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وأحسناهللذلماجلزاء

 

 شكر و تقدير
الذياختارالعربيةوفضلهاعلىسائراللغات،والصالةوالسالمعلىاحلمدهلل

منأفصحمننطقبلغةالضادسيدناوموالنازلمدصلىاهللعليووسلموعلىآلو
:وبعد.وأصحابوذويالفضلوالكرامات

فلك,فلوسبحانوأذلجباحلمدوالثناء,وقدمّناهللعلّيباالنتهاءمنإعدادىذاالبحث
بعدمحد–علىجزيلنعمائكوعظيمعطائكويشرفٍت,احلمديااهللريبحىتترضى

أنأتقدمبالشكروالتقديروالعرفانإىلالذينكانذلمفضليفخروجىذا-هللتعاىل
فهذاالبحثادلتواضعاليتمإال,البحثإىلحيزالوجودومليبخلأحدىمبشيئطلبتو

باإلرشاداتوالتوجيهاتواالقًتاحاتوادلساعداتمناألساتيذواألستاذاتالكرامو
قدمالباحثةأوفرشكرىموتقديرىملكلمنبذلجهدهيفيلذلك،.الزمالءاألحباء

:وختصبالشكر.ادلساعدةعلىإدتامىذاالبحث
موالنامالكإبراىيم،مديرجامعةموجياراحرجواحلاجاألستاذالدكتورمساحة
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 .اإلسالميةاحلكوميةماالنجموالنامالكإبراىيمالدراساتالعلياجامعة

ادلشرفاألولالذيأفادالباحثة،احلاجزلفيمباركادلاجسًتالدكتورمساحة
علمياوعملياووجوخطواتويفكلمراحلإعدادىذاالبحثمنذبدايةفكرةالبحث

 .فلومناهللخَتاجلزاءومنالباحثةوعظيمالشكروالتقدير,حىتاالنتهاءمنو
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فحقايعجزلساينعنشكره,ادلشرفالثاين,مساحةالدكتورمفتاحاذلدىادلاجستَت
وتقديرهفقدقدمتللباحثةكلالعونوالتشجيعطوالفًتةإعدادىذاالبحثفلميبخل

وكانلتفضلومبناقشةىذا,بعلموومليضقصدرهيوماعنمساعدةالباحثةوتوجيهو
البحثأكرباألثريفنفسالباحثةفلومٌّتخالصالشكروالتقديرومناهللعظيم

.الثوابواجلزاء
كمايتقدمالباحثةبكلالشكروالتقديرإىلاألساتيذادلعلمُتيفقسمتعليم

اللغةالعربيةكليةالدراساتالعلياجامعةموالنامالكإبراىيماإلسالميةاحلكومية
فلهممنالباحثةكلالشكروالتقديرعلىماقدموهمنالعلوموادلعارف.ماالنج

.والتشجيعوجزاىماهللعٍّتخَتاجلزاء
كماأتقدمبكلالشكروالتقديرإىل

فَتجوالباحثةمنالقراءأن.أنىذاالبحثالخيلومناألخطاءوالنقائصوأخَتا
عسىاهللأنجيعلىذاالبحثمفيداونافعا.يقدموااالقًتاحاتلتحسُتىذاالبحث

.دلنيستفيدمنو،آمُت
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استخدامادلعلمذلامنكفاءةتعليماللغةالعربية،واالنىذاالوسائلالتعليميةسهلةورخيصةالثمن،وتفيد

تعملباعتبارىااداواتالبطاقات(Strip Story)القصةعلياألوراق.تعليممهارةالكالم كثَتيفترقية
عندعليأمحدمدكوراناالوراقادلقطعةمننوعالبطاقاتللوسيلة.للوسيلةالتعليميةاليتتعُتعمليةالكالم

يطلبمنكلتلميذان,ويفىذهالبطاقاتأجزاءمنقصة.التعليميةوىيبطاقاتالقصصالقصَتةاجملزأة
.يعيدترتيبىذهالبطاقاتحبيثتكونالقصة

يفتعليممهارةالكالم (Strip Story)األوراقىالقصةعلوسيلةاستخدامكيفأىدافىذهالبحثمعرفة
استخداممعرفةفعالية.الثاىنسوكارجاباسوروانجاوىالشرقيةللصفدرسةادلعارفالثانويةمبلدىالطالب

للصفدرسةادلعارفالثانويةمبيةمهارةالكالماللغةالعربيةقلًت (Strip Story)األوراقىالقصةعلوسيلة
.الثاىنسوكارجاباسوروانجاوىالشرقية

ومنهجىذاالبحثىوالبحثالتجريبالذياستخدمتوالباحثةللحصولعلىنتائجمنالتجربةيفالسنة
واإلختبار,م،واكتشفتالباحسةالبياناتمنخاللادلالحظةادلباشرة،وادلقابلة2013-2012الدراسية

.واإلستبانة
امانتائجىذاالبحثأناستخداموسائلالتعليميةوىيالقصةعلياالوراقعلياساسنظريةالتعليقفَتقي

وجودتأثَتبناءعليالنتيجةادلتحصلعليهامناخلتبارقبليوالعدييفمهارة.كفاءةالطالبيفمهارةالكالم
/t-table(2،05اكربمن(64،13)اننتيجةتاالخصاء (t-test)الكالمعنطريقةاختبارت

(Strip Story)األوراقىالقصةعلأنوسيلةواخلالصةمنذالك.ولذالكفروضالبحثمقبولة (2،76
.عندالطالبتعلممهارةالكالميفحتسُتافعاليةلو
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ABSTRACT 
 

Wulandari, Nawang, 2013, The Using of Strip Story in Learning Speaking Skill 

(an Experimental research at Senior High School Ma’arif Sukorejo 

Pasuruna), Thesis, Post-Graduate Program in Arabic Language Education, 

State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Supervisor I : Dr.  Zulfi Mubarok, M.Ag 

Supervisor II : Dr. Miftahul Huda, M.Ag. 

 
Keywords : The Strip Story, Speaking Arabic Skill 
 

Teaching aids that help the teaching and learning process by the effective 

activites and interesting in using the media a teacher doesn’t choose the teaching 

aids easy and cheap only, but the teaching aids that gives much benefits in 

developing the reading learning on the text comprehension and increase the 

language and language structure. Strip story is one of media/ case from teaching 

thah help the speaking proess. Ali Ahmed said, this Strip Story is teaching aids a 

kind of short story card that divided. And this cards is divided of story. The 

students is asked to arrange the cards to be a story. 

The research aimed at knowing the effectiviness of strip story teaching 

aids aplications in improving and developing atudent’s speaking skill of students 

of Senior high shool Ma’arif Pasuruan East java. 

The methodology of this research is empirical research used by the 

researcher to obtain result of the experiment  the school year 2012-2013, the 

researcher discovered teh data through direct observation and interview and test 

and questionnare. 

The result of can be concluded that: the test of pretest and post test result 

for text comprehension in showed that the t-count result (6,413) > t-table 

(2,05/2,76). So does the result of the tests for speaking skill its mean that there 

was significant for student’s speaking competence before and after the application 

of Strip Story.The application of “Strip Story” had effective and significant 

influence in developing student’s speaking skill. 

Based on this result research, be desirable that for researchers after this 

research for expand the speaking teaching aids or other learning, and to compare 

between the Strip Story Teaching aids and the other teaching aids. 
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ABSTRAK 
Wulandari, Nawang, 2013, Penggunaan Media Strip Story dalam Pembelajaran 

Bahasa Arab (Penelitian Eksperiment di SMA Ma’arif Sukorejo, Pasuruan 

Jawa Timur), Tesis, Program Pascasarjana Universitas Maulana Malik 

Ibrahim Malang. 

Pembimbing I : Dr. Zulfi Mubarok, M.Ag 

Pembimbing II : Dr. Miftahul Huda, M.Ag. 

 

Kata Kunci : Media Strip Story, Keterampilan Berbicara 

 

Media pembelajaran yang membantu pengajaran membaca melalui 

pembelajaran yang efektif dan menarik. Guru dalam memilih dan menggunakan 

media pembelajaran bukan hanya mudah dan murah saja tetapi media 

pembelajaran yang digunakan yang dapat memberi manfaat yang dapat 

meningkatkan pembelajaran kemahiran berbicara. Media Strip Story yang 

dimaksud adalah media pembelajaran yang berbentuk kartu potongan-potongan 

kertas sebagai alat bantu yang dapat membantu proses kemahiran berbicara siswa. 

Menurut Ali Muhammad Madkur, bahwa kepingan-kepingan kertas yang berjenis 

kartu media pembelajaran yaitu kartu yang berisi potongan-potongan cerita, setiap 

siswanya diminta untuk menyusun kartu yang berisi potongan-potongan cerita, 

setiap siswa diminta untuk menyusun kartu yang berisi potongan cerita menjadi 

cerita lengkap. 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penggunaan media 

Strip Story dalam pembelajaran keterampilan berbicara di SMA Ma’arif Sukorejo 

Pasuruan Jawa Timur, efektifitas penggunaan Media Strip dalam pembelajaran 

keterampilan berbicara siswa di SMA Ma’arif Sukorejo Pasuruan Jawa Timur. 

Penelitian eksperimen tahun ajaran 2011-2013, peneliti menggunakan 

observasi, wawancara, tes dan angket. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa 

penggunaan media Strip Story dapat meningkatkan kemampuan berbicara siswa. 

Berdasarkan hasil tes awal dan tes akhir dengan menggunakan t-test adanya 

pengaruh pada kemampuan berbicara. Hasil nilai pada kemampuan berbicara 

(6,413), > t- table (2,05/2,76).) ini menunjukan adanya efektifitas penggunaan 

media Strip Story dalam memperbaiki keterampilan berbicara bahasa Arab siswa. 

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka hendaknya para peneliti berikut 

untuk mengembangkan media pembelajaran berbicara yang lain untuk dapat 

dijadikan perbandingan antara media strip story dengan media pembelajaran yang 

lain. 
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الفصل األول 
 اإلطار العام

 
 مقدمة -أ

تعليم اللغات، الشك أن اللغة العربية ىي إحدى اللغات احلية الىت يزداد اإلقبال على يف  
ىي اللغة الثانية الىت جيرى تدريسها إجباريا يف بعض البالد اإلسالمية يف العامل . تعلمها يف أحناء العامل

كما ىي اللغة الرابعة أو اخلامسة من بُت أىم اللغات األجنبية الىت يتم تعليمها يف كثَت من البالد 
 1.األوروبية

وكذلك يف إندونيسيا قد جرى تعليم اللغة العربية يف مجيع أحناء البالد، بل إن عددا من ادلدارس 
وادلعاىد يف إندونيسيا ــ سواء ما ينتمى منها إىل معاىد الًتبية النظامية أوغَت النظامية وسواء ما ينتمى 
منها إىل مدارس حكومية أو مؤسسات ــ قد أدخلت اللغة العربية ضمن اللغات األجنبية احلية وقررهتا 

. وىذه احلالة وثيقة الصلة بسكان إندونيسيا الذين معظمهم يدين باإلسالم. من ادلواد الدراسية فيها
. فهم يعتربون أن اللغة العربية ىي لغة القرآن، لذلك ارتبطت باإلسالم ارتباطا كبَتا

 
ومما يؤسف لو أن تعليم اللغة العربية يف ىذه ادلدارس وادلعاىد بصفة عامة الحيقق الغايات 

ويظهر ذلك واضحا يف ضعف كفاءة الطالب يف استيعاب ادلهارات . ادلقصودة واألىداف ادلرجوة
وكثَت منهم الجييد اللغة العربية سواء أكانت مهارة االستماع أومهارة الكالم أومهارة القراءة . اللغوية

يف ىذا العصر، الذي حنن نعرف فيو أن اللغة العربية لغة رمسية يف ىيئة األمم ادلتحدة . أومهارة الكتابة
بل يستخدمها ادلسلمون وادلسلمات يف أحناء العامل للناطقُت هبا والناطقُت بغَتىا . بعد اللغة اإلجنليزية

من الضروري اإلىتمام بتعليم اللغة العربية للناطقُت هبا والناطقُت : وذلك مناسب بقول مدكور ان 
بغَتىا من العرب وادلسلمُت، فهي باإلضافة إىل أهنا اللغة العربية، فإهنا اللغة ادلقدسة دلا يبلغ على ألف 

                                                 
1
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وىذه اإلقًتاضات حتتاج إىل التحليل العميق والرباىُت ادلوثوقة اليت . 2مليون مسلم يف مجيع أحناء العامل
. سوف ال ختتلف بُت النظرية والتطبيق

لكن يف الواقع تعليم مهارة . و الكالم ىو ادلهارة اإلنتاجية األوىل، وادلهارة الرئيسية يف تعليم اللغة
الكالم حىت االن مازال حتت سيطرة ادلعلم واليتيح الفرصة لدى الطالب ليشًتكوا جبهد ونشاط يف 

األنشطة التعليمية والتدريبات حىت أن الدارسُت ال يستطيعون أن يتكلموا باللغة العربية ويشعرون بادللل 
أسباب ضعف الطالب يف التعبَت من ناحية : "وقد ذكر زلمد عبد القادر أمحد. يف تعلم اللغة العربية

فرضو عليهم ادلوضوعات التقليدية الضيقة وعدم تركو احلرية للتالميذ يف اختيار ادلوضوع، : ادلدرس ىي
وحديثو أمام الطالب باللهجة العامية، وعدم استغال لو لفرصة التدريب على التعبَت يف بقية فروع اللغة 

وىذه حتدث منذ العصر القدًن حىت . 3"العربية، وعدم اىتمامو بتوليد الدافع واقتناص الفرصة ادلطابقة
.  عصرنا احلاضر

ومما ال شك فيو أن استخدام الوسائل التعليمية ادلثَتة وادلالئمة سيساعد جداً يف حتسُت دافعية 
قال . ورغبات الطالب يف عملية التعليم، وىذه الدافعية أوالرغبات ستؤثر يف نتيجة الطالب يف التعلم

الطوحبى أن من أمهية الوسائل التعليمية يف رلاالت التعليم والتعلم أهنا من الشروط الىت تساعد على 
التعلم ووجود احلاجة للتعلم، وان يشعر الطفل بأمهية إشباع ىذه احلاجة، وديكن أيضا للوسائل التعليمية 

والشك أن الوسائل التعليمية . أن تؤدى إىل استثارة اىتمام الطالب وإشباع حاجتو للتعلم
ادلختلفةكالرحالت والصور واألفالم التعليمية والنماذج، تقدم خربات متنوعة يأخذ منها كل طالب ما 

وقال أيضا عمر ىاماليك كما نقلو أزىر أرشد أن استخدام الوسائل . 4حيقق أىدافو ويثَت اىتمامو
 5التعليمية يف عملية التعليم يستطيع أن ينمى الدافعية والرغبات وجيلب التأثَتات النفسية إىل الطالب،

                                                 
 45. ،ص(1991دار العلوم، : القاىرة)، تدريس فنون اللغة العربية على أمحد مدكور، 2
 .225: ، ص(1989منشرات جامعة دمشق، :  دمشق)، 1.، ططرائق تدريس اللغة العربية زلمد عبد القادر أمحد،3
 45-44. ص (1987, دار القلم : الكويت )  وسائل االتصال و التكنولوجيا في التعليم,   حسُت محدي الطوحبي 2
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و . و استخدام الوسائل التعليمية يف رلال تعليم اللغة ال سيما تعليم مهارة الكالم أمر ضروري
إذا كان ادلعلم يف اللغات األخرى قد أصبح قادرا على استغالل كافة اإلمكانات الىت تتيحها األجهزة 

