر الباحث شلاسبق أّف الوسائل التعليمية   
حتسُت . كؽلكن  أف يلخص الباحث إىل الدكر الذم تؤّديو الوسائل التعليمية يف التعليمي

 عملية التعليم كالتعلم مبا يلي :

: أكضػػػحت الدراسػػػات كاألحبػػػاث )منػػػذ حركػػػة التعلػػػيم السػػػمعي البصػػػرم(  إثػػػراء التعلػػػيم - أ 
دكران جوىريػػػان يف إثػػػراء التعلػػػيم مػػػن  التاليػػػة أف الوسػػػائل التعليميػػػة تػػػؤّدم كمػػػركران بػػػالعقود

لوسػائل التعليميػة خبلؿ إضافة أبعاد كمػؤثرات خاصػة كبػرامج متميػزة . إف ىػذا الػدكر ل
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  Nana Sujana dan Ahmad Rifai.  Media Pengajaran  (Bandung : Sinar Baru, 1992) Hal. 2 

، بَتكت،  الوسائل التعليمية إعااددها رطرق إستخاامهان الكلوب: بشَت عبد الرمح 22  31(، ص.1986)دار إحياء العلـو



يعيػػػد التأكيػػػد علػػػى نتػػػائج األحبػػػاث حػػػوؿ أعليػػػة الوسػػػائل التعليميػػػة يف توسػػػيع خػػػربات 
ادلتعلم كتيسػَت بنػاء ادلفػاىيم كختطػي احلػدكد اجلغرافيػة كالطبيعيػة كال ريػب أف ىػذا الػدكر 
تضػػػػاعف حاليػػػػان بسػػػػبب التطػػػػورات التقنيػػػػة ادلتبلحقػػػػة الػػػػيت جعلػػػػت مػػػػن البيئػػػػة احمليطػػػػة 

تشػػكل حتػػديان ألسػػاليب التعلػػيم كالػػتعلم ادلدرسػػية دلػػا تزخػػر بػػو ىػػذه البيئػػة مػػن بادلدرسػػة 
 كسائل اتصاؿ متنوعة تعرض الرسائل بأساليب مثَتة كمشرقة كجذابة.

:  كيقصد بذلك جعل عملية التعليم اقتصادية بدرجة أكػرب مػن خػبلؿ اقتصادية التعليم - ب 
سائل التعليميػة حتقيػق أىػداؼ تعلػم ة نسبة التعلم إىل تكلفتو . فاذلدؼ الرئي  للو دزيا

 قابلة للقياس مبستول فعاؿ من حيث التكلفة يف الوقت كاجلهد كادلصادر .

يأخذ التلميذ  :تساعد الوسائل التعليمية على استثارة اىتماـ التلميذ كاشباع حاجتو للتعلم - ج 
كحتقيق  من خبلؿ استخداـ الوسائل التعليمية ادلختلفة بعض اخلربات اليت تثَت اىتمامو

أىدافو . ككلما كانت اخلربات التعليمية اليت ؽلر هبا ادلتعلم أقرب إىل الواقعيػة أصػبح ذلػا 
كالرغبػػات الػػيت معػػٌت ملموسػػان كثيػػق الصػػلة باألىػػداؼ الػػيت يسػػعى التلميػػذ إىل حتقيقهػػا 

 .يتوؽ إىل إشباعها

ذا االسػتعداد الػذم تساعد على زيادة خربة التلميػذ شلػا غلعلػو أكثػر اسػتعدادان للػتعلم  :   ىػ - د 
إذا كصػػػل إليػػػو التلميػػػذ يكػػػوف تعلمػػػو يف أفضػػػل صػػػورة. كمثػػػاؿ علػػػى ذلػػػك مشػػػاىدة فػػػيلم 
سػػػينمائي حػػػوؿ بعػػػض ادلوضػػػوعات الدراسػػػية هتيػػػؤ اخلػػػربات البلزمػػػة للتلميػػػذ كجتعلػػػو أكثػػػر 

 استعدادان للتعلم .

احلػػواس يف تسػػاعد الوسػػائل التعليميػػة علػػى اشػػًتاؾ مجيػػع حػػواس ادلػػتعلم : إّف اشػػًتاؾ مجيػػع  - ق 
عمليػػػات التعلػػػيم يػػػؤدم إىل ترسػػػي  كتعميػػػق ىػػػذا الػػػتعّلم كالوسػػػائل التعليميػػػة تسػػػاعد علػػػى 
اشًتاؾ مجيع حواس ادلتعّلم، كىي بذلك تساعد على إغلاد عبلقػات راسػخة كطيػدة بػُت مػا 

 تعلمو التلميذ، كيًتتب على ذلك بقاء أثر التعلم .



 اللفظيػػة :   كادلقصػػود باللفظيػػة اسػػتعماؿ تسػػاعد الوسػػائل التعليميػػة علػػى حتاشػػي الوقػػوع يف - ك 
ادلّدرس ألفاظا ليست ذلػا عنػد التلميػذ الداللػة الػيت ذلػا عنػد ادلػّدرس كال ػلػاكؿ توضػيح ىػذه 
األلفاظ اجملردة بوسائل مادية زلسوسة تساعد على تكوين صور مرئية ذلا يف ذىن التلميذ ، 

ان مػن ادلعػٌت تقػًتب بػو مػن احلقيقػة كلكن إذا تنوعت ىذه الوسائل فإف اللفظ يكتسب أبعاد
األمػػػر الػػػذم يسػػػاعد علػػػى زيػػػادة التقػػػارب كالتطػػػابق بػػػُت معػػػا  األلفػػػاظ يف ذىػػػن كػػػل مػػػن 

 ادلّدرس كالتلميذ.

 يؤدم تػنويع الوسائل التعليمية إىل تكوين مفاىيم سليمة . - ز 

عليمية قػدرة تساعد يف زيادة مشاركة التلميذ االغلابية يف اكتساب اخلربة : تنمي الوسائل الت - ح 
التلميػػذ علػػى التأمػػل كدقػػة ادلبلحظػػة كأتبػػاع التفكػػَت العلمػػي للوصػػوؿ إىل حػػل ادلشػػكبلت . 

 كىذا األسلوب يؤدم بالضركرة إىل حتسُت نوعية التعلم كرفع األداء عند التبلميذ .

تسػػػاعد يف تنويػػػع أسػػػاليب التعزيػػػز الػػػيت تػػػؤدم إىل تثبيػػػت االسػػػتجابات الصػػػحيحة ) نظريػػػة  - ط 
 (. Skinerسكنر

 تساعد على تنويع أساليب التعليم دلواجهة الفركؽ الفردية بُت ادلتعلمُت. - م 

 تؤدم إىل ترتيب كاستمرار األفكار اليت يكوهنا التلميذ . - ؾ 

 .تؤدم إىل تعديل السلوؾ كتكوين االجتاىات اجلديدة - ؿ 

 الكراكيز  - ج
للوسيلة ػلتوم على مفهـو الكراكيز، كأقسامها، كالشخصيات فيها، كظائفها، ككراكيز 

 التعليمية.
 كيز ا الكر مفهوم  -1

 اجلاكية كىو ثقافة. ميف جزيرة جاك  مشهورىي مجع من كلمة كركيز. ككركيز كيز ا كر  
أم  ؽ ـ 1511حوايل  (Pre-story)عصور ما قبل التاري   منذ فن الكراكز األصلية. كقد عرؼ

 . يف إندكنيسيا الثقافة اذلندكسية دخوؿقبل 



. يصنع كيانج من اخلشب كاجللد. كثَت األدكار غلعل ةرّكحادلت يلالتماث تاك كيز أدا كالكر   
 . (Gareng)، كارنج (Petrok)، فًتكؾ (Bagong)ونج ك، با (Semar)لويانج منها مسار 

 Jayabaya ادلملكة  ملك جعلها زيكوف الكراكن ذكر أفقد   "Centini"كتاب قيل يف   
اآلباء  لركح لق صورةأف ؼل ػلاكؿ  Jayabaya ملك  11 كيديرم. يف القرف  Mamenangيف

 كديناميكية (Animisme) ذلك بركحانيو تصوير .(Daun Lontarأكراؽ ) يفالسابقوف 
(Dinamisme)  .سبلـلوسيلة شعار اإل زيـ الكراكستخدتيف جزيرة جاكم ، جاء اإلسبلـ عندما. 

يف شكل جديد  ةادلصنوع زيلتغيَت الكراك فكرة جديدة العبادة اذلندكسية فتنشأ للقضاء اذلندكسية
بصور مائل كجهو ، ك يديو ز ي،كجعل الكراكادلدبوغة بفراغ عُت اجلسمية األصلية فيو اجللود من
كاف العلماء يستخدـ كيانج النتشار الدين كالدعوة على الناس يف ؿ من يدم اإلنساف.  اأطو 

 23جزيرة اجلاكل لًتقية راحتهم ك رغبتهم يف اإلسبلـ.
 قسام الكراكيزأ -2

 كأنواعو كما يأيت:
 (Wayang kulit) جلدكركيز   - أ 

أيضا  سلتلف الشخصيات من دلرحلةكركيزا كيتكلم عن احلوار ال  متحّرؾيلعب   
ككاف العرائ  كراء شاشة (. Pesinden)مبوكب من ادلوسيقى كاألغا  اليت يغّنها ادلغٍت معُت 
مسرحية الكركيز حىت يظهر ظل الكركيز يف  من القماش األبيض مع أضواء النف  حبيث يبدك 

 كل جهة.
 (Wayang kayu) خشبكركيز  - ب 

يصنع الكركيز من دمية .  "Golek" كوليك  كركيز ىو كركيز ىذا ادلشهور من  
 .معاادلوسيقي  كيرّتبكيغٌّت كركيزا   متحّرؾ اخلشب. كيلعبت

 (Wayang suket)كركيز سوكيت  - ج 
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 األطفاؿ لقرية عادة ليحكي قصة كيستخدـ  .التنب مصنوع من ىذا الكركيز   
 ل.يف جاك 

 (Wayang beber)كركيز بيبَت  - د 

ىذا كركيز الذم نشع يف ما قبل اإلسبلـ. شكل كركيز من أكراؽ، عادة من كرقة   
األصلية ػلملها  Beberكاسعة. يعُّت كركيز من الكراكيز الذم الذم نراه اآلف. الكركيز 

 . Gunungkidulو  Bejiharjoو  Pacitanشخص باستمرار. يزاؿ ينظرىا يف 

 

 

 (Wayang Gung)كركيز كونج  - ق 

يف جزيرة كادلانتاف الشرقية يف ( Banjar)ىذا كركيز كجدت يف قبيلة بنجار   
 .إندكنيسيا

 (Wayang Timplong)كركيز تيمفلونج  - ك 
أم  Gamelanف شب. اتبع ىذا معرض الكركيز كامبليصنع الكركيز من دمية اخل  

 آالت طرب البسيطة من اخلشب ك طبل.
 (Wayang potehiكركيز فوتيحي ) - ز 

بُت فن  Potehiىو دمية الكركيز من قماش. ُضّم ىذا فن كركيز  Potehiكركيز   
بدخوؿ يدم العرائ  يف  Potehiيلعب كركيز (. Indonesia- Tionghoa)إندكنيسيا كتيوصلحّوا 
 القماش مث ػلرّكو.

