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 إهداء

 "مشهوري احلاج" و"سيت مرمي احلاجة" إىل والدي ووالديت
اللذينقدعلماينادلعارف،وأرشداينإىلالطريقالسليم،وبذاليلالوسع

نعومةظفريواحلبوالرمحةواألموالمنذ
"اللهماغفريللوالديوارمحهماكماربياينصغًناوتابعبينهماباخلًنات"

 احلاجة"إىل صهراين "حنان الشيخ احلاج" و"حليمة 
يساعدينيفالتشجيع



  إىل زوجيت احملبوبة "حبيبة الرمحة احلاجة" 
الليتتساعدينوترمحين،عسىهللاأنجيعلهازوجةصاحلةوجيعلهللا

ارتباطنايفاخلًنوزوجايفالدنياواالخرة.


"خري النبيل اذلمامي وأزمى موالنا وسييت عائشة"أوالديإىل


ادلكرمٌنذيتإىلأسات
تقديراوإجالالالذينأدينذلمبالكثًن



كافةادلدرسٌنيفمجيعادلدارسوادلعاىداإلسالميةإىل
.الذينقدبذلواجهودىملنصردينهللاالقوميوالعدادجيلادلسلمٌن
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 شكر و تقدير
علىمالذياختارالعربيةوفضلهاعلىسائراللغات،والصالةوالسالاحلمدهلل

الضاد بلغة نطق أفصحمن آلومن وعلى وسلم صلىهللاعليو زلمد وموالنا سيدنا
وبعد:.وأصحابوذويالفضلوالكرامات

باحلمد أذلج سبحانو فلو البحث, ىذا إعداد من باالنتهاء هللاعلّي مّن وقد
فينرتح رتتر ى,علىجزيلنعمائكوعظيمعطائكويشرهللاوالثناء,فلكاحلمديا

أنأتقدمبالشكروالتقديروالعرفانإىلالذينكانذلمفضليف-بعدمحدهللتعاىل–
طلبتو, بشيئ أ دىم يبخل ومل الوجود  يز إىل البحث ىذا البحثخروج فهذا

األساتيذ من وادلساعدات واالقرتا ات والتوجيهات باإلرشادات إال يتم ال ادلتوا ع
تقديرلكلالوشكرالقدمالبا ثأوفرياأل باء.لذلك،واألستاذاتالكراموالزمالء

منبذلجهدهيفادلساعدةعلىإسبامىذاالبحث.وزبصبالشكر:
الدكتورمسا ة-0 سفراياألستاذ إمام واحلاج مدير غو، مالكإبراىيمجامعة موالنا

.ماالنجاإلسالميةاحلكومية
موالناجامعةلياالدراساتالعكليةمدير،مهيمنادلاجسرتالدكتوراألستاذمسا ة-2

.اإلسالميةاحلكوميةماالنجمالكإبراىيم
رئيس ادلاجسرتصاحلنورشهداء الدكتورمسا ة-3 قسم، العربية اللغة كليةتعليم

 .اإلسالميةاحلكوميةماالنجموالنامالكإبراىيمجامعةلياالدراساتالع

مسا ة-4 الدكتوراألستاذ أدريسنصر الدين البا ث، أفاد الذي ادلشرفاألول
البحث البحثمنذبدايةفكرة ووجوخطواتويفكلمرا لإعدادىذا وعمليا علميا

 رتاالنتهاءمنو,فلومنهللاخًناجلزاءومنالبا ثوعظيمالشكروالتقدير.
,ادلشرفالثاين,فحقايعجزلساينعنشكرهبكريزلمدخبيتمسا ةالدكتور-5

فقدقدمللبا ثكلالعونوالتشجيعطوالفرتةإعدادىذاالبحثفلميبخلوتقديره
ىذا دبناقشة وكانلتفضلو البا ثوتوجيهو, عنمساعدة يوما ومليضقصدره بعلمو
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 ومن والتقدير خالصالشكر مىّن يفنفسالبا ثفلو األثر هللاعظيمالبحثأكرب
الثوابواجلزاء.

البا ثبكلالشكروالتقديرإىلاألساتيذادلعلمٌنيفقسمتعليم يتقدم كما
احلكومية اإلسالمية إبراىيم مالك موالنا جامعة العليا الدراسات كلية العربية اللغة
وادلعارف العلوم من قدموه ما على والتقدير الشكر كل البا ث من فلهم ماالنج.

يعوجزاىمهللاعيّنخًناجلزاء.والتشج
مريرينالقريريراءنىريريذاالبحريريثالملريريومريريناألخطريرياءوالنقريريائص.فًنجريريوالبا ريريثإوأخريريًنا

أنيقدموااالقرتا اتلتحسٌنىذاالبحث.عسىهللاأنجيعلمفيداونافعادلنيسريتفيد
منو،آمٌن.



وهللاويلالتوفيق
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 إندونيسـيا مجـهوريــة
 الدينيـة الشـؤون  وزارة

 دباالنج  احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا جامعة
 العربيـة اللغـة تعليـم قسم العليا الدراسات كليـة

 

  تقرير ادلشرفني
هللاالرّ الرّبسم أشرفمحن على والسالم هللربالعادلٌنوالصالة احلمد  يم،

لووصحبوأمجعٌن.آىاألنبياءوادلرسلٌنوعل
بعداالطالععلىالبحثالعلميالذي ضرهالطالب:
عبدالصمداحلاج:اإلسم

s-2/01721160:رقمالتسجيل
 الكالم  استخدام أسلوب سرد القصة لتنمية مهارة:مو وعالبحث

إبراىيماالسالميةاحلكوميةيفالربنامجاخلاصجبامعةموالنامالكذبرييب)حبث
(ماالنج


.اجلامعةوافقادلشرفانعلىتقدميوإىلرللس
لادلشرفاألوّ  

 
 

 نصر الدين إدريس جوهرالدكتور 

 ادلشرفالثاين
 
 

 بكري حممد خبيتالدكتور 

،االعتماد
رئيسقسمتعليماللغةالعربية

 
 

 شهداء صاحل نور الدكتور
097210162115100110رقمالتوظيف:



 ز

 

 

 

 

 

 

 إندونيسـيا مجـهوريــة
 الدينيـة الشـؤون  وزارة

 دباالنج  احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا جامعة
 العربيـة اللغـة تعليـم قسم العليا الدراسات كليـة

 جلنة ادلناقشة اعتماد
 استخدام أسلوب سرد القصة لتنمية مهارة الكالم     البحث:عنوان
يفالربنامجاخلاصجبامعةموالنامالكإبراىيماالسالميةاحلكوميةذبرييب)حبث

(ماالنج


 s-2/01721160:التسجيلرقمعبدالصمداحلاج:الطالباسم

العربيةحبثتكميليلنيلدرجةادلاجستًنقسمتعليماللغة
قددافعالطالبعنىذاالبحثأمامجلنةادلناقشةوتقررقبولوشرطالنيلدرجة

2102يونيو..... بتاريخ:،........يومة،وذلكيفادلاجستًنيفتعليماللغةالعربي
األساتذة:ةوتتكونجلنةادلناقشةمنالساد

 ..................التوقيع: ومناقشايسارئ الدكتورتوركيسلوبيس-0

 التوقيع:.................. مناقشا األستاذالدكتورزلمدعليالكامل-2

 التوقيع:.................. مشرفاومناقشا نورادلرتضىالدكتور-3

 ..................:التوقيع مشرفاومناقشابكريزلمدخبيتالدكتور-4

 يعتمد،
الدراساتالعليا،عميدكلية  

 
 

 األستاذ الدكتور مهيمني
095602000983130115رقمالتوظيف:
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 إقرار الطالب
أناادلوقعأدناه,وبيانايتكاآليت:

عبدالصمداحلاج:اإلسم
01721160:رقمالتسجيل

كرانجفولوسوماالنج82شارعكًنتانيجارا:العنوان
أقرربأنىذهالرسالةاليت ضرهتالتوفًنشرطلنيلدرجةادلاجستًنيفتعليماللغةالعربية
ربت ماالنج احلكومية اإلسالمية إبراىيم مالك موالنا جامعة العليا الدراسات كلية

عنوان:
 الكالم استخدام أسلوب سرد القصة لتنمية مهارة 

جبامعةموالنا5-0اللغةالعربيةيفالفصلذبرييبيفالربنامجاخلاصلتعليم)حبث
(ماالنجمالكإبراىيماإلسالميةاحلكومية

منإبداعغًن زورهتا بنفسيوما وكتبتها إدعىأ دي ضرهتا وإذا تأليفاآلخر. أو
استقباالأهنامنتأليفووتبٌنأهنافعالليستمنحبثىفأناأربملادلسؤوليةعلىذلك,

ةعلىادلشرفأوعلىكليةالدراساتالعلياجامعةموالنامالكإبراىيموتكونادلسؤولي
اإلسالميةاحلكوميةماالنج.

ىذا,و ررتىذااإلقراربناءعلىرغبيتاخلاصةوالجيربينأ دعلىذلك.



2102يونيو27،ماالنج
توقيعصا باإلقرار




 عبد الصمد احلاج
01721160رقمالتسجيل:
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 مستخلص البحث

يف )حبث ذبرييب استخدام أسلوب سرد القصة لتنمية مهارة الكالم م,2102عبد الصمد،
 الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية

جبامعةموالنامالكإبراىيماإلسالميةاحلكوميةرسالةادلاجستًن،ماالنج جاوا الشرقية(
ماالنجكليةالدراساتالعلياقسمتعليماللغةالعربية.

بكريزلمدالدكتوروادلشرفالثاين:رالدينإدريسنص:الدكتوراألولادلشرف           
.خبيت


أسلوبسردالقصة،تنميةمهارةالكالم.الكلمات األساسية : 


 من تثبيتالعديد سيكون القصة أسلوبسرد استخدام )العلميةأن ادلفاىيم

سليما األصواتنطقا نطق على القدرة وتنمية الطالب، لدي واالجتماعية( واللغوية
وتنمية بسياقكالمو ادلفرداتادلوافقة الطالبعلىاختيار قدرة لديالطالبوتنمية
الطالبعلىاستخدامالرتكبيبالفعليوالرتكيباالمسيعلىالنحوالصحيحة، قدرة

احل فهموإثراء على ومساعدتو اخلارجي والعامل الطبيعة عن خربة وزيادة اللغوية صيلة
السلوكاالنساين،وإثارةاخليالوتفكًنةوتنمية باالستطاع،وتنميةاالبداعواالبتكار

لديالطالبوغًنىا.
 البحثىي: ىذا فمشكلة علىادلشاكل، استخدام0)بناء مدىفعالية ما )

لت القصة )أسلوبسرد لديالطالب؟، سليما نطقاألصواتنطقا مهارة ما2نمية )
مدىفعاليةاستخدامأسلوبسردالقصةلتنميةاختيارادلفرداتادلستعملةالصحيحة

( الطالب؟، استخدام3لدي لتنمية القصة أسلوبسرد استخدام فعالية مدى ما )
وأىدافالب )الرتكيبالفعليوالرتكيباالمسيلدىالطالب؟. (معرفة0حثكاآليت:

مدىفعاليةاستخدامأسلوبسردالقصةلتنميةمهارةنطقاألصواتنطقاسليمالدي
(معرفةمدىفعاليةاستخدامأسلوبسردالقصةلتنميةاختيارادلفردات2الطالب.)
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( الطالب. لدي الصحيحة  أسلوبسرد3ادلستعملة استخدام فعالية مدى معرفة )
استخدامالرتكيبالفعليوالرتكيباالمسيلدىالطالب.القصةلتنمية

ومن الوصفيالتجرييبالكمي. ادلدخل البحثىو ذلذا ادلدخلادلستخدم إن
األدواتجلمعالبيانات:ادلقابلةواالستبانةواالختبار.

( يأيت: فيما البا ث يتخلص أن فيمكن البحث ىذا نتائج نتيجة0أما )
ا القبلي سليمااالختبار نطقا األصوات نطق نا ية يف الضابطة اجملموعة من دلعدلة

بينما06،2667 البعديمنها االختبار وادلشرتكونيفاجملموعة08،2667نتيجة .
طالبا.أمانتيجةاالختبارالقبليادلعدلة05الضابطةقبلاالختباروبعدهيبلغعددىم

األصوا نطق يفنا ية التجريبية اجملموعة من سليما نتيجة09،2667تنطقا بينما
.وادلشرتكونيفاجملموعةالتجريبةقبلاالختباروبعده25،1667االختبارالبعديمنها

ومنمث،نتيجةاالختبارادلعدلةقبلمعاملةوبعدىاغًنمتماثل/طالبا.05يبلغعددىم
ظاىر. فرق نا ية2)ذلا يف الضابطة اجملموعة من ادلعدلة القبلي االختبار نتيجة  )

 الصحيحة ادلفرداتادلستعملة منها06،9333اختيار البعدي االختبار نتيجة بينما
08،9333 عددىم يبلغ وبعده االختبار قبل الضابطة اجملموعة يف وادلشركون .05

 من ادلعدلة القبلي االختبار نتيجة أما اختيارطالبا.  نا ية يف التجربيبية اجملموعة
 الصحيحة ادلستعملة منها09،3333ادلفردات البعدي االختبار نتيجة بينما

25،6111 عددىم يبلغ وبعده االختبار قبل التجريبية اجملموعة يف وادلشرتكون .05
ظاىر.ومنمث،نتيجةاالختبارادلعدلةقبلمعاملةوبعدىاغًنمتعاثل/ذلافرقطالبا.

الرتكيب3) استخدام نا ية يف الضابطة اجملموعة من ادلعدلة القبلي االختبار نتيجة )
08،9333الفعليوالرتكيباالمسي البعديمنها االختبار نتيجة .20،1111بينما

أمانتيجةطالبا.05وادلشرتكونيفاجملموعةالضابطةقبلاالختباروبعدهيبلغعددىم
اال القبلي الفعليختبار الرتكيب اسنخدام نا ية يف التجريبية اجملموعة من ادلعدلة

 االمسي 21والرتكيب ،9333 منها البعدي االختبار نتيجة .32،4667بينما
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يبلغعددىم قبلاالختباروبعده التجريبية طالبا.زمنمث،05زادلشرتكونيفاجملموعة
تماثل/ذلافرقظاىر.نتيجةاالختبارادلعدلةقبلمعاملةوبعدىاغًنم

لذاينبغيعلىمدرساللغةالعربيةأنيهتمباستخدامىذهاألسلوبيفتدريس
سلتلف توفًن يف جهدىم يبذلوا أن تربويٌن مسؤولٌن على ينبغي كما الكالم، مهارة

األسلوبالتعليميةادلناسبةيفاجلامعة.
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ABSTRACT 

 
Shomad, Abdul, 2012, Using the Style of storytelling to develop the Speaking 

skill (the Experimental search at program of especially teach Arabic at 

the University Maulana Malik Ibrahim Malang). Thesis. Arabic 

Language Education of Graduate Program of University Islamic State 

Malang.  

Advisor I : Dr. Nasaruddin Idris  

Advisor II: Dr. Bakri Muhammad Bakhet. 

 

Keywords: Style of Storytelling, to develop Speaking Skill. 

  

 That the use of style of storytelling will install many of the concepts 

(scientific, linguistic and social) of the students, and develop the ability to 

pronounce sounds of the students and the development of student's ability to 

choose vocabulary to approve the context of his words and the development of 

student's ability to use the verb structure and nominal structure as correct, and 

enrich vocabulary and increase the experience of nature and the outside world and 

help him to understand the human behavior, and stir the imagination and the 

development of his thinking, and curiously, and the development of creativity and 

inovation among students and others. 

 Based on these problems, the problem of these research are: (1) How effective 

is the use of the style of storytelling skill to develop a spoken pronunciation of the 

votes of the students? (2) How effective is the use of the style of storytelling skill 

for the development of vocabulary used to correct selection of the students? (3) 

How effective is the use of the style of storytelling skill for development of the 

actual installation and of nominal composition of the students? the research 

objectves are as follows: (1) determine the effectivenessof the effectiveness of the 

use of style of storytelling skill to develop a sound spoken pronunciation of 

sounds of students. (2) determine the effectivenessof the effectiveness of the use 

of style of storytelling skill for the development of vocabulary used to correct 

selection of students. (3) determine the effectivenessof the effectiveness of the use 

of style of storytelling skill for the development of the actual installation and use 

of nominal composition of students. 

 The entrance used for this research is descriptive quantitative entrance, 

because the researchcer discribes how to use the method of story telling in 

teaching the skill to speak o the picture and descriptive information in terms of 

activities during the teaching and learning in the classroom. A tool for data 

collection: The questionnaire and the interview and testing. 

 The result of the research can be summed up as follows researcher: (1) aresult 

of pre-testing of the modified control group in terms of sound spoken 

pronunciation of sound as a esult16.2667 from 18,2667 post-test. The participants 

in the control group before and after the test numbered 15 students. As a result of 

pre-testing of the modified experimental in terms of sound spoken pronunciation 

of sounds as a result 19.2667 from 25,0667 post-test. The participants in the 

experimental group before and after the test numbered 15Students. hence, the 

modified test result before and after the treatment is symmetric / her a clear 

difference. (2) a result of pre-testing of the modified control group in terms of 
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choice of vocabulary used the correct test result is 16.9333, while the post of 

18.9333 .The participants in the control group before and after the test numbered 

15 students. As a result of pre-testing of the modified experimental group in terms 

of choice vocabulary used the correct test result is 19.3333, while the post of 

25.6000. The participants of the experimental group before and after the test  

numbered 15 students. Hence, the modified test result before and after treatment is 

symmetric / her a clear difference. (3) a result of pre-testing of the modified 

control group in terms of the use of the actual installation and installation nominal 

18.9333 while the post test result of 21.0000 the participants of the control group 

before and after the test numbered 15 students. As a result of pre-testing  of the 

modified experimental group in terms of the use of the actual installation and 

installation nominal 20.9333 while the post test result of 32.4667. The participants 

in the experimental group before and after the numbered 15 students. Hence, the 

modified test result before and after the treatment is symmetric / her a clear 

difference. 