ادلعاصرة يف رلال عملو، فإن معلم اللغة العربية مازال بعيدا عن استيعاب مدى خطورة ادلعينات ادلختلفة 
الصور : مع أن الوسائل التعليمية ادلناسبة لتدريس مهارة الكالم كثَتة منها. 6ال تعليم اللغة العربيةمجيف 

. 7و اللوحة و البطاقة
من إحدى ادلشكالت الىت وجدناىا يف تعليم اللغة األجنبية خاصة اللغة العربية ىي طريقة 

. إن يف عملية التعليم والتعلم عنصران مهمان ومها الطريقة و الوسائل التعليمية.واسًتاتيجية التعليم
وىذان العنصران ذوعالقة ببعضها بعضا، بأن يف اختيار إحدى الطريقة التعليمية ستكون مؤثرة للوسائل 

وهبذا يتضح لنا أن الوسائل التعليمية يف عملية التعليم والتعلم أمر مهم ال خيتلف فيو . 8التعليمية الفعالة
ولكن يف واقع التعليم والتعلم، نرى بأن بعض ادلعلمُت مل يهتموا ومل يستعملوا الوسائل التعليمية . إثنان

بل يفضل بعضهم الوسائل التعليمية التقليدية حيث يكتفون باستخدام . يف عمليتهم التعليمية إال نادرا
 السبورة والكتاب التعليمى القاصرين يف  إجناح عملية التعليم

درسة ادلعارف للصف الثاىن الثانوية سوكارجا امليف  هبا الباحثة تقاماليت  ادلبدئية حسبادلالحظة
أن الفشل يف مهارة الكالم باللغة العربية يواجهو أيضا الطالب يف ىذه باسوروان جاوى الشرقية،

قلة ميول الطالب يف درس . (2. )قلة كفاءة الطالب لتطبيق مهارة الكالم (1 ):ومن أسبابوادلدرسة، 
عدم استخدام الوسائل التعلمية ادلناسبة يف التعليم . (3)اللغة العربية عدم شجاعتهم يف التعبَت الشفهى 

فلذا، ىم يفضلون أن يسكتوا و يلعبوا مع زمالئهم اآلخرين عندما جيرى درس اللغة . مهارة الكالم
 .العربية

و استخدام الوسائل التعليمية يف رلال تعليم اللغة ال سيما تعليم مهارة الكالم أمر 
و إذا كان ادلعلم يف اللغات األخرى قد أصبح قادرا على استغالل كافة اإلمكانات الىت . ضروري

                                                 
 11:ص (م1983. جامعة ادللك سعود: الرياض) المعينات البصيرية في تعليم اللغةزلمود إمساعيل صيٍت، 6
 185:ص (م2009مؤسسة ادلًت : متارام) مدخل إلى تدريس اللغة العربية ملخص ابن أبي بكريفتح ادلوجود، 7

8
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تتيحها األجهزة ادلعاصرة يف رلال عملو، فإن معلم اللغة العربية مازال بعيدا مدى خطورة ادلعينات 
مع أن الوسائل التعليمية ادلناسبة لتدريس مهارة الكالم . 9ادلختلفة يف اجملال تعليم اللغة العربية

 .10الصور و اللوحة و البطاقة: كثَتة منها
ىذا يركز الباحثة حبثها على استخدام وسيلة القصة على األوراق  لتعليم مهارة الكالم، يف يف بناء 

 Strip)القصة على األوراقوسيلة تار الباحثة الوسيلة التعليمية البصرية وىي تخو. حجرة الدراسة

Story)رى الباحثة أن ذلذه الوسيلة مزايا يف عملية التعليم والتعلم بصفة خاصة يف تعليم مهارة الكالم ت
.  يف العربية  والتقل أمهية عن الوسائل األخرى

 درسة ادلعارف الثانوية للصف الثاىن سوكارجا باسوروان جاوى الشرقية  مبوجيرى ىذا البحث
وخيتار الباحثة ىذه ادلدرسة ألن ىناك، كما نقلو مدرس اللغة العربية، مشكالت يف تعليم وتعلم اللغة 

رى الباحثة أن ىذه ادلشكالت يرجع إىل ضعف عناية مدرسى اللغة العربية ت و11.العربية حتتاج إىل عالج
فيها بالوسائل التعليمية يف عملية التعليم رغم أهنم متخصصون يف اللغة العربية ومتخرجون من ادلعاىد 

فكثَت منهم اليتدربون على الوسائل التعليمية بل يستخدموهنا بصورة التناسب أحوال الطالب . الًتبوية
القصة على وسيلة استخدام "  الباحثة اختارتلذلك . وخصائصهم اجلسدية والنفسية والعقلية

درسة ادلعارف الثانوية للصف الثاىن سوكارجا  مبيف تعليم مهارة الكالم لدى الطالب(Strip Story)األوراق
 "باسوروان جاوى الشرقية

 
 أسئلة البحث  -ب

 :سئلة البحث التاليةألتريد الباحثة ان تعاجل ا, نظرا الىادلقدمة السابقة
  يف تعليم مهارة الكالم (Strip Story)كيف يتم استخدام وسيلة القصة على األوراق .1

 ؟ درسة ادلعارف الثانوية للصف الثاىن سوكارجا باسوروان جاوى الشرقية  مبلدى الطالب
  يف ترقية مهارة الكالم (Strip Story)وسيلة القصة على األوراقما مدى فعالية استخدام .2

 ؟ درسة ادلعارف الثانوية للصف الثاىن سوكارجا باسوروان جاوى الشرقية مبلدى الطالب 
                                                 

 11:ص (م1983. جامعة ادللك سعود: الرياض) ادلعينات البصَتية يف تعليم اللغةزلمود إمساعيل صيٍت، 9
 185:ص (م2009مؤسسة ادلًت : متارام) مدخل إىل تدريس اللغة العربية ملخص ابن أيب بكريفتح ادلوجود، 10
11

 (14)ولتىضٍح ذلك انظس إلى حصٍلة الوقابلة هع هدزس اللغة العسبٍة فً هره الودزسة فً هلحق زقن 



 أهدف البحث -ج
 :يهدف ىذه البحث اىل ما يلى

يف تعليم مهارة الكالم (Strip Story)القصة على األوراقوسيلة استخدام ةمعرفة كيف .1
 .درسة ادلعارف الثانوية للصف الثاىن سوكارجا باسوروان جاوى الشرقية مبطالبال

لًتقية مهارة الكالم اللغة (Strip Story)القصة  على األوراقوسيلة استخدام معرفة فعالية .2
 .درسة ادلعارف الثانوية للصف الثاىن سوكارجا باسوروان جاوى الشرقيةمبالعربية 

 
 فروض البحث -د

 ذلا فعاليةيف حتسُت (Strip Story) القصة على األوراقتفًتض الباحثة من ىذا البحث أن وسيلة
 .تعلم مهارة الكالم

 
 أهمية البحث -ه

 :أمهية ىذا البحث نظريا
 اجلانب النظرى -1

مومات من ىذا البحث ان تكون مداخلة ومعلومات تعليمية الىت تتعلق لتصلح ادلع
 .(Strip Story)القصة على األوراقوسيلة بتدريس مهارة الكالم باستخدام 

 اجلانب التطبيقى -2
مث هتدف نتيجة ىذا البحث إلعطاء إسهام مثُت لدى معلمى اللغة العربية 

. والطالب و ادلدرسة وأيضا رئيسها مث الوزارة الدينية و مجيع حبوث العلم الصفى
القصة  وسيلة استخدامدلعلمى اللغة العربية، و تكون نتيجة ىذا البحث عن  .1

 حيث حيصل هبا على غاية ترقية لوسيلةيعٌت تعرفهم با(Strip Story)على األوراق
 .مهارة كالم الطالب

 Strip)القصة األوراقوسيلة استخدامللطالب، و تكون نتيجة ىذا البحث عن   .2

Story)يعٌت تساعدىم إىل حتليل مشكالهتم لًتقية مهارة الكالم . 



القصة  على وسيلة استخدامللمدرسة، و تكون نتيجة ىذا البحث عن   .3
يعٌت تعدىا ادلدرسة لدى معلمى اللغة العربية للوصول إىل (Strip Story)األوراق

 .التعليم الفعال
 .لرئيس ادلدرسة، أما ترقية مهارة كالم الطالب فتنمو هبا جودة ادلدرسة ذاهتا .4
القصة  على وسيلة  استخدامللوزارة الدينية، و تكون نتيجة ىذا البحث عن .5

 يعٌت أن ترتفع هبا جودة الًتبية الدينية وىو درس اللغة (Strip Story)األوراق
 . بادلدارس العاليةهالعربية ذاتو

القصة على وسيلة استخدامللباحثُت العلم الصفى، يعد ىذا البحث معرفا ب .6
. فيدعوىم إىل استمرار البحوث ادلتعلقة بالوسيلة األخرى(Strip Story)األوراق

 
 حدود البحث -و

 :يتم حتديد ىذا البحث حنو التاىل
 .لًتقية مهارة الكالم(Strip Story)القصة على األوراقوسيلة  استخدام :احلدود ادلوضوعية  .1
درسة ادلعارف الثانوية سوكارجا باسوروان جاوى الصف الثاين يف م: احلدود ادلكانية  .2

 الشرقية
جترى الباحثة ىذا البحث يف الفصل الدارسى الثاىن من السنة الدراسية : احلدود الزمانية  .3

  م2012-2013
   

 تحديد المصطلحات -ز
 :حتديد الباحثة ادلصطلحات الرئسية التالية

 ىنا القصة العربية الىت Strip Storyو ادلراد : (Strip Story) األوراقعلىالقصةوسيلة  .1
تناسب مواقف الطالب حسب موضوعات التعليم يف االوراق متقطعة بأنواع اساليبها 

 .ةفادلختل



مهارة إنتاجية تطلب من ادلتعلم أو ادلتكلم القدرة على استخدام : مهارة الكالم .2
األصوات بدقة والتمكن من الصيغ النحوية ونظام لًتتيب الكلمات الىت تساعده على 

 . التعبَت عما يريد أن يقولو يف مواقف احلديث
 

 (دراسة جتريبية يف معهد نور البيان بلومبوك الغربية)فعالية استخدام بطاقة ادلفاتيح لتعليم مهارة الكتابة

 
 

 الدرسات السابقة -ح
: أما الدراسات السابقة الىت ذلا عالقة مباشرة او غَت مباشرة هبذ البحث فهي كما يلى

 :12سةيي أنود -1
دراسة جتريبية يف )فعالية استخدام بطاقة ادلفاتيح لتعليم مهارة الكتابة: البحثعنوان  ( أ

 (معهد نور البيان بلومبوك الغربية
قبل  يف الكتابة معهد نور البيان لومبوك الغربية كفاءة طلبة معرفة( 1): أىدف البحث -1

معرفة كفاءة طلبة معهد نور البيان لومبوك الغربية يف الكتابة ( 2. )استخدام بطاقة ادلفاتيح
معرفة فعالية تدريس الكتابة باستخدام بطاقة ادلفاتيح ( 3. )بعد استخدام بطاقة ادلفاتيح

 .لطلبة ادلعهد نور البيان لومبوك الغربية

 
إن ادلدخل ادلستخدم ذلذا البحث ىو ادلدخل الوصفى التجرييىب : منهج البحث ( ب

الكمى، ويسمى بالوصفى ألن الباحث يصف كيف تدريس مهارة الكالم باستخدام 
ادلدخل االتصاىل يف ادلعهد ادلنورية بولوالونج على صورة وصفية من حيث ادلعلومات 

كان الوصف يعتمد على دراسة . ادلوجودة أثناء أنشطة التعليم والتعلم  يف الصف
. الواقعية أو الظاىرية، ويهتم بوصفها وصفا دقيقا ويعرب عنها تعبَتا كيفيا أوتعبَتا كميا
فالتعبَت الكيف يصف عن الظاىرة ويوضح خصائصها، أما التعبَت الكمى يصف 

                                                 
 (2009، برنامج الدراسات العليا، قسم اللغة العربية، (دراسة جتريبية يف معهد نور البيان بلومبوك الغربية)فعالية استخدام بطاقة ادلفاتيح لتعليم مهارة الكتابة, سةيي أنود12



وصفا رقميا يوضح مقدار ىذه الظاىرة  أو حجمها أو درجات ارتباطها مع الظواىر 
 . ادلختلفة األخرى

أن عدد نتائج الطلبة قبل استخدام بطاقة ادلفاتيح أو يف االختبار ( 1): نتائج البحث -1
 ، أما االحنراف 960 وللمجموعة الضابطة ىي 875القبلي  للمجموعة التجريبية ىي 

 وللمجموعة 1038،22ادلربع من نتائج االختبارات القبلية للمجموعة التجريبية ىي  
 و معدل 51،47و معدل النتائج جملموعة التجريبية ىو  .  1738،22الضابطة ىي 

بعد اجراء تعليم مهارة الكتابة باستخدام ( 2. )56،47النتائج جملموعة الضابطة ىو 
-بطاقة ادلفاتيح يف اجملموعة التجريبية وبدوهنا يف اجملموعة الضابطة، كانت النتيجة من تـ

-تـ<احلسايب - ، إذن تـ2،047اجلدويل ىي - أما النتيجة من تـ3،920احلسايب ىي 
، تـ اجلدويل2،047 أكرب من  3،920" : التائي"أن نتيجة االختبار : اجلدويل، أو نقول

واخلالصة من ىذه .  مقبول أي أن فروض البحث مقبول1ىو مردود، وأما ىـo فلذلك، ىـ
والتايل قدمت الباحثة . النتائج أن استخدام بطاقة ادلفاتيح يف تدرس مهارة الكتابة فعالة

 .خطوط البيانية عن فروق نتائج اإلختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية والضابطة

 
 :13زيٍت أمحد دراسة  -2

بالتطبيق على )فعالية استخدام الحاسوب في تعليم مهارة الكالم: عنوان البحث ( أ
 (مدرسة إحتاد األمة ادلتوسطة اإلسالمية مبتارام

استخدام احلاسوب يف تعليم مهارة الكالم ةـ فّعايلمامدىدلعرفة : أىدف البحث ( ب
تراكيب أو الونطق الن جانب يف مدرسةإحتاد األمة ادلتوسطة اإلسالمية متارامم

 .ةطالقوالادلفردات وواعد الق

 

 

                                                 
اجلامعة االسالمية : ماالج)رسالة ماجستَت غَت منشور، (بالتطبيق على مدرسة إحتاد األمة ادلتوسطة اإلسالمية مبتارام)فعالية استخدام الحاسوب في تعليم مهارة الكالم, زيٍت أمحد13

 (2009احلكومية مباالنج، برنامج الدراسات العليا، قسم اللغة العربية، 





 
 

ادلنهج الذي يستخدمو الباحث يف ىذه الدراسة ىو منهج : منهج البحث ( ت
أنّبحثا (Kemmis)قال كميس.  (Class Action Research)البحث اإلجرائي الصفي