 (Wayang Gambuh)كركيز كامبوح  - ح 
 (Bali) قد كجد ىذا الكركيز يف بايل  

 (Wayang orang)كركيز أكرنج  - ط 
 كيلبسوف .الكركيز كمتساكيات بقصة الؤلشخاص باستخداـ متحّرؾ كىو يلعب  

 24. كركيزلا يف كاجللوداحللي ادلتساكيات مببلب  الكركيز، ككذالك ك  ادلبلب 
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 الشخصيات في الكراكيز. -3
 اإلنسانية اإلنساف حىت جهةذكؽ شعور ك  يأيت من سلوكية اليت فلسفة الكركيزقد تعلم  

 الشخصيات اليت بعضكىذا  .سللوقات يف األرض مجيعا ػلبوف. بذلك اإلنساف انتشار يف نفسو
 25 الكركيز: لعبت يف

 
 (Semar)مسار  - أ 

العاطفية  ككاف حكيم كارتفاع حب االجتماعكظل  حياتو  مسُت جدا كجسده بسي  كاف
رمز احلياة اجملتمع، ك  اإلنسا  يفجانب  الذين يبلحظوف حياة الناس يصفىو  .الركحيةك 

 .ربّو ألحد إالالصدؽ ك ال ؼلضع 
 (Bagong)باكونج  - ب 

. كىو قصَت كفمو كاسع كجسمو  Semar سمارك مسُت  لو.   Semar كيسمى بظل مسار
، كىو ناقد يف العمل التسرّع،كقح يف التكّلم لكن صدؽ، كالسحر ، ك  ذكي ك حب مزح

 كلمة "باغونج"  نور الرمحن احلكومة اليت تضّر اجملتمع. قد قاؿ  نظاـ كثائر إىلشكلة لكل ادل
 .يبغي" -"بغى من كلمة

 (Petruk)فًتكؾ  - ج 

الذم  "Gandawa"ىو الطفل من دللك  .أنفو طويلطويل كضليف، كقبيحة، ك جسمو  كاف
. كىو يصف كاألبرياءال ذكي كمضحك كمزح، بسي ، ك كىو .  (Semar)  يعًتضو السمار

 كسعيدة حياة ىادئة جلعل نفسو كاف سببالعواـ ال يعرؼ شيعا كمعرفة، كلكن  
 (Gareng)كارنج  - د 

اجلافة". " يعٍت (Gareng)  كلمة كارن  ، لغة ملتوية كيده أحوؿ،، كعينو حسن جسده كاف
يناسب  شيئا ، كيعملقّوة كحسن اللشخصعـز أكثر اإلنساف ، كىو  لرمز (Gareng)  كارن 
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 دكف الكبلـالتصاؿ مع اآلخرين، على الرغم من أكثر للتفاعل ك  كمزياه سهلة بأمر اهلل،
 .الثقة
 

 كيزا رظائ  الكر  -4
 26 الكركيز يعطي ادلشاىدة ادلرغوبة، كىو يستفاد فوائدا كثَتا، منو كظائف:

   لبلتصاؿ االجتماعي - أ 
تصاؿ للمجتمع، كجعل ينظر كركيزلوسيلة اال .دلشاىدتو جاء الناسقد  ادلعرض ، يف كقت

 .اهناء العداكةالشخص األخر أف تواصل ما ك  الشخص مع
 (  Drama)يظهر يف مسرحية    - ب 

 مع معينة أدكاركذلك ب سلتلف الشخصيات من ادلرحلة اليت لعبت ىي مسرحية كركيز 
 .بالقصة يلعبو مناسب، النص متحّرؾ رءكيق  .العرائ 

 (Fun)للمسّلية  - ج 
 كافاليت  مسلية على كظيفته هىذ .للمجتمع جذاب، كمشاىد ةمسليّ  يى كيزا كر  

 .فرح كسعداء جلعل الناس معرضو يغرض
 (Cultural)الثقافة  - د 

إىل شكل  رلتمع اندكنيسيا، مّث اصلبت من اتفاؽثقافة يف إندكنيسيا ألنو يأيت كركيز ال فن 
 .زلمودة األخبلؽمذمومة األخبلؽ حىت اليت ىي الناس  كسلوؾالفكر  من أشكاؿ

 (Industry)للصناعة   - ق 
ال كركيز يوّصل تعبَتا عن الفكر، كلكن لديو اجلانب الصناعي اليت ؽلكن أف تولد  

 األمواؿ. الناس الذين يلعبوف كركيز ػلصل على ميزة ألنو مهنة.
 يةوسيلة التعليملل كيز ا كر  -5
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كيانج من فوائده، يفّكر الباحث أف غلعل كيانج لوسيلة التعليم اللغة العربية،   
لًتقية قدرة الطبلب  نعملية التعليم كالتعلم. ؽلك أحد أدكات يستخدمو ادلعلم لتحسُت

 خصوصا دلهارة الكبلـ.أك التدريب  للمهارات  ، كاألفكارىنكتوضيح ادلعا
 :منها افوائديعطي  كيرجو الباحث أف كيانج يف التعليم

  التعلم فاعلية يف يزيد  -1

 .يف الفصل الطبلب ادلبلؿ مشكلة على نقصي  -2

 بسهولة. التعلم على يساعد -3

 كذكر الطبلب مبواد  تعلم مبا ادلتعلم احتفاظ على يساعد -4

 كاأللعاب ادللونة ادلتحركة التوضيحية كالرسـو ادلوسيقي خبلؿ من التشويق عنصر يقدـ -5
 التعليم..الدائم التجديد خبلؿ كمن

 .الصعب إىل السهل من متدرجة ادلعلومات يقدـ -6

27.ادلدرسية كالسجبلت اإلدارية األمور تعبَت يف كاضحا صلاحا أثبت -7
 

 

 نبهة تاريخية ر عرض البيانات ت ليلها ر مناقشتهاج. 
 نبهة تاريخية عن البرنامج الخاص لتعليم اللغة العربية جامعة موالنا مالك إبرادهيم ماالنق .1

مػ حتت مجهورية  1997قاـ الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية جامعة موالنا مالك إبراىيم ماالنق سنة 
أندكنيسيا كزارة الشؤكف الدينية اجلامعة اإلسبلمية احلكومية ماالنق يف برنامج الدراسات العليا قسم تعليم 

 اللغة العربية . 
 . موقع الجامعة  2

 ( شارع كاجيانا ماالنق جاكل الشرقية ketawang gedeرية )تقع ىذه اجلامعة  يف الق
 . رجال البرنامج الخاص ر دهيكل الجامعة  3
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اإلدارات كاألدكات ادلدرسية كادلرافق الىت توجد يف ىذه ادلدرسة تشم : إدارة لرئي  ادلدرسة 
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 رئيس الجامعت

  0مساعد الرئيس 

كتبتمال إدارة تعليم اللغت العربيت المعمل  
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث

منهجية البحث حتتوي على منهج البحث، على  الفصل الثالث حيتوي 
، وحتليل حثمصادر الب ، والبحث أدوات، و البحث متغرياتورلتمع البحث، و 

 البحث و إجرءات البحث.  تنفيذ مراحلالبيانات، و

 منهج البحث .أ 

 ادلنهج الكمي. أماإن ادلنهج يستخدمو الباحث يف ىذه الدراسة ىو 
ويلجأ الباحث إىل استخدام األسلوب العشوائي نوعو فهو البحث التجرييب. 
 .ا بعد توزيعهم على اجملموعنيحيث إمنا خيتار الطالب عشوائه

 مجتمع البحث وعينته وأسلوب اختيارها .ب 

بالتطبيق على الطلبة يف الربنامج اخلاص لتعليم خيتار الباحث طالب    
وينقسم جامعة موالنا مالك إبراىيم مالنج. الباحث خيتار فصلني  اللغة العربية 

وفصل ب   التجرييب لفصل. وفصل أ لالضابط والفصل  التجرييب الفصل إىل
طالبا  23أ و لفصلطالبا ل 23ويتكّون عينتو من أسلوب  . الضابط لفصلل
 .ب لفصلل

 

 

 
 

 متغيرات البحث .ج 
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 يف ىذا البحث متغريان ومها:

 (Independent Variableادلتغري ادلستقبل ) .1

ىذا ادلتغري يسمى أيضا بادلتغري التجرييب. وىو يتحكم فيو 
الباحث القصد يف التجريبة بطريقة معينة ومنظمة. وادلتغري ادلستقبل يف 

))كراكيز(( لرتقية مهارة والوسيلة التعليمية ىذا البحث ىو استخدام 
يف الربنامج اخلاص اليت سيجريها الباحث يف تعليم اللغة العربية  الكالم

  جامعة موالنا مالك إبراىيم مالنج لتعليم اللغة العربية 

 (Dependent Variableادلتغري التابع ) .3

ىذا ادلتغري يسمى أيضا بادلتغري ادلعتمد. ادلتغري التابع ىو نوع 
وادلتغري التابع ىو كفاءة 1سلوك الناتج عن ادلتغري ادلستقبل.الفعل أو ال
 ورغبتهم يف تعليم اللغة العربية. الكالمالطالب يف 

 أدوات البحث .د 

 دلالحظةا .1

ادلالحظة ىي وسيلة يستخدمها اإلنسان العادي يف اكتسابو    
. خلرباتو ومعلوماتو حيث جنمع خرباتنا من خالل ما نشاىده أو نسمع

   3.ادلعينة والبيانات ادلعلومات على احلصول يف ىاما دورا وىي
من  احلاالت عن البيانات جلمع البحث قبل ادلالحظة الباحث ويستخدم 

يف الربنامج اخلاص لتعليم  يف الفصل تالميذال يدّرس ادلدّرس نشاطات
 . جامعة موالنا مالك إبراىيم مالنج اللغة العربية 
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 ادلقابلة .3

 ادلتعلقةالشفوية  البيانات جلمع ادلقابلة الباحث يستخدم   
 عن العربية اللغة مدّرسالفصل إىل  يف العربية اللغة تعليم حبالة

الوسائل ادلستخدمة وطريقة اختبارىا الكالم، وأيضا عن  مهارة تدريس
 . وادلشكالت يف العملية التعليمية

 االختبارات .2

الطالب يعىن االختبارات للكشف عن قدرات خيتار الباحث  
ىل نوعني. مها ة. تنقسم االختبار يف ىذا البحث إحتصيلية يف كل رلموع

( يف الفصلتجريب الاالختبار القليب )سيقدم ىذا االختبار قبل 
 (يف الفصلتجريب الواالختبار البعدي )سيقدم ىذا االختبار بعد 

 مصادر البيانات .ه 

للغة العربية جامعة الطلبة يف الربنامج اخلاص لتعليم االبيانات ىي  مصادر 
. جيمع الباحث البيانات بوضع االختبار البعدي على موالنا مالك إبراىيم مالنج

 ىي البيانات. الطالب بعد انتهاء عملية التدريس. ونتيجتهم يف ىذا االختبار

  ب تحليل البياناتأسلو  .و 

حيلل الباحث الطالب يف كل رلموعة بعد االختبار باحلساب ادلتوسط، 
 ادلتوسط بني ىاتني اجملموعتني. مث مقارنة

3كما يلي:   (t-tesأما لتحليل تلك البيانات فيستخدم الباحث الرمز االختبار )
  

     

       

√(
     

       
 

           
) (

     

    
)
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 قيمة ادلقارنة  =         
 = ادلقياس ادلعدل )ادلتوسط( يف االختبار البعدي من الفصل التجرييب.    

  =  ادلقياس ادلعدل )ادلتوسط( يف االختبار البعدي من الفصل الضابظ            
   

 عدد التنوعي يف كل النيائج من الفصل التجرييب.  =    
       

 = عدد التنوعي يف كل النيائج من الفصل الضابط. 
n1      .عدد الطلبة يف الفصل التجرييب  = 
n2      .عدد الطلبة يف الفصل الضابط = 
لتصوير آرائهم D يف فصل من ادلدرس والتالميذ ّلل الباحث من االستبانة حي  

يف ىذا البحث   و، وتستخدم الباحث ةادلعيار ادلتعرب لتقوديكراكيز ادلستخدمةعن  
 4كما يلى:

 التقدير فئات
 ممتاز 68-111
 جيد 88-68
 مقبولغري  81-88
 ضعيف 94 -1،1

 
 

 مراحل تنفيذ الدراسة .ز 

 الدراسة وىي كما يلي: مراحل تنفيذ 

يستأذن الباحث على رائس اجلامعة أن يقوم البحث عن تطبيق التعليم  .1
 على أساس كراكيز لرتقية مهارة الكالم.

يكتسب الباحث توجيهات وارشادات من رائس اجلامعة عن تطبيق  .3
 التعليم .

                                                 
4
 Sukardi, Metodologi Penelitian pendidikan Kompetensi dan Praktiknya (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2007), p.147 
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 حتديد وتعيني رلموعتني وىي رلموعة التجريبية ورلموعة الضابطة. .2

تقدًن االختبار ث مالحظة يف تعليم اللغة بوسيلة الكراكيز بيقوم الباح .9
 .القبلي

 يف يف مواد احلوار  عملية التعليم بالوسيلة التعليمية ))كراكيز(( تطبيق  .8
 مهارة الكالم يف الفصل.