 And should therefore be on the Arabic language teacher that cares about using 

the method in the teaching skill of speech, as officials, educators should do their 

best to provide a differencemethod suitable eucaion at the university. 
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 Bahwa penggunaan gaya bercerita lepas akan menginstal banyak konsep 

(ilmiah, lnguistik dan sosial) dari siswa, dan mengembangkan kemampuan untuk 

memilih kosa kata sesuai dengan konteks kata-katanya dan peningkatan 

kemampuan untuk menggunakan struktur kata kerja dan katabenda yang sesuai 

dengan kaidah nahwu, dan memperkaya kosakata dan meningkatkan pengalaman 

alam dan dunia luar dan membantu dia untuk memahami perilaku manusia, dan 

berinajinasi dan mengmbangkan pola pikir dan rasa ingin tahu, serta 

pengembangan kreatifitas dan inovasi di kalangan mahasiswa dan lainnya. 

 Berdasarkan permasalahan tersebut, maka fokus penelitian ini adala: (1) 

seberapa efektif penggunaan gaya bercerita lepas untuk meningkatkan pelafalan 

huruf siswa dengan pelafalan yang benar? (2) seberapa efektif penggunaan gaya 

bercerita lepas untuk meningkat akn pemilihan penggunaan kosakata siswa yang 

benar? (3) seberapa efektif penggunaan gaya bercerita lepas untuk meningkatkan 

penggunaan struktur kata kerja dan kata benda siswa? Tujuan penelitian adalah 

sebagai berikut: (1) untuk mengetahui keefektifan penggunaan gaya bercerita 

lepas untuk meningkatkan pelafalan huruf siswa dengan pelafalan yang benar. (2) 

untuk mengetahui keefektifan penggunaan gaya bercerita lepas untuk 

meningkatkan pemilihan penggunaan kosakata siswa yang benar. (3) untuk 

mengetahui kefektifan penggunaan gaya bercerita lesap untuk meningkatkan 

penggunaan struktur kata kerja dan kata benda siswa. 

 Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

eksperimendeskriptif dan kuantitatif. Dan pengumpulan data melalui wawancar, 

anket dan tes. 

 Hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) hasil dari pre-tes 

dari kelompok kontrol dalam hal pelafalan huruf diperoleh 16,2667 dan pos tes 

diperoleh 18,2667. Para peserta pada kelompok kontrol sebelum dan setelah ujian 

berjumlah 15 siswa. Dan hasil dari kelompok eksperiman pada pre-tes.diperoleh 

19,2667   pos-tes 25,0667. Para peserta dalam kelompok eksperimen sebelum dan 

setelah ujian berjumlah 15 siswa.kesimpulannya sebelum dan sesudah perlakuan 

ada perbedaan yang jelas.(2)hasil dari pre-tes dari kelompok kontrol dalam hal 

pilihan kosakata yang digunakan adalah 16.9333 sedangkanpost-tes 18.9333 para 

peserta pada kelompok kontrol sebelum dan setelah tes berjumlah 15 siswa. 

Sedangkan hasil dari pre-tes kelompok eksperimen dalam hal pilihan kosakata 

yang digunakan adalah 19,3333, sedangkan post- test 25,6000, para peserta dalam 

kelompok eksperimen sebelum dan setelah tes berjumlah 15 siswa. 

Kesimpulannya, hasil tes sebelum dan sesudah perlakuan ada perbedaan yang 

jelas. (3) hasil dari pre-tes dari kelompok kontrol dalam hal penggunaan struktur 



 س

 

kata kerja dan kata benda adalah 18,9333 sedangkan post-tes 21,0000. para 

peserta pada kelompok kontrol sebelum dan setelah tes berjumlah 15 siswa. 

Sedangkan hasil dari pre-tes kelompok eksperimaen dalam hal penggunaan  

struktur kata kerja dan kata benda adalah 20,9333sedangkan post-tes 23,4667 para 

peserta dalam kelompok eksperimen sebelum dan sesudah tes berjumlah 15 siswa. 

Kesimpulannya, hasil tes sebelum dan sesudah perlakuaan da perbedaan yang 

jelas.  

      Oleh karena itu, seyogyanya bagi para guru bahasa Arabmenggunakan metode 

ini dalam pengajaran keterampilan berbicara, dan harus melakukan yang 

terbaikuntuk memberikan metode  yang sesuai dalam pembelajaran bahasa Arab 

di universitas.      
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 الفصل األول

 اإلطار العام

 مقدمة   - أ

ضارة اإلنسانية اليت تنعكس عليها مفاىيم التخاطب مرآة احلر، و اللغة وعاء الفك

من  بُت البشر، ووسيلة لتواصل السهل، وعليو اىتم هبا اإلنسان، وطور آلياهتا ليمكنها

 . الضروريات، لتصبح قادرة على احتواء كل جديد

لقرآن واللغة العربية من اللغات السامية ادلتجذرة يف التاريخ اإلنساين، وىي لغة ا

ِإنَّا أَنزَْلَناُه قُ ْرآنًا َعَربِيًّا لََّعلَُّكْم : فها هللا بنزول كالمو ادلقدس، وقال عنها عز و جل رر اليت

 (ٕ)يوسف:   1تَ ْعِقُلونَ 

يولد اإلنسان صائتا، فالصوت أول تعبَت يف احلياة. والصوت اللغوي أساس بناء و 

لكالم لو منزلة  اصرىا، وفيو يًتكز جوىرىا الفرد. وااللغة، وأساس دالالهتا، فهو أول عن

كبَتة يف حياة ادلتعلم وغَت ادلتعلم، فهو ضرورة من ضرورات احلياة، إذ الميكن االستغناء 

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

 وقضاء حوائجهم.

                                                      
 ٕالقرآن الكرمي, يوسف:  ٔ
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ون اللغة األربعة بعد االستماع، وىو ترمجة اللسان ويعترب الكالم الفن الثاين من فن

عما تعلمو االنسان عن طريق االستماع والقراءة والكتابة، وىو من العالمات ادلميزة 

لإلنسان فليس كل صوت كالما، ألن الكالم ىو اللفظ واإلفادة، واللفظ ىو الصوت 

من ادلعاين، على  ادلشتمل على بعض احلروف، كما أن اإلفادة ىي: مادلت على معٌت

 . ٕاألقل يف ذىن ادلتكلم

والرك أن الكالم من أىم ألوان النشاط اللغوى للكبار والصغار على السواء، 

. كما قال أمحد فؤاد عليان يف  3 اهتمفالناس يستخدمون الكالم أكثر من الكتابة يف حي

كتابو ادلهارات اللغوية "إن الكالم كوسيلة إفهام سبق الكتابة يف الوجود، فاإلنسان تكلم 

لذلك إن الكالم أكثر األفعال يف حياة اإلنسان وتكون  دورا مهما يف  ٗقبل أن يكتب"

اجملتمع ويعترب من أىم ادلهارات اللغوية العربية األربع، وىو معيار أساسي لنجاح الطالب 

يف تعليم اللغة العربية، وقيل من يتكلم بطالقة يف تعبَت عما خطر بفكره، فقد صلح يف 

 كس.  تعلم اللغة، وبالع

من صورهتا ادلتخيلة إىل صورة لغوية. وأما القصة عمل  األحداثوالسرد ىو نقل 

نعطاف والتوقف ر بادلتعة والبهجة وجيذبو إىل االستماع واالفٍت مينح الطالب الشعو 

                                                      
 .٘ٛ(، ص: ٕٜٜٔ، )الرياض:  دار السلم، ٔط.  ،املهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تدريسهاأمحد فؤاد عليان،  ٕ

 .ٚٛ(، ص: ٕٕٓٓ، العريبالقاىرة: دار الفكر ، )ٔط.  ،تدريس الفنون اللغة العربيةأمحد مدكور،  على ٖ

 .ٙٛ، ص: قاملرجع سابأمحد فؤاد عليان،   ٗ
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والتفكَت والتأمل والتشويق وإثارة اخليال، ويتضمن غرضا دينيا أو علميا أو رياضيا أو 

األغراض كلها أو بعضها. ونعرف أيضا أن القصة حكاية  تروحييا وقد يشمل ىذه

مصطنعة مكتوبة نثرا تستهدف استثارة االىتمام سواء أكان ذلك بتطور حوادثها أو 

  بتصويرىا للعادات واألخالق أو بغرابة أحداثها.

ادلفاىيم  ن استخدام اسلوب سرد القصة سيكون تثبيت العديد منوهبذا، إ

جتماعية( لدى الطالب، وتنمية القدرة على نطق األصوات نطقا )العلمية واللغوية واال

سليما لدى الطالب وتنمية قدرة الطالب على اختيار ادلفردات ادلوافقة بسياق كالمو 

النحو  وتنمية قدرة الطالب على استخدام الًتكيب الفعلى والًتكيب اإلمسى على

يعة والعامل اخلارجي ومساعدتو على ، وإثراء احلصيلة اللغوية وزيادة خربة عن الطبالصحيح

ارة اخليال وتفكَتة وتنمية حب االستطالع، وتنمية اإلبداع فهم السلوك اإلنساين، وإث

 . بتكار لدى الطالب وغَتىاواال

ن الكالم ىو مهارة إنتاجية، وال يكفى بالدراسة فحسب، أى أن الكالم ، إإذن

تكلما جيدا وفصيحا ىف أي اللغات مهارة من ادلهارات البد لكل من يريد أن يكون م

خاصة اللغة العربية أن ميارس ويطبق ىذه ادلهارة كل يوم ويف أي وقت. وىذا يستطيع أن 

 يساعد الطالب ليقدر اللغة العربية لتكون آلة ادلواصلة يف تعليم اللغة العربية.
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وجبانب بذلك، جيب على األساتذة أن تكون لو أىلية ىف اجملال احلريف، 

من  اجتماعي، والشخصية، والقدرة ليفهم الطريقو. ولكن يرى الباحث أن بعضواإل

أساتذة اللغة العربية ىف ىذا الربنامج ال يقدرون يف تعليمهم وتعلمهم ألن بعض األساتذة 

ال يقدرون على تلك األىلية. وىذا واحد من أحد االمور اليت تسبب وجود ادلشكلة يف 

الطالب ال يشاركون مشاركة جيدة ىف عملية التعليم  تعليم اللغة العربية حىت يكون

 بادلللوالتعلم اللغة وال يكون الرغبة واحلماسة القوية فيو. وبذلك أيضا، يشعر الطالب 

 حىت يكون يتكاسل ىف تعليم اللغة.

بيئة اللغوية اليت تستطيع أن تساعد يف الوال سيما جبانب ذلك أيضا، مل توجد 

للغة العربية. ىؤالء الطالب مل ينالوا ادلوارد لتعلم اللغة العربية إال صلاح الطالب يف تعليم ا

من الكتاب وأساتذة اللغة العربية يف ادلدرسة. بسبب ذلك، أن بعض الطالب ال 

ىم ال ميارسون ىف التكلم وال يعطى  إذ يستخدمون اللغة العربية ليكون آلة االتصال

 ثة يف الفصل.ادلعلم الفرصة الواسعة لدى الطالب للمحاد

انطالقا من خالل ىذا البيان يتضح لنا أن إحدى الطرق أو األساليب ادلناسبة 

لتنمية مهارة الكالم وتشجيع الطالب يف تعلم اللغة العربية ىي طريقة استخدام اسلوب 

اسلوب سرد  استخدامسرد القصة. لذلك يريد الباحث إجراء ىذا البحث حول "
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بالربنامج اخلاص لتعليم اللغة موالنا مالك إبراىيم  "القصة لتنمية مهارة الكالم

 اإلسالمية احلكومية ماالنج. 

وىذه الدراسة مهمة جدا ذلذه اجلامعة واجلامعات األخرى وال سيما للمدارس 

وإذا صلحت ىذه الدراسة اليت تواجو ادلشكالت نفسها ىف عملية تعليم مهارة الكالم. 

ىف عملية التعليم وىف اجتاه مدرسي اللغة العربية ضلو  ستسهم اسهاما كبَتا خاصةالعلمية ف

استخدام اسلوب سرد القصة لتنمية مهارة الكالم بالربنامج اخلاص لتعليم اللغة موالنا 

 .مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

 

 أسئلة البحث - ب

 ذلذا البحث سؤال رئيسي وىو:                  

ام اسلوب سرد القصة لتنمية  مهارة الكالم  يف الربنامج ما مدى فعالية استخد -ٔ

 اخلاص لتعليم اللغة العربية جبامعة موالنا مالك إبراىيم ماالنج ؟

 وتتفرع من ىذا السؤال الرئيسي أسئلة فرعية آتية: 

ما مدى فعالية استخدام اسلوب سرد القصة لتنمية مهارة نطق األصوات نطقا سليما  -أ

 لدى الطالب.
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ما مدى فعالية استخدام اسلوب سرد القصة لتنمية اختيار ادلفردات ادلستعملة   -ب

 الصحيحة لدى الطالب.

ما مدى فعالية استخدام اسلوب سرد القصة لتنمية استخدام الًتكيب الفعلى  -ج

 والًتكيب اإلمسى لدى الطالب.

 

  البحث أهداف   -ج

كيفية حتقيق صلاح    بناء على سؤال البحث يهدف ىذا البحث إىل معرفة

 – I  5استخدام اسلوب سرد القصة لتنمية تعليم مهارة الكالم للطالب يف الفصل

جامعة موالنا مالك إبراىيماإلسالمية احلكومية بالربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية 

 ، مبا يأيت:ماالنج

هارة نطق معرفة مدى فعالية ما مدى فعالية استخدام اسلوب سرد القصة لتنمية م -ٔ

 األصوات نطقا سليما لدى الطالب.

معرفة مدى فعالية استخدام اسلوب سرد القصة لتنمية اختيار ادلفردات ادلستعملة   -ٕ

 الصحيحة لدى الطالب.

معرفة مدى فعالية استخدام اسلوب سرد القصة لتنمية استخدام الًتكيب الفعلى  -ٖ

 والًتكيب اإلمسى لدى الطالب.
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 فرضية البحث  -د

 – I  5للطلبة الفصلبعد أن الحظ الباحث عن عملية تعليم مهارة الكالم 

جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية بالربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية 

 ماالنج تضع فرضية البحث كما يلي:

عملية التعليم والتعلم تسَت سَتا مجيال  سيجعلأن استخدام اسلوب سرد القصة   -ٔ

 مرحيا لدى الطالب.و 

وزيادة تنمية قدرة الطالب على النطق السليم واختيار ادلفردات ادلستعملة   -ٕ

 .الصحيحة واستخدام الًتكيب الفعلى والًتكيب اإلمسى لدى الطالب

 وزيادة رجاعة الطالب على التكلم باللغة العربية.  -ٖ

 

 أمهية البحث   -هـ 

 األمهية النظرية -1

إلثراء  طريقة سرد القصةظرية اليت تتعلق بشكل تدريس الكالم باألمهية الن -أ(

ادلعارف النظرية عن إجراء عملية التدريس لًتقية مهارة الكالم لدى الدارسُت 

 وتقوميها.
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الرجاء أن يأيت ىذا البحث بادلصروفات لظهور البحوث القادمة اليت تتعلق  -ب(

 ديدة ادلناسبة.بتدريس مهارة الكالم حىت حتصل على النظريات اجل

 األمهية التطبيقية -2

 للربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربيةاألمهية  -أ( 

يرجو الباحث من نتائج ىذا البحث أن يعطي ادلعلومات  لتصحيح ما  -أوال 

أخطأ يف ترقية مهارة الكالم اجلاري وإمتام ما ينقص منو حىت حيمي 

 تعليم اللغة العربية. ركل التدريس الذي يؤدي إىل التأخر يف تقدم

لطالب  مهارة الكالم يعطي ادلعلومات لتطور أن نتائج ىذا البحث يرجو  -ثانيا

وتنميتها يف إجراء تدريس مهارة  الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية

 الكالم.

 األمهية للمعلم  -ب(

لتعليمو يكون أساسا دلعلم اللغة العربية عاما يف تطبيق الطرائق ادلهتمة  -أوال 

 حىت  يزيد لديو نوع من أنواع الطريقة التعليمية.

إعطاء الفرصة للمعلم يف تعليم مهارة الكالم بالطريقة الفعالية وباستخدام  -ثانيا 

 احلوار. 
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 األمهية للطلبة -ج(

 إعطاء ركل جديد للطلبة يف تعلمهم اللغة العربية حىت ال يسئموا.  -أوال

 يف اكتساب مهارة الكالم باكتساب فعال وموجو.  إعطاء الفرصة للطلبة -ثانيا

أن يشجعهم على التكلم باللغة العربية تشجيعا، وأن يعربوا عن أفكارىم  -ثالثا

 يف التكلم باللغة العربية بدون رك وخوف من االخطاء.

 األمهية للباحث -د(

ائل اعطاء ادلعلومات يف تطبيق النظرية لتدريس ادلهارات اللغوية والوس -أوال 

 ادلستخدمة فيو.

 كادلدّرس يف  ادليدان التعليمي. تدريب حّساس الباحثة  -ثانيا

 

 حدود البحث  -و

 احلدود املوضوعية  -1

يقتصر ىذا البحث على استخدام اسلوب سرد القصة اليت ال حتتاج اىل 

وقت طويل يف تعليم مهارة الكالم يف الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية 

ىذا البحث على مهارة التعبَت نطقا ويقتصر  ٘-I فصلخصوصا يف 

 مسى.كيب االسليما واختيار ادلفردات ادلستعملة والًتكيب الفعلى والًت 
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 احلدود املكانية  -2

يقتصر ىذا البحث على الدراسة ادليدانية اليت يقوم هبا الباحث يف فصل 

I-٘  النا مالك جامعة مو للطلبة بالربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية

 إبراىيم ماالنج.

 احلدود الزمانية  -3

لطلبة ادليدانية اليت يقوم هبا الباحث  الدراسةيقتصر ىذاالبحث على 

جامعة موالنا مالك ربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية الب  I  -5الفصل

 – ٕٔٔٓإبراىيم ماالنج ىف الفصل الدراسي الثاين يف العام الدراسي 

 م. ٕٕٔٓ

 

 حتديد املصطلحات      -ز

 وببيان ادلصطلحات ادلذ كورة ىف ىذا البحث شلا يلي:

 أسلوب: وىو كيفية العملية  -ٔ

 : وىو نقل األحداث من صورهتا ادلتخيلة إىل صورة لغويةالقصة سرد -ٕ

كاية نثرية تستمد أحداثها من اخليال أوالو اقع أومنهما معا، وتبٍت حب

. يعٍت اخلرب عن احلوادث يف الزمن على قواعد معينة من الفن الكتايب



44 

 

ادلاضي سواء واقعية كانت  أم خيالية أو كالما عن ىيئة الناس أو غَت 

 ىا.