إجرائيا صفيا ىو عمليُة تطبيِق االقًتاحات والنظريات إلصالح الشئ أو معاجلتو 
 .لنيل النتائج من تلك ادلعاجلة

إن استخدام احلاسوب ( 1): كما يلىنتائج البحث ىذا البحث : نتائج البحث ( ث
 كما رأينا يف ىذا البيانوالدليّل على . فعالة لتنمية النطق السليم لدى الطلبة

من قبل البحث بأّن نتيجة الطلبة يف النطققد ارتفعت (8)اجلدوال رقم 
 الدور تنفيذ بعد (كلهم ناجحون) "75 "إىل (كلهم ناجحون)"70"وىي

إن استخدام . (2).الثايندورتنفيذال بعد (كلهم ناجحون)"77,5"مثّ إىل األول 
ىذا والدليّل على . احلاسوب فعالة أيضا لتدريس الًتكيب الصحيح لدى الطلبة

من بأّن نتيجة الطلبة يف الًتكيبقد ارتفعت (9) كما رأينا يف اجلدوال رقم البيان
 تنفيذبعد  (مل ينجحوا)" 62,5 "إىل (مل ينجحوا) "60 " وىيقبل البحث

 .الثايندورتنفيذال بعد (كلهم ناجحون) "72,5"مثّ إىل الدور األول 
 

 

االستادة من ىذه الدراسات بُت رسالىت البحث وارسالة لداوى النساء ىي كالمها تستخدمان 
مدخل ادلنهج الكمية باستخدام الوسيلة التعليمية التجريبية، وأما الفرق بينهما يعٌت كانت رسالىت البحث 

تستخدم الوسيلة القصة على األوراق لنظر الفعالة لتنمية مهارة الكالم العرىب، ويف رسالتها تستخدم 
 . الوسيلة بطاقة ادلفاتيح لنظر الفعالة لتنمية مهارة الكتابة الطالب

واإلستفادة بُت رسالة للباحثة ولزيٌت أمحد يعٌت كالمها يستخدمان الوسيلة التعليمية لنظر الفعالة 
يف تعليم مهارة الكالم، اال كانت الباحثة تستخدم الوسيلة القصة على األوراق يف تعليم مهارة الكالم يف 

مدرسة الثانوية اإلسالمية معارف لصف الثاىن، وأما الباحث زيٌت أمحد يستخدم الوسيلة احلاسوب يف 



 مهارة الكالم، وأما الفرق بينهما يعٌت مبدرسة إحتاد األمة ادلتوسطة اإلسالمية مبتارامتعليم مهارة الكالم 
 .يف استعمال ادلنهج بُت التجريب وادلنهج اإلجرائى الصفى

 
 
 



الفصل الثانى 
 اإلطار النظرى

 
 مهارة الكالم: المبحث األول

 مفهوم مهارة الكالم . أ
وكثري من ادلربيني شلن يشتغلون . الكالم ىو ادلهارة اإلنتاجية األوىل، وادلهارة الرئيسة يف تعليم اللغة

من النشاط اللغوى يكون نشاطا شفهيا، واألنشطة الشفهية سبثل % 95بتعليم اللغة يرون أن حواىل 
بالدراسات ادليدانية " سريستون" وقد قام ادلرىب . 1مصدرا مهما لكثري من ألوان التعبري التحريري

حلساب ادلناشط اللغوية يف احلياة، فاكتشف أن احملادثة تأتى يف ادلرتبة األوىل من حيث األمهية، 
 2.فالقراءة ثانية، فالكتابة ثالثة

ادلعٌت القائم : األصوات ادلفيدة، وعند ادلتكلمني ىو: الكالم يف أصل اللغة عبارة عن
اجلملة ادلركبة : بالنفس الذى يعرب عنو بألفاظ، يقال يف نفسى كالم، ويف اصطالح النحاة

 .3ادلفيدة
ذلك الكالم ادلنطوق الذى يعرب بو ادلتكلم عما : أما التعريف االصطالحى للكالم فهو

ىاجسو، أو خاطره، وماجيول خباطره من مشاعر وأحاسيس، ومايزخر بو عقلو : يف نفسو من 
رأى أو فكر، وما يريد أن يزود بو غريه من معلومات، أو حنو ذلك، يف طالقة وانسياب، : من

 .4مع صحة يف التعبري وسالمة يف األداء

                                                 
 190ص  (1980دار القلم، : الكويت) 3 طتدريس اللغة العربية بادلرحلة اإلبتدائية،زلمد صالح الدين رلاور،  1
 292ص  (1997منشرات جامعة دمسق، : دمشق) 2زلمود أمحد السيد،  يف طرائق تدريس اللغة العربية، ط2
. 796: ، ص(1972مكتبة اإلسالمية، : تركيا)، 2.  ج،2.  ط،ادلعجم الوسيط:   رلمع اللغة العربية3
 .233: زلمد صالح الدين، مرجع سابق، ص4



بتطبيق ادلنهج نفسو، فأسفرت أحباثو عن أن احملادثة تأتى يف " كالب"آخر ىو و قام 
ادلرتبة األوىل أيضا، والقراءة يف ادلرتبة الثانية، مث ربتل الكتابة يف ادلرتبة الثالثة واخلطابة يف ادلرتبة 

أضف .   مث قام ملى و فريز أن الكالم من أىم ادلهارات الىت ال بد أن يستوعبها الدارس5.الرابعة
إىل ذلك أهنما موافقان أن مهارة الكالم يف إعداد الدارسني ليستطيعوا عقد االتصال الفعاىل 

و قال الوتى . بالتعبري الشفهى ألن عجزىم يف التعبري يؤدى إىل عجزىم يف التعبري عن آراءىم
ومن 6.أن الكالم ىو أساس االتصال البشرى، فيلزم التدريب عليو و تعليمو الفصول اللغوية

الدراسات الىت اىتمت بالبحث عن حاجة ادلتعلمني إىل مهارات معينة، دراسة فرييز وتاج الىت 
 7.اىتمت دبهارة االتصال

ما يصدر عن اإلنسان من صوت يعرب بو عن شيئ لو داللة : وديكن تعريف الكالم بأنو
وبناء على ىذا، فإن الكالم الذى . 8يف ذىن ادلتكلم والسامع، أو على األقل يف ذىن ادلتكلم

 .ةليس لو دالل
 تعليم مهارة الكالمأهمية  . ب

دلا كان للكالم مًتلتة اخلاصة بني فروع اللغة العربية، وىو أنو الغاية من كل فروع اللغة، 
سنحاول ىنا أن نوضح أمهية الكالم يف الكالم يف احلياة يف نقاط شلدد تكشف لنا جوانب من 

 9:.ىذه األمهية
من ادلؤكد أن الكالم كوسيلة إفهام سبق الكتابة يف الوجود، فاإلنسان يتكلم قبل أن  .1

 .يكتب، ولذلك فإن الكالم سابق على الكتابة

                                                 
 .296. ص سابك،  ، مرجعزلمود أمحد السيد5

6Fiona Lawtie, 2004, Teaching Speaking Skill 2 – Overcoming classroom problems. (Online) (http://britishcouncil.org// ٍِعشر ٍِ اىَىصىه فٍ اىثا

 1 ,(2008ّىفَبُر 
7

إجخَاع ٍذَرٌ ٍعاهذ حعيٌُ اىيغت اىعربُت و إعذاد ٍعيٍَ  , ٍْهج اىَحخىي فٍ حعيٌُ اىيغت اىعربُت ىيْاطقُِ بيغاث أخريعبذ اىعزَز بِ إبراهٌُ اىعصُيٍ، 

 10، ص (2003اىخرطىً، ) اىيغت اىعربُت ىيْاطقُِ بيغاث أخري
8

 .86.  ص، ص(1992 دار اىسيٌ، : اىرَاض)،1.  ط،اىَهاراث اىيغىَت ٍاهُخها وطرائك حذرَسهاأحَذ فؤاد عيُاُ، 
9

 107-106ص  (1990اىَنخبت اىْهضُت اىَصرَت، اىقاهرة،  )طرق حذرَس اىيغت اىعربُت   إبراهٌُ ٍحَذ عطا، 

http://britishcouncil.org/


ة أالتدريب على الكالم يعود اإلنسان الطالقة يف التعبري عن أفكاره، والقدرة على ادلباد .2
 .ومواجهة اجلماىري

احلياة ادلعاصرة دبا فيها من حرية وثقافة، يف حاجة ماسة إىل ادلناقشة، وأبداء الرأى،  .3
واإلقناع، وال سبيل إىل ذلك إال بالتدريب الواسع على التحدث الذى يؤدى اىل التعبري 

 .الواضح شلا يف النفس
الكالم خصوصا يف ىذا العصر الذى تعددت فيو وسائل النقل وادلواصالت، ليس وسيلة  .4

لطمأنة الناس ادلتنقلني فقط، بل طمأنة أىليهم وذويهم، ألن يف إنقطاع اإلتصال بداية 
اخلطر، فادلغًتب وادلسافر عندما يكلم أىلو باذلاتف يطمئنهم، ويكلم رفاقو وأصدقائو 

 .فيطمئن عليهم، ويطمئنون عليو
والكالم مؤشر صادق إىل حد ما للحكم على ادلتكلم، ومعرفة مستواه الثقاىف، وطبقتو  .5

اإلجتماعية، ومهنتو، أو حرفتو، ذلك ألن ادلتكلمني على إختالف أنواعهم، إمنا 
يستخدمون إصطالحات لغوية تنبيئ عن عملهم، ومن ىنا فإن الكالم ىو اإلنسان، 

 .إن اإلنسان حيوان ناطق: ولذلك قال بعض العلماء ادلنطق

طرق تدريس اللغة العربيةإلبراىيم زلمد واستمرار ىذه امهية ادلذكورة ستبحث من بعدىم  ف الكتاب 
 .عطا
 
 

 أهداف تعليم مهارة الكالم . ت
: يهدف تدريس احملادثة أو الكالم إىل ربقيق العديد من العناصر واألىداف من أبرازىا ما يلى

 .تنمية ثروة الطالب اللفظية .1



 .سبكينهم من توظيف معرفتهم اللغوية، وما حفظوا من مفردات وتراكيب .2
 .تنمية قدرة الدارسني على التصرف يف ادلوقف ادلختلفة الىت قد تواجههم .3
 .تدريب الدارسني على اإلتصال الفعال مع الناطقني بالعربية .4
 .تعريض الدارسني من التفكري باللغة العربية والتحدث هبا بشكل متواصل .5
. معاجلة اجلوانب النفسية لديهم عند اخلطأ .6

: وىناك أىداف عامة لتعليم احلديث ديكن أن نعرض ألمههما فيما يلى
وذلك بطريقة . أن ينطق ادلتعلم أصوات اللغة العربية، وان يؤدى أنواع النرب والتنغيم ادلختلفة .1

 .مقبول من أبناء العربية
 .أن ينطق األصوات ادلتجاورة وادلتشاهبة .2
 .أن يدرك الفرق يف النطق بني احلركات القصرية واحلركات الطويلة .3
 .أن يعرب عن أفكاره مستخدما الصيغ النحوية ادلناسبة .4
أن يعرب عن أفكاره مستخدما النظام الصحيح لًتكيب الكلمة يف العربية خاصة يف مهارة  .5

 .الكالم

: إن تعلم احلديث باللغة األجنبية يعد أساسا دلمارسة كثري من أنشطة اإلنسان وربقيق أىدافو فيما يلى
 .أن يطلب ادلتعلم شيأ ما .1
 .أن يتعلم عن األماكن واألوقات واألشخاص .2
 .أن يطلب من األخرين عمل شيئ ما .3
 .أن يقيم عالقة ألفة مع أصحاب اللغة .4
 .أن حيكى قصة بسيطة او يقول شيأ ما لألخرين .5



إن ربقيق كل ىذه األىداف ومنوط دبعرفتنا للجوانب ادلهمة يف تعليم الكالم وحبثنا عن أفضل 
ادلداخل والطرق واألساليب الىت هتيئ عملية تعليمية جيد سبكن الدارس فعال من شلارسة اللغة 

 .شلارسة شفهية ربقق لو وللجماعة األىداف ادلرجوة
 

 مراحل الكالم . ث
إن عملية الكالم أو التحدث ليست حركة نشيطة ربدث فجأة، وإمنا ىي عملية معقدة 

 10: وبالرغم من مظهرىا، الفجائى إال أهنا تتم يف عدة خطوات
اإلستثارة، قبل أن يتحدث احملدث البد يستثار، وادلثري إما أن يكون خارجيا كإجابة على  .1

 .سؤال طرحو سلاطبة، أو داخليا كأن تلح على الفرد فكرة
التفكري، وىو بداية التفكري عند ادلتكلم فيما سيقول، فبدون تفكري أو وقت كاف يف  .2

 .التفكري عما سنقول غالبا ما يكون كالمنا أجوف خاليا من ادلعٌت
 .الصياغية، وبالتعبري األخر األلفاظ والعبارات والًتاكيب ادلناسبة للمعاىن الىت يفكر فيها .3
النطق، والنطق ىو ادلظهر اخلارجى لعمية الكالم، فادلستمع ال يرى من عملية الكالم اال ىذا  .4

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

 مهارة الكالمتنمية  . ج
: قال رشدى أمحد طعيمة عن تنمية مهارة الكالم، ينبغى تنمية ادلهارات األتية يف الكالم عند

 :ادلستوى اإلبدائية .1
 .نطق األصوات العربية نطقا صحيحا ( أ
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 46ص  (دار اىفنر اىعربً: اىقاهرة )حذرَس فْىُ اىيغت اىعربُت، عيً أحَذ ٍذمىر، 



وكذلك األصوات  (ط / ز / ذ ) التمييز عند النطق بني األصوات ادلتشاهبة مثل  ( ب
 .سبييزا واضحا (ث / ت / ب  )ادلتجاورة مثل 

 . التمييز عند النطق بني احلركات الطويلة واحلركات القصرية ( ج
 . إستخدام اإلشارة واإلدياءات واحلركات إستخداما معربا دبا يريد توصيلو ( د
 التمييز صوتيا بني ظواىر ادلد والشدة، والتفريق بينهما سواء عند النطق هبما أو  ( ه

 .اإلستماع اليهما
 . إدراك نوع اإلنفعال الذى يسود احلديث ويستجيب لو يف حدود ما تعلمو ( و

 :ادلستوى ادلتوسط .2
 .نطق الكلمات ادلنونة نطقا صحيحا دييز النتوين عن غريه من الظواىر ( أ

 اإلإستجابة األسئلة الىت توجو اليو إستجابة صحيحة مناسبة اذلدف من إلقاء  ( ب
 .السؤال

 . إعادة سرد قصة تلقى عليو ( ج
 . القدرة على أن يعرض الطالب شفويا وبطريقة صحيحة حلديث ألقى عليو ( د

 :ادلستوى ادلتقدم  .3
 . التعبري عند احلديث عن إحًتامو لألخرين ( أ

 . تطويع نغمة صوتو حسب ادلوقف الذى يتحدث فيو ( ب
 . سرد قصة قصرية من إبداعو ( ج
 . إسًتجاع نص الذاكرة حيفظو ويلقيو صحيحا، مثل األيات واألحاديث واألناشيد ( د



 التمييز بني أنواع النرب والتنغيم عند اإلستماع إليهما وتأديتها بكفاءة عند  ( ه
 11.احلديث