 تقدًن االختبار البعدي  .8
 البياناتحتليل  .7

 إجرءات البحث  .ح 

يف الربنامج ىذا اجلدول إلجرءات التجريب للوسيلة التعليمية ))كراكيز((  
جامعة موالنا مالك إبراىيم مالنج بادلادة من الوحدة  اخلاص لتعليم اللغة العربية 

 .-اإلسالم-والوحدة احلادية عشرة  -النظافة–العاشرة 

 ساعة مرحلة العملية اليوم رقم

 دقائق 41 االختبار القبلي

 مجعة 1

4-2-3113 

 عن النظافة: 1الموضوع 
  1تطبيق الكالم للحوار 
 بالوسيلة التعليمية ))كراكيز((

 دقائق 41

 مجعة 3

18-2-3113 

تطبيق احلوار وادلناقشة تبادل 
احلوار مع الزمالء بالوسيلة 

 التعليمية ))كراكيز((

 دقائق 41

 مجعة 2

21-2-3113 

 3تطبيق الكالم للحوار 
ل احلوار مع الزمالء وادلناقشة تباد

 دقائق 41
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 بالوسيلة التعليمية ))كراكيز((

 مجعة 9

8-9-3113 
 دقائق 41 االختبار النصفي

 مجعة 8

12-9-3113 

عن اإلسالم:  2الموضوع 
 1تطبيق الكالم للحوار 
 بالوسيلة التعليمية ))كراكيز((

 دقائق 41

 مجعة 8

31-9-3113 

تطبيق احلوار وادلناقشة تبادل 
مع الزمالء بالوسيلة احلوار 

 التعليمية ))كراكيز((

 دقائق 41

 مجعة 7

37-9-3113 

ادلسابقة  3تطبيق الكالم للحوار 
بالوسيلة التعليمية  عن احلوار
 ))كراكيز((

 

 دقائق 41

 مجعة 6

9-8-3113 
 دقائق 41 االختبار النهائي

 البحث هيكلو.  

 :من الفصول اخلمسة وىيىذا البحث  يتكّون

 حدوده،و   ،وأىدافو ،لتوئأسمقدمة، و  ىتو  علحي اإلطار العام: األول فصلال -1
 .وىيكلو والدراسات السابقة ادلصطلحات، حتديدو 
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   مهارة ادلبحث األول عن  ىحيتو  عل يالنظر طار : اإل الثاىن فصلال   -3
ادلبحث وادلبحث الثالث عن . و وادلبحث الثاين عن الكالم 
مفهوم مهارة الكالم، واألىداف العمة ذلا، حيتوي على  األول 

وتوجيهات عامة لتدريسها، وتنميتها، وبعض اجلوانب ادلهمة 
ومواد تعليمها وطرائق تعليمها ودور  فيها، اإلختبارات ذلا، 

 حيتوي على وادلبحث الثاينادلعلم يف تعليمها وتقوًن مهارهتا . 
وفوائدىا، ودور مفهوم الوسائل التعليمية، وأقسامها، وأمهيتها، 

الوسائل التعليمية يف حتسني عملية التعليم. ادلبحث الثالث 
مفهوم الكراكيز، وأقسامها، والشخصيات فيها،  حيتوي على

 وظائفها، وكراكيز للوسيلة التعليمية.

ة البحث حتتوي على منهج البحث، ونوع البحث، منهجي : ثالثال الفصل -2
، البحث أدوات، و البحث متغرياتورلتمع البحث وعينتو، و 

 .الدراسة تنفيذ مراحل، وأسلوب حتليل البحث، و مصادر البحثو 

 عرض البيانات وحتليلها:  الفصل الرابع -9

 حات.قرتاواال اخلامتة خيتوي على نتائج البحث: امساخل فصلال -8
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 الفصل الرابع

 المبحث األول

 استخدام الكراكيز فى تعليم مهارة الكالم

 يةوسيلة التعليملل كيز ا كر  -1
من فوائده، يفّكر الباحث أن جيعل ويانج لوسيلة التعليم اللغة   

عملية التعليم والتعلم.  ويانج أحد أدوات يستخدمو ادلعلم لتحسنيالعربية، 
أو التدريب على  ، وافأفكارىنلًتقية قدرة الطالب وتوضيح ادلعا نميك

 وصواا على مهارة الكالم.ادلهاراخت
 :منها افوائديعطي  ويرجو الباحث أن ويانج يف التعليم

  التعلم فاعلية يف يزيد  -1

 .يف الفوصل الطالب ادلالل مشكلة على نقصي  -2

 بسهولة. التعلم على يساعد -3

 وذكر الطالب مبواد  تعلم مبا ادلتعلم احتفاظ على يساعد -4

 ادلتحركة التوضيحية والرسوم ادلوسيقي خالل من التشويق عنوصر يقدم -5
 التعليم..الدائم التجديد خالل ومن وافألعاب ادللونة

 .الوصعب إىل السهل من متدرجة ادلعلومات يقدم -6

 1.ادلدرسية والسجالت اإلدارية افأمور تعبري يف واضحا صلاحا أثبت

 

                                                           
1
 ص ادلرجع السابق,  بها، الناطقين لغير العربية اللغة تدريس في التربوية التقنيات وآخران، القامسي علي  

241 – 242. 
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  الكالم مهارة لتدريس عامة توجيهات -2

 أن بذلك يقوصد للتالميذ. الكالم شلارسة ىو الكالممهارة  تدريسأىم 
 .عنو غريه يتكلم أن ال بنفسو فيها يتكلم مواقف إىل بالفعل الطالب يتعرض

 ينبغي العربية اللغة بغري للناطقني اجليد النطقالكالم ب علمواجب علي ادلدرس ي
 2: اآليت مراعاة

 (.الغربية واللغة افأوىل الدارس لغة) اللغتني بني التشاهبة بافأاوات نبدأ أن - أ

 ادلكونة السهلة بافألفاظ يبدأ كأن الدرج، مبدأ وادلعلم ادلؤلف يراعي أن - ب
 لدي دلعرفتها حاجة ادلفردات ىذه دتثل وأن فأكثر، فثالث كلمتني من

 .التعلم على يقبل حىت الدارس

 .الشائعة بادلفردات يبدأ أن - ت

 بداية يف( الطوال احلركات) ادلد حروف حتوى اليت الكلمات يتجنب أن - ث
 افأمر

 :أمهها من اليت الرئيسية النطق دلهارة الفرعية ادلهارات على يركز أن- ج

 .الوصحيحة سلارجها من افأاوات إخراج كيفية -

 .الطويلة واحلركة القوصرية احلركة بني النطق عند التمييز -

 .والنطق الكالم يف والتنغيم النرب مراعاة -

 الوصحيحة الًتاكيب يراعى أي لغويا، مقبولة بطريقة فكرة عن التعبري -
 .نطقا

 .اللفظية غري واإلحياءات اإلشارات استخدام -
                                                           

 56-54 :ص ،السابق ادلرجع اهلل، عبد اجمليد عبد و الغايل اهلل عبد ناار.  2
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 .الدارسني لقدرات ادلناسب بالقدر اللغوية الطالقة مراعاة -

 .النطق أثناء ادلناسب التوقف مراعاة -

 .ادلنطوق عن ادلعرب الوصوت استخدام -

 .طبيعية بوصورة ينهيو وكيف حديثو يبدأ كيف الدارس تدريس -

 حبيث الدارس، إليها حيتاج اليت االتوصالية بادلواقف وادلعلم ادلؤلف يلم أن (أ 
 عيادة يف السوق، يف السفارة، يف ادلطار، يف: مثل وعنها فيها احلديث يدور

 .إخل. .  الوصديق وداع بالضيوف، الًتحيب الطبيب،

 نطق دتييز يف كتدريبات افأغراض، ادلتعددة ادلتنوعة التدريبات كثرة (ب 
 التعبري مهارة اتقان يف فكرة عن التعبري كيفية يف وتدريبات افأاوات
 .الشفهي

 استخدام الكراكيز فى تعليم مهارة الكالم   -3

 بدأ الباحث استخدام ىذه الوسيلة ىف تعليم مهارة الكالم و خطواهتا كما تلى :
 أربعة اللقاءات (األول ) يتكون من في 
 : اللغة العربية ) مهارة الكالم (   ادلادة

 النظافة:   ادلوضوع
  D 2:    الفوصل
 دقيقة 99:    الزمن

 كراكيز:  الوسيلة التعليمية
 : السمعية الشفهية   الطريقة 

عن النض و احلوار من موضوع ادلعيار الكفائي        : قدرة الطلبة على التعبري الشفهي 
 النظافة 
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فهيا و اإلجابة عن : قدرة الطلبة على أن يعربوا عن افأفكار ش الكفاءة افأساسية
 من قبل ادلدرس عن النص و احلوار من موضوع السؤال ادلقدم

  النظافة
دلفردات يف مضمون : قدرة الطلبة على أن يقفوا على معاين ا ادلؤشرات

 دامها يف الكالم.و احلوار واستخ النص
 قدرة الطلبة على أن يطبقوا احلوار بوسيلة كراكيز أمام الفوصل   

 وأما اخلطوات واالسًتاتيجية اليت سلكها ادلدرس عند أداء التعليم فهي كما يلي :
 النشاط التمهيدي  (1)

 التسليم 

 بوسيلة كراكيز زلاولة ادلدرس يف إجياد الربط مبوضوع الدرس اجلديد. 

  ادلوضوع.السؤال عن 
 النشاط األساسي(   2)
 يشرح ادلدرس معٌت الكلمات الوصعبة ويكتبها على السبورة. 

  .يقرأ ادلدرس نص احلوار 

 يأمر ادلدرس الطلبة بالتقليد واحملاكاة بوصوت عال للنص ادلقروء. 

  أن يقوم ادلدرس تطبيق احلوار بالكراكيز بنفسو و الطلبة يستمعونو 

 أمام الفوصل حامل النظافة يقوموا باحلوار عن  يأمر ادلدرس بعض الطلبة أن 
وتنغيمهم ووضوحهم عند حركاهتم  وادلدرس يقوم بتقوًن ذلجتهم الكراكيز 

 أداء تلك احملادثة.
 ( النشاط الختامي3)
 حول ادلواد اليت مت تعليمها تقوميا لفهمهم  ضلو  بعض الطلبة سؤال ادلدرس

 ادلواد ادلعلمة.
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   واية ادلدرس بالتعلم اجليد وااللتزام بتدريب التكلم والتعويد بالكالم باللغة
 العربية لًتقية قدرهتم  يف التعبري.

 .اختتام التدريس بقراءة احلمدلة 
  التسليم 

 الثانى ) يتكون من أربعة اللقاءات(في 
 : اللغة العربية ) مهارة الكالم (   ادلادة

 النظافة:   ادلوضوع
  D 2:    الفوصل
 دقيقة 99:    الزمن

 كراكيز:  الوسيلة التعليمية
 : السمعية الشفهية   الطريقة 

عن النض و احلوار من موضوع ادلعيار الكفائي        : قدرة الطلبة على التعبري الشفهي 
 النظافة 

فهيا و اإلجابة عن : قدرة الطلبة على أن يعربوا عن افأفكار ش الكفاءة افأساسية
 دلقدم من قبل ادلدرس عن النص و احلوار من موضوعالسؤال ا
 اإلسالم 

دلفردات يف مضمون : قدرة الطلبة على أن يقفوا على معاين ا ادلؤشرات
 و احلوار واستخدامها يف الكالم. النص

 قدرة الطلبة على أن يطبقوا احلوار بوسيلة كراكيز أمام الفوصل   
 ادلدرس عند أداء التعليم فهي كما يلي :وأما اخلطوات واالسًتاتيجية اليت سلكها 

 النشاط التمهيدي  (2)

 التسليم 

 بوسيلة كراكيز زلاولة ادلدرس يف إجياد الربط مبوضوع الدرس اجلديد. 
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 .السؤال عن ادلوضوع 
 النشاط األساسي(   2)
 يشرح ادلدرس معٌت الكلمات الوصعبة ويكتبها على السبورة. 

  .يقرأ ادلدرس نص احلوار 

  الطلبة بالتقليد واحملاكاة بوصوت عال للنص ادلقروءيأمر ادلدرس. 