 مهارة الكالم -ٖ

مهارة الكالم ىي الكفاءة فيما يصدر عن األسنان من صوت يعرب بو 

ريء لو داللة يف ذىن ادلتكلم والسامع أو يف ذىن ادلتكلم فحسب على 

ى ىذا فإن الكالم الذى ليس لو داللة ىف ذىن ادلتكلم األقل. وبناء عل

أوالسامع ال يعد كالما بل ىو أصوات ال معٌت ذلا. وفروع مهارة الكالم 

 اليت سيبحث الباحث منها: النطق السليم، والتنغيم، والتعبَت الصحيح.

 

 الدراسات السابقة )موضوعاهتا وأهدافها ونتائجها(  -ح

 1اجلدول 

 نتائج البحوث لبحوثأىداف ا البحوث
دراس        ة زلمدص        ا   -ٔ

حت                       ت العن                       وان 
"اس       تخدام القص       ص 
وأثرى   ا يف ترقي   ة مه   ارة 

 "ٜٕٓٓالكالم سنة 
 

  معرف         ة م         دى فعالي         ة
اس            تخدام القص            ص 
وأثرى     ا يف ترقي     ة مه     ارة 
النط       ق الس       ليم لطلب       ة 

 تلك ادلدرسة. 
  معرف         ة م         دى فعالي         ة

أن مهارة الطلب ة ب ُت رلم وعتُت التجرب ة  (ٔ)
والض       ابطة قب       ل التعل       يم م       ن ناحي       ة 

أم ا   ٕ٘، ٛٚمعدل، جملموعة التجربة 
والف          رق بينهم          ا  ٕ٘،ٜٕللض          ابطة 

وم    ن ادلعل    وم إذا ك    ان الف    رق  ٓٓ،ٜٗ
 أقل من اثنُت ال  فرقا واضحا بينهما. 
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اس            تخدام القص            ص  
وأثرى     ا يف ترقي     ة مه     ارة 

لطلب         ة تل         ك  التنغ         يم
 ادلدرسة. 

  معرف         ة م         دى فعالي         ة
اس            تخدام القص            ص 
وأثرى     ا يف ترقي     ة مه     ارة 
القواع                   د النحوي                   ة 
الص   حيحة لطلب   ة تل   ك 

 ادلدرسة. 

أن مه       ارة بع       د التعل       يم ىن       اك ف       رق  (ٕ)
ج     وىري أو واض     ح س     واء م     ن ناحي     ة 
ادلع    دل أو م    ن ناحي    ة إحص    ائية، م    ن 

 ٖٗ، ٖٚادلع       دل اجملموع       ة التجرب       ة. 
 ٘ٗ،، ٕٚٛواجملموع                 ة الض                 ابطة 

. وم           ن ٓ٘، ٕٜٔوالف          رق بينهم           ا 
ك   ان الف   رق أكث   ر م   ن اثن   ُت   ادلعل   وم إذا

 فكان الفرق بينهما واضحا بينهما. 

ق      ام  ال      ذيالبح      ث  -ٕ
زلم     د كام     ل رم     ا  ب     و

( ٜٕٓٓأنض                         ار )
حت    ت العن    وان "فعالي    ة 
اس        تخدام الص        ور يف 
ت   دريس مه   ارة الك   الم 
ب    التطبيق عل    ى معه    د 
عب  د ال  رمحن ب  ن ع  وف 
باجلامع             ة ا مدي              ة 

 مباالنج.
 
 
 

  اس   تخدام  عالي   ةفمعرف   ة
الص              ور يف ت               دريس 

 مهارة الكالم. 
  الوصول إىل نتائج نط ق

احل     روف م     ن سلارجه     ا 
األص             لية، وطالق             ة، 
واإلدل               ام ب               ادلفردات 
اللغوية، وتكوين اجلملة 
او الكلم    ة الص    حيحة، 
وارتف  اع ر  جاعة الطلب  ة 
ىف أداء الك                                         الم 
باس        تخدام الص        ور ىف 
 تدريس مهارة الكالم.

ن ت     دريس مه     ارة الك     الم باس     تخدام أ (ٖ)
الص        ور ينم         ى نط        ق احل         روف م         ن 
سلارجه        ا، حي        ث دل عليه        ا درج        ة 

 أو على مستوى مقبول.   ٚٚ،ٚٚ
أن تدريس مهارة الكالم باستخدام  (ٔ)

الصور ينمى إدلام الطلبة بادلفردات 
أو  ٓٛاللغوية، حيث دل عليها درجة 

 على مستوى جيد.
تخدام أن تدريس مهارة الكالم باس (ٕ)

الصور ينمى طالقة الطلبة ىف مهارة 
، ٕٕالكالم، حيث دل عليها درجة 

 أو على مستوى جيد. ٕٛ
أن تدريس مهارة الكالم باستخدام  (ٖ)
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الصور ينمى فهم الطلبة ىف القواعد، 
أو على  ٓٛحيث دل عليها درجة 

 مستوى جيد.
أن تدريس مهارة الكالم باستخدام  (ٗ)

ن اجلملة أو الصور ينمى الطلبة لتكوي
الكلمة الصحيحة، حيث أجاب 
ادلفحوصون السؤال الثاين إجابة تؤثر 

%. وأجاب ٓٙجدا تسعة طالب أو 
ادلفحوصون إجابة مؤثرة ستة طالب 

ٗٓ.% 
أن تدريس مهارة الكالم باستخدام  (٘)

الصور ينمى إدلام الطلبة بادلفردات 
أو  ٓٛاللغوية، حيث دل عليها درجة 

 على مستوى جيد.
أن تدريس مهارة الكالم باستخدام  (ٙ)

الصور ينمى رجاعة الطلبة ىف أداء 
الكالم، حيث أجاب ادلفحوصون 
السؤال الثالث إجابة تؤثر جدا عشرة 

%. وأجاب ٙٙطالب أو 
ادلفحوصون إجابة مؤثرة مخسة طالب 

 %.ٖٖ، ٖأو 
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 2اجلدول 

 الفروق بُت البحوث السابقة و حبث الباحث

 البحوث السابقة
 الباحث حبث

 نواحي الفروق ادلوضوعات
دراس     ة زلم     د ص     ا  حت     ت 
العن  وان "اس  تخدام القص  ص 
 واثره يف ترقية مهارة الكالم"

( رلتمع البحث  ٔ)
وعينتو  التالميذ يف 

 ادلرحلة الثانوية.
( ورك        ز زلم        د ص        ا  ٕ)

فعالي    ة اس    تخدام القص    ص 
ت           أثَتة يف ترقي           ة مه           ارة 

 الكالم يف ادلدرسة.

وعينت   و الطلب   ة بربن   امج  ( رلتم   ع البح   ثٔ
اخل   اص لتعل   يم اللغ   ة العبي   ة جبامع   ة موالن   ا 
مال           ك إب           راىيم اإلس           المية احلكومي           ة 

 ماالنج.
( أما الباحث ركز ع ن فعالي ة اس تخدام ٕ)

 اسلوب سرد القصة لتنمية مهارة الكالم.

زلم  د  ب  وق  ام  ال  ذيالبح  ث 
( ٜٕٓٓكامل رما أنص ار )

حت            ت العن            وان "فعالي            ة 
يف ت دريس  اس تخدام الص ور

مه   ارة الك   الم للطب   ة معه   د 
عب        د ال        رمحن ب        ن ع        وف 
 باجلامعة ا مدية مباالنج.

رلتمع البح ث وعينت و   (ٔ)
الطلب            ة يف ادلرحل            ة 
اجلامع       ة ىف مس       توى 

 الثاين.
ورك  ز زلم  د كام  ل رم  ا   (ٕ)

أنص       ار ع       ن فعالي       ة 
اس      تخدام الص      ور يف 
ت                   دريس مه                   ارة 

 .الكالم

 يهدف إىل فعالية استخدام اسلوب سرد
القصة يف تعليم مهارة الكالم بربنامج 

جامعة موالنا اخلاص لتعليم اللغة العربية 
 مالك إبراىيم ماالنج. 

ومعرفة مدى فعلية استخدام اسلوب سرد 
للطلبة القصة لتنمية مهارة الكالم 

بربنامج اخلاص لتعليم  – I  5الفصل
جامعة موالنا مالك إبراىيم اللغة العربية 

 ماالنج.
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 الفصل الثاين 

 اإلطار النظرى  

 

 هااملبحث األول: مهارة الكالم وتعليم

 مفهوم مهارة الكالم - أ

الكالال يف أ أ الالل العبالالة عنالالاألة عالالامل اد الالوات ادلملتالالمة  وع الالم ادل كع الال   الالومل ادل الال  

القالام  االال ملا الاليي   اله ع الف ا،لملالاظ   قالاي أ ممل اليف اال يف  وأ ا ال: ح ال  الالاةمل 

 .1اجل عة ادلرانة ادلملتمة

أمالالالا ال  ر الالالال ا  الالال: فيف لعكالالال يف المالالالومل قلالالالي الكالالال يف ادل :الالالو  الالالاليي   الالاله االالالف 

ادلالالالالال كع  ع الالالالالا أ ممل الالالالالف مالالالالالامل  ال الالالالالف  أو االالالالالا ر   ومالالالالالا وي  الالالالالا ر  مالالالالالا م الالالالالاعر 

وأفاسالالالتا  ومالالالا  ار االالالف عقعالالالف مالالالامل ألأي أو الكالالالر  ومالالالا  ر الالالم أ   الالال و  االالالف  الالال   مالالالا 

  قالالالالة وام الالالالتاب  مالالالالب  الالالال ة أ ال  نالالالال  وسالالالال مة أ م عومالالالالات  أو لالالالالو قلالالالالي  أ 

 .2اد اء

 

                                                      
1
 .796(  صمل 1972 نة اإلس متة    )تراتامل مك2ج.   2ط.   املعجم الوسيط:  رل ب العبة ال راتة 

 .233صمل  مرجع سبق ذكره،زل م   ح الم ا   2
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 الكالمعليم مهارة أىداف ت - ب

 3وما أ   أ ماف ت عت  مماألة الك يف  يفمل

أ    :الالا ادلالال  ع  أ الالوات العبالالة ال راتالالة وأ   الالن ى أمالالواع ال الاله وال  بالالت  ادل  عالالال  ( أ

 وقلي ا:ر قة مقنولة ما أا اء ال راتة.

 ال  تت  ع م ال :ا ا  اد وات ادل  اهبة متتت ا واض ا  ( ب

 اجملاوألة ادل  اهبةج( أ    :ا اد وات 

  ( أ   مألك الملر  أ ال :ا ا  احلراات القص ة و احلراات ال:و عة

 ه( أ    ه عا أالكاأل  م   مما الصتغ ال  و ة ادل اسنة

و( أ    الالاله عالالالا أالكالالالاأل  م الالال  مما ال رتالالالايف الصالالال تل لباتالالال  الكع الالالة أ ال راتالالالة 

 اا ة أ لبة الك يف 

ل  نالال  ال الالملوي ملالالل ال الاليا  وال ،متالال  ز( أ    الال  ميف ا الالا اصالالامة العبالالة أ ا

 ومتتت  ال م  واحلاي ومرتايف المل ل و أزم  ف و   قلي مما  ع يف ادل كع  ال ريب

ح( أ   ك  الال  والالروة لملرتتالالة ا متالالة م اسالالنة ل  الالر  وم الال وى منالال ف وقمألتالالف  وأ  

     ميف  ي  اللروة أ إمتايف ع عتة اتصاي عصر ة

                                                      
3
وألات ادل رت ة اإلس متة )إ  تكومل م  طرائق تدريس اللغة العربية لغري الناطقني هبا،زل و  اامل ال اقة وألشمى أمحم   ت ة    

 130(  ص. 2003لعباتة وال عويف واللقاالة  
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 موما أ مواقال احلم   الن ت:ةط( أ    ه عا ممل ف ت ن ا واض ا وممل

ي( أ   الال  كا مالالا ال ملكالال  ااالعبالالة ال راتالالة وال  الالمث هبالالا ا الالكل م صالالل ومالالباا  

 .4لملبات زم تة مقنولة

 بعض اجلوانب املهمة يف تعليم الكالم  - ج

"ت عالالالت   و والالالة لوامالالال  مم الالالة أ ت عالالالت  الكالالال يف ع الالالم زل الالالو  اامالالالل ال اقالالالة أ ا ااالالالف

 الر  تمأل  الف"  و اليف ال :الا   -ممااعف -العبة ال راتة لع ا ق  اعبات أارى  أس ف

 5 وادلملر ات  والقواعم.

 ملالنطق -1

ما أ   اجلوام   اجلام  الصويت  إق  رى الباو و  ادمهتالة الكالهى ل  عالت  ال :الا 

م ي النما ة ت عت ا   ت ا  وال :ا  و ادلرتمر اخلاأللى ل  عتالة الكال يف  الادل ال  ب 

  الالرى مالالا ع عتالالة الكالال يف إ   الاليا ادلرتمالالر اخلالالاأللى ذلالالا. ومالالا   الالا  الال  أ   كالالو  

 .  6ال :ا سعت ا االتا ما ادا:اء

 ملاملفردات -2

                                                      
 77  ص. مرجع سابق. ع ر الصم ا   4

5
)الر اضمل اجلام ة أيف   1ط.  ،طرق تدريسو -مداخلو -تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى، أسسواامل ال اقة     زل و  

 . 163-159(  صمل 1985القرى  

6
 .90  صمل مرجع سابق ذكرهأمحم مماوأل  ععى  
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ت م ت  تالة اللالروة العبو الة  المالا مالا أ الماف أي ا:الة ل  عالت  لبالة أل نتالة  قلالي أ  

ا الالالا أيفالالالا أ قات الوقالالالل وسالالالامل ال ملكالالال    ادلملالالالر ات  الالاليف أ وات محالالالل ادل الالال  

 ر الالم   النالالادلملر ات   الال :تب ادلالال كع  أ   ملكالالر ك  الالبل  الكالالر  إم اع الالات   الالل مالالا

وعا ة ما تك    ادلملر ات أ العبة ادل نتالة مالا اال ي ممالاألات ا سال قناي و اليف 

ا سالالال  اع والقالالالالراءة  ك تالالالال،يت مماألتالالالا الكالالالال يف والك ااالالالالة ال مل الالال ا  اجملالالالالاي ل   ت م الالالالا 

وال الالالالالمأل   ععالالالالالى اسالالالالال  مامما  م الالالالال   الالالالاليا أ  الكع الالالالالات   ت عالالالالال  إ  مالالالالالا االالالالال ي 

ملو ة أو موضالالالالوعات لعقالالالالراءة  ال الالالتا   أي مالالالالا االالال ي اسالالالال  مامما أ مواقالالالالال شالالال

ولالاليلي  ملنالالل تقالالمم الكع الالات لعماألسالال  مالالا االال ي موضالالوعات   كع الالو  التمالالا  

 .                                  7حبت  ت  اوي  ي  ادلوضوعات لوام  مم ة ما فتاهت 

 مل القواعد -3

العبالالالة ادل نتالالالة اإلشالالالاألة إم القواعالالالم  االالالل مالالالالرى الالالال ا مالالالا  م الالالل ادلم  الالالو  ا  عالالالت  

ا نالالم    كر الالا متامالالا  أمالالا ادل  ع الالو  لعبالالة أل نتالالة الكلالال ا مالالا  صالالرفو  االال،  القواعالالم 

لت الالالالل أمالالالالرا ضالالالالروأل ا أ ت عالالالال  اسالالالال  مايف العبالالالالة  أي لت الالالالل ضالالالالروأل ة أ ال  الالالالمث 

االعبالالة  ومم الالا  كالالا ادمالالر الل الالة فقتقالالة    كالالا إمكاأل الالا  و الاليف أ  العبالالة  ك مالالا 

 وعالالالة مالالالا القواعالالالم الالالالر   نبالالاليف أ    رالمالالالا ادلالالال كع  لتالالالما  والالالالر  الالال  أ نالالالا أ  رل

                                                      
 .161  صمل مرجع سايق اامل ال اقة    زل و  7
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  رالما الرا   أ ت ع ما سواء مت قلي أ وقل منكالر أو وقالل م ال،ار  وسالواء مت 

اوعيف أو اب  وعيف  ولا إق مقرأل  اليا إاالا مقالرأل  ولالا واعالو  متامالا اال،   ال واات 

ا  ا الالل ادل الالكعة  الالقواعالالم شالالت   تالالمأل ا القواعالالم    الالل و   الال   ال بعالال  ععتمالالا

 . 8ضروألي ل  ع  مماألات العبة

 وسائل مهارة الكالم - د

 ا ا الوسامل ال  عت تة ل  ع  مماألة ال :ا والك يفمل 

يفا م رترا ت   ميف العوفات الوار ة ل مأل   الماألس ععى ال :ا والك يف  د -1

   اعم الماألس ععى تصوأل ما    مث ع ف وت   ف ععى شرح ما  رى.

ت   ميف ادال يف اللاا ة أ عرض م رت  ل ع عة ما ا  األات أو الصوأل الر  -2

ت   الماألس ععى ال  ن  عا ال  ااب ال م  لعقصة الر    مث ع ما أو 

 ادلوضوع اليي  مألسف. 

صوأل ادل  ع عة ادلصافنة حلواأل م   هبمف تقر   ت   ميف الصوأل ادلملر ة و ال -3

 ادل   ع م الماألس.

                                                      
 . 134  صمل مرجع سابق ذكرهزل و  اامل ال اقة و ألشمي أمحم   ت ة    8
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    ميف أ نا قرص ال اعة ل  عت  الماألس  الوقل  وادلعصقات والن:اقات  -4

اله م ة  واألة ا   ايف الماألس   وليب ام نا م  وتمأل نم  ععى ال :ا و 

 .9ادلماألات العبو ة ادارى

 تقوًن مهارة الكالم -ىـ

 و وستعة دل رالة ال  امج ال  عت تة. ألأت سو رست يف أأل ك  و أمف وستعة أو 

ال:ر قة ادلرتنة جل ب النتامات عا أفواي ش ة مرتًرا إم م امج ت ع ف. وألأى موأل  

ما  ا  اما أ  ال قوم  و وستعة ل تل ال  امج ما وظامال ال:عنة أو رل وعة

 .10ال:عنة فىت   رف ادل ع  قمألة ال:عنة ا  ت ة واا ة

 وأّما اا ناأل الك يف ع م زل م ععى اخلوم  كو  ا ّمة  ر   م مامل

ع م،لوف لم ف. و قت  ععى  :ع  ما ال:ال  أ     مث عا موضو  (أ 

 أساس ال: قة والص ة.