 في مهارة الكالم معيار التقويم  . ح
ومن الصعوبات اليت تواجو من يريد احلكم على ىذه ادلهارة  أهنا تتكون من قدرات سلتلفة ال 
يتقنها للدارس يف وقت واحد، منها القدرة على النطق الصحيح لألصوات اللغوية، مث استخدام 

يب اللغوية اليت كالكفاءة اللغوية من حنو وصرف ومفردات، مث الطالقة والسالمة يف اختيار الًتا
. تو اللغويةءات ادلستمع وكفابرتناسب موقف االتصال خ

 12:وبالعام من ذلك فقد استطاع خرباء القياس ربديد من اختبارات مهارة النطق واحلديث وىي
 

النطق - 
النتيجة المعيار الرقم 

 25مفهوم سباما مع وجود لكنة خفيفة  1
 20مفهوم غري بعيد مع وجود لكنة واضحة  2
 15بعض أخطاء النطق وتقود إىل سوء الفهم  3
 10يصعب فهمو لكثرة أخطاء النطق    4

 

 النحو والصرف   - 2   

النتيجة المعيار الرقم 
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 117ص  (1998: دار اىفنر اىعربً: اىقاهرة ) ٍْاهج حذرَس اىيغت اىعربُت باىخعيٌُ األساسً، رشذي احَذ طعَُت،
13

  105: ص (1990دار اىعيٌ، : بُروث) ٍحَذ إبراهٌُ عطا، طرق حذرَس اىيغت اىعربُت، 



 25يرتكب أخطاء حنوية والصرفية قليلة جدا وال تؤثر يف فهم ادلعٌت   1
 20مع كثرة اخطاء حنوية ديكن فهم ما يعنيو سباما  2
 15بعض أخطاء النطق وتقود إىل سوء الفهم  3
 10بسبب األخطاء النحوية  – إال قليل–يصعب ما يقول  4

 

 

المفردات اللغوية - 3  

النتيجة المعيار الرقم 
 25يستخدم نفس ادلفردات اليت يفضلها أىل اللغة    1

2 
يستخدم ألفاظا غري معربة أحيانا ولكن معٌت ما يقول مفهوم 

سباما 
20 

3 
يستخدم بعض األلفاظ اخلاطئة شلا تسبب يف عدم وضوح معٌت 

بعض فقرات حديثو 
15 

 10قلة ادلفردات واستخدامو يف غري السياق ادلناسب    4

 

الطالقة - 4 
النتيجة المعيار الرقم 

 25يتحدث بطالقة كأىل اللغة   1
 20استطاعة التعبري سباما عما يريد مع بعض الًتدد والتكرار  2



 15كثرة الًتدد والبطء الشديد وقد يصعب فهم ما يقول  3
 10كثرة الًتدد وصمتو يف زمن طويل حىت يصعب فهم  4

 
 
 
 
 

 
وسائل التعليمية : المبحث الثاني

أ مفهوم وسائل التعليمية 
خيتلف تعريف الوسائل التعليمية من وجهة نظر رجال الًتبية على أساس أمهية استخدام حواس معينة  

يف عمليات التعلم واختالف ادلفهوم على أساس الوظائف وادلهام اليت تقدمها الوسائل يف رلال الًتبية 
 .والتعليم

ىن وسائل تعليم ىي كل ما يستخدم قناة اليصال رسالة او  Suparno(1987)ذكر سوبرنو
او طريق  (وسيلة مسعية)قد توصل الرسالة عن طريق السمع . (مرسل اليو)معلومة من مصدر اىل ىدف 

او عن طريقة  (وسيلة مسعية بصرية)او طريق االزدواج بني السمع  و البصر  (وسيلة بصرية)البصر 
 13. (وسيلة سبثيلية )أو عن طريقة التمثيل . (وسيلة انفعالية)االنفعال 

يقصد باالوسيلة التعليمية ىي كل انواع الوسائط الىت تعني ادلعلم على , عند عبد الرمحن كدوك
 14. توصل معلومات و احلقائق للتلميذ بأسو لو اكرب الطرق

                                                 
,= اىَعهذ اعاىً ىفِ اىخذرَس و عيىً اىخربُتٍاىْج, اىىسائو اىَعُْا فٍ حعيٌُ اىعربُت, اٍاً أسراري,  

13
 

14
 67ص , 2000¸داراىَفرداث ىيْشر و اىخىرَح, اىرَاض, اىَاهُت و االسس و حطبُقاث اىخعيَُُت: حنْىىىجُا اىخعيٌُ, عبذ اىرحَِ مذوك



شلا سبق ديكن القول بأن الوسائل التعليمية ىي ما تندرج ربت سلتلف الوسائط اليت يستخدمها 
 .ادلعلم يف ادلوقف التعليمى بغرض إيصال ادلعارف واحلقائق واألفكار وادلعاين للدارسني

 
أهمية وسائل التعليمية - ب

 ومن الواضح لنا أن الوسائل التعليمية ديكن أن نؤدى دورا ىاما يف النظام التعليمى ألهنا تساعد 
بشكل كبري على إستشارة إىتمام الطالب وإشباع حاجاهتم للتعليم، كما تساعد على زيادة خرباهتم، شلا 

ورأى أن الوسائل التعليمية تساعد على ربقيق األىداف 15.جيعلهم أكثر إستعدادا وأوفق مزاجا للتعليم
 ونظر سوجانا ورفاعي أن .16التعليمية ادلنشودة وتزويد ادلفاىيم عند الطالب وحنوىا األمور التعليمية

الوسيلة التعليمية تستطيع أن ترفع أنشطة الطالب يف عملية التعليم والتعلم مع إكمال النجاح يف 
.  17نتائجها

من إحدى ادلشكالت الىت وجدناىا يف تعليم اللغة األجنبية خاصة اللغة العربية ىي طريقة 
وىذان . إن يف عملية التعليم والتعلم عنصران مهمان ومها الطريقة و الوسائل التعليمية.واسًتاتيجية التعليم

العنصران ذوعالقة ببعضها بعضا، بأن يف اختيار إحدى الطريقة التعليمية ستكون مؤثرة للوسائل 
وهبذا يتضح لنا أن الوسائل التعليمية يف عملية التعليم والتعلم أمر مهم ال خيتلف فيو . التعليمية الفعالة

 وجبانب ذلك تؤدى الوسائل التعليمية إىل تكوين اإلذباىات اجلديده كماتعزز عملية الرغبة يف .إثنان
. عملية التعلم

 
انواع الوسائل التعليمية - ج
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 67 ، ص ٍرجع سابك عبذ اىرحَِ مذوك ، 
 44ص (1987دار القلم : كويت ) وسائل اإلتصال والتكنولوجيا يف التعليمالطوجى ،  حسني محدي 16

17  Nana Sujana dan Ahmad Rifai.  Media Pengajaran  (Bandung : Sinar Baru, 1992) Hlm. 2 



تعددت أنواع وتقسيمات الوسائل التعليمية، ولكننا ديكن ذبميع ادلتشابو منها يف خصائص 
:  معينة يف األقسام التالية

الوسائل السمعية والبصرية :  القسم األول
الوسائل البصرية، وىي تضم اجملموعة الىت تعتمد على حاسة البصر، كالصور الفوتوغرافية  .1

والصور ادلتحركة الصامتة وصور األفالم والشرائح والرسوم التوضيحية واللوحة الوبرية واللوحة 
 .ادلغناطيسية واللوحات الكهربية

الوسائل السمعية، وىي تضم اجملموعة اليت تعتمد على حاسة السمع، كالراديو واألسطوانات  .2
 والتسجيالت الصوتية

وتشتمل . الوسائل السمعية والبصرية، وىي تضم اجملموعة الىت تعتمد على حسى البصر والسمع .3
الصور ادلتحركة الناطقة كالتليفزيون واألفالم والتسجيالت الصوتية ادلصاحبة للشرائح واألسطوانات 

 .18أوالصور
وسائل رلموعات العمل : القسم الثاين

ويضم ىذا القسم أنواع الوسائل . ىذه الوسائل تتيح للدارسني فرص العمل وادلشاركة أكثر من ادلالحظة
: التالية

ويكتسب عن . اخلربات ادلباشرة اذلادفة، وىي ادلواقف الىت تقتضى نشاطا إجيابيا فعاال من التلميذ .1
. طريقها خربات تعتمد على سلتلف احلواس، ويكون الغرض من ىذه ادلواقف واضحا يف ذىن التلميذ

 .مثل التجربة ادلعملية أو تربية حيوانات أو زراعة نباتات
ىذه اجملسمات زبتلف عن الواقع يف احلجم أو التعقيد أو . (النماذج واألشياء والعينات)اجملسمات  .2

 .مثل منوذج جسم اإلنسان واخلرائط البارزة والكرة األرضية واحليوانات احملنطة. ادلادة ادلصنوعة منها
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 .4 :ص، (1984جاٍعت اىَيل سعىد، :اىرَاض)،1.  ط،اىَعُْاث اىبصرَت فٍ حعيٌُ اىيغتٍحَىد  إسَاعُو صًُْ وعَر اىصذَك عبذهللا، 

 



وزبتص بادلواقف ادلاضية أو نادرة احلدوث أو الىت تشكل أخطارا معينة عند دراستها على . التمثيليات .3
ومن فوائد التمثيليات اتاحتها فرصة االسهام .  الطبيعة أو لتوضيح امور مكانية بعيدة عن الدارس
 .االجياىب عند الدارسني وتركيزىا على العناصر اذلامة

 
رلموعات ادلالحظة : القسم الثالث

ىذه الوسائل تتيح للدارسني عنصر ادلالحظة، وال تعٌت سلبية من جانبهم بل إهنا تتيح فرص 
التوضيحات العملية والرحالت وادلعارض : ويضم ىذا القسم أنواع الوسائل التالية. العمل اإلجياىب

 19والصور ادلتحركة والصوت والصور الثابتة والرسوم
 
 

 
إستخدام الوسائل التعليمية معوقات - د

 ىناك عدة معوقات وقد تقف أمام إستخدام الوسائل التعليمية اإلستخدام الفعال الذى يؤدى 
وىذه ادلعوقات متعددة ادلصادر فبعضها يتصل . إىل ربقيق األىداف ادلرجوة من وراء إستخدامها

فقد يكون ىناك شح يف األجهزة وادلواد وقد تتوافر . بالوسائل التعليمية من حيث أجهزهتا وموادىا
وإذا توافرت األجهزة وادلواد فقد ال تتوافر السالمة أو التخزين اجليد إضافة إىل سوء . األجهزة وتقل ادلواد

وتنقسم مرحلة . فمن ادلعلوم أن إستخدام الوسيلة الحق الختيارىا. نوعية بعض األجهزة وادلواد
وفيما يلى عرض القواعد كل . اإلستعداد، اإلستخدام ، والتقوًن: اإلستخدام إىل ثالث مراحل ىي 

: مرحلة من ادلراحل الثالث
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  54- 52، ص (1983 ، دار اىَعارف: اىقاهرة )،1.  ط،سُنىىىجُت اىىسائو اىخعيَُُت  ووسائو حذرَس اىيغت اىعربُتعبذ اىَجُذ سُذ أحَذ ٍْصىر، ، 

 



الوسائل عنصر متكامل مع عدد من العناصر األخرى الىت ينظمها ادلعلم لتحقيق : االستعداد .1
وذلك يستلزم وجود الوسيلة ربت تصرف ادلدرس قبل موعد إستعماذلا لوقت كاف لكى . اىدافو

يستطيع ذبربتها ودراستها الختبار مدى صالحيتها والوقت الالزم لعرضها ولدراسة زلتويات 
 .دراسة دقيقة

تتوقف اإلستفادة من الوسائل التعليمية إىل حد كبري على األسلوب الذى يتبعو : االستخدام .2
ادلدرس يف إستخدام الوسائل، ومدى إشًتاك الطالب إشًتاكا إجيابيا يف احلصول على اخلربة عن 

فمسئوليتو األوىل ىي هتيئة ادلناخ ادلناسب للتعلم لذلك جيب أن يتأكد أثناء إستخدام . طريقها
واألمر الثاىن أن حيدد لنفسو الغرض من . الوسائل التعليمية، أن كل شيئ يسري على ما يرام

 .إستخدام الوسيلة التعليمية يف كل خطوة أثناء سري الدرس
ىو يبدأ أساسا دبعرفة األىداف ادلراد ربقيقها ويتضمن بعد . ىو ال ينفصل عن الطريقة: التقوًن .3

ذلك عدة خطوات الغرض منها ربدد التقدير الىت ربققت هبا األىداف ويستلزم ذلك معرفة 
وعند تقوًن . نواحى القوة والضعف يف اإلستخدام ووضع التفسريات ادلمكنة ألسباب ذلك

 :الوسيلة ديكن مراعاة بعض األسس اآلتية 
ىل أعطت الوسيلة صورة واضحة وحقيقة عن األفكار والعمليات واألشياء واألىداف الىت  ( أ

 تعرضها ؟
 ىل ساعدت الوسيلة يف زيادة معٌت موضوع الدرس ؟ ( ب
 ىل الوسيلة وادلادة الىت تعرضها سليمة من الناحية العملية وتناسب أعمار الطالب ؟ ( ت
 ىل تستحق الوسيلة ما بذل من وقت وجهد وتكاليف يف إعدادىا واستخدامها ؟ ( ث
 ما نواحى القوة ونواحى الضعف يف إستخدام الوسيلة ؟ ( ج
وما األسباب أو اخلطوات الىت ديكن أن تستخدم يف ادلرات التالية لتحسني فاعليتها التعليمية  ( ح

 ؟



 وشلا سبق تتضح أمهية اإلدلام هبذه اجلوانب األساسية ادلتعلقة بالوسائل التعليمية من قبل معلمى 
اللغات يف صفوف تعليم اللغة، ألن ادلعلم الذى يفتقر إىل مثل ىذه اخللفية عن الوسائل التعليمية لن 

 .يكون قادرا على اإلستفادة منها على الوجو ادلطلوب
 

في تعليم اللغة العربية الوسائل التعليمية - ه
. الوسائل التعليمية ادلستعملة يف تعليم اللغة العربية نوعان، ومها وسائل حسية و وسائل لغوية

ادلراد بوسائل حسية وىي ما تؤثر يف القوى العقلية عن طريق اإلدراك احلسي عندما يعرض ادلعلم نفس 
وادلراد بوسائل لغوية وىي ما تؤثر يف القوى العقلية عن طريق األلفاظ  . الشيئ أو منوذجا لو أو صورتو

. 20عندما يعرض ادلعلم األمثلة أو التشبيو أو األضداد أو ادلرادفات
من مزايا الوسائل احلسية لتعليم اللغة العربية، وىي ذبذب انتباه الدارسني وتدفعهم إىل النشاط 

الذاتى، ذبدد حيوية الدارس وتشوقو إىل الدرس، وتبعد ادللل نتيجة للمشاركة واحلركة والعمل من جانب 
الدارسني، وتوقظ احلواس وتنمى دقة ادلالحظة والقدرة على االستنتاج، وتعمل على تثبيت احلقائق نتيجة 

. لالستدراك احلسى عند الدارسني
ومن أمثلة الوسائل احلسية لتعليم اللغة العربية وىي ذوات األشياء ومناذج رلسمة والصور 