  أن يقوم ادلدرس تطبيق احلوار بالكراكيز بنفسو و الطلبة يستمعونو 

 أمام الفوصل حامل اإلسالم   يأمر ادلدرس بعض الطلبة أن يقوموا باحلوار عن 
وتنغيمهم ووضوحهم عند حركاهتم  وادلدرس يقوم بتقوًن ذلجتهم الكراكيز 
 احملادثة. أداء تلك

 ( النشاط الختامي3)
 حول ادلواد اليت مت تعليمها تقوميا لفهمهم  ضلو  بعض الطلبة سؤال ادلدرس

 ادلواد ادلعلمة.
   واية ادلدرس بالتعلم اجليد وااللتزام بتدريب التكلم والتعويد بالكالم باللغة

 العربية لًتقية قدرهتم  يف التعبري.
 .اختتام التدريس بقراءة احلمدلة 
  السليم 
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 المبحث الثانى

 فعالية استخدام الكراكيز فى ترقية مهارة الكالم
 

عرض البيانات عن نتائج االختبار البعدي للمجموعتين الضابطة  - أ
 والتجربة

 مدى بوليعرف  باالختبار البعدي جراء العملية التعليمية، قام الباحثبعد إ
وقام باالختبار البعدي ا. هباليت أعدىا الباحث وجرّ  الوسيلة عالية فاآلثار اإلجيابية أو 

عناار لكل عنوصر من ثالثة أسئلة .  6فيكون االختبار من  شفهيا، لكل من اجملموعتني
 اجملموعتني يلي نتائج وفيما ادلفردات.و  ,والطالقة  ,النطق السليم :اللغة يف الكالم وىي
 يف االختبار البعدي

 
 االختبار بين المجموعتين الضابطة والتجربة نتائج

 

 ط
(N) 

 التجربة
(X1) 

 الضابطة
(X2) (x1) (x2) (x1)2 (x2)2 

1 98 71 5 -1 25 1 
2 92 79 -1 -2 1 4 
3 95 71 2 -1 4 1 
4 95 79 2 -2 4 4 
5 94 79 1 -2 1 4 
6 92 72 -1 9 1 9 
7 93 75 9 3 9 9 
8 92 73 -1 1 1 1 



47 
 

9 91 72 -2 9 4 9 
19 94 75 1 3 1 9 
11 95 71 2 -1 4 1 
12 95 73 1 1 4 1 
13 95 75 2 3 4 9 
14 92 75 -1 3 1 9 
15 95 73 2 1 4 1 
16 91 71 -2 -1 4 1 
17 99 72 -3 9 9 9 
18 91 72 -2 9 4 9 
19 91 75 -2 3 4 9 
29 92 71 -1 -1 1 1 
21 93 72 9 9 9 9 
22 95 75 2 3 4 9 
23 95 79 2 -2 4 4 
24 95 79 2 -2 4 4 
25 95 71 2 -1 4 1 
26 95 75 2 3 4 9 
27 95 72 2 9 4 9 
28 93 73 9 1 9 1 
29 92 73 -1 1 1 1 
39 95 75 2 3 4 9 
31 91 75 -2 3 4 9 
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32 95 71 2 -1 4 1 
33 93 75 9 3 9 9 
 3275 2394   118 122 
 93،5714 72،4545   3،57 3،69 

 
 

فأهنا مقياس  على نتيجة االختبار،اعتمد الباحث يف ىذا التحليل 
ع يف اجملموعة دلعرفة تأثري ادلتغري التجرييب يف اجملموعة التجربة وتأثري ادلتغري التاب

الختبار من اجملموعة ( لX1عالمة ) ةالباحث تللها رمسالضابطة. وقبل أن حت
الضابطة. مث بدأ الباحث  جملموعةمن ا ( لالختبار x2وعالمة )  التجربة،

 بالتحليل كما يلي:
 

  ∑بالرمز   X1 معرفة متوسط :   أوال

  
   =   

 

  ∑بالرمز   X2 : معرفة متوسط  ثانيا    

  
   =   

 X1 – M1  =x1بالرمز   x1: معرفة نتيجة   ثالثا   
 X2 – M2  =x2بالرمز   x2: معرفة نتيجة   رابعا   
   ∑  2مث جيمع وينال x1: ارتقاء درجة ثانية  خامسا
   ∑  2مث جيمع وينال x2: ارتقاء درجة ثانية  سادسا

 
 بالرمز : t0:  معرفة  سابعا
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√(
             

           
)(

     
    

)

  
 

 

 

 

 قيمة ادلقارنة =          
 . من اجملموعة التجربة= ادلقياس ادلعدل )ادلتوسط(      

 .طةالضاب اجملموعةادلقياس ادلعدل )ادلتوسط( من       =  
   

 .من اجملموعة التجربةائج عدد التنوعي يف كل النت =     
      

 .طةالضاب اجملموعةائج من عدد التنوعي يف كل النت=  
n1     =من اجملموعة التجربةالطلبة يف  عدد. 
n2    طةالضاب اجملموعة= عدد الطلبة يف. 

 

 الباحث البيانات اآلتية : وجدومن اجلدول السابق 
 

X1∑   =3275  X2∑   =2394 N  =33 
X1

2∑  =118     X2
2∑  =122 

 
 مث حساب ادلتوسط من كل رلموعة وحوصل على العدد التايل:

 
     =∑  

  
    =    

  
  =93،57 

     =∑  

  
    =    

  
  =72،45 

 

 
 بالرمز: t0وحساب 
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قد حوصل الباحث على أن ادلتوسط من رلموعة  السابقمن احلساب 

( ىو M2وادلتوسط من اجملموعة الضابطة ) 93،58( ىو M1التجربة )
 = dfبالرمز:  df، مث حسب الباحث 8،154( ىو t0ودرجة تاء ) 72،45

(N1 + N2) – 2 ( : 33+33وحوصل على )-64=  2 . 
( t-table( يف اجلدول التائي )t( يرجع إىل قيمة )38مث ىذا العدد )

وعند  2,99% تدل 5وقد اتضحت أن درجة التاء عند مستوى الداللة 
رف الباحث أن درجة تاء حساب . فع2،669% تدل 1مستوى الداللة 

(t0( أكرب من درجة تاء )t ( :يف اجلدول )8،154<  2,99  <
2,669.) 

الباحث أن ىناك فرقا  انطالقا من حساب النتيجة افأخرية عرف
بعد عملية تعليم واضحا بني نتيجة االختبار للمجموعتني التجربة والضابطة 

 لتعليم مهارة الكالم م الكراكيزبارة أخرى أن استخدا. وبعباإستخدام الكراكيز
 ةالقدمي طريقةالباستخدام فعّال وأحسن تأثريا من التعليم 
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 الثالث  المبحث

 عرض بيانات المقابلة ومناقشتها وتحليلها

 نتائج المقابلة مع مدرس اللغة العربية  .أ
الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية جامعة  ىف نال الباحث البيانات عن تعليم اللغة

موالنا مالك إبراىيم ماالنق. ويشتمل تعليم اللغة العربية على أربع مهارات وىى مهارة 
السمعية و االستماع والكالم والقراءة والكتابة. وأما طريقة التعليم ادلستخدمة ىى طريقة 

من اجلزء افأول إىل بية بين يديك العر أما الكتاب ادلستخدم ىو .الشفهية ىف افأغلبية 
أما ادلشاكل الىت واجهها ادلدرس و ىي أختالف خلفيات الطلبة حيث تأثر  الثالث.

طاقتهم ىف تعلم العربية. بعضهم متخرجون من ادلعاىد و بعضهم من ادلدارس اإلسالمية 
و احلكومية و  قلة دوافع الطلبة ىف تعليم اللغة العربية حىت تتكاسلوا وملوا. بالنسبة لًتقية 

 دام لغة افأم.رس تعليم العربية باللغة اذلدف, و يبعد استخمهارة الكالم حاول ادلد

 ب . نتائج المقابلة مع رئيس البرنامج 

نال الباحث عن تعليم اللغة العربية ىف الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية جامعة 
موالنا مالك إبراىيم ماالنق ىف حاجة إىل الوسائل ادلتنوعىة و أيضا ىف استخدام أساليب 

 تعليم. من خاللو سوف يكون التعليم و التعلم ىف الربنامج اخلاص فعاال و جذابا . ال

 عرض البيانات . ج
 لقد قام البحث من عدة البيانات تعطى إىل الطلبة و ادلدرس كما تلى : 

 عرض البيانات من استبانة الطلبة .1
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، قّسم الباحث االستبانة على الطلبة دلعرفة قبل التطبيق و بعد ادتامو 
آرائهم وميوذلم ورغبتهم يف تعليم اللغة العربية. وفيما يلي نتائج ىذه االستبانة 

 وحوصل الباحث على البيانات عن أحوال الطلبة : 
الحد من النسبة ادلئوية أن دوافع الطلبة ىف تعليم اللغة العربية ىف  انظر  

  D 2نتائج اإلستبانة القبلية فوصل  ىو منطلق منو % ( 14. 69) المتوسط 
 كما تلى : 

 أّوال: رغبة الطلبة في تعليم اللغة العربية : 
 % ( 15أشخاص )  5:   موافق جدا –اإلجابة 
 % ( 82شخوصا )  27:   موافق  –اإلجابة 
 % ( 3)  شخص  1:   غري موافق  –اإلجابة 
 -:  غري موافق جدا  –اإلجابة 

 ثانيا: هل العربية سهلة عند الطلبة 
 % ( 3)  شخص  1:   موافق جدا –اإلجابة 
 % ( 39أشخاص )  19:   موافق  –اإلجابة 
 % ( 69)  شخوصا  29:   غري موافق  –اإلجابة 
 % ( 8)   شخوصان  2:  غري موافق جدا  –اإلجابة 

 ثالثا: آراء الطلبة عن مادة مهارة الكالم التى تُعلَّم
 % ( 27)  أشخاص  9:   موافق جدا –بة اإلجا

 % ( 63شخوصا )  21:   موافق  –اإلجابة 
 % ( 3)  شخص  1:   غري موافق  –اإلجابة 
 % ( 7)  شخوصان  2:  غري موافق جدا  –اإلجابة 
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 رابعا: هل الحوار فى الكتاب سهل عند الطلبة 
 % (  3)  شخص  1:   موافق جدا –اإلجابة 
 % ( 24)   أشخاص 8:   موافق  –اإلجابة 
 % ( 66)   شخص 22:   غري موافق  –اإلجابة 
 %( 7)   شخوصان 2:  غري موافق جدا  –اإلجابة 

 خامسا: هل الوسائل المستخدمة تدفع الطلبة فى فهم المادة 
 % ( 18)  أشخاص  6:   موافق جدا –اإلجابة 
 % ( 69)   شخوصا 23:   موافق  –اإلجابة 
 % ( 9)   أشخاص 3:   غري موافق  –اإلجابة 
 % ( 4)   شخص 1:  غري موافق جدا  –اإلجابة 

 سادسا: أسئلة الطلبة إلى المعلم لما واجهوا المشاكل فى التعلم 
 % ( 39)  شخوصا  13:   موافق جدا –اإلجابة 
 % ( 45)   شخوصا 15:   موافق  –اإلجابة 
 % ( 16)  أشخاص  5:   غري موافق  –اإلجابة 
 -:  غري موافق جدا  –اإلجابة 

 سابعا: هل الطلبة يميلون إلى استخدام الوسائل األخرى فى التعلم 
 % ( 36)  شخوصا  22:   موافق جدا –اإلجابة 
 % ( 39)   أشخاص 19:   موافق  –اإلجابة 
 % ( 4)  شخص  1:   غري موافق  –اإلجابة 
 -:  غري موافق جدا  –اإلجابة 
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) الحد المتوسط النسبة ادلئوية أن دوافع الطلبة ىف تعليم اللغة العربية ىف نظرا من 
 (  D 3نتائج اإلستبانة القبلية فوصل  و ىو منطلق من% ( 65

 أّوال: رغبة الطلبة في تعليم اللغة العربية : 
 % ( 24)  أشخاص   8:   موافق جدا –اإلجابة 
 % ( 36شخوصا )  23:    موافق  –اإلجابة 
 % ( 7)  أشخاص 2:    غري موافق  –اإلجابة 
 -:  غري موافق جدا  –اإلجابة 

 ثانيا: هل العربية سهلة عند الطلبة 
 % ( 3)  شخص  1:   موافق جدا –اإلجابة 
 % ( 24)  أشخاص  8:   موافق  –اإلجابة 
 % ( 73شخوصا )  24:    غري موافق  –اإلجابة 
 -:  غري موافق جدا  –اإلجابة 

 ثالثا: آراء الطلبة عن مادة مهارة الكالم التى تُعلَّم
 -:   موافق جدا –اإلجابة 
 % (  99شخوصا )  30:   موافق  –اإلجابة 
 % ( 19أشخاص )  3:   غري موافق  –اإلجابة 
 -:  غري موافق جدا  –اإلجابة 

 رابعا: هل الحوار فى الكتاب سهل عند الطلبة 
 % ( 9)  خاص أش 3:   موافق جدا –اإلجابة 
 % ( 33)  شخوصا  11:   موافق  –اإلجابة 
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 % ( 58)  شخوصا 19:  غري موافق  –اإلجابة 
  -: غري موافق جدا  –اإلجابة 

 خامسا: هل الوسائل المستخدمة تدفع الطلبة فى فهم المادة 
 % ( 12)  أشخاص  4:   موافق جدا –اإلجابة 
 % ( 39)  شخوصا  23:   موافق  –اإلجابة 
 % ( 19)  أشخاص  6:   غري موافق  –اإلجابة 
 -:  غري موافق جدا  –اإلجابة 