 تولف إم ال:ال  أسئعةا ااتة أوشملمتة ت:ع  إلااات شملمتة قص ة؛ (ب 

                                                      

 .175  صمل جع سابق ذكرهمر عنم اجملتم ستم أمحم م صوأل  9 
10

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

 2008), p. 108 
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ما ادل كا أ  تكو  ادسئعة م  عة ععى شر   و بك ا  ال سناي  (ج 

وآار وقل ااف لإللااالة. وتن ا  ي  ال:ر قة ت اوي مجتب ال:ال ب 

  س  اع إم ال ناي.أ عامل الالوقل و ر قة ا

 تقميف إم ال:ال   وألة  :ع  م ف أ    عا ععتما شملمتا أ وقل زلم . (  

  بك  النا  أو أالر أ زلاوألة شملمتة فوي موضوع م   أو أ زلا وة  (ه 

 11فرة.

 ماختبار مهارة الكال -و

ومالالالا وسالالالامل قتالالالاس القالالالمألة الك متالالالةمل اا نالالالاأل ادسالالالئعة مك واالالالة  اا نالالالاأل اإلعالالالا ة 

ال ملمتة  اا ناأل ال  و ل  اا ناأل ادسئعة عا الصوألة  احملاوألة  ادلقااعالة احلالرة  ادلقااعالة 

 .12ادلولمة  ال  ن  احلر

ل:الال  أسالئعة مك واالة  ك  :عال  م الف الر  الا أ  اا ناأل ادسالئعة مك واالةمل   الا  الرى ا .1

  ت  ع ما شملمتا.

 اا ناأل اإلعا ة ال ملمتةمل   ا  :ع  ما ال:ال  أ   قوي ما    ب. .2

                                                      

 165 ص  (2000)ع ا    األ المل ح    اللغوية االختبارات  اخلوم ععى زل م  11 

 .113  ص. مرجع سابق زل م ععى اخلويل  12 
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اا ناأل ال  و لمل   ا  :ع  مالا ال:الال  أ  ّالّوي اجل الل الالر   ال  ما أو  قرؤ الا  .3

 س ملمايف.ما شكل إم اار  مل  ما ادونات إم ال مليف  ما ا اناأل إم ا 

اا ناأل ادسئعة عا الصوألةمل ت رض ععى ال:ال   وألة  :ع  م ف أ    عا ععتمالا  .4

حبالالم   فالالر. مالالل  اشالالرح مالالا تالالرى أ  الالي  الصالالوألة  و الالوز عالالا  ر الالا اإللااالالة عالالا 

 أسئعة زلم ة.

اا نالالاأل احملالالالاوألةمل   الالالا  ،االالالي  وأل الوالالالالم مالالالل  وال:الالالال  ااالالالر  وأل ا االالالا و   الالالاوألا   .5

 .عات احلتاةما موضو فوي موضوع 

اا نالاأل ادلقااعالة احلالرةمل   الا  قااالل ادل عال  ال:الال  ععالى امملالرا  و ولالف إلتالف أسالئعة  الال   .6

 زلم ة.

اا نالالاأل ادلقااعالالة ادلولمالالةمل   الالا  كالالو  ادل عالال  قالالم أعالالم أسالالئعة زلالالم ة مالالا قنالالل. وت الال   .7

 ادلقااعة والقا لألسئعة ادل مة م نقا.

ال:الال  أ   ال كع  دلالمة دالا  قالاما أ  اا ناأل ال  ن  احلرمل   ا  :ع  ادل ع  مالا .8

 موضوع ّم   لف.    

وقالالاي لتوامالالممومل إقامالالة اا نالالاأل الكالال يف ت   الالم ععالالى مرفعالالة ادلالال  ع .  ومالالا أشالالكاي 

ال  عت     :تب ادلمألس أ       ل ال:ر قة الرا عة أو ال:ر قة احلرة.  ال:ر قة الرا عالة 
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ع الالالامتة أو الك ااتالالالة أو   الالالاعمة ملالالالل ا ا نالالالاأل االقصالالالة أو ت نالالال  ال صالالالوص ادل قممالالالة ال

 .13الصوأل اجليااة. وأما اال:ر قة احلرة الإ  ادلمألس  بك ادل  ع  فرا أ ال  ن 

 

 

 

 توجهات عامة لتدريس الكالم -ز

الالر قالم ت الم  أ ت:الو ر تالمأل ا ممالاألة والت ا  عيف رل وعة ما ال ولتمالات ال امالة 

 14 الك يف أ ال راتة اعبة وامتةمل

تالالمأل ا الكالال يف   الالة مماألسالالة الكالال يف مل  قصالالم االاليلي أ     الالرف ال:الالال  االمل الالل  -1

 إم مواقال   كع  التما ا مل ف   أ    كع      ع ف

  الالاله ال:الالال ب عالالالا االالالهة مل  قصالالالم  الالاليلي أ   كعالالالال ال:الالال ب االالالالك يف عالالالا أ   -2

 شت  لتا لم ف عع  اف ..   نبيف أ     ع  ال:ال  أ  لم ف شت     مث ع ف.

ال مأل   ععى تولتف ا م نا مل لتا الك يف م ا ا آلتالا  الر   التالف ال:الال  عنالاألات  -3

 . م ت ة وق  ا  را  م ف الك يف. إ  الك يف م اط عقعيف مرا 

                                                      
13

 Djiwandono, M. Soenardi, Tes Bahasa dalam Pengajaran. ITB Bandung.1996,  h .69 
14
 .162-160  ص مرجع سابق ذكره  زل و  اامل ال اقة و ألشمي أمحم   ت ة 
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عميف ادلقا  ة والالرة ال صال تلمل مالا أالالر ادشالتاء فرلالا لع   المث وإفنا الا لالف  -4

أ   قا  ف اآلارو . وإقا اا   يا  صم  ععى ادل  مو  أ لباهت  ادويل المو 

 أالر  مقا اال  نة لع   مو  أ لبات وامتة.

م الالالالال وى ال وق الالالالالاتمل مالالالالالا ادل ع الالالالال  مالالالالالا ت  الالالالالم توق اتالالالالالف ا الالالالالا سالالالالالنا القالالالالالوي عالالالالالا  -5

مكامالالالات احلقتقالالالة لع:الالالال   الترتالالالل  رالالالالب ال:الالالال   و  الالال  لف ععالالالى اسالالال تملاء ا 

القالالالوي ك  عومالالالف إ  ع  كالالالا ع الالالم م الالال وى ال وق الالالات. إ  احلقتقالالالة الالالالر   نبالالاليف أ  

  رالمالالا م عالال  ال راتالالة اعبالالة وامتالالة أ  ادل نتالالة  اا الالة إ  ت عالال  ال راتالالة و الالو انالال   

  يف.  مأل أ   صل إم م  وى ال رب ع م مماألس ف مماألة الك

ال الالالالمألجمل   :الالالالا منالالالالمأ ال الالالالمألج   الالالالا أ نالالالالا.. إ  الكالالالال يف  ا الالالالا قع الالالالا  ممالالالالاألة مرانالالالالة  -6

وم الالاط عقعالاليف م كامالالل.. وت ع الال   الالي  ادلمالالاألة   ّالالمث االال   الالويف ولتعالالة  و  االال  

ع الالتة وضالال ا ا. إيفالالا ع عتالالة ت الال بر  وق الالا وت :عالال  مالالا الصالاله واجلمالالم واحلك الالة 

ا مواقال الك يف ما   اسال  مالب االل ما   نبيف أ   عكف ادل ع . وععتف أ   مت  م

 م  و ات الماألس .

 أساليب تعليم مهارة الكالم  - ح

 ادسعوب ادلناشر -1
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و و ما ادسالت  ال ام ة اإلس  مايف أ ت عت  و ت ع  العبات 

ادل نتة  ول ل  يا ادسعوب  و ما شاع ت  ت ف اال:ر قة ادلناشرة. والملكرة 

دسعوب  يف ألا  الكع ات اادشتاء المالة ادساستة الر  قويف ععتما  يا ا

ععتما  ك ألا  ادشتاء اال تا   ك ألا  ال تا  اا ل  ن  أ العبة ادل  ع ة  و ا 

أ  ال تا  قم  كو  الكرة أو فم لا فتو ا اام   الإمف  ،يت ا م قلي ألا  

 15ال تا  هبيا ادل   ااخلهة احلقتقتة الر أع:ل الملكرة مننما احلقتقيف.

 أسعوب ادع اي واحلراات ال  لتعتة -2

 ة وما ممت ات  يا ال    أمف  قميف لعماألس  مماألسة لبو ة ععى  أللة ان

ما الص ة الادا:اء عا ة ما تكو  قعتعة د  ت ع ل ادفماث ّك  ال  ن  و 

 ولمف  الكل مجعة تن ي لع  عة ال التة  و يا ادل :ا و ال  ع ل   ل ال: ب 

 قا أل ا ععى إ ألاك اخل:، وال ص تل لن نم  الن ا.

وايلي أمف  كا الماألس ما ال ت:رة ععى م اين الكع ات ا مولة 

ألتناط الكع ة    ا ا مناشرة إما أ شكل ال يفء المالة ععتف  و  يا ووضوح  

                                                      
 ادل رت ة م  وألاتمل إ  ت كو)  هبا الناطقني لغري العربية اللغة تدريس طرائق   ت ة  أمحم وألشمي ال اقة اامل  و زل  15

 136 ص ,(يف2003 واللقاالة  وال عويف لعباتة اإلس م ة
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  اعم الماألس أ نا ععى أ    يار العبة أ مواقال الك يف اجلم مة ا كل 

 .16أسمل مما لو قممل لف م اين الكع ات أ مجل م ملصعة أو أ مملر ات م   لة

 أسعوب ادسئعة وادلواة  -3

ت  الالاله  الالالي  ال:ر قالالالة مالالالا أم الالال  ال:الالالر  وأا الالال:ما وأالر الالالا ال التالالالة أ تالالالمأل ا 

احملا والالالالة االعبالالالالة ال راتالالالالة  وعالالالالا ة مالالالالا  نالالالالمأ ادل عالالالال  اسالالالال  مايف  الالالاليا ادسالالالالعوب ا،سالالالالئعة 

وإلااالالالات قصالالال ة و مالالالب االالالو قالالالمألة الماألسالالال  ععالالالى اإلسالالال  ااة لع واقالالالال ال الالالملو ة 

 ع  إم مرافل أالر تقالمما  الت قالميف مالا ال المل إم ادل قالم  ومالا ادلواقالال    قل ادل

 17.الصب ة إم مواقال لو ر ة ت  بر  عمة  قاما

 

 

 

 

 

 

 
                                                      

 139 -138 ص  ونفس املرجع  ... راما   ت ة  أمحم وألشمي ال اقة اامل زل و 16

 140-139 ص  نفسو املرجع  ... راما   ت ة  أمحم وألشمي ال اقة اامل زل و  17
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 املبحث الثاىن: القصة

 مفهوم القصة - أ

اجل عالالالالالة مالالالالالا الكالالالالال يف أو احلالالالالالم   أو ادمالالالالالر أو القصالالالالالة لبالالالالالة  الالالالاليف الالالالالالر تك الالالالال  أو 

. وا : فا فكا ة ملر الة ت ال  م أفالماوما مالا اخلتالاي أو الواقالب أو 19أواخله 18ال ، 

 .20  وتنة ععى قواعم م ت ة ما الملا الك ايبم م ا م ا

 القصة أمهية - ب

ت م القصة ما أ   ال وامل الر تل  أل نة اإلم ا   ب ا اا  أيف انال ا  أ الال  ع  

 .21وىف ال مكا  وزما 

                                                      
 73  )ادلم  ةمل اعكاسا( ص.الوسيط معجم. إارا ت  أمتا وآارو    18

 3651  )لن ا مل  األ ادل األف(  اجملعم اخلاما   ص العرب لسان. ااا م رتوأل   19

 73   ص.مرجع سابق. إارا ت  أمتا وآارو    20

 136(  1983رةمل  األ ادل األف  )القا  التوجيو يف تدريس اللغة العربية،. زل و  ععى ال  ا    21
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 القصة أنواع  - ج

 لعقصة أمواع ال ة  م مامل 

 ما مافتة ا امما ت ق   إم ق   مل  ( أ

 قصة واق تة -1

 قصة اتالتة -2

 ما مافتة ف  ما ت ق   إم ق   مل ( ب

 القصة القص ة -1

 القصة ال:و عة -2

 ج( ما مافتة أ ماالما ت ق   إممل

ف م ما  و م ر النتعة ما النامل أو  الب  ألق عة ما اعقتة  واذلم -1

 الرقامل

الع ملتة  واذلمف م ما  و ال ن   االمعوة ما المعوات أو م ر الكرة ما  -2

ادالكاأل أو مرتر ة ما ال رتر ات ا:ر قة ألم  ة و أسعوب رلازى    

 مناشر.

و ملتة  واذلمف م ما  و عرض  وألة ما  وأل احلتاة احلاضرة أوال ااقة  -3

 ا أ قلي ما و ال لع اس ولألشتاء وما ّمث م م  او ما فوذل  
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الكا تة  واذلمف م ما  و ال  ر ة ما مهويف ال ملا االعملظ ال األ  -4

 أوادلوقال ادلن ي لت تب أ ال ملا ال روأل و   ل ع ما ا ا اذل ويف.

 أىداف القصة - د

ع مالالا الماألسالالو  القصالالة وسالالتعة ال الالالة مالالا وسالالامل الباتالالة احلم لالالة  لالاليا   نبالاليف أ     

 مل22ديفا  قا أ ماالا تراو ة  م ما

 متر  الماألس ععى ال  ن  وتن   التف الر نة أ القراءة وا   ع -1

ألس  ن  إلتف ادلمألسة وادلمألس ال ا ا ي القصة ت ووا الصعة ا  الما -2

 وادلمألس وتن  ال  قة ات م ا ععى احل  والر نة وا فبايف.

تل  ىف مملا الماألس اخلتاي وتريب ولمامف وت و   ف ا الملم  وف ا  -3

 ا س  اع.

 جماالت القصة -ىـ

 وما رلا ت القصة م مامل  

الملى    ال راتة  تمال القصة ىف تمأل ا موضوعات ال األ خ واجلبراالتا وال عويف  -1

  ا. و   

 وىف العبة ال راتة  ت مال القصة ىف الروعما ادل  عملة. -2

                                                      
22

 162(  ص. 1983)الكو لمل مك نة المل ح   تدريس الفنون اللغة العربية،أمحم مماوأل  .  
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  عناصر القصة -و

 :ملوضوعا  -1

 :خي األ القاص موضوعف ما

 جتاألاف م  او  ال ملا الن ر ة وسعواما وأ وامما  ( أ

  جتاألب اآلار امل م  او  اجمل  ب اال قم وال  عتل  ( ب

وقاال فمل م  او  موضوعات الكر ة  ( ج

  والع ملتة

ما ال األ خمل م  او  مناي ال  وب وادفماث  (  

  . الو  تة وال تاستة

  .  ال(  ما الوواما

 الملكرة ) الكرة القصة(   -2

 يف ولمة مرتر القاص أ احلتاة وم ك هتا الر     عصما القاألئ أ يفا ة 

القصة. وععى القاص أ        ال:رح ادلناشر؛ لئ    ق  أ  او ة الوعظ 

 . واإلألشا 

  :احلمث  -3
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 و رل وعة ادع اي الر  قويف هبا أا:اي القصة و  امويفا   وتكو  أ احلتاة 

 من:راة ك  رتنما القاص أ قص ف ا رتايف م  ا ل بمو قر نة ما الواقب.

تص ت ات عرض احلوا ث ت   تص ت ات عرض احلوا ث اوافمة ما ال:ر  

  الل وة اآلتتةمل

ت  ادفماث ما النما ة ك ت :وأل ض ا ترتت  ال وع ال قعتميمل والتف تر  (1

  . زمة سنيب

ال:ر قة الر ت :عا ما ال ما ة ك ت و  االقاألئ إم النما ة والرتروف  (2

  . وادل ا ات الر أ ت إم ال ما ة

ال:ر قة الر  نمأ الكات  احلوا ث ما م  صملما ك  ر  ال فا وة إم   (3

  . ادسناب الر أ ت إلتما

 احلنكة   -4

  واحلنكة ت،يت ععى موع  مهامل   يف الا ترتت  احلوا ث وسر  ا وت:و ر ا.

احلنكة احملك ة مل وتقويف ععى فوا ث مباا:ة م  محة ت  ااي فىت تنعغ  (1

  .اليألوة ك ت  مأل لو احلل
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احلنكة ادلملككة مل و  ا  وأل  القاص أفماوا م  م ة    مباا:ة اراا    (2

يف فوا ث ومواقال وش صتات     ب ات ما سوى ال ننتة   وإاا  

  .أيفا جتري أ زما  أو مكا  وافم

  :النتئ ا  ال مامتة وادلكامتة -5

النتئة ادلكامتةمل  يف ال:نت ة اجلبراالتة الر جتري التما ادفماث   واجمل  ب  (أ 

  . واحملت  وما التف ما ظروف وأفماث تنور أ ال  صتات

 . يف ادلرفعة ال األخيتة الر تصوأل ا ادفماثالنتئة ال مامتةمل   (ب 

  :ال  صتات -6

  ش صتات ألمت تة مل تع   اد واأل قات ادمهتة الكهى أ القصة. -1

ش صتات وامو ة مل  وأل ا مق صر ععى م اعمة ال  صتات الرمت ة أو   -2

  .ألا  ادفماث

 أمواع ال  صتات حب   اللنات والرتموألمل 

  . مب ادفماثش صتات مامتةمل ت :وأل   -1

ش صتات واا ةمل   ّمث أ تكو  ما أي تبت    وتنقى تصرالاهتا قات  -2

    ااب وافم     ب 

  ال:ر  الر   رض هبا القاص ش صتاتفمل
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ال:ر قة ال  عتعتةمل والتما  رس  القاص ش صت ف وعوا ملما  -1

  . و  ق  ععى تصرالاهتا

اتف   و بك ال  صتة ال:ر قة ال  لتعتةمل والتما   ّ يف القاص ق  -2

  . ت ه عا  نت  ما ما ا ي تصرالاهتا

  :ادسعوب والعبة  -7

  . ال ر مل و و مقل ادفماث ما  وألهتا ادل  تعة إم  وألة لبو ة  -1

  ولف و ث  ر مل

  .ال:ر قة ادلناشرةمل و كو  الكات  التما منألاا (أ 

ال ر  اليايتمل والتما   ل الكات  ما ممل ف إفمى ش صتات  ر قة   (ب 

  . القصة  و  ر  احلوا ث ان   ادل كع 

ت  احلوا ث اواس:ة الرسامل أو  ر قة الووامامل والتما   ر  الكا  (ج 

ادليارات. و يف الوستعة الر  رس  هبا الكات  لوام  النتئة 

 . وال  صتات

  :الصراع -8

  و ال صا يف ا  إألا ت  ا ر   

 موعا الصراع

http://www.3kalam.com/vb/t17367.html
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  . ااألليفمل ا  ال  صتات -1

   ااعيفمل أ ال  صتة ممل ما -2

  ال قمة واحللمل  -9

وي إم احلل.   ل ما النروألي أ   كو  ت،زيف ادفماث وت ااكما قنتل الو 

لكل عقمة فل؟  لتا ما النروألي قلي   الت كا أ  تكو  يفا ة القصة 

 ممل وفة  ت  معيف القاألئ أ   نب ال ما ة ا مل ف و تالف. 