وادلصورات اجلغرافية والرسوم البيانية واأللواح ادلوضوعية والسبورة والبطاقات واللوحات الوبرية واألشرطة 
. ادلسجلة واإلذاعة الًتبوية وادلعارض

ومن . أما مزايا الوسائل اللغوية لتعليم اللغة العربية فهي السرعة يف العرض والسهولة والوضوح
. أمثلة ىذه الوسائل وىي األمثلة والتشبيو وادلوازنة والوصف والشرح والقصص واحلكايات
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 144،  ص (1987دار اىقيٌ، : اىنىَج)،2. ط، وسائو االحصاه واىخنْىىىجُا فٍ اىخعيٌُحسُِ حَذٌ اىطىجً، 
 



ولصلة ىذه الوسائل حباسىت السمع والبصر ديكن تقسيمها إىل الوسائل البصرية والوسائل 
ادلراد بالوسائل البصرية وىي الىت يستفاد منها عن طريق منفذ . السمعية و الوسائل السمعية البصرية

وادلراد بالوسائل السمعية . و ادلراد بالوسائل السمعية وىي الىت يستفاد منها عن طريق األذن. العني
 .21البصرية وىي الىت يستفاد منها عن طريق العني واألذن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 في التعليم اللغة العربية (Strip Story) األوراقعلى القصة مدخل وسيلة: المبحث الثالث
 (.Strip Story) األوراقعلى القصة مفهوم وسيلة. أ

                                                 
. 245،  ص  (1998دار النفائس، : بريوت ــ لبنان)، خصائص العربية وطرائق تدريسها. نايف زلمود معروف21
 



ىى وسيلة التعليمية يستخدام القصة على االوراق (Strip Story)    مفهوم وسيلة القصة على األوراق 
قطعة منالورق التىعرضت الرسالة السهلةللقراءة  ىي Acep Hermawan , Strip Storyوعند . 22ادلقطعة 

 23.وفهمها من قبل الطالب
   ادلراد ىنا القصة العربية الىت تناسب مواقف الطالب حسب موضوعات التعليم يف االوراق متقطعة 

 .باساليبالتدريس ادلتنوعة و ادلختلفة
 

 (Strip Story) األوراقعلى القصة أهداف استخدام وسيلة. ب
لتسهيل . ىو لالتصالفي فصوذلم(Strip Story)القصة على األوراق الرئيسى يف استخدام     أىداف 

 24.الطالبالتعبري عناألفكاربلغة أجنبية، بدون خجألو حرج
 

العربية ، يف مادة اللغة Strip Story   يف استخدامتكنولوجيالتدريسمن خالل وسيلةقطعات منالورق 
فيمعايريالكفاءة،يف تعليم اللغة ... وخاصة القصص، و واحملادثة ، ادلطالعة، اإلنشاء و اإلمالء واخل

 25.(الكالم)العربيةيف ادلدارس أن القصص،واحملادثة تندرج ربت ادلهاراتالناطقة 
فيمعايريالكفاءة،يف تعليم اللغة العربيةيف ادلدارس أن القصص،واحملادثة تندرج ربت ادلهاراتالناطقة 

. (الكالم)
 

 
 (Strip Story) األوراقعلى القصة  استخدام وسيلةاهمية.ج

                                                 
22Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan metode pengajarannya, Pustaka Pelajar, cetakan ke II, Jokjakarta, 2004 
23Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2011, h.238 
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تعمل باعتارىا ادوات البطاقات من الوسائل التعليمية الىت (Strip Story)     القصة على األوراق
عند على أمحد مدكور ان االوراق ادلقطعة من نوع البطاقات للوسيلة التعليمية و ىي . تعني عملية الكالم

بطاقات القصص القصرية   اجملزاء من القصة، و يطلب من كل تلميذ يعيد ترتب ىذه البطاقات حبيث 
: يف تعليم اللغة العربية  وامهية استخدامها 26.تكون القّصة
 .تنوع ادلعينات البصرية سري الدرس، فتجعلو أكثر حيوية وتشويقا .1
تشجع الدارسني على نقل أعينهم من صفحات الكتاب، شلا جيعل كالم الدارس مع زميلو  .2

 .أكثر سهولة وأقرب إىل الواقع
 .ربد من كالم ادلعلم يف الدرس، وتفسح فرصا أطول للدارس يف مزيد من التدريب على اللغة .3
توضح األمور بتوفري بُعٍد جديد للواقع، وتشرح احلقائق الىت ديكن أن سبر مرورا عابرا، دون أن  .4

ينتبو إليها الدارس، فادلعاىن اجملردة عن الصوت واحلرارة والسرعة واحلجم وادلسافة والكتلة 
والعمق والوزن واللون والوقت والعاطفة ديكن تدريسها بسهولة، وتقريبها إىل أذىان الدارسني 

 .بادلعينات البصرية
تشجد خيال ادلعلم والدارس مجيعا، فتحول التعليقات والتخميسات وادلناقشات والعبارات  .5

 .والتعبريات ادلدروسة حديثا إىل إستجابات لغوية حية، بني مرسل ومستقبل
و , الوسيلة التعليمية اليت تساعد يف التعليم الكالم من خالل مواقف و انشطة فعالة ىذه 
تعليم اللغة العربية و ليست وسيلة تعليمية السهلة و الرخيصة فحسب ولكن من سبكن ادلعلم . مشوقة

. ىذه الوسيلة التعليمية تستفاد كثرية من الًتقية تعليم مهارة الكالم
 و تستخدم ىذه الوسيلة ىي ادلدخل االتصاىل احلقيقي لسهولتها ولعدم خوف تكلم باللغة 

. للغويةاهتم ءو يستطسع هبا تسجيع رغبات الدارسني و اثراء كفا, االجنبية
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 46. ص, 1991دار اىشىافى : اىرَاض, حذرَس فْىُ اىيغت اىعربُت, عيٍ احَذ ٍذمر



 في التعليم مهارة الكالم (Strip Story) األوراقعلى القصة استخدام وسيلة.د
قبل دخول الفصل .  1
. إختار القصة من ادلطالعة او احملفوظات الىت سبكن تقسيم اجلمل على الطالب. (أ

. تكتب اجلمل واضحة و تعطى ادلسافة بني مجل لكل مجلة اىل مجلىت اآلخر. (ب
اذ كان الطالب )تقطعا الصحف من القصة بادلقص و جيعل دلتقتعة اجلملة يكون متقتعا واحدا  (ج

كثريين، فذلك ادلوضوع يكتب مرات يف اوراق  اخرى و يقسم الطالب يف فرقة، و لكل فرقة تنال 
 .متقطعة االوراق يف نفس ادلوضوع

  
في الفصل . 2
توزع األوراق ادلقطعة الىت تكتب عليها مجال اىل الطالب بغري ترتيب . (أ

قدرة دقيقة واحدة او دقيقتني )درس من الطالب ان حيفظوا اجلمل الىت يدىم بدقيقة امليطلب . (ب
. و دينع الطالب ان يكتبوا او خيربوا اجلمل غريىم (اثنتني

. ذبمع االوراق ادلقطعة. (ج
. قدر دقيفة واحدة او دقيقتني ان يصم و يكون الفصل صامة. (د
. بطلب من الطالب ان يقوم امام كراسيهم. (ه
. ان الطالب مشغلني يف ترتيب اجلمل من االوراق ادلقطعة. (و
. ب ترتيبا يف شكل القصة يطلب ان يسكتواتبعد ان تر. (ز
. أن يذكر باترتيب حىت يكون قصة. (ح
. ان امكن ان يكتب الطالب على كراستهم و ىم ديلى بعضهم بعضا. (ط
. و يف األخري تظهر ادلدرس النص االصلى من ادلصالط الفورأسى. (ي



 
 
 
 



الفصل الثالث 
منهجية البحث 

 
مدخل البحث و منهجه . أ
ادلنهج ادلستخدم  ىو ادلنهج التجرىي، . ادلدخل ادلستخدم ذلذا البحث ىو ادلدخل الكمى الكيفى 

بالكمى ألن البيانات الىت حتتاج اليها الباحثة تتكون من صورة العددية او تعطى يسمى ىذا البحث 
يسمى 1.وصفا رقيما يوضها مقدر ىذه الظاىرة او حجمها ودرجات ارتباطها مع الظواىر األخرى

بالتجريىب ألنو ال يلزم حبدود الواقع إمنا حياول إعاده تشكيلو عن طريق إدخال تغيريات عليو و قياس أثره 
قد جتمع ىذا البحث على رلموعتني، الذى تتكون ىاتني . ىذه التغيريات و ما حتدث من نتائج

أما ثانيا، رلموعة الضابطة ىي ال جترى . أوال، رلموعة التجريبية ىي جترى هبا السلوك اخلاص. رلموعتني
. 2هبا السلوك اخلاص
ورلموعة . إىل اجملموعتني، رلموعة التجربة ورلموعة الضابطة و حتتاج الباحثة 

 ىي اجملموعة الىت تتعرض للمتغري  التجريـىب أو ادلتغري ادلستقل دلعرفة تأثري Experimentalgroupالتجريبية
 وىي اجملموعة الىت ال تتعرض للمتغري التجريىب Controlled groupو رلموعة الضابطة . ىذا ادلتغري عليها

 تستخدم وسيلة   إذن، ىف ىذا البحث، اجملموعة التجريبـى يعىن اجملموعة الىت3.وتبقى حتت ظروف عادية
ىف تعليم اللغة العربية، وأما رلموعة الضابطة فهي رلموعة الىت تستخدم (Strip Story)القصة على األوراق

 .وسيلة التقليدية ىف تعليم اللغة العربية وىي تكون مقارنة جملموعة التجربة
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 187. ص (1416ٍ, دار أساهت للٌشر ّ الخْزيع: الرياض), هفِْهَ ّ ادّاحَ ّ اساليبَ: , البحث العلوي عبيداث ذّقاى ّ اخرّى 
2Ainin, Moch.Metodologi Penelitian Dasar Bahasa Arab.(Pasuruan: Hilal Pustaka,2010) Hlm: 82-83 

3
 278.، ص(م1997دار أساهت للٌشر ّالخْزيع،: الرياض)، هفِْهَ،أدّاحَ، أساليبَ: البحث العلويذّقاى عبيداث، عبد الرحوي عدس، كايد عبد الحق، 



 
مجتمع البحث و عينته . ب
وأما رلتمع ىذا . يقصد مبجتمع البحث ىو مجيع الناس الذين ميكن اشرتاكهم يف ىذا البحث 

درسة ادلعارف الثانوية سوكارجا باسوروان جاوى الشرقية العام مبالبحث فهم مجيع الطالب يف الصفالثاىن 
 IPSالصف الثاىن و " أ "IPSالصف الثاىن ،و تتكون من اربع فصول وىم  2013- 2012الدراسى  

وكان أعضاء ىذين الصفني يف نفس ، " ب  "IPAالصف الثاىن  و " أ "IPAالصف الثاىن  و " ب "
.  الطالبا30ويتكون عدد كل الصف. احلال عن ادلهارة اللغوية

و .  طالب، ىذا الفصل رلموعة ضابطة30و ىم " أ "IPS فهم الطالب يف الصف الثاىن 
 . طالب، ىذا الفصل رلموعة جتريبية30و ىم " ب"IPSالصف الثاىن 

 
متغيرات البحث  . ج
األول، ادلتغري الذى يتحكم فيو الباحثة عن : متغري يف البحث يف التجريىب ينقسم اىل قسمني مها 

 كما يسمى ايضا بادلتغري (Independent Variabel)قصد التجربة بطريقة معينة ومنظمة ومتغري ادلستقل 
و الثانىهو نوع الفعل او السلوك الناتج عن ادلتغري ادلستقل ويسمى . (Experimental variable)التجريىب 

 4.   أو ادلتغري ادلعتمد(Dependent Variabel)بادلتغري التابع 
لرتقية (Strip) Storyالقصة على األوراق وسيلة  استخدام  وادلتغري ادلسثتقل يف ىذا البحث ىو 

مهارة الكالم الطلبب، واما ادلتغري التابع يف ىذا البحث ىو نتائج ترقية مهارة الكالم قبل التجربية و بعد 
. التجربية
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 199. ص, 1978, القاُرة, دار الٌِضت العرب, الطابعت الثاًيت, هٌاُج البحث في الخربيت ّ علن الٌفس, جابر عبد الحويد جابر ّ هحود خيرس كاظين



 
 
أدوات البحث . دـ

اما االدوات ادلستخدمة يف ىذا البحث . 5 أدوات البحث ىي الوسيلة الىت جيمع هبا الباحث بيانو
: فهي

 
 المالحظة .1

ىي وسيلة يستخدمها اإلنسان العادي يف اكتساب خلرباتو ومعلوماتو حيث 
جنمع خرباتنا من خالل ما نشاىده أو نسمع عنو، ولكن الباحثة حني يالحظ فإنو يتبع 

منهجا معينا جيعل من مالحظاتو أساسا دلعرفة واعية أو فهم دقيق لظاىرة 
وستقوم . استخدمت الباحثة ادلالحظة لتسجيل ادلعلومات كما حتصل يف الواقع6.معينة

الباحثة يف ىذه البحث بادلالحظة ادلشاركة الن الباحثة تريد ان تعريف ادلوقف جيدا 
 .بأمكانو

 المقابلة .2
 شخصية تقوم من خاللو الباحثة جبمع معلومات وبيانات شفوية من مقابلةىي 

درسة الثانوية املمدرس اللغة العربية من وادلقابالت الىت أجرهتا الباحثة ذلذا البحث مع 7.ادلفحوص
دلعرفة حالة تعليم مهارة الكالم يف . ادلعارف الصف الثاىن سوكارجا باسوروان جاوى الشرقية

. الوسائل التعليمية ادلستخدمة لتعليم مهارة الكالم يف الصف الثاىنوصف الثاىن 
 

                                                 
5
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 االختبار .3
االختبار ىو عبارة عن سلسلة من األسئلة أو التمرينات أو اآلالت األخرى ادلستخدمة 

 واالختبار ىو أداة 8لقياس ادلهارة وادلعرفة والذكاء والكفاءة وادللكة الىت ميلكها الفرد أواجلماعة
اإلختبار والنشاطات ادلعقدة لتناول القدرة سلوك الشخص الىت تصور الكفاءة يف ادلادة الدراسة 

 . 9و ادلعينة
أوال، االختبار القبلى، االختبار الذى : و استخدمت الباحثة يف ىذه ادلدرسة نوعني من االختبار

 ى لك(Strip Story)القصة على األوراقتلقى الباحثة  للطالب قبل أن يطبق عليهم استخدام 
ثانيا، االختبار البعدى، و تقدمو الباحثة للطالب و . تعريف كفاءهتم قبل أن ميروا بالتجربة

القصة على الطالبت بعد التجربة لكى يعرف حتصيل ادلقارنة بني الطالب باستخدام 
يف ىذا البحث، تستخدم االختبار شفهى دلعرفة التقدم .  لرتقية مهارة الكالم(Strip Story)األوراق

و . الذى أحرزه الطالب و الطالبت يف اكتساب مهارة الكالم بعد انتهاء عملية التعليم و التعلم
أما نوعو فهو اختبار احملاورة حيث يشرك ادلعلم طالبني أو أكثر يف تدريب على حوار كالمى عن 