 سادسا: أسئلة الطلبة إلى المعلم لما واجهوا المشاكل فى التعلم 
 % ( 36)  شخوصا  12:   موافق جدا –اإلجابة 
 % ( 54)  شخوصا  18:   موافق  –اإلجابة 
 %  ( 19)  أشخاص  3:   غري موافق  –اإلجابة 

 -:  غري موافق جدا  –جابة اإل
 سابعا: هل الطلبة يميلون إلى استخدام الوسائل األخرى فى التعلم 

 % ( 39)  شخوصا  13:   موافق جدا –اإلجابة 
 % ( 57)  شخوصا  19:   موافق  –اإلجابة 
 % ( 4)  شخص  1:   غري موافق  –اإلجابة 
 -:  غري موافق جدا  –اإلجابة 

. 83)  ترتقى ادلئوية أن دوافع و تأثري وسيلة كراكيز ىف تعلم اللغة العربيةنظرا من النسبة 
 (  D 2فوصل  البعديةنتائج اإلستبانة  و ىي تنطلق من (  69.4  >%  7

 :  فى التعليم جذاب ؟  wayangاستخدام  هل أّوال:
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 % ( 39أشخاص )  19:   موافق جدا –اإلجابة 
 % ( 63شخوصا )  21:   موافق  –اإلجابة 
 % (7شخوصا )  2:   غري موافق  –اإلجابة 
 -:  غري موافق جدا  –اإلجابة 

 
 فى التعليم يسهل الطلبة لفهم المادة  wayangاستخدام نيا: هل ثا

 % ( 6)  شخوصان  2:   موافق جدا –اإلجابة 
 % ( 87أشخاص )  29:   موافق  –اإلجابة 
 % ( 7)   شخوصا 2:   غري موافق  –اإلجابة 
 -:  غري موافق جدا  –اإلجابة 

 فى التعليم جذاب؟  wayangهل استخدام ثالثا: 
 % ( 27)  أشخاص  9:   موافق جدا –اإلجابة 
 % ( 73)  شخوصا  24:   موافق  –اإلجابة 
 -:   غري موافق  –اإلجابة 
 -:  غري موافق جدا  –اإلجابة 

 ترقية مهارة الكالمفى التعليم يسهل الطلبة ل  wayangهل استخدام رابعا: 
 % (  15)  أشخاص 5:   موافق جدا –اإلجابة 
 % ( 69)  شخص  23:   موافق  –اإلجابة 
 % ( 16)  شخص  5:   غري موافق  –اإلجابة 
 -:  غري موافق جدا  –اإلجابة 

 غير صعبة فى التعلم   wayangتطبيق بوسيلة خامسا: 
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 -:   موافق جدا –اإلجابة 
 % ( 81شخص )  27:   موافق  –اإلجابة 
 (%  19أشخاص )  6:   غري موافق  –اإلجابة 
 -:  غري موافق جدا  –اإلجابة 

 
  سهولة الطلبة فى حفظ المفردات و المامهم بالمعانى سريعاسادسا: 

 -:   موافق جدا –اإلجابة 
 % ( 72شخص )  24:   موافق  –اإلجابة 
 % ( 28أشخاص )  9:   غري موافق  –اإلجابة 
 -:  غري موافق جدا  –اإلجابة 

  wayangسهولة الطلبة فى فهم مضمون المادة بواسطة سابعا: 
 -:   موافق جدا –اإلجابة 
 % ( 72شخص )  24:   موافق  –اإلجابة 
 % ( 28أشخاص )  9:   غري موافق  –اإلجابة 
 -:  غري موافق جدا  –اإلجابة 

 wayangهولة الطلبة فى أخذ األفكار الرئيسية بواسطة : ثامنا
 -:   موافق جدا –اإلجابة 
 % ( 72شخص )  24:   موافق  –اإلجابة 
 % ( 28أشخاص )  9:   غري موافق  –اإلجابة 
 -:  غري موافق جدا  –اإلجابة 
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  شجاعة الطلبة نطق العربية مع الغير: تاسعا
 % ( 18 أشخاص ) 6:   موافق جدا –اإلجابة 
 9%  69شخوصا )  23:   موافق  –اإلجابة 
 % ( 13أشخاص )  4:   غري موافق  –اإلجابة 
 -:  غري موافق جدا  –اإلجابة 

 
قيم االختبار البعدي دلعرفة فعالية تطبيق اسلوب االستعراض لًتقية كفاءة 

 الطالب ىف النطق، ادلفردات وطالقة بالكالم.

دلفردات والنطق لنتائج االختبار القبلى والبعدي ىف منو اوفيما يلى جداول البيانات 
 والطالفة بالكالم

 عرض عملية التعليم والتعلم .2
الربنامج اخلاص ىف جامعة احلكومية كما قيل من قبل أن ىذا البحث قد قيم ىف 

ىف ىذا البحث   wayangوسيلة ىف عملية التعليم والتعلم. الباحث استخدم  ماالنق 
تعلم مهارة الكالم الذى ميكن لم اللغة العربية خااة ىف و ىف تعليم وتعدلعرفة فعاليت

يستخدم ىف ذات مرة اذا كان ظهر فعالية لًتقية كفاءة الطلبة ىف التكلم باللغة العربية. 
 هبا الباحث وىى كما يلي: قاموأما عملية التعليم والتعلم قد 

 wayangوسيلة جدول تجريبة  .3
يف الربنامج اخلاص ىذا اجلدول إلجرءات التجريب للوسيلة التعليمية ))كراكيز(( 

–جامعة موالنا مالك إبراىيم مالنج بادلادة من الوحدة العاشرة  لتعليم اللغة العربية 
 .-اإلسالم-والوحدة احلادية عشرة  -النظافة
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 ساعة مرحلة العملية اليوم رقم

 دقائق 129 االختبار القبلي

 رتعة 1

2-3-
2912 

عن  1الموضوع 
تطبيق الكالم  :النظافة

بالوسيلة   1للحوار 
 التعليمية ))كراكيز((

 دقائق 129

 رتعة 2

9-3-
2912 

تطبيق احلوار وادلناقشة 
تبادل احلوار مع الزمالء 
بالوسيلة التعليمية 

 ))كراكيز((

 دقائق 129

 رتعة 3

16-3-
2912 

 2تطبيق الكالم للحوار 
تبادل احلوار وادلناقشة 

مع الزمالء بالوسيلة 
 التعليمية ))كراكيز((

 دقائق 129

 رتعة 4

39-3-
2912 

 دقائق 129 االختبار النوصفي

 رتعة 5

6-4-
2912 

عن  2الموضوع 
تطبيق الكالم اإلسالم: 
بالوسيلة  1للحوار 

 دقائق 129
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 التعليمية ))كراكيز((

 رتعة 6

13-4-
2912 

تطبيق احلوار وادلناقشة 
احلوار مع الزمالء تبادل 

بالوسيلة التعليمية 
 ))كراكيز((

 دقائق 129

 رتعة 7

29-4-
2912 

 2تطبيق الكالم للحوار 
وادلناقشة تبادل احلوار 
مع الزمالء بالوسيلة 

 التعليمية ))كراكيز((

 

 دقائق 129

 رتعة 8

27-4-
2912 

 دقائق 129 هائياالختبار الن

  wayang األغانى موضوعات .4
 النظافة من اإلميان  .1
 لو ىف السماء كان النجم .2
 نورت أيامى .3
 عجني سكر .4
 اهلل يا كرام  .5
 بارك اهلل .6
 شفاء القلب  .7
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لقاءات قام الباحث باالختبار افأخري )البعدي(  ذتانية بعد إقامة التدريس دلدة 
وىو سلسلة افأخرية من النشاطات الىت قام هبا الباحث ىف ىذا البحث. أقيم االختبار 
البعدي دلعرفة نتيجة عملية التدريس اليت قام هبا الباحث ىف الفوصل الضابط وفوصل 

قارنة الفعالية من الطريقتني التجربة على السواء. ىذه النتيجة الىت حللها الباحث دلعرفة م
 اللتني اتبهما الباحث.
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 الفصل الخامس

 نتائج البحث والتوصيات والمقترحات

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

 نتائج البحث .أ
ىف تعليم اللغة العربية دلدة شهر،   wayangبعد حتليل الباحث على تطبيق بوسيلة 

الباحث استنتج: أن نتائج اختبار الطلبة كما شرح ىف الفصل األول تدل على وجود 
ىف تعليم اللغة   wayangالتنمية العظيمة ىف كفاءة ىف التكلم باللغة العربية مبعىن وسيلة 

 العربية  فعال ىف تطبيقه ىف تعيلم مهارة الكالم.

تعليم اللغة العربية  تعطي التأثري الكبري، وتعطي الطلبة التشجيع  ىف  wayangوسيلة 
ينظم ادلواقف   wayangواحلماسة ىف تعلم اللغة العربية اللغة العربية على حد سواء وسيلة 

التعليمية ادلرحية الىت ديكن الطلبة بالتكلم باللغة العربية بعدم العبئ السيكولوجي واحلياء 
 فيها. 

يظهر فعاليته ويبني تفوقه من عدم استخدامه لدي اجملموعة   wayangمث ان وسيلة 
مناسب للتطبيق. وهذا يدل على ان   wayangالظابطة. لذالك أن استخدام وسيلة 

اسلوب تعليمي ىف تعليم مهارة الكالم فعال لتحسني مهارة الطلبة ىف  wayangوسيلة 
ت اللغوية، وكذالك ىف طالقتهم عند الكالم وتنميتها من حيث نطقهم، وادلامهم بادلفردا

 التحدث.
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 واما نجاحهم على وجه التفصيل فكما يلى:

الذى قام الباحث له فعاليته ىف ترقية   wayangتدريس مهارة الكالم بوسيلة  
الطلبة دلهارة الكالم من حيث نطقهم األصوات العربية و الطالقة و ىف قدرهتم على 

و ذلك عندما قارن الباحث بني النتائج الىت حصل عليها استخدام ادلفردات اللغوية, يبد
ىف هذا ( to( حسب )tطلبة اجملموعة التجربية و الضابطة, و ذلك أن درجة تاء )

( و 0,22% ) 5( جدول على مستوى t( أكرب من درجة تاء ) 8, 451البحث ) 
 ( 0,22% )4( اجلدول على مستوى tمن درجة تاء )

  wayangانطالقا مما جيد الباحث يف حبثه، أن تدريس مهارة الكالم بوسيلة    
ينفع تعليم اللغة الثانية كالعربية ويسهل الدارسني غري الناطقني هبا تعلمها، حيث يرتح  
كثري منهم ويتحّمسون أن يتعلموا بأنفسهم. وحيصل بذلك روح االجتهاد ىف التعلم 

 والتدرب

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

عند تعلم اللغة العربية  وىف مهارة   wayangأن يهتم ادلدرس باستخدام وسيلة  -1
الكالم على وجه خاص، لكى يتكلم الطالب صحيحا و محاسة ، وينطق 

 الطالب نطقا سليما، مث يتكلمون بالطالقة.
الطالب على اللكالم وممارسة هبا ىف عملية أن يكثروا ادلدرس من تدريب  -2

 التعليم.
 أن يزود ادلدرس وخيتار ادلواد التعليمية ادلناسبة لتدريس مهارة الكالم -3
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أن يكثر ادلدرس من إعطاء التوصيات للطالب عن أمهية تعليم اللغة العربية  -4
 وتدريس مهارة الكالم

 المقترحات -ج

 ادلقرتحات التالية:بناء على نتائج البحث يقدم الباحث 

لتدريس   wayangإعداد ادلواد التعليمية ادلتنوعة وادلناسب الستخدامها وسيلة  -1
مهارة الكالم حىت ديكن أن يستفيد منها معلم اللغة العربية ىف عملية التعليم 

 والتعلم.
هذا البحث، ادلهتمني إيل االبتكارات  خرين الحقرجاء وينبغي على الباحثني اآل -2

مثل تطبيق ىف مهارة اإلستماع أو تصميم ادلواد  ارة الكالم بالعربيةلتطوير مه
 ادلتوفرة بوسيلة كراكيز.
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 (ةبتجر الاالستبانة قبل ) ملحق
ANGKET  

Petunjuk: 

1. Berilah tanda silang (x) pada pilihan a, b, c, atau d, sesuai dengan pendapat 

anda. 

2. Jawablah soal yang anda anggap mudah terlebih dahulu. 

3. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan sejujurnya. 