 طرق سرد القصة -ز

 : قراءة مة القصة مناشرة ما الك اب (أ 

 ادلعومة الواض ة و ملنل ا  ت   القراءة ما ا اب ان  م  ا  االرسومات 

   الروا ة ال ملو ة لعقصة  و  ا اب (ب 

وت  يف  ي  ال:ر قة ع م ا  ملاي القمألة ععى البات  وا س  اع وا  باء 

 .اجلتم

ألوا ة القصة  صافنة الملامت  ادلعومة و ر ي ا شكاي ا ي الروا ة ا  ع ل  (ج 

 .ا فماث

 تاهت  ألوا ة القصة  صافنة توز ب ا  واأل ش ص  (  

 .ألوا ة القصة اواس:ة الصوأل (ه 
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 .ألوا ة القصة عا  ر ا الب اء  (و 

ألوا ة القصة اواس:ة ا  ملاي اا س  اع لقصصم  الياتتة عا اممل م   (ز 

 .وم ا ماهت 

 . ألوا ة القصة اواس:ة ال  لتل  (ح 

 ل لراءات ال التةمل ي  ال:ر قة  ام ما اتناع ادل ع ول  اح  

ااا األ ادل ع  القصة وا ماالما والملبة ال م تة وادلكامتة   ال  :ت مل   - أ

 . ادل اسنة ل  لتعما

 . وزلاولة اشراك اجل تب توز ب ا  واألمل ععى ال  متي - ب

ال :نتامل  نمأ ا  لتل القصة وا اي ا   ا ع ناأل أ ال عو ا أ ا  اء  - ح

 الصويت واحلرايف 

 و ات القصة ما افماث ومواقال ال قتت مل وتقويف   اق  م  فوي زل -  

 .23ت عت تة وا ماف تراو ة

 أسلوب سرد القصة لتعليم اللغة العربية يف مهارة الكالم -ح

 ال  متم -1

                                                      
23

 . http://google.com.2012اله    15 ،ام الناف  أ  ويف ادألا اء أ تاأل خ  :سرد القصة 
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تمل    لعقصة والتف  قميف ادلمألس لعقصة حبم   قص  أو ا،سئعة أ م   

 أوم كعة  عما.

 القاء القصة أو سر  ا -2

 اا تاأل ع وا  القصة -3

 م اق ة القصة -4

 ت ن  الماألس  عا القصة -5

 ك ت ن  ال: ب عا القصة اعب م  ال معة -6
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 الفصل الثالث

 منهجية البحث

 مدخل البحث ومنهجه -أ

م ذلذا الةحث هو ادلدخل الوصفي التجريييب الكمي، ويسمى إن ادلدخل ادلستخد

يف تةديي  هاةاي   أتةوو  تةرا الةصة صف كيفية  اتةتخدام ي الةاحثبالوصفي ألن 

عوى صوي  وصفي  هن حيث ادلعووهات ادلوجةوا  أناةاأ أطةةا  التعوةيل والةتعول   الكالم

اةةةتل بوصةةةفاا . كةةةان الوصةةةف يعتمةةةد عوةةةى اياتةةة  الوا عةةة  أو ال ةةةاهر ، ويالفصةةةليف 

وصةةفا ا يةةةا ويعةة  عااةةا تعةةةوا كيفيةةا أوتعةةةوا كميةةا. صةةالتعةو الكيفةةي يصةةف ال ةةاهر  

ويوضةةةص خصااصةةةاا، أهةةةا التعةةةةةو الكمةةةي يصةةةف وصةةةفا ي ميةةةةا يوضةةةص هةةةةداي هةةةةذ  

 1ال اهر  أو حجماا أو ايجات ايتةاطاا هع ال واهر ادلختوف  األخرى.

او  إعةةاا  تةةةكيو  ةي ألن الةاحةةث ي يوتةةدم  ةةدوا الوا ةةع إ ةةا  ةةةةةويسةةمى بالتجري

  و يةةاأ أنةةر هةةذ  الت يةةوات وهةةا ئةةد  هةةن طتةةاا . عويةةعةةن طريةةخ إاخةةا  ت يةةوات 

وعةةةة  ما جيةةةةري هةةةةذا الةحةةةةث باتةةةةتخدام رلمةةةةوعتني، تتكةةةةون هةةةةاتني ا مةةةةوعتني هةةةةن 

موعةةةةة  التجريةيةةةةة  هةةةةةي ا . (طالةةةةةةا 15)موعةةةةة  ال ةةةةةابا  ا و  (طالةةةةةةا 15)التجريةيةةةةة  

رلموعةة  جيةةري لةةا السةةووأ اخلةةاع، أهةةا رلموعةة  ال ةةابا  هةةي رلموعةة  ي جيةةري لةةا 

                                                      
 187، ع )1987ااي الفكر،  :عمان(، البحث العلمي ذو ان عةيدات وعةد الرمحن عدأ واألصد اأ، 1
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ا ا موعةةة  يف ا موعةةة  التجريةيةةة ، أهةةة تةةةرا الةصةةة سةةةتخدم إذن، ي 2السةةةووأ اخلةةةاع.

 ال ابا  ي تستخدهاا.

صةوي  العداية ، ال إلياا الةاحةث تكةون عوةىويسمى بالكمي، ألن الةياطات ئتاج 

أو يعاةةي وصةةفا ي ميةةا يوضةةص هةةةداي هةةذ  ال ةةاهر  أوحجماةةا وايجةةات ايتةاطاةةا هةةع 

  3ال واهر ادلختوف  األخرى.

 وعينته البحث جمتمع -ب

بال طاه  اخلاع لتعويل الو   العربي  جاهع  هويطا  طال رلتمع الةحث هل 

 33، ويةوغ عداهل I-5يعىن صصل  هالك إبراهيل اإلتالهي  احلكوهي  هايط 

 طالةا. 

 متغريات البحث -ج

 ، ومها ها يوي:ذكرمهاااأ هت وان يف هذا الةحث ياة ي ه

 (Independent Variableادلت و ادلستةل ) -1

                                                      
          2 Moch. Ainin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab, (Pasuruan: Hilal Pustaka, 2007), Hal 

78 

 187،  ع  مرجع السابق ذو ان عةيدات وعةد الرمحن عدأ واألصد اأ،  3         
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ادلت ةةو ادلسةةتةل يف هةةذا الةحةةث هةةو تةةديي  هاةةاي  الكةةالم باتةةتخدام اتةةوو    

تةةرا الةصةةة . وياةةد  الةحةةةث كمةةا تةةةةخ ذكةةر  إ  هعةةةةرص  هةةدى تةةة نو هةةذا ادلت ةةةةو 

 ع وهو كفاأ  الاوة  يف هااي  الكالم.ادلستةل يف ادلت و التاب

 (Dependent Variableادلت و التابع ) -2

ادلت ةةو التةةابع هةةو طةةوأ الفعةةل أو السةةووأ الاةةات  عةةن ادلت ةةو ادلسةةتةل. ويف هةةذا   

 ةةدي  الةةتكول عةةن العربيةة ، وهةةي بالو ةة  الةحةةث هةةو طتيجةة  الاوةةة  يف هاةةاي  الكةةالم 

كيةا الكومة  اى اثاانة  يف العربية  خاصة  اتوو  ترا الةص  لت  أصكاي  هستخدها

 يف ل   الكالم.

 أدوات البحث - د

األتاليا اليت تستخدم يف مجع بياطات وهعووهات الةحث يستخدم الةاحث   

 يف هذا الةحث األتاليا اآلتي :

 اطات: ايتتةأوي

 طاه  الب طال اطات جلمع الةياطات ادلتعوة  مبيو  يستخدم الةاحث ايتتة

 اع لتعويل الو   العربي  جاهع  هويطا هالك إبراهيل اإلتالهي  احلكوهي  هايط اخل

يف ادلستوى الثاين واهتماهال بتعّول الو   العربي  وخ اهتل طوا  تعول الو   العربي  

 .ترا الةص تديي  هااي  الكالم باتتخدام  هنوهو فال 
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 ناطيا: ايختةاي

اطات ادلتعوة  مبااي  الكالم يف تعةو يستخدم الةاحث ايختةاي جلمع الةي

. ويستخدم الةعديوايختةاي  الةةويهن ايختةاي  يتكونالةصص. هذا ايختةاي 

ترا وهةكالهتل يف هااي  الكالم باتتخدام  الاال الةاحث ايختةاي دلعرص   دي  

 . ويةوم الةاحث بايختةاي بعد أن متت إجراأات التديي .الةص 

 ناتمصادر البيا -هــ

 ولةيان هصااي الةياطات ميكن الةاحث يتل هذ  الةياطات و هصااي ها كما يوي:

 3اجلدول 

 مصادرها ومعايريهاأدوات البحث 

 الةياطات هصااي الةياطات أاوات الةحث الر ل

اياأ الاال  عن تديي  هااي  الكالم  الاال  ايتتةاط  1

 باتتخدام اتوو  ترا الةص  

)الةةوي ايختةاي  2

 والةعدي(

طتيجةة  هاةةاي  الكةةةالم باتةةتخدام اتةةةوو   الاال 

 ترا الةص  
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 أسلوب حتليل البيانات  -و

 ول الةاحث الةياطات لي  بعد اجتماأ الةياطات صحسا وإ ا أي ا  أنااأ مجع 

            الةياطات. ويف ئويواا يتةع الةاحث اخلاوات التالي :                                             

تا ةةيل وترتيةةا الةياطةةات يف عةةرا الةياطةةات، وهةةذا يةةةتمل عمويةة  التحريةةر وال -1

 . وكةةةذلك عمويةةة  اختصةةةةاي الةياطةةةات وتفريةاةةةا إ  الفكةةةر  والفصةةةةيو  اجلةةةداو 

ادلعياةة  أو إ  ادلوضةةوأ ادلعةةني. صعةةرا الةياطةةات كمجموعةة  الةياطةةات ادلا مةة  

 د أن ي خدها.وادلرتة  لتسايل تةرير وتعيني خاو  ي ب

تصايف الةياطات، بعد ها  ةام الةاحةث مجةع الةياطةات، صةالتةام يةةوم الةاحةث  -2

بتصةةايف الةياطةةات. واخةةل يف هةةذا التصةةايف ئديةةد وتعيةةني الةياطةةات الااصعةة  

والةياطات غو الااصع  حيت يةةي عاد الةاحث الةياطات الااصعة  صةةب باإلضةاص  

اا عوةةةى حسةةةا هةةةةكو  الةحةةةث الةةةيت إ  تفريةةةخ وتصةةةايف الةياطةةةات وتفصةةةيو

  دهاا الةاحث.                                

تفسةةةةو الةياطةةةةات،  وةةةةل الةاحةةةةث عةةةةن طريةةةةة  وصةةةةفي  الةياطةةةةات هةةةةن تاةيةةةةخ  -3

خاةةوات التةةديي  الةةذي  ةةام بةة  الةاحةةث أو ادلةةديأ. و وةةل أي ةةا عةةن طريةةخ 

 وصفي  طةاطات الاوة  عاد ها أجرى الةاحث العمل الوصفي.  
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 4اجلدول 

 = الدرجة املعدلة
 رلموأ الديج 

133%  
 رلموأ السؤا 

 معيار النجاح -ز

ودلعرص  جناح كّل الاال  صاحتاج إ  ها يسّمى بادلعياي األاىن لاجاح الااّل  

الذي يةري  ادلدّيأ بالا ر إ  الكفاأ  األتاتي  لواال ، وايج  الصعوب  لوماا ، 

. إذا كاطت طتيج  الاال  أعوى هن هذا ادلةياأ صال طاجحون 4والوتاال التعويمي 

اي الاجاح وإذا كاطت هتساوي  ب  أو أاىن ها  صال مل ياجحوا. ويةري الةاحث هعي

 باتتخدام تةدير هستوى الاوة  عوى أتاأ الديج  ادلعيايي  كما يوي:

 .73بالاسة  دلعد  طتيج  طوة  ادلستوى األو  يف ايختةاي  ري الةاحث طتيج   -1

 : 5والرهد ادلستخدم لوةحث عن هعد  هذ  الاتيج 

X = Σ x 

  n  

  يث:  

                                                      
3
 Khaeruddin, et all, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, Konsep dan Implementasinya di 

Madrasah, Yogyakarta, Pilar Media, 2007, h. 234. 
4
 
Suparman
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X =  ادلعد 

Σ x =  عدا طتيج  الاوة 

N =  عدا الاوة 

األو  يةري الةاحث هستوى اجليد. صيما  الفصلبالاسة  دلستوى طتيج  طوة   -2

 يوي جدو  يةني هعياي جناح الاوة  يف هذا الةحث:

 5اجلدول 

 معيار جناح الطلبة يف اإلختبار

 الاسة  ادلئوي  ) % ( الديجات هدى ادلستوى الر ل

 % 133 -%  93 133 – 93 ممتاز 1

 % 89 -%  83 89 – 83 جيد جدا 2

 % 79 -%  73 79 – 73 جيد 3

 % 69 -%  63 69 – 63 هةةو  4

 % 59 -%    3 59 – 3 ياتا 5
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 الرابع الفصل

 وحتليلها البيانات عرض

  بياناتال عرض -أ

  االختبار  -1

 اإلحصائي الرمز الباحث قدـيف البحث، ىذا يف البيانات حتليل وأما

 .البحث ىذا يف يستخدـ األسلوب فعالية عدـ أو فعالية لتعريف"( تػ" اختبار)

ستخدـ ا. فلذلك اجملموعتٌنالتعليم بٌن  تقديروأراد الباحث تعريف فروؽ 

قاما يف ذين للاعدي الباحث البيانات من نتائج االختبار القبلي واالختبار الب

أسئلة االختبار نستطيع أف ننظر يف و  .ةالضابط اجملموعةو  ةالتجريبػي اجملموعة

 SPSS الباحث استخدـ موعتٌنالتعليم بٌن اجمل تقديرولتحليل فروؽ . 3ادللحق 

versi 17. 

 الطالب نتائج الباحث عرضيس ،SPSS versi 17 الباحث للحي أف وقبل

 : التايل اجلدوؿ يف البعدية و القبلية اتاالختبار  لكل
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  7 اجلدول

ربنامج اخلاص لتعليم اللغة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الب القبلي ختباراال نتائج

 3122/3123 الدرسي السنة I  -6 لفصلل ماالنجاحلكومية 

 العربية اللغة:   ادلادة

  I  -5:   الفصل

 الضابطة:   اجملموعة

 اجملموعة القواعد ادلفردات صواتاأل التالميذ أمساء رقم

 57 33 17 17 ؼ أ 1

 66 35 17 18 ب ف ي 3

 56 36 19 17 ع ع أ 3

 51 19 16 16 أ ـ 4

 49 18 16 15 ؿ س ب 5

 58 31 19 18 ز ؼ 6

 48 18 16 14 ر ي 7

 56 18 17 15 ؼ ـ 8

 56 17 17 16 أ ؿ 9

 51 18 17 16 ر ـ 16

 56 17 16 17 س ب 11

 51 17 18 16 ي ح 13

 53 19 17 17 ف ص 13
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 47 16 16 15 ع ؼ ـ 14

 51 18 16 17 ف ز ب 15
 

 الضابطة اجملموعة يف القبلي االختبار تقدير: 8 اجلدول

 ويةادلن النسبة الطالب عدد التقدير تقديرال الرقم

 - - ممتاز 166 – 96 1

 - - جيد جدا 89 – 75 3

 % 7،6 1 جيد 74 – 66 3

 % 39،3 14 مقبوؿ 59 – 45 4

 - - راسب 44 من أقل 5

 % 166 15 اجملموع
 

 الضابطة اجملموعة يف الطالب بعض أف السابق اجلدوؿ يف وجد 

 ،الكالـ مهارة مادة يف اجلامعة حتددة الذي النجاح معيار يبلغوا مل%( 93،3)

 جيد تقدير على حصلوا خراآل بعضال وأما. مقبول درجة يف نتيجتهم ألف

(6،7)%. 
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 9 اجلدول

ربنامج اخلاص لتعليم اللغة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الب القبلي ختباراال نتائج

 3122/3123 الدرسي السنة I -6 لفصلل ماالنجاحلكومية 

 العربية اللغة:   ادلادة

  I -5:   الفصل

 التجريبية:   اجملموعة

 موعةاجمل القواعد ادلفردات األصوات التالميذ أمساء رقم

 67 35 33 36 غ ـ 1

 66 34 31 31 ج ف س 3

 66 31 36 19 ـ 3

 61 33 31 18 ب إ 4

 58 36 18 36 ش إ 5

 66 31 36 19 أ ي 6

 63 33 36 36 ب ؼ أ 7

 59 36 19 36 س ح 8

 51 17 16 18 ص أ 9

 66 33 19 19 ب ع 16

 58 36 19 19 ـ ح أ 11

 56 19 19 18 ب د 13

 59 36 19 36 ؼ ـ ؾ 13
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 56 36 18 18 ـ أ 14