الىت وزعها بينهم لقياس قدرهتم على األداء (Strip Story)القصة على األوراقموضوع معني بوسيلة 
من خالل ىذا احلوار يستطيع الطالب نطق األصوات العربية و تعلم طريقة إلقاء . الكالم

.  أفكارىمعنالسؤال و اإلجابة عليو يف تعبري
و دلعرفة جناح كل الطالب فيحتج اىل ما يسمى بادلقاس األدىن لنجاح الطالب الذى اعتمده 

إذا كان نتيجة الطالبة أعلى من ىذا . ادلدرس بالنظر اىل امهية ادلدة و الكفائة االساسية للطالب
 .ادلقياس أو متسوية بو فهم ناجحون، واذا كان أدىن منو فهم مل ينجحوا

( 2)النطق، و  (1): و أما جوانب مهارة الكالم الىت ستقاس من تلك العملية فهي حتتوى على
و حددت الباحثة ادلعيارة . شرح ادلوضوع (5)الطالقة، و  (4)ادلفردات، و  (3)القواعد، و 

 :10البسيط لقياس مهارة الكالم بقدرة ما ميكن لطالبة ادلدرسة الوصول إليو وىو كما يلى
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 3.1اجلدول 

تفصيالت الكفاءة دلهارة الكالم 
 

الرقم 
 /التفصيل

المستوى 
النطق 

(1-25 )
القواعد 

(1-25 )
المفردات 

(1-25 )
الطالقة 

(1-25 )
 5-1 5-1 5-1 5-1ضعيف  1
 10-6 10-6 10-6 10-6مقبول  2
 15-11 15-11 15-11 15-11جيد  3
 20-16 20-16 20-16 20-16جيد جّدا  4
 25-21 25-21 25-21 25-21ممتاز  5

 
 3.2اجلدول 

معيار الدرجات 
المستوى النتيجة بالحرف الدرجات الرقم 
ممتاز أ  90-100 1
جيد جدا ب  75-89 2
جيد ج  60-74 3



مقبول د  45-59 4
ضعيف ه  44أقل من  5

 
 

 االستبانة .4
يعترب االستبانة او اإلستقصاء أدات ادللئمة للحصول على معلومات و بينات و حقائق 

مرتبطو بواقع ععني، و يقدم االستبانة بشكل عدد من االسئلة يطلب االجابة عنها من قبل عدد 
 11من االفراد ادلعيني بعوضوع االستبانة

استخدامت االستبانة ادلغلقة ىنا للحصول على معلومات الىت تتعلق بأرء مدرستهم بضفتها 
. سيلةوتعليم هبذة الالمالحظة عن اإلجراءت 

 
مصادر البينات . ه

 :ستأتى البيانات يف ىذالبحث من عدة ادلصادر التالية
القصة على مدير ادلدرسة و الباحثة البيانات منو من خالل ادلقابلة عن وسيلة  .1

 (.Strip Story)األوراق
القصة على و الباحثة البيانات منو من خالل ادلقابلة عن وسيلة ادلدرسة اللغة العربية  .2

 (.Strip Story)األوراق
القصة على و الباحثة البيانات منهم خالل االستبانة عن وسيلة الطالب  .3

 (.Strip Story)األوراق
ادلصدار و ادلراجع الوثائقية من الكتاب او ادلرجع الىت تتعلق هبذ البحث كمصادر  .4

 .للبحث

                                                 
 



تنفيذ البحث مراحل.و
ويستخدم الباحثة يف ىذا البحث . تستخدم التجربة رلموعة للدراسة أو أكثر من رلموعة

رلموعتني باستخدامهما كاجملموعة الضابطة واجملموعة التجريبية، وىذا يف حال الطالب نفس الكفاءة 
.  اللغوية،كنفس حاذلم يف  خلفية الدراسة والعمر

: و جتمع الباحثة ادلعلومات مستعينة بادلرحلتني التاليني
 : مرحلة االعداد .1

 تصميم خطة التدريس ( أ
 واد ادلدروسةاملاختيار  ( ب

 :مرحلة التجربة .2
تكوم , بعد ان تكون تلك األدوات سواء خطة التدريس او ادلواد الدرسية جاىزتني

 يف ترقية مهارة الكالم على الطالب (Strip Story)الباحثة بتطبيق وسيلة القصة على األوراق
درسة  الثانوية ادلعارف للصف الثاىن سوكارجا باسوروان جاوى ااملب" ب "IPSلصف الثاىن ل

: الشرقية واما خطوات يف ىذه ادلرحلة كمايلى
 األفراد رلموعة التجربة قبل اإلجراء التعليم (Pre-Test)تقوم الباحثة باالختبار القبلى  ( أ

 .يف ترقية مهارة الكالم( Strip Story)القصة على األوراقباستخداو وسيلة 
وم ىذه قيف ترقية مهارة الكالم و ستتقوم الباحثة با ادلالحظة ادلباشرة خالل التطبيق  ( ب

 .ادلالحظة مرتني يف األسبوع
و الوسئل , تقوم الباحثة بتوزيع ورقة األستبانة للطالبة دلعرفة الطريقة التعليمية وصفيا ( ج

 .التعليمية لتصور األراء عن ىذه العملية
تقوم الباحثة مبقابلة بعد ادلدراسي اللغة العربية و بعد الطالب دلعرفة الطريقة التعليمية  ( د

 .وصفيا، و الوسئل التعليمية لتصور األراء عن ىذه العملية



 Post)تقوم الباحثة باالختبار بعدى  (يف اإلختبار انفس الفصل)بعد االنتهاء من التجربة  ( ه

Test) ذلذا اجملموعة التجربية، و يعقد ىذا االختبار لدى األفراد اجملموعة للحصول على 
 .نتيجة التحصيل الدراسى الىت متثل تاثري اعطاء ادلعاملة بعد عملية التطبيق

أسلوب حتليل البيانات . و
تتكون بيانات البحث اجملموعة من أوراق . بعد أن مجع الباحث البيانات فيبدأ بتحليل البيانات

يستعمل حتليل البيانات . إجابة الطالب يف كل االختبار، ونتيجة ادلقابلة وادلالحظة، وتسجيالت ادليدان
حتليال كيفيا وكميا حيث يتكون من ثالثة عناصر ادلسلسلة، منها أنشطة البحث عن البيانات، عرض 

 .البيانات، وأخذ اخلالصة
للحصول على ادلعرفة عن فعالية استخدام احلوار  الطبيعى ادلباشر يف تنمية مهارة الكالم، فيحلل 

الباحث البيانات احملتاجة حسب كفاءة الطالب يف الكالم الوظيفى، فلذلك يقدم النتائج بني الفصل 
وبعد معرفة ادلقارنة بني تدريسني فيستطيع الباحث أن يفسر ىل ذلذه الوسائل .  والتجرييبطالضاب

قدم الباحثة الرمز اإلحصائى تودلعرفة معنوية ىذه الوسائل . التعليمية اجملربة فعالية أو ليست ذلا فعالية
 12:التاىل(T-test)" ت"إختبار 
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:  حيث
=M معدل النتائج لكل الفرقة 
=N رلموع عينة 

 2x رلموع اإلحنراف مربعا للفصل الضابط 
 2y رلموع اإلحنراف مربعا للفصل التجريىب 

 13:وأما الرمز ادلستخدمة للبحث عن معدل نتيجة كفاءة الطالب فهو
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: حيث
=X ادلعدل 

 x  عليها من مجيع الطالب لصت عدد النتائج ادلح=
=n عدد الطالب 

: وأما النسبة ادلثالية وتفسريىا ىي
 

ممتاز  %  = 100 % - 85
جيد جدا  %   = 84 % - 80
جيد  %   = 69 % - 55
ناقص  %   = 54 % - 50
 ناقص جدا %    = 49 % - 0

 
 

 :   و أما لتعيني تقدير النسبة من إجابة االستبانة للطالب، فتستخدم طريقة النسبة بالرمز فيما يلى
 

: الشرح
P =  نسبة إجابة الطالب
F =  تقدير إجابة الطالب

P = (F : N) x 100 % 



N = عدد الطالب 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



الفصل الرابع 
 عرض البيانات وتحليلها ومناقشته

 
 

 نبذة تاريخية عن المعارف الثانوية سوكارجا باسوروان جاوى الشرقية: االولالمبحث 
 

مدرسة المعارف الثانوية سوكارجا باسوروان جاوى الشرقية بالموقع الجغرافي  . أ
يف 96 تيكس   تقع مدرسة ادلعارؼ الثانوية سوكارجا باسوركاف جاكل الشرقية يف شارع كماجايا

ك ايضا ال يكوف بعيدف من . قة يف السفرمادلدينة سوكارجا ك قرب من مدينة ماالنج قدر ثالثُت دؽ
ك يف باسوركاف يوجد ىناؾ عدد كثَت . مدينة سورابايا قدرة الساعة كاحدة ك الثالثُت دقيقة ليصل اليها

. من ادلعاىد كادلدارس كاجلامعات

  تاريخ التأسيس . ب
 بتعاكف بُت ادلدرسة 1983 مدرسة ادلعارؼ الثانوية سوكارجا باسوركاف جاكل الشرقية سنة ت أقيم

كقد بدأ دراستو  امع بداية السنة . االبتدائية سوكارجا باسوركاف ك ادلدرسة ادلتوسط سوكارجا باسوركاف
 .الدراسية اجلديدة من السنة الوطٍت

 المنهج الدراسي . ج
ىذه ادلناىج . KTSP تستخدـ مدرسة ادلعارؼ الثانوية سوكارجا باسوركاف جاكل الشرقية ادلناىج  

الدراسية ربتوم على ادلواد الدراسية كفيما يلي جدكؿ ادلواد الدراسية يف مدرسة ادلعارؼ الثانوية 
. سوكارجا باسوركاف جاكل الشرقية

 

 عدد المدرسين. د



كيساعده ادلدرسوف كادلدرسات يف إجراء . S.Ag. M.Pd, يرأس ىذه ادلدرسة األستاذ زين العابدين
 .1، ك امساءىم يف ملحق  مدرسا27كيبلغ عددىم . عملية التعليم

 

عدد الطالب . ه
ك .  طالب390ايلقد كصل عدد الطالب يف مدرسة ادلعارؼ الثانوية سوكارجا باسوركاف جاكل الشرقية 

. 2  يف ملحقىذ مبُت
 

  في مدرسة المعارف الثانوية سوكارجا باسوروان جاوى الشرقيةبأحوال الطال. ط
إف الطالب يف مدرسة ادلعارؼ الثانوية سوكارجا باسوركاف جاكل الشرقية، كبعضهم متخرجوف 

كيتعلم . لذلك، فكفاءهتم يف اللغة العربية أكثرىم يف ادلرحلة األساسية. من ادلدرسة ادلتوسط العامة
كىو كتاب  ( Terampil Bahasa Arab)" ماىر باللغة العربية"الطالب اللغة العربية يف ىذه ادلدرسة كتاب 

كلتعليم . الذم ألفو منن العزيز2006تعليم اللغة العربية على ادلنهج على مستول الوحدة الدراسية سنة 
من معهد تعليم اللغة " التعبَت"مهارة الكالـ تستخدـ ىذه ادلدرسة كتاب سلسلة تعليم اللغة العربية 
 . العربية جامعة اإلماـ زلمد بن سعود اإلسالمية ادلملكة العربية السعودية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

عرض البيانات : الثاينادلبحث 
 

مالحظة   -أ 
كيف ىذه ادلالحظة ادليدانية .  يف عملية ىذا البحث فبدأ بادلالحظةةقبل أف قامت الباحث

: نالت الباحثة كما يلي 
 .كفاءة الطالب يف مهارة الكالـ حوؿ ادلواد اليت قد درسها ادلدرس -1
 (Strip Story)اشًتاؾ الطالب يف تعليم اللغة العربية باستخداـ الوسيلة القصة علي األكراؽ  -2
 .طريقة التعليم ك التعٌلم بُت ادلدرس ك الدارسُت يف غرفة الدراسة -3
 الوسائل التعليمية اليت استخدامها يف التعليم اللغة العربية -4

 
كسيلة ك ىذه ادلالحضة ايضا ستستخدـ الباحثة يف كيفية  االجراءت استخداـ كسيلة 

  يف التعليم ك التعٌلم (Strip Story)القصة على األكراؽ
 مقابلة -ب 

 الباحثة ىذه الطريقة دلعرفة عملية تدريس اللغة العربية كتعلمهايف ادلدرسة اليت تاستعمل
 ادلقابلة مع من لو ادلسؤكلية كاالىتماـ لدرس اللغة العربية يف اكذلذا، تكفيو. يؤدل فيها البحث

ك ذلذه ادلختصة نفراف، مها األستاذ نور االخواف نائب رئيس ادلدرسة ك األستاذة . ىذه ادلدرسة
. أرم اكتامي كمدرسة اللغة العربية

 ادلقابلة مع رئيس ادلدرسة .1
دلعرفة أحكاـ ادلدرسة كالشركط التعليمية عن مواد التدريس، فقد قاـ الباحثة بادلقابلة مع 

األستاذ نور : درسة ادلعارؼ الثانوية للصف الثاىن سوكارجا باسوركاف جاكل الشرقيةمبنائب اؿ



كذلك بعد تسليم رسالة .  ـ2013 من مارس 13االخواف، ك تعقد ادلقابلة يف التاريخ 
. االنجمباالستئذاف الصادرة من اجلامعة اإلسالمية احلكومية 

 فقد جهز الباحثة عما يتعلق دبناىج التعليم كالتعلم، ك خاصة يف منهج اللغة العربية يف 
ككل . كأجاب جنيدم للباحثة كل ما يسألو إياه شرحا كبيانا دلا مل يتضح. تلك ادلدرسة

 . يف ادللحقكجودةاألسئلة كإجابتها خالؿ ادلقابلة بيننا ـ
 

 ادلقابلة مع مدرسة اللغة العربية .2
األستاذة أرم : ا الباحثة مع مدرسة اللغة العربيةتوجبانب ادلقابلة مع رئيس ادلدرسة، أد

أية كفاءة الطالب ك قصدا دلعرفة.  ـ2013 من مارس13اكتامي، كذلك يف يـو األربعاء، 
شتخداـ يف التعليم ك اية الصعوبات ك التحديات أثناء آداء تعليم اللغة تالطريقة ك الوسائل 

ك بعد ادلقابلة  . العربية كفعالية الدارسُت كمحاستهم يف تعلم العربية خاصة يف مهارة الكالـ
 .كدكف الباحثة كل األسئلة كإجابتها من األستاذة أرم اكتامي يف ادللحق

 
 االختبار القبلي -ج 

 يف غرفة (Strip Story)القصة على األكراؽكسيلة  يف استخداـ ةقبل أف قامت الباحث
كفاءة الطالب يف  فبدأت الباحثة باالختبار القبلي حنو الدارسُت لصف الثاين لععرفة الدراسة،
 قامت الباحثة تقوديا لكفاءة الطالب يف مهارة الكالـ حوؿ ادلواًد اليت قد درسواىا سابقا  ك.مهارة

 :كالنتيجة من ىذا التقوًن كاآليت ". ىواية"يعٍت عن 
 

 
 

 2الجدول 
  نتائج االختبار القبلي للطالب في الفصل الضابط 

 
 التقدير النتيجة نقاط االختبار والدرجات األسماء الرقم



   القواعد المفردات الّطالقة النطق
 مقبوؿ 50 12 14 10 14أ  1
 مقبوؿ 53 16 13 9 15 ب 2