 

 

1. Apakah anda senang belajar bahasa Arab?  

a. Sangat senang b. Senang c. Tidak Senang d. Sangat tidak senang 

2. Menurut anda apakah belajar bahasa Arab itu mudah? 

a. Sangat mudah b. Mudah c. Tidak mudah  d. Sangat tidak mudah 

3. Bagaimana pendapat anda tentang pelajaran Maharah Kalam? 

a. Sangat menarik b. Menarik c. Tidak menarik d. Sangat tidak menarik 

4. Apakah bagi anda materi Hiwar itu mudah? 

a. Sangat mudah b. Mudah c. Tidak mudah  d. Sangat tidak mudah 

5. Apakah media yang digunakan membuat anda lebih mudah memahami teks 

hiwar?  

a. Sangat memudahkan  

b. Memudahkan  

c. Tidak memudahkan 

d. Sangat tidak memudahkan 

6. Apakah anda bertanya kepada guru jika menemukan kesulitan dalam 

memahami teks hiwar? 

a. Sangat setuju b. Setuju c. Tidak setuju  d. Sangat tidak setuju 

7. Apakah anda menginginkan media lain dalam pengajaran materi hiwar? 

a. Sangat ingin b. Ingin c. Tidak ingin  d. Sangat tidak ingin 

8. Berikan Komentar dan saran dalam pembelajaran Hiwar pada maharah Kalam! 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

TERIMA KASIH BANYAK ATAS KERJASAMANYA 



 لمدّرسادلقابلة ل ٔملحق 
PEDOMAN WAWANCARA 

 

A. Wawancara dengan Dosen Bahasa Arab? 

1. Apa tujuan  pembelajaran  Bahasa Arab di kelas ini? 

2. Metode apa yang digunakan dalam pembelajaran maharah kalam 

khusus pada Hiwar? 

3. Media apa saja yang digunakan dalam pembelajaran maharah 

kalam khusus pada Hiwar? 

4. Kesulitan apa yang dihadapi dalam pembelajaran  maharah kalam 

khusus pada Hiwar? 

5. Bagaimana solusi yang telah ditempuh dalam  mengatasi masalah 

tersebut? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ةبتجر الاالستبانة بعد   2ملحق 
 

ANGKET  

 

Petunjuk: 

1. Berilah tanda silang (x) pada pilihan a, b, c, atau d, sesuai dengan pendapat 

anda. 

2. Jawablah soal yang anda anggap mudah terlebih dahulu. 

3. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan sejujurnya. 

 

1. Pelajaran hiwar dengan media wayang menyenangkan 

a. Sangat setuju b. Setuju c. Tidak setuju  d. Sangat tidak setuju 

2. Pelajaran hiwar dengan media wayang memudahkan untuk belajar maharah 

kalam? 

a. Sangat setuju b. Setuju c. Tidak setuju  d. Sangat tidak setuju 

3. pelajaran Maharah Kalam dengan media wayang menarik ? 

a. Sangat setuju b. Setuju c. Tidak setuju  d. Sangat tidak setuju 

4. Media wayang yang digunakan membuat anda lebih mudah memahami teks 

hiwar?  

a. Sangat setuju b. Setuju c. Tidak setuju  d. Sangat tidak setuju 

5. Anda tidak kesulitan dalam memperaktikan memahami teks hiwar dengan 

media wayang. 

a. Sangat setuju b. Setuju c. Tidak setuju  d. Sangat tidak setuju 

6. Saat ini saya lebih mudah dan lebih cepat memahami makna kosakata dalam 

teks Hiwar.  

a. Sangat setuju b. Setuju c. Tidak setuju  d. Sangat tidak setuju 

7. Saat ini saya lebih mudah dan lebih cepat memahami seluruh isi kandungan 

teks Hiwar. 

a. Sangat setuju b. Setuju c. Tidak setuju  d. Sangat tidak setuju 

8. Saat ini saya lebih mudah dan lebih cepat dalam memahami isi pokok pikiran 

dalam Hiwar. 

a. Sangat setuju b. Setuju c. Tidak setuju  d. Sangat tidak setuju 

9. pada lisan kamu ada peningkatan kemampuan dan keberanian untuk berbicara 

bahasa arab baik sendiri atau dengan orang lain atau dengan orang banyak 

a. Sangat setuju b. Setuju c. Tidak setuju  d. Sangat tidak setuju 

10. Berikan Komentar/saran mengenai media Wayang yang digunakan! 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 



 (تختبا  الببل اال) ٖملحق 
 !تطبيق احلوار عن ما شاء لطلبني .ٔ
 أجب ىذه األسئلة! .ٕ

 كم مرّة تُ تَ ْنِظف أسنانك يف اليوم ؟ -أ 
 مىت يتوضأ ادلسلم؟ -ب 
 تُغرّي ثوبك؟ مىت -ج 
 كم مرة تغتسل يف األسبوع؟ -د 
 ؟رطْ مىت تستعمل العِ  -ه 
 ىل حتب اخلرَي لِغريك؟ دلاذا؟ -و 

 عن نظافة يف قريتك؟. ماذا تقول 3
 وىذا جدول للتقومي قدرة الطالب على مهارة الكالم:

فصاحة  اسم الطالب رقم
 احلروف

فصاحة 
 الكلمة

فصاحة 
 القواعد

 نتيجة

ٔ 
ٕ 
ٖ 
ٗ 
٘ 
ٙ 
ٚ 
… 

     

 



 تختبا  البعدي(اال) ٗملحق 
 بالوسيلة التعليمية ))كراكيز(( تطبيق احلوار .ٔ
 تبادل األسئلة واألجوبة مع مليك! .ٕ

 تعرف اإلسالم جّيدا؟ىل  -أ 
 ىل درسَت اإلسالم؟ -ب 
 أين درسَت اإلسالم؟ -ج 
 ىل قرأَت القرأن الكرمي أو جزءا منو؟ -د 
 ىل قرأَت بعض األحاديث النبوية؟ -ه 
 ىل قرأُت كتبا إسالمّية؟ أو كتبا عن اإلسالم؟ ما ىي؟ -و 

 . ماذا تقول؟ وماذا يقول زميلك عن كل واحد مما يلي؟ )نشاط ثنائي(ٖ
 بالصالة اجلموعةشخص يهتّم  -أ

 بطلب العلوم اإلسالمية شخص يهتمّ  -ب
 بطلب العلوم اإلسالمية والتجريبية شخص يهتمّ   -ج

 بالدعوة على اإلسالم  شخص يهتّم  -د
فصاحة  اسم الطالب رقم

 احلروف
فصاحة 

 الكلمة
فصاحة 

 القواعد
 نتيجة

ٔ 
ٕ 

ٖ 
ٗ 

     

 
 



 )تخطة التد يس( 6ملحق 
 ىاألول تخطة التد يس

  اإلسالمية موالنا مالك إبراىيم ماالنج : اجلامعة   اجلامعة
 اللغة العربية مهارة الكالم يف :    ادلادة

 فة(ا)احلوار األول: ادلسلم يهتم بالنظ نظافة: ال  ادلوضوع
  جامعة موالنا  الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية :   ادلرحلة /الفصل

 D2 / مالك إبراىيم مالنج    
 دقائق ٜٓ:    الزمن

 : كراكيز  الوسيلة 
 معيا  الكفاءة .أ 

 الكالم
 النظافةحلوار عن ا أو النص أشكال نطق  .ٔ

 ساسيةالكفاءة األ .ب 
  لكالما

 صحيحة.ب عن النظافة اجلمل من احلوارأن ينطق  .ٔ
 .ةصحيحب عن النظافة أن يطّبق احلوار .ٕ
 عن النظافة.أن يوّصل فكرة أو رأي بالسان  .ٖ

 معاشرات .ج 
 صحيحة بعن النظافة نطق احلوار عن  .ٔ
 عن النظافة ملك ادلفردات أو الكلمات اجلديدة عن  .ٕ
 .النظافةقدرة على استخراج فكرة أو رأي عن  .ٖ

 المادة الد اسية .د 
يف  ٕيف كتاب العربية بني يديك كتاب الطالب عن النظافة عن  ٔاحلوار 

 ٕٕٔصفحة  ٜٚالوحدة الرابعة عشرة الدرس 



 الطريبة .ه 
 مسعية وشفويةطريقة 

 تخطوات التد يس .و 
 الوقت الخطوات رقم

 )دقائق(
 الخبرات للطالب

 مقدمة ٔ
 الدافعو  شعوري إدراك -

 قدمةالسالم وادل .ٔ
 الطالب مالحظة حضور .ٕ

 
العلم قرية عن  السابق الدرس تكرار .ٖ

 صغرية
لعب بالغىن العداد ذىم الطالب  .ٗ

 عن الدرس

 
 

 

 
 

 االجابة بالسالم .ٔ
معرفة حضور وغري حضور  .ٕ

 من الطالب. 
اعادة الذكر عن الدرس  .ٖ

 الدرس السابق
معرفة الطالب عن موضوع    .ٗ

 الدرس عاما.



 عملية األساسية ٕ
مفرداتا جديدة باستعمال  يعطي ادلدّرس .ٔ

 احلوار
لوسيلة الطالب عن احلوار با طّبق ادلدرسي .ٕ

  "كراكيز"
عن احلوار وتطلب مرة  ينطق ادلدّرس .ٖ

 إلعادهتا.الطالب  
 ةعن ادلفردات غري مفهوم يسأل ادلدرس  .ٗ

 للطالب. وتشرح عن مضمنة يف احلوار.
مخسة  قسمواطالب ليال سطلب ادلدرّ ي .٘

 .احلواراجملموعات لتطبيق 

 
 

 
 يعرف الطالب عن ادلفردات  .ٔ

 اجلديدة
يسمع الطالب عن احلوار  .ٕ

 بالوسيلة "كراكيز"
يكّرر الطالب عما تنطقو  .ٖ

 ادلدرسة.
واضح  يسأل الطالب عما غري  .ٗ

 مث يعرفونو.
بالوسيلة  يطبق الطالب احلوار .٘

 .يف اجملموعة نفسو "كراكيز"
 

 عملية االختتام ٖ
قراءة الدرس ليعطي ادلدّرسة الوظيفة ل .ٔ

 التايل.   

 
 

 
 يعمل الطالب الوظيفة.  .ٔ

 مصاد  الد اسية .ز 
اإلسالمي:  )الرياض: مؤسسة الوقف ٔكتاب العربية بني يديك كتاب الطالب  .ٔ

ٕٖٓٓ) 
 اندونيسي –القموس عريب و  كراكيز .ٕ

 ٕٕٔٓ مارس ٕحتريرا مباالنج،            
                              
 المدّ س      

 
  غزال               



 ةتخطة التد يس الثاني
  اإلسالمية موالنا مالك إبراىيم ماالنج : اجلامعة   اجلامعة

 : مهارة الكالم يف اللغة العربية    ادلادة
 : النظافة )احلوار األول: ادلسلم يهتم بالنظافة(       ادلوضوع

  جامعة موالنا  : الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية   ادلرحلة /الفصل
 D2 / مالك إبراىيم مالنج    

 دقائق ٜٓ:    الزمن
 : كراكيز  الوسيلة 

 معيا  الكفاءة .أ 
 الكالم

 حلوار عن النظافةا أو النص أشكال نطق  .ٔ
 ساسيةالكفاءة األ .ب 

  لكالما
 صحيحة.ب عن النظافة اجلمل من احلوارأن ينطق  .ٔ
 صحيحة.ب عن النظافة أن يطّبق احلوار .ٕ
 أن يوّصل فكرة أو رأي بالسان عن النظافة. .ٖ

 معاشرات .ج 
 صحيحة بنطق احلوار عن عن النظافة  .ٔ
 ملك ادلفردات أو الكلمات اجلديدة عن عن النظافة  .ٕ
 قدرة على استخراج فكرة أو رأي عن النظافة. .ٖ

 المادة الد اسية .أ 
يف  ٔعن عن النظافة يف كتاب العربية بني يديك كتاب الطالب  ٔاحلوار 

 ٕٕٔصفحة  ٜٚالوحدة الرابعة عشرة الدرس 
 



 الطريبة .ب 
 طريقة مسعية وشفوية

 تخطوات التد يس .ج 
 

 الوقت الخطوات رقم
 )دقائق(

 الخبرات للطالب

 مقدمة ٔ
 الدافعو  شعوري إدراك -

 السالم وادلقدمة .ٔ
 الطالب مالحظة حضور .ٕ

 
عن العلم قرية  السابق الدرس تكرار .ٖ

 صغرية
لعب بالغىن العداد ذىم الطالب  .ٗ

 عن الدرس

 
 

 

 
 

 االجابة بالسالم .ٔ
معرفة حضور وغري حضور  .ٕ

 من الطالب. 
اعادة الذكر عن الدرس  .ٖ

 الدرس السابق
معرفة الطالب عن موضوع    .ٗ

 الدرس عاما.