 66 31 19 36 ب أ 15

 التجريبية اجملموعة يف القبلي االختبار تقدير: : اجلدول

 ويةادلئ النسبة الطالب عدد التقدير تقديرال الرقم

 - - ممتاز 166 – 96 1

 - - جيد جدا 89 – 75 3

 % 53،3 8 جيد 74 – 66 3

 % 46،7 7 مقبوؿ 59 – 45 4

 - - راسب 44 من أقل 5

 %166 15 اجملموع
 

 %(46،7) التجريبية اجملموعة يف الطالب بعض أف السابق اجلدوؿ يف ظهر 

 الذي النجاح معيار يبلغوا مل طالب أف مبعىن العدد وىذا مقبول تقدير على حصلوا

 جيد تقدير على حصلوا الطالب اقىب وأما. الكالـ مهارة مادة يف اجلامعة حتدده

 مقبوؿ أكثر التجريبية اجملموعة يف الطالب كفاءة أف تدؿ التقدير وىذه. %(53،3)

 .الكالـ مهارة مادة يف النجاح معيار من

 بٌن القبلي االختبار تقدير يف اختالؼ الباحث وجد السابقة، البيانات من مث 

 :التايل اجلدوؿ يف الباحث تصوري كما موعتٌن،اجمل
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 القبلي االختبار تقدير ناحية من الطالب عدد بني ادلقارنة:  21 اجلدول
 اجملموعتني يف

 

 اجملموعة التجريبية اجملموعة الضابطة  التقدير النتيجة الرقم
عدد 
 الطالب

النسبة 
 ويةادلئ

عدد 
 الطالب

النسبة 
 ويةادلئ

 - - - - ممتاز 166 – 96 1
 - - - - جيد جدا 89 – 75 3
 % 53،3 8 % 6،7 1 جيد 74 – 66 3
 % 46،7 7 % 93،3 14 مقبوؿ 59 – 45 4
 - - - - راسب 44أقل من  5

 

 جيد تقدير على صلواحي مل التجريبية واجملموعة الضابطة اجملموعة يف الطالب

 يف طالبا عشر أربعة ىناؾ و. طالب مثانية عليو حيصل جيد تقديرو  وممتاز جدا

 7 التجريبػية عةاجملمو  يف وأما مقبول، تقدير تقدير على حصلوا الضابطة اجملموعة

 مل اجملموعتٌن بٌن I -5 الفصل يف الطالب كفاءة أف تدؿ تقديرال وىذه. طالب

 لكوكذ وادلفردات األصوات ناحية من الكالـ مهارة تعليم النجاح معيار يبلغوا

 .القواعد

 .تلقاءا ستة درسوا نالذي طالبلل يالبعد االختبار الباحث دـقي وبالتايل
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  22 اجلدول

ربنامج اخلاص لتعليم اللغة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الب البعدي ختباراال نتائج

 3122/3123 الدرسي السنة I -6 لفصلل االنجمباحلكومية 

 العربية اللغة:   ادلادة

  I -5:   الفصل

 الضابطة:   اجملموعة

 اجملموعة القواعد ادلفردات األصوات التالميذ أمساء رقم

 63 35 19 19 ؼ أ 1

 63 33 19 36 ب ف ي 3

 63 33 36 36 ع ع أ 3

 59 31 19 19 أ ـ 4

 54 36 16 18 ؿ س ب 5

 63 33 36 19 ز ؼ 6

 55 36 19 16 ر ي 7

 56 36 19 17 ؼ ـ 8

 57 36 19 18 أ ؿ 9

 58 36 36 18 ر ـ 16

 57 36 19 18 س ب 11

 58 36 36 18 ي ح 13

 59 31 19 19 ف ص 13
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 54 19 18 17 ع ؼ ـ 14

 56 36 18 18 ف ز ب 15

 الضابطة موعةاجمل يف البعدي االختبار تقدير: 23 اجلدول

 ادلنوية النسبة الطالب عدد التقدير النتيجة الرقم

 - - ممتاز 166 – 96 1

 - - جيد جدا 89 – 75 3

 %36،7 4 جيد 74 – 66 3

 %73،3 11 مقبوؿ 59 – 45 4

 - - راسب 44 من أقل 5

 %166 15 اجملموع
 

 مث ،وممتاز جدا جيد تقدير على حتصل مل تقدير ،الضابطة جملموعةا ىذه ويف

 11 عليو حصل مقبول تقدير أماو  ،% 36،7أو الطالب 4 عليو حصل جيد تقدير

 اجملموعة يف الطالب الكالـ مهارة مادة يف التنمية عدـ على وتدؿ ،% 73،3 أو طالبا

 أف يستطيع الذي وغًنه التعليم طريقة يصلح أف العربية اللغة درسم على وجيب الضابطة

 ،ةالتجريبػي موعةاجمل  يف البيانات ننظر وبالتايل،. الكالـ مهارة يف الطالب كفاءة تنتمي

 :اجدوذل وىذا
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  24 اجلدول

ربنامج اخلاص لتعليم اللغة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الب البعدي ختباراال نتائج

 3122/3123 الدرسي السنة I -6 للفصل ماالنجاحلكومية 

 العربية اللغة:   ادلادة

  I -5:   الفصل

 التجريبية:   اجملموعة

 اجملموعة القواعد ادلفردات األصوات التالميذ أمساء رقم

 85 33 37 35 غ ـ 1

 86 34 37 35 ج ف س 3

 86 33 34 34 ـ 3

 83 34 35 34 ب إ 4

 84 33 36 36 ش إ 5

 84 34 35 35 أ ي 6

 88 34 37 37 ب ؼ أ 7

 83 33 35 35 س ح 8

 77 36 34 33 ص أ 9

 86 35 35 36 ب ع 16

 86 36 36 34 ـ ح أ 11

 78 36 35 33 ب د 13

 84 33 35 37 ؼ ـ ؾ 13
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 81 31 35 35 ـ أ 14

 88 33 38 37 ب أ 15

 التجريبـية موعةاجمل يف البعدي االختبار تقدير: 25 اجلدول

 ادلنوية النسبة الطالب عدد التقدير تقديرال الرقم

 - - ممتاز 166 – 96 1

 % 166 15 جيد جدا 89 – 75 3

 - - جيد 74 – 66 3

 - - مقبوؿ 59 – 45 4

 - - راسب 44 من أقل 5

 %166 15 اجملموع
 

 ىذه % 166 أو الباط 15 عليو حصل جدا جيد تقدير ،اجملموعة ىذه يف

 وال. الكالـ ادلادة يف النجاح معيار وتبلغ تميت البالط كفاءة أف على تدؿ تقديرال

 .وراسبأ ومقبولأ جيد تقدير على حصل أحد

 بٌن البعدي باراالخت تقدير يف اختالؼ الباحث وجد قة،الساب البيانات من 

 :التايل اجلدوؿ يف الباحث تصوري كما اجملموعتٌن،
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 البعدي تباراالخ تقدير يف اجملموعتني بني ادلقارنة:  26 اجلدول

 اجملموعة التجريبية اجملموعة الضابطة  التقدير النتيجة الرقم
 عدد

 الطالب
 النسبة

 ويةادلئ
 عدد

 الطالب
 النسبة

 ويةادلئ
 - -  -  - ممتاز 166 – 96 1

 % 166 15 - - جيد جدا 89 – 75 3

 - - % 36،7 4 جيد 74 – 66 3

 - - % 73،3 11 مقبوؿ 59 – 45 4

 - - - - راسب 44 أقل من 5
 

 جدا جيد تقدير على حصلوا الضابطة اجملموعة يف طالب ىناؾ ليس

 الباط 11 و ،جيد تقدير على واحصل الضابطة اجملموعة يف طالب 4 مث. وممتاز

 يوجد ال ةالتجريبػي اجملموعة ويف ،مقبول تقدير على حصلوا الضابطة اجملموعة يف

 .وراسبأ ومقبولأ جيد بتقدير طالب من

 اإلستبانة -3

 أسئلة بسبعة التجريبية اجملموعة يف الباحث ويأخذه ةاالستبيان الباحث يستخدـ

 :كالتايل

 ؟ القصة سرد أسلوب باستخداـ العربية اللغة أتعلم أف أحب -(1

 :كالتايل عنها فالبياف اإلجابة، ىذه على وللوقوؼ 
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 ) % ( ادلئوية النسبة العدد اإلجابة الرقم

 % 53،33 8 جدا موافق 1

 % 46،7 7 موافق 3

 - - جدا موافق غًن 3

 - - موافق غًن 4

 211% 26 اجملموعة

 التكلم يف وموافق جدا موافق يقولوف الطالب أف اجلدوؿ ىذا يف لنا يتضح 

 .القصة سرد طريقة باستخداـ

 ؟ باحلماسة القصة سرد أسلوب باستخداـ العربية اللغة أتعلم -(3

 :كالتايل عنها فالبياف اإلجابة، ىذه على وللوقوؼ 

 ) % ( ادلئوية النسبة العدد اإلجابة الرقم

 % 53،33 8 جدا موافق 1

 % 46،7 7 موافق 3

 - - جدا موافق غًن 3

 - - موافق غًن 4

 211% 26 اجملموعة

 باستخداـ وموافق جدا موافق يقولوف الطالب أف اجلدوؿ ىذا يف لنا يتضح 

 .القصة سرد  طريقة

 ؟العربية باللغة الكالـ مهارة تنمية يف يساعدين القصة السرد أسلوب -(3
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)  ادلئوية النسبة العدد اإلجابة الرقم
) % 

 % 53،33 8 جدا موافق 1

 % 46،7 7 موافق 3

 - - جدا موافق غًن 3

 - - موافق غًن 4

 211% 26 اجملموعة

 القصة سرد أسلوب أف يقولوف الطالب أف اجلدوؿ ىذا يف لنا يتضح 

 وىم ،جيدا الكالـ مهارة تعليم يف الطالب يساعد أف يستطيع

 . سرورب وفيتعلم

 ؟العربية باللغة الكالـ يف نفسي على أعتمد أىن أحس (4

 :كالتايل عنها فالبياف اإلجابة، ىذه على وللوقوؼ

 ) % ( ادلئوية النسبة العدد اإلجابة الرقم

 % 53،33 8 جدا موافق 1

 % 46،7 7 موافق 3

 - - جدا موافق غًن 3

 - - موافق غًن 4

 211% 26 اجملموعة
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 اتباع عدب ادلوافقة يقولوف الطالب أف اجلدوؿ ىذا يف لنا يتضح 

 فيدؿ اآليت الكالـ عملية يف يرغبوف ىم القصة سرد طريقة استخداـ

 .مقبوؿ ادلستوى يف أنو على

 ؟وتذكرىا فرداتادل حفظ علي ليسهل القصة سرد بأسلوب التعليم (5

 :كالتايل عنها فالبياف اإلجابة، ىذه على وللوقوؼ

 ) % ( ادلئوية النسبة العدد اإلجابة الرقم

 % 53،33 8 جدا موافق 1

 % 46،7 7 موافق 3

 - - جدا موافق غًن 3

 - - موافق غًن 4

 211% 26 اجملموعة

 عدب فقوموا جدا موافق يقولوف الطالب أف اجلدوؿ ىذا يف لنا يتضح 

 عملية يف سهولةبال وفيشعر  ىم القصة سرد طريقة استخداـ اتباع

 .الكالـ

 أسلوبب تعليمال بعد جيدا العربية باللغة تكلمال يف وشجاعيت مهاريت ظهرت (6

 ؟القصة سرد

 :كالتايل عنها فالبياف اإلجابة، ىذه على وللوقوؼ
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 ) % ( ادلئوية النسبة العدد اإلجابة الرقم

 % 53،33 8 اجد موافق 1

 % 46،7 7 موافق 3

 - - جدا موافق غًن 3

 - - موافق غًن 4

 211% 26 اجملموعة

 عدب وموافق جدا موافق يقولوف الطالب أف اجلدوؿ ىذا يف لنا يتضح 

 .الكالـ عملية يف ةشجاع مذل القصة سرد طريقة استخداـ اتباع

 سرد سلوببأ تعلمت أف بعد وصحيحا جيدا العربية باللغة أتكلم أىن أعتقد (7

 ؟القصة

 :كالتايل عنها فالبياف اإلجابة، ىذه على وللوقوؼ

 ) % ( ادلئوية النسبة العدد اإلجابة الرقم

 % 53،33 8 جدا موافق 1

 % 46،7 7 موافق 3

 - - جدا موافق غًن 3

 - - موافق غًن 4

 211% 26 اجملموعة

 عدب وموافق جدا افقمو  يقولوف الطالب أف اجلدوؿ ىذا يف لنا يتضح 

 .الكالـ عملية يف اجيد وفيتكلم ىم القصة سرد طريقة استخداـ اتباع
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 SPSS versi 17 التحليل تقدير -ب

 الضابطة للمجموعة البيانات حتليل -2

 27 اجلدول

  الزوجية العينات إلحصاء ت – اختبار

 احنراؼ N متوسط االختبار نوع العينة
 معياري

 معياري خطأ
 متوسط

 36636, 1،16393 15 16،3667 القبلي صواتاأل
 38396, 1،69978 18،3667 البعدي

 36667, 1،63386 15 16،9333 القبلي ادلفردات
 36667, 1،63386 18،9333 البعدي

 63843, 3،43389 15 18،9333 القبلي القواعد
 43644, 1،69631 31،6666 البعدي

 99459, 3،85363 15 53،1333 القبلي االختبار
 86666, 3،69839 58،3666 البعدي

 الصابطة اجملموعة من القبلي لالختبار دلعّدلةا تقديرفال مبعاملة القياـ وقبل

 .58،3666 عليها احملصوؿ ادلعّدلة تقديرفال املةمبع القياـ بعد أّما. 53،1333

. طالبا 15 عددىم يبلغ وبعدىا معاملة قبل ضابطةال موعةاجمل يف وادلشرتكوف

 البعدي االختبار يف أحسن الكالـ مهارة تعليم يف ناحية كل ادلعدلة تقديرو 

 .الضابطة رلموعة
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 28 اجلدول

   الزوجية العينات ارتباط

 الداللة ارتباط N العينة
 666, 834, 15 (والبعدي القبلي) األصوات
 667, 665, 15 (والبعدي القبلي) ادلفردات
 666, 885, 15 (ديوالبع القبلي) القواعد
 666, 935, 15 (والبعدي القبلي) االختبار

 

 ،834 عدد إىل األصوات متغًنات، بٌن االرتباطية تقديرال وتصل

 قيمة يف ننظر وعندما ،935 واالختبار ،885 والقواعد ،665 وادلفردات

% 95 الثقة بفرتة N= 15( اإلحصاء كتاب يف أنظر) Product-Moment اإلقرتاح

 الداللة والدرجة. اجلدوؿ -ت من أعلى احلساب-ت وتدؿ 1،7613 وىي

 وحقيقيا وثيقا ارتباطا ىناؾ أف ذلك ويعين. 6،65 من ببعيد أقلّ  وىي 6,647

 .وبعدىا ادلعاملة قبل االختبار تقدير بٌن
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 29 اجلدول

 الزوجية العينات ختباراال

 درجة ت اإلختالف ثقة فرتة% 6: زوجية اختالفات 
 احلرية

 حتماليةا
 احنراف متوسط

 معياري
 معيار خطأ

 متوسط
 أكثر أقل

 القبلي) األصوات
 (والبعدي

-3،66666 ,65465 ,16963 -3،36354 -1،63746 -11،833 14 666 

 القبلي) ادلفردات
 (والبعدي

-3،66666 ,84515 ,31833 -3،46863 -1،53197 -9،165 14 666 

 القبلي) القواعد
 (والبعدي

-3،66667 1،33386 ,31573 -3،74383 -1،38956 -6،546 14 666 

 القبلي) االختبار
 (والبعدي

-6،66667 1،53375 ,39661 -6،91663 -5،31731 -15،319 14 666 

 :الفروض

Ho  =وبعدىا معاملة قبل ادلعّدلة االختبار تقدير) متماثالف معّدالف البحث جملتمع 

 .  ظاىر فرؽ ذلا ليس/ متماثل

Ha  =وبعدىا معاملة قبل ادلعّدلة االختبار تقدير) متماثلٌن غًن معّدالف البحث معجملت 

 .  ظاىر فرؽ ذلا/ متماثل غًن

 :التقرير

 األصوات -أ

  .جدوؿ-تو  حساب -ت بٌن مقارنة على اعتمادا (1
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 - جدوؿ) اجلدوؿ إحصاء <( دلخرجات ت - عدد) احلساب إحصاء كاف إذا -

 .دودمر  (Ho) الصفري الفرض فإف( ت

 – جدوؿ) اجلدوؿ إحصاء >( دلخرجات ت - عدد) احلساب إحصاء كاف إذا -

 .مقبوؿ (Ho) الصفري الفرض فإف( ت

 11،833- ادلخرجات من للألصوات احلساب -ت أف ادلعلـو ومن

 هعدد% 95 الداللة الدرجة يف يوجد (Df = N – 1) اجلدوؿ -ت ومن

 الصفري الفرض فإفّ  تادلخرجا ت > اجلدوؿ -ت تقدير أفّ  مبا 1،7613

(Ho) ذلا/ متماثل غًن وبعدىا معاملة قبل ادلعّدلة االختبار تقدير مثّ، ومن. مردود 

  .ظاىر فرؽ

 احتمالية تقدير على اعتمادا( 3

 .مردود (Ho) الصفري فالفرض 6,65 < احتمالية كانت إذا -

 .مقبوؿ (Ho) الصفري فالفرض 6,65> احتمالية كانت وإذا -

 مع 11،833- احلساب -ت أف يبدو السابقة SPSS خمرجات ومن

 .مقبوؿ (Ho)الصفري فالفرض  6.65 > احتمالية أفّ  مبا.   6,666 احتمالية

  .ظاىر فرؽ ذلا/ متماثل غًن وبعدىا معاملة قبل ادلعّدلة االختبار تقدير مثّ، ومن
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 ادلفردات -أ

  .جدوؿ-تو  حساب -ت بٌن مقارنة على اعتمادا( 2

 ومن 9،165- ادلخرجات من للألصوات احلساب -ت أف ـادلعلو  ومن

 1،7613 هعدد% 95 الداللة الدرجة يف يوجد (Df = N – 1) اجلدوؿ -ت

. مردود (Ho) الصفري الفرض فإفّ  ادلخرجات ت > اجلدوؿ -ت تقدير أفّ  مبا

  .ظاىر فرؽ ذلا/ متماثل غًن وبعدىا معاملة قبل ادلعّدلة االختبار تقدير مثّ، ومن

 احتمالية تقدير على اعتمادا( 3

 مع 9،165- احلساب -ت أف يبدو السابقة SPSS خمرجات ومن

 .مقبوؿ (Ho) الصفري فالفرض  6.65 > احتمالية أفّ  مبا.   6,666 احتمالية

  .ظاىر فرؽ ذلا/ متماثل غًن وبعدىا معاملة قبل ادلعّدلة االختبار تقدير مثّ، ومن

 القواعد -أ

  .جدوؿ-تو  حساب -ت بٌن ارنةمق على اعتمادا (1

 ومن 6،546- ادلخرجات من ألصواتل احلساب -ت أف ادلعلـو ومن

 1،7613 هعدد% 95 الداللة الدرجة يف يوجد (Df = N – 1) اجلدوؿ -ت

. مردود (Ho) الصفري الفرض فإفّ  ادلخرجات ت > اجلدوؿ -ت تقدير أفّ  مبا

  .ظاىر فرؽ ذلا/ متماثل غًن وبعدىا معاملة قبل ادلعّدلة االختبار تقدير مثّ، ومن
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 احتمالية تقدير على اعتمادا( 3