 مقبوؿ 57 17 16 8 16 ت 3

 مقبوؿ 58 17 16 8 17 ث 4
 متوسط 61 19 17 9 16 ج 5
 مقبوؿ 54 16 14 9 15 د 6

 مقبوؿ 51 13 14 10 14 ح 7

 مقبوؿ 58 16 16 9 17 ر 8

 مقبوؿ 51 14 13 9 15 ز 9

 مقبوؿ 50 14 13 8 15 س 10

 متوسط 68 18 20 11 19 ش 11
 متوسط 64 17 19 10 18 ص 12
 مقبوؿ 58 16 15 9 18 ض 13

 مقبوؿ 51 14 12 9 16 ط 14

 مقبوؿ 57 16 15 9 17 ظ 15
 متوسط 62 19 18 9 16 ع 16
 مقبوؿ 57 15 16 9 17 غ 17
 متوسط 60 16 17 9 18 ؼ 18
 مقبوؿ 53 14 15 9 15 ؽ 19

 مقبوؿ 54 15 14 10 15 ؾ 20

 مقبوؿ 52 14 15 9 14 ؿ 21

 مقبوؿ 57 16 15 9 17 ـ 22



 مقبوؿ 52 15 12 9 16 ف 23

 مقبوؿ 50 14 13 8 15 ك 24

 مقبوؿ 53 14 14 9 16 ق 25

 متوسط 60 19 16 9 16 ء 26
 متوسط 69 18 21 11 19 م 27
 جيد 72 19 22 12 19 يي 28
 متوسط 64 17 18 10 19 ييي 29
 متوسط 67 17 20 11 19 يييي 30

  1723 477 472 281 493 المجموع
،16 المعدل مقبول

43 
9،36 22،4

1 
9،23 57،43 

 
 معٌت ذلك أف قدرة 57،56فمن نتائج ىذا االختبار القبلي، ظهر أف الطالب نالوا التقدير ادلعدلة 

 العريب بصفة عامة الكالـكمن ىنا فإف قدرة الطالب على .  العريب يف ادلستول مقبوؿالكالـالطالب على 
 .مقبول
 
 

 3الجدول 
 نتيجة االختبار القبلي للمجموعة الضابطة

 
 النسبة المئوية عدد التقدير النتيجة الرقم
 - - ممتاز 90-100 1
 - - جيد جدا 80-89 2
 %3،4 1 جيد 70-79 3



 %30 9 متوسط 60-69 4
 %66،6 20 مقبوؿ 50-59 5
 - - ضعيف 0-49 6

 %100 30 المجموع
 

من عدد الطالب  (%66،6)كجد يف اجلدكؿ السابق أف بعض الطالب يف اجملموعة الضابطة 
، ك متوسطمنهم يف تقدير (%30)ك .  مقبول، ألف نتيجتهم يف تقديرالكالـيضعفوف يف مادة 

. جيدمنهم يف تقدير (3،4%)
 

 4الجدول 
نتائج االختبار القبلي للطالب في الفصل التجريبي 

 
 التقدير النتيجة جوانب االختبار األسماء الرقم

   القواعد المفردات الّطالقة النطق
 مقبوؿ 51 12 15 10 14 ء 1

 مقبوؿ 52 15 13 9 15أ  2

 مقبوؿ 55 16 15 8 16 ب 3

 مقبوؿ 56 16 16 8 16 ت 4
 مقبوؿ 50 14 13 8 15 ث 5
 مقبوؿ 51 15 13 9 14 ج 6

 مقبوؿ 52 13 16 10 14 ح 7

 مقبوؿ 54 15 14 9 16 د 8

 مقبوؿ 50 13 13 9 15 ر 9

 مقبوؿ 54 15 14 9 16 ز 10



 مقبوؿ 53 16 14 9 14 س 11
 مقبوؿ 52 15 15 9 13 ش 12
 متوسط 67 17 20 11 19 ص 13
 مقبوؿ 52 14 13 9 16 ض 14
 مقبوؿ 51 14 13 8 16 ط 15
 مقبوؿ 53 16 14 9 14 ظ 16
 مقبوؿ 52 14 14 8 16 ع 17

 مقبوؿ 58 15 16 9 18 غ 18

 متوسط 60 19 16 9 16 ؼ 19
 مقبوؿ 56 16 15 10 15 ؽ 20

 مقبوؿ 52 14 15 9 14 ؾ 21

 مقبوؿ 58 16 16 9 17 ؿ 22

 متوسط 60 17 18 9 16 ـ 23
 متوسط 67 17 20 11 19 ف 24

 متوسط 69 17 21 12 19 ق 25

 جيد 72 19 22 12 19 ك 26
 جيد 71 19 22 11 19 م 27
 متوسط 68 18 20 11 19 يي 28

 متوسط 62 19 18 9 16 ييي 29

 متوسط 69 18 21 11 19 يييي 30

  1727 474 484 284 485 المجموع
 مقبول

،16 المعدل
16 

9،5 16،1 15،8 57،5
6 

 



 
 معٌت ذلك أف 57،56فمن نتائج ىذا االختبار القبلي، ظهر أف الطالب نالوا التقدير ادلعدلة 

 العريب الكالـكمن ىنا فإف قدرة الطالب على .  العريب يف ادلستول مقبوؿالكالـقدرة الطالب على 
. مقبولبصفة عامة 

 
 5الجدول 

نتيجة االختبار القبلي للمجموعة التجريبية 
 

 النسبة المئوية عدد التقدير النتيجة الرقم
 - - ممتاز 90-100 1
 - - جيد جدا 80-89 2
 %6،7 2 جيد 70-79 3
 %26،7 8 متوسط 60-69 4
 %66،6 20 مقبوؿ 50-59 5
 - - ضعيف 0-49 6

 %100 30 المجموع
من عدد الطالب  (%66،6)كجد يف اجلدكؿ السابق أف بعض الطالب يف اجملموعة التجريبية 

.  مقبول، ألف نتيجتهم يف تقديرالكالـيضعفوف يف مادة 
. جيدمنهم يف تقدير (%6،7)، ك متوسطمنهم يف تقدير (%26،7) ك 

 
 6الجدول 

المقارنة بين نتيجة االختبار القبلي للمجموعة الضابطة والتجريبية 
 

 الفصل التجريبـي الفصل الضابط  التقدير النتيجة الرقم



عدد 
 الطالب

النسبة 
 المئوية

عدد 
 الطالب

النسبة 
 المئوية

 - - - - ممتاز 90-100 1
 - - - - جيد جدا 80-89 2
 %6،7 2 %3،4 1 جيد 70-79 3
 %26،7 8 %30 9 متوسط 60-69 4
 %66،6 20 %66،6 20 مقبوؿ 50-59 5
 - - - - ضعيف 0-49 6
 

 طالب من 20 طالب من اجملموعة الضابطة ك20اعتماد على اجلدكؿ السابق يوجد أف 
 طالب من اجملموعة 8 طالب من اجملموعة الضابطة ك 9، مقبولاجملموعة التجريبية حصلوا على تقدير

، طالب كاحد من اجملموعة الضابطة ك طالبن من اجملموعة التجريبية متوسطالتجريبية حصلوا على تقدير
. ، كال أحدا من اجملموعة الضابطة كالتجريبية حصل على تقدير جيد جداجيدحصلوا على تقدير

 يف غرفة (Strip Story)كبالتايل قدمت الباحثة االجراءت الستخداـ الوسيلة القصة على األكراؽ
 .الدراسة للمجموعة التجربية

  المادة الدراسية -د 
القصة على  يف ىذا ادلبحث ستعرض الباحثة عن عرض ادلادة الدراسية ك اجراءت استخداـ كسيلة 

(. Strip Story)األكراؽ

علي أفراد اجملموعة ( Strip Story)كسيلة القصة على األكراؽمت التجربة تعليم الكالـ العربية باستخداـ 
. سوكارجا باسوركاف جاكل الشرقية" ب"IPSدرسة ادلعارؼ الثانوية الصف الثاىن التجريبية من الطالب مب

: ك سبالتعليم التجرييب يف اربع مواضع ك ىو
 االعماؿ اليومية: ادلوضوع االكىل .1
 جزيرة بايل: ادلوضوع الثانية .2



 سندارم طالبة نشيطة: ادلوضوع الثالثة .3
 العطلةي يف الريف:ادلوضوع الرابعة .4

ك مت عملية التعليم الكالـ لكل مادة من ادلواد ادلدركسة مع األنشطة التعليمية بالوصيلة التعليمية 
ك ىذه الوسيلة تعينت ادلدرسة علي تقوًن كلِّ منا ( Strip Story)كسيلة القصة على األكراؽاخلاصة ك ىي 

. الفراد الطالب يف مهارة الكالـ اك للطالب يف اجملموعة

القاء األول 
 

خطة التدريس للقاء األول  
 

االعماؿ اليومية : ادلوضوع  
الثاين : ادلستول  
مهارة الكالـ :  التدريس 
 2013-3-13: التاريخ  
 دقائق 90:  الوقت  

 معيار الكفاءة أ 
 "االعماؿ اليومية"إمكاهنم عن تعبَت أفكارىم كمشاعرىم باستخداـ الصور ادلتسلسلة عن ادلوضوع 

 الكفاءة األساسية
" االعماؿ اليومية"اإلجادة يف إقامة الكالـ البسيط بطريقة صحيحة عن  .1
 طريقة صحيحةإلقاء ادلعلومات البسيطة عن األعماؿ اليومية  ب .2

  المؤشرات  ب 
. قراءة ادلفردات أك العبارة اليت ىي من ادلادة بطريقة صحيحة .1



إلقاء ادلعلومات "االعماؿ اليومية"القدرة على إجابة األسئلة ادلطركحة عن ادلادة ادلدركسة كىي  .2
 بصٌحة"االعماؿ اليومية"البسيطة عن 

 أهداف التدريس ج 
: بعد متابعتهم على التدريس، ييتوقع من الطالب 

 طريقة صحيحةأف ينطق ادلفردات أك العبارات عن االعماؿ اليومية ب .1
 "االعماؿ اليومية"أف يفهم ادلادة  .2
 القدرة على إجابة األسئلة ادلطركحة عن ادلادة ادلدركسة كىي االعماؿ اليومية .3

 
 

المادة الدرا سية  د 
 

 االعماؿ اليومية
يطىالىعىةً . أىستىيًقظي السىاعىة الرىاًبعىة

كى يف الرَّضاًبعىًة كى . أىتػىوىضَّضأي يف ادليضىاءىةى  يَّض أىقرىاءي دىرًسي يف غيرفىًة ادل
ىسًجًد مىعى أىًخي كى نيصىلِّي الفىجرًىينىاؾى 

بىعدى الصَّضالىًت أىقرىاءي القيرافى  يَّض اىكنيسي غيرفىيًت  كى . الًنصًف اىذىىبي ًايلى ادل
.  غيرفىةى الضُّضييوؼً 

.  يَّض يىذىىبي ًايلى مىسًجًد كى ييصَّضًلي الفىجرى  ىىاعىةن , اىمَّضا أىيب فػىيىستىيًقظي السَّضاعىة الثىالًثىة األىدىاًء صىالىًة اللىيلً 
ةً , يػىتػىرىيَّضضي رًيىاضىةن خىًفيفىةنكى  يَّض يىغًسلي السَّضيىارىة, كى بىعدى العىودىًة ًمنى ادلسًجدً  . كى الى يػىنىمي بىعدى الصَّضالى

كى بىعدى .  يَّض تػىتػىوىضىأي كى تيصىلِّي يف البىيتً , تىستىيًقظي أيمَّضي يف الرَّضاًبعىةً . أيمِّي الى تىذىىب ًايلى ادلسًجدً 
يىاًت القيراًف  يَّض تىذىىبي ًايلى ادلطبىخً  ًة تىقرىأي ماى تػىيىسَّضرى ًمنى ى . لًتيًعدَّض االفيطيورى ًل يسرىًة مىعى أيخيًت , الصَّضالى

ني نػىتػىنػىوىؿي اال.  الفيطيور جىاًىزه يف السناًدسىًة سبىىامان   يَّض اىذىىبي ًايلى ادلدرىسىًة ,  مىعان يف غيرفىًة الطَّضعىاـً فطارى حنى
.  مىاًشينا مىعى أىًخي كى أيخيًت 

 
 
 

يطىالىعىةً  بىعدى الصَّضالىًت أىقرىاءي القيرافى 
 . يَّض أىقرىاءي دىرًسي يف غيرفىًة ادل

 .أىستىيًقظي السىاعىة الرىاًبعىة أىتػىوىضَّضأي يف ادليضىاءىةى 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
!! يف ضوء الٌنص السابق أجب عن األسئلة االتية شفهيا

 ميت أستيقظي؟ .1
 ميت يستيقظي أيب؟ .2
؟ .3  أين يصٌلي أيب الفجرى
 ىل أمي تصٌلي الفجر يف ادلسجد؟ .4
  الفجر؟ةماذ أعما بعد الٌصال .5
 ؟فطارمن يعدُّض اال .6
  الفجر؟ةماذ يعما أيب بعد الٌصال .7
  الدرس؟أاين أقر .8
 ىل أذىب ايل ادلسجد مع أيب؟ .9

 . يَّض اىكنيسي غيرفىيًت  كى غيرفىةى الضُّضييوؼً 
 

 .كى نيصىلِّي الفىجرًىينىاؾى 

ىسًجًد مىعى 
كى يف الرَّضاًبعىًة كى الًنصًف اىذىىبي ًايلى ادل

 أىًخي

ةً   .كى الى يػىنىمي بىعدى الصَّضالى
 

 ,يػىتػىرىيَّضضي رًيىاضىةن خىًفيفىةنكى  يَّض يىغًسلي السَّضيىارىة

 ,كى بىعدى العىودىًة ًمنى ادلسًجدً 

 .كى ييصَّضًلي الفىجرى  ىىاعىةن 
  يَّض يىذىىبي ًايلى مىسًجدً 

 ,اىمَّضا أىيب فػىيىستىيًقظي السَّضاعىة الثىالًثىة األىدىاًء صىالىًة اللىيلً 



 من يذىب معي ايل ادلدرسة؟ .10

استراتيجية التدريس  ه 
 قبل دخول الفصل .1

 " االعماؿ اليومية"كضوعامل القصة با ادلدرسةإختارت  ( أ
 ك تعطى ادلسافة بُت  ل لكل " االعماؿ اليومية" تكتب اجلمل كاضحة من القصة با موضوع ( ب

 . لة اىل  لىت اآلخر
اذ كاف )تقطعا الصحف من القصة بادلقص ك جيعل دلتقتعة اجلملة يكوف متقتعا كاحدا  ( ت

الطالب كثَتين، فذلك ادلوضوع يكتب مرات يف اكراؽ  اخرل ك يقسم الطالب يف فرقة، ك 
 (لكل فرقة تناؿ متقطعة االكراؽ يف نفس ادلوضوع

 في الفصل .2
 ادلقدمة ( أ
 القى ادلدرس السالـ ك التحية -
 كشف الغياب كاحلضورقراءة  -
 لقاء األسئلة ادلتصلة باادلوضوعا -
 النشاط الرئيسي ( ب
 كيفية إجراء التعليم باستخداـ القصة علي األكراؽ عند الطالبعرض  -
درسة األكراؽ ادلقطعة الىت تكتب عليها  ال اىل الطالب بغَت ترتيب من ادلوضوع ملتوزع ا -