 عملية األساسية ٕ
ادلدّرس مفرداتا جديدة باستعمال  طّبقي .ٔ

 احلوار.
يسأل ادلدرس عن ادلفردات غري مفهومة   .ٕ

 للطالب. وتشرح عن مضمنة يف احلوار.
يطلب ادلدّرس الطالب ليطبقوا احلوار أمام  .ٖ

 الفصل بالوسيلة "كراكيز"
ادلدرس أن يناقش رلموعات التالمذ يعطي  .ٗ

عن احلوار بتطبق احلوار وإجابة السؤال من 
 ادلدرس

 
 

 

 
يسمع الطالب عن احلوار  .ٔ

 بالوسيلة "كراكيز"
يسأل الطالب عما غري واضح  .ٕ

 مث يعرفونو.
يطبق الطالب احلوار بالوسيلة  .ٖ

 "كراكيز".
ويطبقون احلوار  يناقش الطالب .ٗ

 وجييبون السؤال من ادلدرس

 عملية االختتام ٖ
ستعداد يعطي ادلدّرسة الوظيفة ال .ٕ

 .   االمتحان يف األسبوع اآليت

 
 

 

 
 يعمل الطالب الوظيفة.  .ٕ

 مصاد  الد اسية .د 
)الرياض: مؤسسة الوقف  ٕكتاب العربية بني يديك كتاب الطالب  .ٔ

 (ٖٕٓٓاإلسالمي: 
 اندونيسي –القموس عريب و  كراكيز .ٕ

 ٕٕٔٓمارس  ٙٔحتريرا مباالنج،      
                              
 المدّ س      

 
 غزال                

 



 ةلثثاتخطة التد يس ال
  اإلسالمية موالنا مالك إبراىيم ماالنج اجلامعة:    اجلامعة

 : مهارة الكالم يف اللغة العربية    ادلادة
 (األكالت السريعة: ثاين: النظافة )احلوار ال   وعادلوض

  جامعة موالنا  : الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية   ادلرحلة /الفصل
 D2 / مالك إبراىيم مالنج    

 دقائق ٜٓ:    الزمن
 : كراكيز  الوسيلة 

 معيا  الكفاءة .أ 
 الكالم

 عن النظافة حلوارا أو النص أشكال نطق  .ٔ
 ساسيةالكفاءة األ .ب 

  لكالما
 صحيحة.ب عن النظافة اجلمل من احلوارأن ينطق  .ٔ
 صحيحة.ب عن النظافة احلوارأن يطّبق  .ٕ
 أن يوّصل فكرة أو رأي عن النظافة. .ٖ

 معاشرات .ج 
 نطق احلوار عن عن النظافة بصحيحة  .1
 ملك ادلفردات أو الكلمات اجلديدة عن عن النظافة  .2
 قدرة على استخراج فكرة أو رأي عن النظافة. .3

 المادة الد اسية .د 
يف  ٔالطالب  عن عن النظافة يف كتاب العربية بني يديك كتاب ٔاحلوار 

 ٕٕٔصفحة  ٜٚالوحدة الرابعة عشرة الدرس 
 



 الطريبة .ه 
 طريقة مسعية وشفوية

 تخطوات التد يس .و 
 

 الوقت الخطوات رقم
 )دقائق(

 الخبرات للطالب

 مقدمة ٔ
 الدافعو  شعوري إدراك -

 السالم وادلقدمة .ٔ
 الطالب مالحظة حضور .ٕ

 
عن العلم قرية  السابق الدرس تكرار .ٖ

 صغرية
الطالب  نذى لعب بالغىن العداد .ٗ

 عن الدرس

 
 

 

 
 

 االجابة بالسالم .ٔ
معرفة حضور وغري حضور  .ٕ

 من الطالب. 
اعادة الذكر عن الدرس  .ٖ

 الدرس السابق
معرفة الطالب عن موضوع    .ٗ

 الدرس عاما.
 عملية األساسية ٕ

يطّبق ادلدّرس مفرداتا جديدة باستعمال  .ٔ
 احلوار.

يسأل ادلدرس عن ادلفردات غري مفهومة   .ٕ
 للطالب. وتشرح عن مضمنة يف احلوار.

يطلب ادلدّرس الطالب ليطبقوا احلوار أمام  .ٖ
 الفصل بالوسيلة "كراكيز"

 
 
 
 

 

 
يسمع الطالب عن احلوار  .ٔ

 بالوسيلة "كراكيز"
يسأل الطالب عما غري واضح  .ٕ

 مث يعرفونو.
يطبق الطالب احلوار بالوسيلة  .ٖ

 "كراكيز".

   عملية االختتام ٖ



يعطي ادلدّرسة الوظيفة للقراءة الدرس  .ٔ
 التايل.   

 يعمل الطالب الوظيفة.  .ٔ ٓٔ

 مصاد  الد اسية .ز 
)الرياض: مؤسسة الوقف  ٕكتاب العربية بني يديك كتاب الطالب  .ٖ

 (ٖٕٓٓاإلسالمي: 
 كراكيز .ٗ
 اندونيسي –القموس عريب  .٘

 تبويم .ح 
 

 الشكل اجلنس معاشرة
 يقدر الطالب بالكالم

 باحلوار عن النظافة
 

التدريبات من احلوار ادلطبَّقة 
 أمام الفصل  

اختبار الكالم باحلوار من 
 ادلوضوع ادلّعني.

 
 ٕٕٔٓمارس  ٕحتريرا مباالنج،      

                              
 المدّ س      

 
 غزال                

 
 
 
 
 



 ةرابعتخطة التد يس ال
  اإلسالمية موالنا مالك إبراىيم ماالنج اجلامعة:    اجلامعة

 : مهارة الكالم يف اللغة العربية    ادلادة
 تبار النصفي عن النظافةخاال:   وعادلوض

  جامعة موالنا  : الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية   ادلرحلة /الفصل
 D2 / مالك إبراىيم مالنج    

 دقائق ٕٓٔ:    الزمن
 : كراكيز  الوسيلة 

 معيا  الكفاءة .أ 
 الكالم

 حلوار عن النظافةا أو النص أشكال نطق  .ٔ
 ساسيةالكفاءة األ .ب 

  لكالما
 بصحيحة. عن النظافة اجلمل من احلوارأن ينطق  .ٔ
 بصحيحة. عن النظافة أن يطّبق احلوار .ٕ
 أن يوّصل فكرة أو رأي عن النظافة. .ٖ

 معاشرات .ج 
 نطق احلوار عن عن النظافة جبيدة وصحيحة  .1
 ملك ادلفردات أو الكلمات اجلديدة عن عن النظافة  .2
 قدرة على استخراج فكرة أو رأي عن النظافة. .3

 المادة الد اسية .د 
يف  ٔعن عن النظافة يف كتاب العربية بني يديك كتاب الطالب  ٔاحلوار 

 ٕٕٔصفحة  ٜٚالوحدة الرابعة عشرة الدرس 
 



 الطريبة .ه 
 طريقة مسعية وشفوية

 اإلجراءات   .و 
 ادلقدمة، وىي أن يقدم ادلدرس فكرة عامة للموضوع  .ٔ
 يستخدم ادلدرس الوسائل التعليمية يف تقدمي ادلادة بالكراكيز .ٕ
 يقوم ادلدرس بتقومي عملية التدريس .ٖ

 تخطوات التد يس .ز 
 الوقت الخطوات رقم

 )دقائق(
 الخبرات للطالب

 مقدمة ٔ
 الدافعو  شعوري إدراك -

 السالم وادلقدمة .ٔ
 الطالب مالحظة حضور .ٕ

 
عن العلم قرية  السابق الدرس تكرار .ٖ

 صغرية
الطالب  نلعب بالغىن العداد ذى .ٗ

 عن الدرس

 
 

ٕ 
ٛ 
 

٘ 
 

٘ 

 
 

 االجابة بالسالم .ٔ
معرفة حضور وغري حضور  .ٕ

 من الطالب. 
اعادة الذكر عن الدرس  .ٖ

 الدرس السابق
معرفة الطالب عن موضوع    .ٗ

 الدرس عاما.
 عملية األساسية ٕ

االختبار بتطبيق احلوار والكالم بكراكيز  .ٔ
 أمام ادلدرس 

 
ٗ٘ 

 

 
 الطالب عن احلوار يطّبق .ٔ

  والكالم أمام ادلدرس
 

ٖ  
 عملية االختتام

 
 

 
 



يعطي ادلدّرسة الوظيفة للقراءة الدرس  .ٔ
 التايل.   

 يعمل الطالب الوظيفة.  .ٔ ٘ٔ

 مصاد  الد اسية .ح 
 أسئلة االختبار .ٔ
 كراكيز .ٕ

 تبويم .ط 
 الشكل اجلنس معاشرة

يقدر الطالب بالكالم 
 باحلوار عن النظافة

 

من احلوار ادلطبَّقة التدريبات 
  درسأمام ادل

اختبار الكالم باحلوار من 
 ادلوضوع ادلّعني.

 
 

 ٕٕٔٓمارس  ٖٓحتريرا مباالنج،      
                              
 المدّ س      

 
 غزال                

 
 
 
 
 
 
 



 ةخامسال تخطة التد يس
  اإلسالمية موالنا مالك إبراىيم ماالنج اجلامعة:    اجلامعة

 : مهارة الكالم يف اللغة العربية    ادلادة
 (كيف تفهم اإلسالم فهما صحيحا)احلوار األول:   سالماإل:  ادلوضوع

  جامعة موالنا  : الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية   ادلرحلة /الفصل
 D2 / مالنجمالك إبراىيم     

 دقائق ٕٓٔ:    الزمن
 : كراكيز  الوسيلة 

 معيا  الكفاءة .أ 
 الكالم

 حلوار عن النظافةا أو النص أشكال نطق  .ٔ
 ساسيةالكفاءة األ .ب 

  لكالما
 بصحيحة. عن النظافة اجلمل من احلوارأن ينطق  .ٔ
 بصحيحة. عن النظافة أن يطّبق احلوار .ٕ
 أن يوّصل فكرة أو رأي عن النظافة. .ٖ

 معاشرات .ج 
 نطق احلوار عن عن النظافة بصحيحة  .ٔ
 ملك ادلفردات أو الكلمات اجلديدة عن عن النظافة  .ٕ
 قدرة على استخراج فكرة أو رأي عن النظافة. .ٖ

 المادة الد اسية .د 
يف كتاب كيف تفهم اإلسالم فهما صحيحا : سالماإلعن  ٔاحلوار    

صفحة  ٜٚيف الوحدة الرابعة عشرة الدرس  ٕالعربية بني يديك كتاب الطالب 
ٕٕٔ 



 الطريبة .ه 
 طريقة مسعية وشفوية

 تخطوات التد يس .و 
 الوقت الخطوات رقم

 )دقائق(
 الخبرات للطالب

 مقدمة ٔ
 الدافعو  شعوري إدراك -

 السالم وادلقدمة .ٔ
 الطالب مالحظة حضور .ٕ

 
عن العلم قرية  السابق الدرس تكرار .ٖ

 صغرية
الطالب  نلعب بالغىن العداد ذى .ٗ

 عن الدرس

 
 

 

 
 

 االجابة بالسالم .ٔ
معرفة حضور وغري حضور  .ٕ

 من الطالب. 
اعادة الذكر عن الدرس  .ٖ

 الدرس السابق
معرفة الطالب عن موضوع    .ٗ

 الدرس عاما.



 عملية األساسية ٕ
يعطي ادلدّرس مفرداتا جديدة باستعمال  .ٔ

 احلوار
يطّبق ادلدرس الطالب عن احلوار بالوسيلة  .ٕ

 "كراكيز" 
ادلدّرس مرة عن احلوار وتطلب ينطق  .ٖ

 الطالب  إلعادهتا.
يسأل ادلدرس عن ادلفردات غري مفهومة   .ٗ

 للطالب. وتشرح عن مضمنة يف احلوار.
يطلب ادلدّرس الطالب ليقسموا مخسة  .٘

 اجملموعات لتطبيق احلوار.

 
 

 
يعرف الطالب عن ادلفردات   .ٔ

 اجلديدة
يسمع الطالب عن احلوار  .ٕ

 بالوسيلة "كراكيز"
الطالب عما تنطقو يكّرر  .ٖ

 ادلدرسة.
يسأل الطالب عما غري واضح   .ٗ

 مث يعرفونو.
يطبق الطالب احلوار بالوسيلة  .٘

 "كراكيز" يف اجملموعة نفسو.
 