 مع 6،546- احلساب -ت أف يبدو السابقة SPSS خمرجات ومن

 .مقبوؿ (Ho)الصفري فالفرض  6.65 > احتمالية أفّ  مبا.   6,666 احتمالية

  .اىرظ فرؽ ذلا/ متماثل غًن وبعدىا معاملة قبل ادلعّدلة االختبار تقدير مثّ، ومن

 االختبار -أ

  .جدوؿ-تو  حساب -ت بٌن مقارنة على اعتمادا (1

 15،319- ادلخرجات من ألصواتل احلساب -ت أف ادلعلـو ومن

 هعدد% 95 الداللة الدرجة يف يوجد (Df = N – 1) اجلدوؿ -ت ومن

 الصفري الفرض فإفّ  ادلخرجات ت > اجلدوؿ -ت تقدير أفّ  مبا 1،7613

(Ho) ذلا/ متماثل غًن وبعدىا معاملة قبل ادلعّدلة االختبار تقدير مثّ، ومن. مردود 

  .ظاىر فرؽ

 احتمالية تقدير على اعتمادا( 3

 مع 15،319- احلساب -ت أف يبدو السابقة SPSS خمرجات ومن

 .مقبوؿ (Ho)الصفري فالفرض  6.65>  احتمالية أفّ  مبا.   6,666 احتمالية

  .ظاىر فرؽ ذلا/ متماثل غًن وبعدىا معاملة لقب ادلعّدلة االختبار تقدير مثّ، ومن
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 التجريبية للمجموعة البيانات حتليل  -3

 :2 اجلدول

  الزوجية العينات إلحصاء ت – اختبار

 احنراؼ N متوسط االختبار نوع العينة
 معياري

 معياري خطأ
 متوسط

 34817 96115, 15 19،3667 القبلي األصوات
 34457 1،33453 35،6667 البعدي

 37374 1،44749 15 19،3333 القبلي ادلفردات
 36551 1,18333 35،6666 البعدي

 56366 1،94447 15 36،9333 القبلي القواعد
 43389 1،64173 33،4667 البعدي

 99936 3،87653 15 59،5333 القبلي االختبار
 86667 3،35659 83،1333 البعدي

 التجريبية اجملموعة من القبلي لالختبار دلعّدلةا تقديرفال مبعاملة القياـ وقبل

. 83،1333 عليها ادلتصل ادلعّدلة تقديرفال املةمبع القياـ بعد أّما. 59،5333

 تقديرو . طالبا 15 عددىم يبلغ وبعدىا معاملة قبل جتريبية رلموعة يف وادلشرتكوف

 رلموعة ديالبع االختبار يف أحسن الكالـ مهارة تعليم يف ناحية كل ادلعدلة

 .جتريبية
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 31 اجلدول

   الزوجية العينات ارتباط

 الداللة ارتباط N العينة
 668, 653, 15 (والبعدي القبلي) األصوات
 133, 417, 15 (والبعدي القبلي) ادلفردات
 663, 764, 15 (والبعدي القبلي) القواعد
 663, 763, 15 (والبعدي القبلي) االختبار

 

 ،653 عدد إىل األصوات متغًنات، بٌن تباطيةاالر  تقديرال وتصل

 قيمة يف ننظر وعندما ،753 واالختبار ،754 والقواعد ،417 وادلفردات

% 95 الثقة بفرتة N= 15( اإلحصاء كتاب يف أنظر) Product-Moment اإلقرتاح

 الداللة والدرجة. اجلدوؿ -ت من أعلى احلساب-ت وتدؿ 1،7613 وىي

 وحقيقيا وثيقا ارتباطا ىناؾ أف ذلك ويعين. 6،65 نم ببعيد أقلّ  وىي 6,647

 .وبعدىا ادلعاملة قبل االختبار تقدير بٌن
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 32 اجلدول

 الزوجية العينات ختباراال

 درجة ت اإلختالف ثقة فرتة% 6: زوجية اختالفات 
 احلرية

 احتمالية
 احنراف متوسط

 معياري
 معيار خطأ

 متوسط
 أكثر أقل

 القبلي) األصوات
 (البعديو 

-5،86666 1،61419 36186 -6،36164 -5،33836 -33،149 14 ,666 

 القبلي) ادلفردات
 (والبعدي

-6،36667 1،43759 37118 -7،66378 -5،47656 -16،883 14 ,666 

 القبلي) القواعد
 (والبعدي

-11،53333 1،46746 36341 -13،31376 -16،75391 -31،737 14 ,666 

 القبلي) االختبار
 (بعديوال

-33،66666 3،83337 73899 -35،16353 -33،63647 -33،373 14 ,666 

 :الفروض

Ho  =وبعدىا معاملة قبل ادلعّدلة االختبار تقدير) متماثالف معّدالف البحث جملتمع 

 .  ظاىر فرؽ ذلا ليس/ متماثل

Ha  =وبعدىا معاملة قبل ادلعّدلة االختبار تقدير) متماثلٌن غًن معّدالف البحث جملتمع 

 .  ظاىر فرؽ ذلا/ متماثل غًن

 :التقرير

 األصوات -أ

  .جدوؿ-تو  حساب -ت بٌن مقارنة على اعتمادا (1
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 33،149- ادلخرجات من ألصواتل احلساب -ت أف ادلعلـو ومن

 هعدد% 95 الداللة الدرجة يف يوجد (Df = N – 1) اجلدوؿ -ت ومن

 الصفري الفرض إفّ ف ادلخرجات ت > اجلدوؿ -ت تقدير أفّ  مبا 1،7613

(Ho) ذلا/ متماثل غًن وبعدىا معاملة قبل ادلعّدلة االختبار تقدير مثّ، ومن. مردود 

  .ظاىر فرؽ

 احتمالية تقدير على اعتمادا( 3

 مع 33،149- احلساب -ت أف يبدو السابقة SPSS خمرجات ومن

 .مقبوؿ (Ho)الصفري فالفرض  6.65 > احتمالية أفّ  مبا.   6,666 احتمالية

  .ظاىر فرؽ ذلا/ متماثل غًن وبعدىا معاملة قبل ادلعّدلة االختبار تقدير مثّ، ومن

 ادلفردات -أ

  .جدوؿ-تو  حساب -ت بٌن مقارنة على اعتمادا (1

 16،883- ادلخرجات من ألصواتل احلساب -ت أف ادلعلـو ومن

 هعدد% 95 الداللة الدرجة يف يوجد (Df = N – 1) اجلدوؿ -ت ومن

 الصفري الفرض فإفّ  ادلخرجات ت > اجلدوؿ -ت تقدير أفّ  امب 1،7613

(Ho) ذلا/ متماثل غًن وبعدىا معاملة قبل ادلعّدلة االختبار تقدير مثّ، ومن. مردود 

  .ظاىر فرؽ
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 احتمالية تقدير على اعتمادا( 3

 مع 16،883- احلساب -ت أف يبدو السابقة SPSS خمرجات ومن

 .مقبوؿ (Ho) الصفري فالفرض  6.65 > ماليةاحت أفّ  مبا.   6,666 احتمالية

 .ظاىر فرؽ ذلا/ متماثل غًن وبعدىا معاملة قبل ادلعّدلة االختبار تقدير مثّ، ومن

 القواعد -أ

  .جدوؿ-تو  حساب -ت بٌن مقارنة على اعتمادا( 1

 31،737- ادلخرجات من ألصواتل احلساب -ت أف ادلعلـو ومن

 هعدد% 95 الداللة الدرجة يف يوجد (Df = N – 1) اجلدوؿ -ت ومن

 الصفري الفرض فإفّ  ادلخرجات ت > اجلدوؿ -ت تقدير أفّ  مبا 1،7613

(Ho) ذلا/ متماثل غًن وبعدىا معاملة قبل ادلعّدلة االختبار تقدير مثّ، ومن. مردود 

  .ظاىر فرؽ

 احتمالية تقدير على اعتمادا( 3

 مع 31،737- احلساب -ت أف يبدو السابقة SPSS خمرجات ومن

 .مقبوؿ (Ho)الصفري فالفرض  6.65 > احتمالية أفّ  مبا.   6,666 احتمالية

  .ظاىر فرؽ ذلا/ متماثل غًن وبعدىا معاملة قبل ادلعّدلة االختبار تقدير مثّ، ومن
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 االختبار -أ

  .جدوؿ-تو  حساب -ت بٌن مقارنة على اعتمادا (1

 33،373- ادلخرجات من ألصواتل احلساب -ت أف ادلعلـو ومن

 هعدد% 95 الداللة الدرجة يف يوجد (Df = N – 1) اجلدوؿ -ت ومن

 الصفري الفرض فإفّ  ادلخرجات ت > اجلدوؿ -ت تقدير أفّ  مبا 1،7613

(Ho) ذلا/ متماثل غًن وبعدىا معاملة قبل ادلعّدلة االختبار تقدير مثّ، ومن. مردود 

  .ظاىر فرؽ

 احتمالية تقدير على اعتمادا( 3

 مع 33،373- احلساب -ت أف يبدو السابقة SPSS اتخمرج ومن

 .مقبوؿ (Ho)الصفري فالفرض  6.65 > احتمالية أفّ  مبا.   6,666 احتمالية

 .ظاىر فرؽ ذلا/ متماثل غًن وبعدىا معاملة قبل ادلعّدلة االختبار تقدير مثّ، ومن
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 للمجموعتني البيانات حتليل  -4

 33 اجلدول

   موعةاجمل إلحصاء ت – اختبار

 احنراؼ N متوسط االختبار نوع العينة 
 معياري

 خطأ
 معياري
 متوسط

 اجملموعة
 الضابطة

 36636, 1،16393 15 16،3667 القبلي األصوات
 38396, 1،69978 18،3667 البعدي

 36667, 1،63386 15 16،9333 القبلي ادلفردات
 36667, 1،63386 18،9333 البعدي

 63843, 3،43389 15 18،9333 القبلي القواعد
 43644, 1،69631 31،6666 البعدي

 99459, 3،85363 15 53،1333 القبلي االختبار
 86666, 3،69839 58،3666 البعدي

 اجملموعة
 التجريبية

 34817 96115, 15 19،3667 القبلي األصوات
 34457 1،33453  35،6667 البعدي

 37374 1،44749 15 19،3333 القبلي ادلفردات
 36551 1,18333  35،6666 البعدي

 56366 1،94447 15 36،9333 القبلي القواعد
 43389 1،64173  33،4667 البعدي

 99936 3،87653 15 59،5333 القبلي االختبار
 86667 3،35659  83،1333 البعدي



45 

 

 ادلعّدلة ـالكال مهارة تقدير أفّ  يبدو السابقة البيانات على اعتمادا

 أخرى وبعبارة.  53,3158 ضابطةال عةمو وجمل  83,6833  تجريبيةال عةمو جمل

 ختالؼبا الضابطة عةمو اجمل من أعلى معّدلة تقدير ذلا التجريبية عةمو اجمل فإفّ 

38,7675 . 

 االرتباطية تقديرال أف عرفنا لقد SPSS  من ادلخرجات نتائج على إعتمادا

 إىل( بعديالو  قبليال االختبار) متغًنين بٌن التجريبية عةللمجمو  األوىل ادلرحلة يف

 االحتمالية القيمة) 6,65 من ببعيد أقلّ  احتمالية قيمة مع 6,333 عدد

 تقدير بٌن وحقيقيا وثيقا ارتباطا ىناؾ أف ذلك ويعين(.  6,666 للمخرجات

 .وبعدىا ادلعاملة قبل االختبار

 أف .ت – دوؿجب ارنامقو  ت – حساب تقدير إىل نظرنا إذا وكذلك

 (Df = N – 1) ت – اجلدوؿ ومن 16,463- ادلخرجات من ت – احلساب

 > ت – اجلدوؿ تقدير أفّ  مبا.  3,63 عدد% 95 أصلية داللة قيمة يف يوجد

 ادلعّدلة االختبار تقدير مثّ، ومن. مردود (Ho) الصفري الفرض فإفّ  ادلخرجات ت

 .ظاىر فرؽ ذلا/ متماثل غًن وبعدىا معاملة قبل

  16,463- احلساب ت أف يبدوف ،احتمالية تقدير على نظرنا إذا وأما

 الصفري الفرض كافف  6,665 > احتمالية أفّ  مبا.   6,666 احتمالية مع
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(Ho) ادلعّدلة االختبار تقدير يف أف ىذا ومعىن .مقبوال ادلباشر والفرض ا،مردود 

 .ظاىر فرؽ ذلا/ متماثل غًن وبعدىا معاملة قبل

 الزوجية العينات ارتباط أف عرفنا الضابطة للمجموعة الثانية ادلرحلة نوم

 القيمة ألف 6,65 من ببعيد أقلّ  احتمالية قيمة مع 6,469 عدد إىل تصل

 وحقيقيا وثيقا ارتباطا ىناؾ أف ذلك ويعين. 6,666 للمخرجات  االحتمالية

 .وبعدىا ادلعاملة قبل االختبار تقدير بٌن

 – جدوؿ تقديرب  ونقارهنا  ت – ختبارا تقدير إىل نظرنا إذا وكذلك

 – Df = N) ت – اجلدوؿ ومن 3,598 ادلخرجات من ت – احلساب أف ت،

 ت – اجلدوؿ تقدير أفّ  مبا.  3,636 عدد% 95 األصلية داللة يف يوجد (1

 تباراالخ تقدير مثّ، ومن. مقبوؿ (Ho) الصفري الفرض فإفّ  ادلخرجات ت <

 .ظاىر فرؽ ذلا ليس وبعدىا لةمعام قبل ادلعّدلة

 مع  3,598 احلساب ت أف يبدوف احتمالية تقدير على نظرنا إذا وأما

 (HO) الصفري فالفرض  6,665 < احتمالية أفّ  مبا.   6,666 احتمالية

 فرؽ ذلا/ متماثل غًن وبعدىا معاملة قبل ادلعّدلة االختبار تقدير مثّ، ومن. مردود

 .أيضا ظاىر
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 تقدير أفّ  يبدو ادلستقّلتٌن للعينتٌن ت – اختبار=   ثالثةال ادلرحلة ويف

 ضابطةال عةمو جملاو  83,6833 تجريبيةال عةمو جملا ادلعّدلة الكالـ مهارة

 من أعلى معّدلة تقدير ذلا التجريبية عةمو اجمل فإفّ  أخرى وبعبارة.  53,3158

 . 38,7678 بإختالؼ  الضابطة عةمو اجمل

 تعليم يف للمجموعتٌن والبعدي القبلي االختبار تقدير الباحث دـق

ادلستعملة نطق األصوات نطقا سليما و اختيار ادلفردات  ناحية من الكالـ مهارة

 ومن ،القصة سرد بطريقة مسىاالالصحيحة واستخداـ الرتكيب الفعلى والرتكيب 

 جملموعةا القبلي االختبار تقدير أف خصلي أف الباحث ستطيعي تقديرال تلك

 تقدير وكذلك الضابطة جملموعةا القبلي االختبار تقدير من أعلى التجريبية

 جملموعةا البعدي االختبار تقدير من أعلى التجريبية جملموعة البعدي االختبار

 نطق ناحية من يعىن األحسن نتيجتهم ادلهارات نواحي من وأما .أيضا الضابطة

ستعملة الصحيحة ادلاختيار ادلفردات  يعىن وناحيتٌن .سليما نطقا األصوات

مسى أسفل من نطقا سليما ألف يف كيب واالواستخداـ الرتكيب الفعلى والرت 

 اللغة العربية ادلهم ىم يستطيعوف ربنامج اخلاص لتعليمباليف  طالبالتكلم لدى 

 طريقة أف أخرى رةابعب أوأف يتكلموا باللغة األجنبية ولو غًن جيد وصحيح. 
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 اجملموعة يف تستعمل اليت التقليدية التعليم ريقةط بٌن وثيق تأثًن ذلا القصة سرد

 .الضابطة

 ةاناالستب بيانات حتليل -ب

ولتحليل البيانات اليت حصل عليها الباحث بطريقة االستبانة فيستخدـ   

 اجلدوؿ التايل كما سبق ذكره :

 34اجلدول 

 معايري نتائج االستبانة

 البياف تقديرال الرقم
 جدا موافق 166 – 76 1
 موافق 75 – 51 3
 غًن موافق جدا 56 – 36 3
 غًن موافق 35 – 1 4

ئهم يف مادة مهارة حظنا السؤاؿ األوؿ الذي يسأؿ عن آراوإذا ال   

 :ؿ ونتيجتهم كما يف اجلدوؿ التايل، فأجاب ادلفحوصوف السؤاالكالـ
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 35اجلدول 

 السؤال األول تفسري إجابة ادلفحوصني عن

 

 

 

فعرفنا أف السؤاؿ األوؿ أجابو ادلفحوصوف  34وإذا نظرنا إىل اجلدوؿ    

وتفسًنىا توافق جدا وىذه تعين بأف الطالب  166إجابة حيث نتيجتها ىي 

 الكالـ.حيبوف مادة مهارة 

 أسلوب باستخداـ العربية اللغة أتعلم وىو وإذا الحظنا السؤاؿ الثاين   

، فأجاب ادلفحوصوف السؤاؿ ونتيجتهم كما يف اجلدوؿ باحلماسة لقصةا سرد

 التايل:

 36اجلدول 

 السؤال الثاين عنتفسري إجابة ادلفحوصني 

 البياف تقديرال رقم السؤاؿ

 جدا موافق 166% 3

 بيافال تقديرال رقم السؤاؿ

 جدا موافق 166 1
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فعرفنا أف السؤاؿ الثاين أجابو ادلفحوصوف  35وإذا نظرنا إىل اجلدوؿ    

جدا وىذه تعين بأف قدرة الطالب  موافقوتفسًنىا  166إجابة حيث نتيجتها ىي 

 جدا. باحلماسة القصة سرد أسلوب باستخداـ العربية اللغة تعليميف 

 يف يساعدين القصة السرد األسلوبوإذا الحظنا السؤاؿ الثالث الذي    

ونتيجتهم كما يف ، فأجاب ادلفحوصوف السؤاؿ  العربية باللغة الكالـ مهارة تنمية

 تايل :اجلدوؿ ال

 37اجلدول 

 السؤال الثالث عنتفسري إجابة ادلفحوصني 

 البياف تقديرال رقم السؤاؿ

 جدا موافق 166 3

أجابو ادلفحوصوف  الثالثفعرفنا أف السؤاؿ  36وإذا نظرنا إىل اجلدوؿ    

جدا وىذه تعين بأف ىذه الطريقة  موافقوتفسًنىا  166ىا ىي تقدير إجابة حيث 

 .دجب ليم مهارة الكالـيساعد الطالب يف تع

 الكالـ يف نفسي على أعتمد أىن أحس وىووإذا الحظنا السؤاؿ الرابع    

 ىم كما يف اجلدوؿ التايل :تقدير ، فأجاب ادلفحوصوف و  العربية باللغة
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 38اجلدول 

 السؤال الرابع عنتفسري إجابة ادلفحوصني 

 البياف تقديرال رقم السؤاؿ

 جدا موافق 166 4

فعرفنا أف السؤاؿ الرابع أجابو ادلفحوصوف  37ظرنا إىل اجلدوؿ وإذا ن   

جدا وىذه تعين بأف ىذه الطريقة  موافقوتفسًنىا  166إجابة حيث نتيجتها ىي 

 .حيس ثقة النفس لدى الطالب

 يسهل القصة سرد بأسلوب التعليموإذا الحظنا السؤاؿ اخلامس الذي    

صوف السؤاؿ ونتيجتهم كما يف ، فأجاب ادلفحو وذكرىا ادلفردات حفظ علي

 اجلدوؿ التايل :

 39اجلدول 

 السؤال اخلامس عنتفسري إجابة ادلفحوصني 

 البياف تقديرال رقم السؤاؿ

 جدا موافق 166 5
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أجابو ادلفحوصوف  فعرفنا أف السؤاؿ اخلامس 38وإذا نظرنا إىل اجلدوؿ    

 أف ىذه الطريقة جدا وىذه تعين موافقوتفسًنىا  166ىا ىي إجابة حيث تقدير 

 الكالـ.تنمي جدا مهارة 

 باللغة تكلم يف وشجاعيت مهاريتوإذا الحظنا السؤاؿ السادس الذي    

، فأجاب ادلفحوصوف السؤاؿ القصة سرد أسلوبب تعليمال بعد جيدا العربية

 ونتيجتهم كما يف اجلدوؿ التايل :

 :3اجلدول 

 السؤال السادس عنتفسري إجابة ادلفحوصني 

 البياف تقديرال لسؤاؿرقم ا

 جدا موافق 166 6

فعرفنا أف السؤاؿ السادس أجابو ادلفحوصوف  39وإذا نظرنا إىل اجلدوؿ    

جدا وىذه تعين أف ىذه الطريقة  موافقوتفسًنىا  166إجابة حيث نتيجتها ىي 

 الكالـ.يف مهارة  شجاعتهمتنمي جدا 

 ومناقشتها البيانات حتليل -ج

 وتفسًنىا، حتليلها ذلك بعد فيأيت البيانات، حثالبا عرض أف وبعد  

 فيحللها السابقة الصفحات يف الباحث قّدمها اليت البيانات على وباالعتماد
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 وحصيلة واالستبانة االختبارين بيانات إىل بالنظر أنو وىو: يلي كما الباحث

نطق األصوات نطقا سليما و اختيار ادلفردات ادلستعملة الصحيحة واستخداـ 

 قد كما –القصة سرد طريقة تطبيق بأف يشعر رتكيب الفعلى والرتكيب اإلمسىال

 أهنا ومثبت حيحص -الكالـ مهارة تنمي أهنا حيث من حبثو يف الباحث افرتضو

 متثيل يف الطالب محاسة تزيد أيضا إهنا بل الكالـ يف الطالب مهارة تنمي

 .الفصل مقدمة يف االستاذ من األوامر

: ةأسئل سبعة على حتتوي االستبانة أف حيث ستبانةاال بيانات ومن  

 سرد األسلوب باستخداـ العربية اللغة أتعلم أف أحب وىو األوىل بالنمرة السؤاؿ

 القصة سرد أسلوب باستخداـ العربية اللغة أتعلم وىو الثاين والسؤاؿ ،القصة

 هارةم تنمية على يساعدين القصة السرد أسلوب ىو الثالث والسؤاؿ باحلماسة،

 يف نفسي على دأعتم أتى  أحس ىو الرابع والسؤاؿ العربية، باللغة الكالـ

 يسهل القصة سرد بأسلوب التعليم ىو اخلامس والسؤاؿ العربية، باللغة الكالـ

 تكلم يف وشجاعيت مهاريت ىو السادس ؤاؿوالس وذكرىا ادلفردات حفظ علي

 أعتقد وىو السابع ؤاؿوالس القصة سرد أسلوبب جيدة أصبحت العربية باللغة

 .القصة سرد سلوببأ أتعلم أف بعد وصحيحا جيدا العربية باللغة أتكلم أىن

 .بالسرور الطالب ويشعر جيدا باألجوبة أسئلة وكل
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% من الطالب  166اجلداوؿ السابقة يستطيع أف يقاؿ أف  نظر إىلوبال  

 نطق خاصة يف الكالـيتفقوف مع فعالية استخداـ ىذه الطريقة لتنمية مهارة 

خداـ الرتكيب اختيار ادلفردات ادلستعملة الصحيحة واستو  سليما ونطق األصوات

 .مسىالفعلى والرتكيب اال

 نطق) الكالـمث إذا نظرنا إىل البيانات ادلكتسبة من خالؿ اختبار   

خداـ الرتكيب اختيار ادلفردات ادلستعملة الصحيحة واستو  سليما ونطق األصوات

درجة جيد جدا ويبلغوا  يف بالطال تقدير( عرفنا أف مسىب االالفعلى والرتكي

 معيار النجاح يف اجلامعة.
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 اخلامس الفصل

 اخلامتة

 البحث خالصة - أ

 :يأيت فيما تلخصي الدراسة ىذه يف الباحث هاإلي وصل اليت نتائجال إن   

نطق األصوات  ناحية يف الضابطة اجملموعة من املعّدلة القبلي االختبار تقدير -1

. 1862667 منها البعدي االختبار تقدير بينما 1662667نطقا سليما 

 .طالبا 15 عددىم يبلغ وبعده االختبار قبل الضابطة اجملموعة يف واملشًتكون

نطق  ناحية يف التجريبية اجملموعة من املعّدلة القبلي االختبار يرتقد أما

 منها البعدي االختبار تقدير بينما 1962667األصوات نطقا سليما 

 يبلغ وبعده االختبار قبل التجريبية اجملموعة يف واملشًتكون. 2567667

 غري وبعدىا معاملة قبل املعّدلة االختبار تقدير مث6ّ ومن .طالبا 15 عددىم

 . ظاىر فرق هلا/ متماثل

اختيار املفردات  ناحية يف الضابطة اجملموعة من املعّدلة القبلي االختبار تقدير -2

 منها البعدي االختبار تقدير بينما 1669333 املستعملة الصحيحة
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 يبلغ وبعده االختبار قبل الضابطة اجملموعة يف واملشًتكون. 1869333

 يف التجريبية اجملموعة من املعّدلة القبلي الختبارا تقدير أما .طالبا 15 عددىم

 االختبار تقدير بينما 1963333 اختيار املفردات املستعملة الصحيحة ناحية

 االختبار قبل التجريبية اجملموعة يف واملشًتكون. 2566777 منها البعدي

 معاملة قبل املعّدلة االختبار تقدير مث6ّ ومن .طالبا 15 عددىم يبلغ وبعده

 .ظاىر فرق هلا/ متماثل غري وبعدىا

استخدام  ناحية يف الضابطة اجملموعة من املعّدلة القبلي االختبار تقدير -3

 البعدي االختبار تقدير بينما 1869333 مسىاالالًتكيب الفعلى والًتكيب 

 يبلغ وبعده االختبار قبل الضابطة اجملموعة يف واملشًتكون. 2167777 منها

 يف التجريبية اجملموعة من املعّدلة القبلي االختبار تقدير أما .طالبا 15 عددىم

 تقدير بينما 2769333 مسىاالاستخدام الًتكيب الفعلى والًتكيب  ناحية

 قبل التجريبية اجملموعة يف واملشًتكون. 3264667 منها البعدي االختبار

 قبل ّدلةاملع االختبار تقدير مث6ّ ومن .طالبا 15 عددىم يبلغ وبعده االختبار

 .ظاىر فرق هلا/ متماثل غري وبعدىا معاملة
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 التوصيات -ب

اختيار و  سليما انطق األصوات نطق يعٌت نواحي يف الطالب كفاءة لتنمية

 نالحظ مسى6االاملستعملة الصحيحة واستخدام الًتكيب الفعلى والًتكيب املفردات 

 :اآلتية األمور

اختيار و  سليما ونطق األصوات نطق عٌتي نواحي يف الكالم مترين يأيت أن جيب -1

 شرح بعد مسىاالة الصحيحة واستخدام الًتكيب الفعلى والًتكيب املفردات املستعمل

 .شفويا عليو الطالب وتدريب التمرين يعاجلو الذي الفهم رتيبي املدرس

 ما بتصحيح طالب كل يقوم حيث الذايت التصحيح طريق عن التمرين صحيحت يتم -2

 كل كتب ملا املدرس حيصح طريق عن أو النموذجية6 اإلجابات مع تومبقارن كتب

 .طالب

 التدريبات من املزيد ويعطيهم الشائعة األخطاء طالبو مع املدرس يناقش أن جيب -3 

 .األخطاء ىذه ملعاجلة والتمرينات
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 االقرتاحات -ج

 العربية للغةبا كثريا ونيهتم نلذيل مفيدة البحث نتائج كوني أن الباحث رجوي  -1

 الطريقة الباحث قدم البحث6 ىذا يف ألن 6اإلسالمية واجلامعة املدرسة يف وتعليمها

 انطق األصوات نطق يعٌت نواحي ناحية من الكالم مهارة تدريس يف الفعالة التعليمية

املستعملة الصحيحة واستخدام الًتكيب الفعلى والًتكيب اختيار املفردات و  سليما

 تعلم يكونل الفصل6 داخل التعليم عملية يف الطريقة ىذه تطبيق ميكن حىت مسىاال

 .ومريح سهل العربية اللغة

 .  الكالم تعليم علمي أن املدرس من الباحث رجوي  -2

 العلمي البحث كتابةل  املراجع من مرجعا البحث ىذا يكون نأ الباحث رجوي  -3

 .الباحثني من لغريه املوضوع هبذا  املتعلق

 التعليمية الطريقة ىذه تطبيق يف البحث ىذا يطوروا أن اآلخرين الباحثني على ينبغي -4

 التعليمية الطريقة ىذه تطبيق يطوروا أن وأيضا العربية6 اللغة تدريس واقع يف األخرى

 .األخرى املوضوعات يف
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 78 تفسري إجابة ادلفحزصني عن السؤال اخلامس 28
 79 تفسري إجابة ادلفحزصني عن السؤال السادس 29

 

 قائمة املالحق
 

 املوضوع الرقم
 االختبار القبلي 1
 نبذة تارخيية عن ادلدرسة الثانوية احلكومية الواحدة الموجنان  2
نتائج ادلالحظة على أنشطة الطلبة يف تعليم مهارة القراءة باستخدام طريقة  3

 التدريس التباديل
 نظام طريقة التدريس التباديل 4
 نتائج الطلبة يف طريقة التدريس التباديل 5
 العمل باستخدام طريقة التدريس التباديلمالحظة عن سلوك الطلبة ورقة  6
 االختبار القبلي ودليل األجوبة الصحيحة 7
 االختبار البعدي ودليل األجوبة الصحيحة 8



 ورقة األجوبة 9
 تقسيم الفروق 14
 الصورة يف عملية التدريس 11
 دليل االستبيان 12
الثانوية احلكومية خطاب عميد كلية دراسات العليا إىل مدير ادلدرسة  13

 الواحدة الموجنان
خطاب مدير ادلدرسة الثانوية احلكومية الواحدة الموجنان إىل عميد كلية  14

 دراسات العليا
 بطاقة االشراف 15
 الباحثة بني السطور 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran  3 

Angket Pernyataan Instrummen Penelitian 

di Perkuliahan Khusus Pengembangan Bahasa Arab (pKpBa) UIN Maliki Malang 

 

A. Identitas Responden 

Nama     : ...................................                         Hari/tgl: ................................ 

Kelas       : .................................... 

 

B. Petuntuk Pengisian 

a) Bacalah sebelm mengerjakan! 

b) Berilah tanda [x] atau [v] pada kolom jawaban S [setuju], SS [sangat setuju], TS [tidak 

setuju], dan STS [sangat tidak setuju] sesuai dengan kenyataan sendiri! 

c) Apapun jawaban yang anda berikan, tidak akan mempengaruhi pada nilai hasil belajar 

anda. 

d) Terimakasih atas partisipasi dan bantuannya. 

 

No Peryataan S SS TS STS 

1 
Saya senang belajar bahasa Arab dengan 

menggunakan Uslub Sard al-Qishshah 

    

2 
Saya lebih semangat belajar bahasa Arab dengan 

menggunakan Uslub Sard al-Qishshah 

    

3 
Uslub sard al-Qishshah membantu saya dalam 

meningkatkan kemampuan berbicara bahasa Arab  

    

4 
Saya lebih semangat dan percaya diri untuk berbicara 

dengan bahasa Arab  

    

5 
Uslub Sard al-Qishshah memudahkan saya dalam 

mengingat dan menghafal kosa kata 

    

6 

Kemampuan dan keberanian saya dalam berbicara 

dengan bahasa arab lebih lancar dan berani setelah 

belajar dengan Uslub Sard al-Qishshah  

    

7 

Saya yakin dan akan lebih berani berbicara dengan 

bahasa Arab menggunakan gramatikal yang benar 

ketika saya belajar dengan menggunakan Uslub Sard 

al-Qishshah 

    

 

 

 

 



Lampiran  

Angket Pernyataan Instrummen Penelitian 

di Perkuliahan Khusus Pengembangan Bahasa Arab (pKpBa) UIN Maliki Malang 

 

A. Identitas Responden 

Nama     : ...................................                         Hari/tgl: ................................ 

Kelas       : .................................... 

 

B. Petuntuk Pengisian 

b) Bacalah sebelm mengerjakan! 

c) Berilah tanda [x] atau [v] pada kolom jawaban S [setuju], SS [sangat setuju], TS [tidak 

setuju], dan STS [sangat tidak setuju] sesuai dengan kenyataan sendiri! 

d) Apapun jawaban yang anda berikan, tidak akan mempengaruhi pada nilai hasil belajar 

anda. 

e) Terimakasih atas partisipasi dan bantuannya. 

 

No Peryataan S SS TS STS 

1 Saya senang belajar bahasa Arab      

2 
Dosen telah menggunakan teknik pengajaran yang 

menarik dalam mengajarkan kemahiran berbicara  

    

3 
Guru telah memberikan kesempatan yang luas untuk 

melatih kemahiran berbicara 

    

4 
Saya mampu dan lebih percaya diri berbicara bahasa 

Arab dengan lancar 

    

5 
Saya berbicara bahasa Arab denggunakan gramatikal 

yang benar 

    

6 
Dosen menggunakan / berbicara  bahasa Arab dalam 

menyampaikan pelajaran 

    

7 

Dosen berinteraksi dengan saya menggunakan bahasa 

Arab di dalam kelas/di luar kelas untuk melatih kosa 

kata yang telah saya pelajari 

    

8 
Saya sudah merasa puas dengan apa yang saya 

dapatkan dalam kemahiran berbicara bahasa Arab 

    

 

 

 

 



 1امللحق 

 اإلختبار القبلي

 األفكار الرئيسية التالية  مراعاةتكلم عن أحد املوضوعات التالية مع  -أ

 الصحة بني املاضي واحلاضر (1

 كيف رأيكم عن عالمة الصحة بني ادلاضي واحلاضر -

 قص أمام أصحابكم عن صاحبكم السمني يف فصلكم أو حارتكم  -

 كيف ىو يأكل، كيف ىو يف الفصل، كيف ينام أو مجيع أعمالو يف اليوم -

 ىل عنده مشكالت يف أعمالو -

 ريد أن يكون حنيفاكيف إذا كان ي -

 عمل املرأة خارح البيت (2

 كيف رأيكم عن ادلرأة اليت تعمل خارج البيت -

 جيب أن تعمل ادلرأة خارج بيتها -

 ماذا تفضل ادلرأة اليت تعمل خارج البيت أم داخل البيت -

 قص عن أسرتكم:

 ىل أمك أو أختك تعمل خارج البيت -

 اجلوائز (3



 ئز !قص عنك أو عن أصحابكم الذين ينالون اجلوا -

 من أين تلك اجلائزة ؟ -

 كيف ينالون تلك اجلائزة ؟ -

 كيف كانت ادلنافسة ىف تلك ادلسابقة ؟ -



 2امللحق 

 االختبار البعدي

 تكلم عن املوضوعني التاليني مع مراعاة األفكار الرئيسية التالية ! - أ

 العالقة بني اآلباء واألبناء (1

 قص أمام أصحابكم عن عالقتك بوالديك  -1

 ادلسئلة ىف نفسك، ماذا عملت وحتدثت مع والديك ! كيف إذا كنت عندك -2

 كيف إذا كنت عندك ادلشكلة ىف دراستك،  ماذا عملت وحتدثت مع والديك ! -3

 أيهما أقرب إليك عالقة األم أم الوالد! -4

 كيف يعاملك الوالد، ىل يعاملك مبعاملة األطفال ؟ -5

 الدين يدعو للنظافة (2

 كيف يتحدث  اإلسالم عن النظافة ! -1

 اإلسالم ادلسلمني على النظافة ؟ىل حيث  -2

 أذكر الدليل من القرآن والسنة! -3

 قص عن النظافة يف بيتك أو بيئتك الىت تعيش فيها ! -4
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