 عملية االختتام ٖ
يعطي ادلدّرسة الوظيفة للقراءة الدرس  .ٔ

 التايل.   

 
 

 
 يعمل الطالب الوظيفة.  .ٔ

 مصاد  الد اسية .ز 
)الرياض: مؤسسة الوقف  ٕكتاب العربية بني يديك كتاب الطالب  .ٔ

 (ٖٕٓٓاإلسالمي: 
 اندونيسي –القموس عريب و  كراكيز .ٕ

 ٕٕٔٓ أبريل ٙحتريرا مباالنج،    
                              
 المدّ س      

 
 غزال                



 ةسادستخطة التد يس ال
  اإلسالمية موالنا مالك إبراىيم ماالنج اجلامعة:    اجلامعة

 : مهارة الكالم يف اللغة العربية    ادلادة
 (كيف تفهم اإلسالم فهما صحيحا)احلوار األول:   سالماإل:    ادلوضوع

  جامعة موالنا  : الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية   ادلرحلة /الفصل
 D2 / مالك إبراىيم مالنج    

 دقائق ٕٓٔ:    الزمن
 : كراكيز  الوسيلة 

 معيا  الكفاءة .أ 
 الكالم

 عن النظافة حلوارا أو النص أشكال نطق  .ٔ
 ساسيةالكفاءة األ .ب 

  لكالما
 بصحيحة. عن النظافة اجلمل من احلوارأن ينطق  .ٔ
 بصحيحة. عن النظافة أن يطّبق احلوار .ٕ
 أن يوّصل فكرة أو رأي عن النظافة. .ٖ

 معاشرات .ج 
 نطق احلوار عن عن النظافة جبيدة وصحيحة  .ٔ
 ملك ادلفردات أو الكلمات اجلديدة عن عن النظافة  .ٕ
 قدرة على استخراج فكرة أو رأي عن النظافة. .ٖ

 المادة الد اسية .د 
يف  ٔيف كتاب العربية بني يديك كتاب الطالب  اإلسالمعن عن  ٔاحلوار 

 ٕٕٔصفحة  ٜٚالوحدة الرابعة عشرة الدرس 
 



 الطريبة .ه 
 طريقة مسعية وشفوية

 تخطوات التد يس .و 
 

 الوقت الخطوات رقم
 )دقائق(

 الخبرات للطالب

 مقدمة ٔ
 الدافعو  شعوري إدراك -

 السالم وادلقدمة .ٔ
 الطالب مالحظة حضور .ٕ

 
عن العلم قرية  السابق الدرس تكرار .ٖ

 صغرية
لعب بالغىن العداد ذىم الطالب  .ٗ

 عن الدرس

 
 

 

 
 

 االجابة بالسالم .ٔ
معرفة حضور وغري حضور  .ٕ

 من الطالب. 
اعادة الذكر عن الدرس  .ٖ

 الدرس السابق
معرفة الطالب عن موضوع    .ٗ

 الدرس عاما.



 عملية األساسية ٕ
يطّبق ادلدّرس مفرداتا جديدة باستعمال  .ٔ

 احلوار.
يسأل ادلدرس عن ادلفردات غري مفهومة   .ٕ

 للطالب. وتشرح عن مضمنة يف احلوار.
ليطبقوا احلوار أمام يطلب ادلدّرس الطالب  .ٖ

 الفصل بالوسيلة "كراكيز"
يعطي ادلدرس أن يناقش رلموعات التالمذ  .ٗ

عن احلوار بتطبق احلوار وإجابة السؤال من 
 ادلدرس

 
 

 
يسمع الطالب عن احلوار  .ٔ

 بالوسيلة "كراكيز"
يسأل الطالب عما غري واضح  .ٕ

 مث يعرفونو.
يطبق الطالب احلوار بالوسيلة  .ٖ

 "كراكيز".
الطالب ويطبقون احلوار يناقش  .ٗ

 وجييبون السؤال من ادلدرس

 عملية االختتام ٖ
ستعداد يعطي ادلدّرسة الوظيفة ال .ٔ

 .   االمتحان يف األسبوع اآليت

 
 

 
 يعمل الطالب الوظيفة.  .ٔ

 مصاد  الد اسية .ز 
 كتاب العربية بني يف كيف تفهم اإلسالم فهما صحيحا: سالماإلادلادة عن  .ٔ

 (ٖٕٓٓ)الرياض: مؤسسة الوقف اإلسالمي:  ٕيديك كتاب الطالب 
 اندونيسي –القموس عريب و  كراكيز .ٕ

  
       ٕٕٔٓمارس  ٙٔحتريرا مباالنج،     

 المدّ س      
 

 غزال                
 
 



 ةسابعتخطة التد يس ال
  اإلسالمية موالنا مالك إبراىيم ماالنج اجلامعة:    اجلامعة

 : مهارة الكالم يف اللغة العربية    ادلادة
 (مرحلة ادلراىقة: الثاين)احلوار  سالماإل:   وعادلوض

  جامعة موالنا  : الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية   ادلرحلة /الفصل
 D2 / مالك إبراىيم مالنج    

 دقائق ٜٓ:    الزمن
 : كراكيز  الوسيلة 

 معيا  الكفاءة .أ 
 الكالم

 عن النظافة حلوارا أو النص أشكال نطق  .ٔ
 ساسيةالكفاءة األ .ب 

  لكالما
 بصحيحة. عن النظافة اجلمل من احلوارأن ينطق  .ٔ
 بصحيحة. عن النظافة أن يطّبق احلوار .ٕ
 أن يوّصل فكرة أو رأي عن النظافة. .ٖ

 معاشرات .ج 
 نطق احلوار عن عن النظافة بصحيحة  .1
 ملك ادلفردات أو الكلمات اجلديدة عن النظافة  .2
 استخراج فكرة أو رأي عن النظافة.قدرة على  .3

 المادة الد اسية .د 
يف  ٕيف كتاب العربية بني يديك كتاب الطالب  اإلسالمعن  ٔاحلوار 

 ٕٕٔصفحة  ٜٚالوحدة الرابعة عشرة الدرس 
 



 الطريبة .ه 
 طريقة مسعية وشفوية

 تخطوات التد يس .و 
 

 الوقت الخطوات رقم
 )دقائق(

 الخبرات للطالب

 مقدمة ٔ
 الدافعو  شعوري إدراك -

 السالم وادلقدمة .ٔ
 الطالب مالحظة حضور .ٕ

 
عن العلم قرية  السابق الدرس تكرار .ٖ

 صغرية
لعب بالغىن العداد ذىم الطالب  .ٗ

 عن الدرس

 
 

 

 
 

 االجابة بالسالم .ٔ
معرفة حضور وغري حضور  .ٕ

 من الطالب. 
اعادة الذكر عن الدرس  .ٖ

 الدرس السابق
معرفة الطالب عن موضوع    .ٗ

 الدرس عاما.
 األساسيةعملية  ٕ

يطّبق ادلدّرس مفرداتا جديدة باستعمال  .ٔ
 احلوار.

يسأل ادلدرس عن ادلفردات غري مفهومة   .ٕ
 للطالب. وتشرح عن مضمنة يف احلوار.

يطلب ادلدّرس الطالب ليطبقوا احلوار أمام  .ٖ
 الفصل بالوسيلة "كراكيز"

  
يسمع الطالب عن احلوار  .ٔ

 بالوسيلة "كراكيز"
يسأل الطالب عما غري واضح  .ٕ

 مث يعرفونو.
يطبق الطالب احلوار بالوسيلة  .ٖ

 "كراكيز".



 عملية االختتام ٖ
يعطي ادلدّرسة الوظيفة للقراءة الدرس  .ٔ

 التايل.   

 
 

 
 يعمل الطالب الوظيفة.  .ٔ

 مصاد  الد اسية .ز 
)الرياض: مؤسسة الوقف  ٔكتاب العربية بني يديك كتاب الطالب  .ٔ

 (ٖٕٓٓاإلسالمي: 
 اندونيسي –القموس عريب و  كراكيز .ٕ

    
 ٕٕٔٓ أبريل ٕٓحتريرا مباالنج، 

                              
 المدّ س      

 
 غزال                

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 ةالثامنتخطة التد يس 
  اإلسالمية موالنا مالك إبراىيم ماالنج اجلامعة:    اجلامعة

 : مهارة الكالم يف اللغة العربية    ادلادة
  سالماإلاالختبار النهائي عن :   ادلوضوع

  جامعة موالنا  : الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية   ادلرحلة /الفصل
 D2 / مالك إبراىيم مالنج    

 دقائق ٕٓٔ:    الزمن
 : كراكيز  الوسيلة 

 معيا  الكفاءة .أ 
 الكالم

 حلوار عن النظافةا أو النص أشكال نطق  .ٔ
 ساسيةالكفاءة األ .ب 

  لكالما
 بصحيحة. عن النظافة اجلمل من احلوارأن ينطق  .ٔ
 بصحيحة. عن النظافة أن يطّبق احلوار .ٕ
 أن يوّصل فكرة أو رأي بالسان عن النظافة. .ٖ

 معاشرات .ج 
 نطق احلوار عن عن النظافة بصحيحة  .ٔ
 ملك ادلفردات أو الكلمات اجلديدة عن النظافة  .ٕ
 قدرة على استخراج فكرة أو رأي عن النظافة. .ٖ

 الد اسيةالمادة  .د 
يف كتاب العربية بني يديك  ثاين  عن مرحلة ادلراىقة احلوار ال  

 ٕٕٔصفحة  ٜٚيف الوحدة الرابعة عشرة الدرس  ٕكتاب الطالب 
 



 الطريبة .ه 
 طريقة مسعية وشفوية

 تخطوات التد يس .و 
 الوقت الخطوات رقم

 )دقائق(
 الخبرات للطالب

 مقدمة ٔ
 الدافعو  شعوري إدراك -

 السالم وادلقدمة .ٔ
 الطالب مالحظة حضور .ٕ

 
يعطي ادلدرس دليل كيفية عمل  .ٖ

 األسئلة

 
 

 

 
 

 االجابة بالسالم .ٔ
معرفة حضور وغري حضور  .ٕ

 من الطالب. 
يفهم الطالب عن دليل   .ٖ

 كيفية عمل األسئلة
 عملية األساسية ٕ

االختبار بتطبيق احلوار والكالم بكراكيز  .ٔ
 أمام ادلدرس 

 
 

 
 الطالب عن احلوار يطّبق .ٔ

  والكالم أمام ادلدرس
 

 عملية االختتام ٖ
يعطي ادلدّرسة الوظيفة للقراءة الدرس  .ٔ

 التايل.   

 
 

 
 يعمل الطالب الوظيفة.  .ٔ

 مصاد  الد اسية .ز 
 النهائي أسئلة االختبار .ٔ

 
 
 



 تبويم .ح 
 

 الشكل اجلنس معاشرة
يقدر الطالب بالكالم 

 اإلسالمباحلوار عن 
 

من احلوار ادلطبَّقة التدريبات 
  درسادل أمام

اختبار الكالم باحلوار من 
 ادلوضوع ادلّعني.

 
 ٕٕٔٓمارس  ٖٓحتريرا مباالنج،      

                              
 المدّ س      

 
 غزال                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 السيرة الذاتية

 المعلومات الشخصية - أ
 : غزاىل    االسم

 (Gozali ) 
 ٜٚ٘ٔمايو  ٚ :ماالنج, ادلكان/تاريخ الوالدة

 : ذكر   اجلنس
 : أندونيسي   اجلنسية

 : مصطفى )احلاج(   الوالد
  : نصيحة   الوالدة

 ماالنج  stadion timur  ٔٛ A Turen: شارع    العنوان
 ٜٕٕٚٙٛ( ٖٔٗٓ: )  اذلاتف اجلوال

 ةالد اسي اتالمستوى
 السنة المستوى الد اس 

ٔ- SRI     تورين ٜٔٚٓ-ٜٔٙٗ 
 ٜٔٚٔ-ٖٜٚٔ تورين   A.Yaniادلرحلة ادلتوسطة بادلدرسة األىلية  -ٕ
 ٜٗٚٔ-ٜٙٚٔ ادلرحلة العالية خري الدين كوندنق الغى   -ٖ
 ٜٓٛٔ -ٜ٘ٛٔ ماالنج  IKIP( S1ادلرحلة اجلامعية ) -ٗ
مرحلة ادلاجستري يف جامعة موالنا مالك إبراىيم االسالمية احلكومية   -٘

كلية الدراسات العليا قسم تعليم اللغة العربية ماالنج جاوى الشرقية 
 اندونيسيا 

ٕٕٓٔ 
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