 "االعماؿ اليومية"
قدرة دقيقة كاحدة اك )ىم بدقيقة ميديف اتطلب مدرس من الطالب اف حيفظوا اجلمل الىت  -

 .جلمل غَتىم باك دينع الطالب اف يكتبوا اك خيربكا ا (دقيقتُت اثنتُت
 .ذبمع االكراؽ ادلقطعة -
 .قدر دقيفة كاحدة اك دقيقتُت اف يصم ك يكوف الفصل صامة -
 .بطلب من الطالب اف يقـو اماـ كراسيهم -



 .اف الطالب مشغلُت يف ترتيب اجلمل من االكراؽ ادلقطعة -
 .بعد اف ترنب ترتيبا يف شكل القصة يطلب اف يسكتوا -
 .أف يذكر حىت يكوف قصة -
 .اف امكن اف يكتب الطالب على كراستهم ك ىم ديلى بعضهم بعضا -
 النشاط األخَت ( ت

 .تظهر ادلدرس النص االصلى من ادلصالط الفورأسى -
 ادلدرس ادلوضوع بطريقة السؤاؿ كاجلوابأكد  -
 ادلدرسة خالصة ادلوضوعقدمت  -
 اإلختتاـ -
القاء الثاني 

 
خطة التدريس للقاء الثاني  

 
جزيرة بايل : ادلوضوع  
الثاين : ادلستول  
مهارة الكالـ :  التدريس 
 يقة دؽ90:  الوقت  

 معيار الكفاءة و 
  " جزيرة بايل"إمكاهنم عن تعبَت أفكارىم كمشاعرىم باستخداـ الصور ادلتسلسلة عن ادلوضوع 

 الكفاءة األساسية
 "  جزيرة بايل"اإلجادة يف إقامة الكالـ البسيط بطريقة صحيحة عن  .3
 إلقاء ادلعلومات البسيطة عن األعماؿ اليومية  بصٌحة .4

  المؤشرات  ز 



. قراءة ادلفردات أك العبارة اليت ىي من ادلادة بطريقة صحيحة .3
إلقاء ادلعلومات  " جزيرة بايل"القدرة على إجابة األسئلة ادلطركحة عن ادلادة ادلدركسة كىي  .4

 بصٌحة " جزيرة بايل"البسيطة عن 
 أهداف التدريس ح 

: بعد متابعتهم على التدريس، ييتوقع من الطالب 
أف ينطق ادلفردات أك العبارات عن جزيرة بايل بصحيحة  .4
  " جزيرة بايل"أف يفهم ادلادة  .5
 القدرة على إجابة األسئلة ادلطركحة عن ادلادة ادلدركسة كىي جزيرة بايل .6

 
المادة الدرا سية  ط 
 استراتيجية التدريس ي 

 قبل دخوؿ الفصل .1
 " جزيرة بايل " القصة با موضوعادلدرسةإختارت  -
 ك تعطى ادلسافة بُت  ل لكل " جزيرة بايل "تكتب اجلمل كاضحة من القصة با موضوع -

 . لة اىل  لىت اآلخر
اذ كاف )قطعا الصحف من القصة بادلقص ك جيعل دلتقتعة اجلملة يكوف متقتعا كاحدا  -

الطالب كثَتين، فذلك ادلوضوع يكتب مرات يف اكراؽ  اخرل ك يقسم الطالب يف فرقة، ك 
 (لكل فرقة تناؿ متقطعة االكراؽ يف نفس ادلوضوع

 
 يف الفصل .2
i. ادلقدمة 

 القى ادلدرس السالـ ك التحية -
 كشف الغياب كاحلضورقراءة  -
 إلقاء األسئلة ادلتصلة باادلوضوعالقى  -



 
ii. النشاط الرئيسي 

 كيفية إجراء التعليم باستخداـ القصة علي األكراؽ عند الطالبعرض  -
توزعت امدرسة األكراؽ ادلقطعة الىت تكتب عليها  ال اىل الطالب بغَت ترتيب من  -

 " جزيرة بايل "ادلوضوع 
قدرة دقيقة كاحدة اك )تطلب مدرس من الطالب اف حيفظوا اجلمل الىت يدىم بدقيقة  -

 .ك دينع الطالب اف يكتبوا اك خيربكا اجلمل غَتىم (دقيقتُت اثنتُت
 .ذبمع االكراؽ ادلقطعة -
 .قدر دقيفة كاحدة اك دقيقتُت اف يصم ك يكوف الفصل صامة -
 .بطلب من الطالب اف يقـو اماـ كراسيهم -
 .اف الطالب مشغلُت يف ترتيب اجلمل من االكراؽ ادلقطعة -
 .بعد اف ترنب ترتيبا يف شكل القصة يطلب اف يسكتوا -
 .أف يذكر بااترتيب حىت يكوف قصة -
 .اف امكن اف يكتب الطالب على كراستهم ك ىم ديلى بعضهم بعضا -

النشاط األخَت   (ج
 .تظهر ادلدرس النص االصلى من ادلصالط الفورأسى .1
 ادلدرس ادلوضوع بطريقة السؤاؿ كاجلوابأكد  .2
 ادلدرسة خالصة ادلوضوعقدمت  .3
 اإلختتاـ .4

القاء الثالث 
خطة التدريس للقاء الثالث  

 
جنول الطالبة النشيطاه : ادلوضوع  
الثاين : ادلستول  



مهارة الكالـ :  التدريس 
 يقة دؽ90:  الوقت  

 معيار الكفاءة ك 
إمكاهنم عن تعبَت أفكارىم كمشاعرىم باستخداـ الصور ادلتسلسلة عن ادلوضوع 

  " جنول الطالبة النشيطاه "
 الكفاءة األساسية

"  جنول الطالبة النشيطاه"اإلجادة يف إقامة الكالـ البسيط بطريقة صحيحة عن  .5
 إلقاء ادلعلومات البسيطة عن األعماؿ اليومية  بصٌحة .6

  المؤشرات  ل 
. قراءة ادلفردات أك العبارة اليت ىي من ادلادة بطريقة صحيحة .5
  " جنول الطالبة النشيطاه"القدرة على إجابة األسئلة ادلطركحة عن ادلادة ادلدركسة كىي  .6
 بصٌحة " جنول الطالبة النشيطاه"إلقاء ادلعلومات البسيطة عن  .7

 أهداف التدريس م 
: بعد متابعتهم على التدريس، ييتوقع من الطالب 

 بصحيحة جنول الطالبة النشيطاهأف ينطق ادلفردات أك العبارات عن  .7
  " جنول الطالبة النشيطاه"أف يفهم ادلادة  .8
 جنول الطالبة النشيطاهالقدرة على إجابة األسئلة ادلطركحة عن ادلادة ادلدركسة كىي  .9

المادة الدرا سية  ن 
 طىالًبىةه نىًشيطىاةه جنول
. زبطط اعماذلا اليومية ك تنفِّذىا بانضباطو . ىي طالبة نشيطة.  طىالًبىة بًا ادلدرىسىًة السىنىاًكيىًة العىامىةً جنول

فالوقت كما قاؿ على .  تنتهذ كٌل دقيقة من كقتها للعماؿ الٌنافع. ليس ذلا كقت الفرغ األفَّض الفرغ مفسدة
جنول كاعية . ك الوقت إذا ذىب لن يعود ايل يـو القيامة. كالسيف إذا مل تقطعو قطعك– رضياهلل عنو 

. بأمهٌية الوقت يف حياهتا



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 استراتيجية التدريس س 
 قبل دخوؿ الفصل .1

  "جنول الطالبة النشيطاه" القصة با موضوعادلدرسةإختارت  -
 ك تعطى ادلسافة بُت  "جنول الطالبة النشيطاه"تكتب اجلمل كاضحة من القصة با موضوع -

 . ل لكل  لة اىل  لىت اآلخر
اذ كاف )قطعا الصحف من القصة بادلقص ك جيعل دلتقتعة اجلملة يكوف متقتعا كاحدا  -

الطالب كثَتين، فذلك ادلوضوع يكتب مرات يف اكراؽ  اخرل ك يقسم الطالب يف فرقة، ك 
 (لكل فرقة تناؿ متقطعة االكراؽ يف نفس ادلوضوع

 
 يف الفصل .2

 .جنول كاعية بأمهٌية الوقت يف حياهتا

 .ك الوقت إذا ذىب لن يعود ايل يـو القيامة

 . كالسيف إذا مل تقطعو قطعك–

 فالوقت كما قاؿ على رضياهلل عنو

 .تنتهذ كٌل دقيقة من كقتها للعماؿ الٌنافع

 .ليس ذلا كقت الفرغ األفَّض الفرغ مفسدة

 .زبطط اعماذلا اليومية ك تنفِّذىا بانضباطو 

وىم طىالًبىة بًا ادلدرىسىًة السىنىاًكيىًة العىامىةً  .ىي طالبة نشيطة  .جنى



i. ادلقدمة 
 القى ادلدرس السالـ ك التحية -
 كشف الغياب كاحلضورقراءة  -
 لقاء األسئلة ادلتصلة باادلوضوعا -
 

ii. النشاط الرئيسي 
 كيفية إجراء التعليم باستخداـ القصة علي األكراؽ عند الطالبعرض  -
توزعت امدرسة األكراؽ ادلقطعة الىت تكتب عليها  ال اىل الطالب بغَت ترتيب من  -

 "جنول الطالبة النشيطاه"ادلوضوع 
قدرة دقيقة كاحدة اك )تطلب مدرس من الطالب اف حيفظوا اجلمل الىت يدىم بدقيقة  -

 .ك دينع الطالب اف يكتبوا اك خيربكا اجلمل غَتىم (دقيقتُت اثنتُت
 .ذبمع االكراؽ ادلقطعة -
 .قدر دقيفة كاحدة اك دقيقتُت اف يصم ك يكوف الفصل صامة -
 .بطلب من الطالب اف يقـو اماـ كراسيهم -
 .اف الطالب مشغلُت يف ترتيب اجلمل من االكراؽ ادلقطعة -
 .بعد اف ترنب ترتيبا يف شكل القصة يطلب اف يسكتوا -
 .أف يذكر بااترتيب حىت يكوف قصة -
 .اف امكن اف يكتب الطالب على كراستهم ك ىم ديلى بعضهم بعضا -

النشاط األخَت   (ج
 .تظهر ادلدرس النص االصلى من ادلصالط الفورأسى .1
 ادلدرس ادلوضوع بطريقة السؤاؿ كاجلوابأكد  .2
 ادلدرسة خالصة ادلوضوعقدمت  .3
 اإلختتاـ .4

 



للقاء الرابع 
 

خطة التدريس للقاء الرابع 
 

 العطلةي يف الريف: ادلوضوع  
الثاين : ادلستول  
مهارة الكالـ :  التدريس 
 دقائق 90:  الوقت  

 معيار الكفاءة ع 
إمكاهنم عن تعبَت أفكارىم كمشاعرىم باستخداـ الصور ادلتسلسلة عن ادلوضوع  

  "العطلةي يف الريف"
 الكفاءة األساسية

 " العطلةي يف الريف"اإلجادة يف إقامة الكالـ البسيط بطريقة صحيحة عن  .7
  بطريقة صحيحةالعطلةي يف الريفإلقاء ادلعلومات البسيطة عن  .8

  المؤشرات  ف 
. قراءة ادلفردات أك العبارة اليت ىي من ادلادة بطريقة صحيحة .8
 "العطلةي يف الريف"القدرة على إجابة األسئلة ادلطركحة عن ادلادة ادلدركسة كىي  .9
 بصٌحة "العطلةي يف الريف"إلقاء ادلعلومات البسيطة عن  .10

 أهداف التدريس ص 
: بعد متابعتهم على التدريس، ييتوقع من الطالب 

  بصحيحةالعطلةي يف الريفأف ينطق ادلفردات أك العبارات عن  .1
  بصحيحةالعطلةي يف الريفأف ينطق ادلفردات أك العبارات عن  .2
  "العطلةي يف الريف"أف يفهم ادلادة  .3



 العطلةي يف الريفالقدرة على إجابة األسئلة ادلطركحة عن ادلادة ادلدركسة كىي  .4
 

المادة الدرا سية  ق 
العطلةي يف الريف 

ىاًضي ذىىىبتي معى أىيب ك أيٌمي ك أيخيت ًايل بىيًت جىدِّم يف الرِّيفً 
قىضىيناى . يف األيسبيوًع ادل

ةو . العيطلةى ىناؾ لًزًيىارىًة اجلىدِّم كلًنىتىمىتَّضعى ً ىوىائًًو الطىلًق ك مىائًًو الصىايف  اًدئىةو بىًعيدى سىكىنى جىدِّم يف قىريىةو ىى
ىًدينىةً 

يلىة كى مىوىاًشيها كىًثَتىة. عىًن ادل فػىرىحى جىدِّم كى . أىرىاًضيهىا ًخصبىة كىمىزىارًعيها خىضىرىاء كى مىنىاًظريىىا  ًى
ني فػىرىحنىاً بًلقىاًءمًهىا, جىدَّضيت خًبيضيورًنا . كى حنى

 
سىةى اىيَّضاـو  ثنىا يف القىريىًة  ى  يى أىذىىبي ًايلى , يف كيلِّ يىوـو أىستىيًقظي ًمنى النىوـً صىبىاحنا بىاًكرنا.  مىكى
اًر . نىذرًم السَّضمىادى ًفيهىا كى نىطريدي العىصىاًفَتى الَّضيًت أىفسىدىت األىريزَّض , ادلزرىعىًة مىعى أىيب كى جىدِّم كى يف النػىهى

يوىاًشي ًمنى غىنىًم كى بػىقىًر كى جىاميوًس بًاألىعسىابً 
. أيسىاًعدي جىدِّم عىلىي ًإطعىاـً ادل

 
ًة   ًتًو الوىاًسعىًة كى طىبًغ األىطًعمى أىمَّضا أيخيًت فػىتيسىاًعدي أيمِّي كى جىدَّضيت عىلىي تىنًظيفى البىيًت كى سىاحى

ىشريكبىات يل كى أًلىيب كى جلًىدِّم يف ادلزرىعىًة كى اىكىلنىا . يف ادلطبىخً 
ت كى ادل ضيري ادلأكيوالى كى بىعدى ذىًلك زبى

نػىعيودي ًايلى بىيًتنىا يف , كى بىعدى  ىسىة أياـو . نيسىاًعدي اجلىدِّ عىلىي ًاطعىاـً احلىيػىوىانىات, بىعدى اىف شىًبعنىا. مىعان 
ىًدينىًة فىرًًخُتى مىسريكرًينى 

. ادل
 

 
 
 
 
 
 

ني فػىرىحنىاً بًلقىاًءمًهىا, فػىرىحى جىدِّم كى جىدَّضيت خًبيضيورًنا  .كى حنى
 

 قىضىيناى العيطلةى ىناؾ لًزًيىارىًة اجلىدِّم

 ك أيخيت ًايل بىيًت جىدِّم يف الرِّيف

ىاًضي ذىىىبتي معى أىيب ك أيٌمي
 يف األيسبيوًع ادل



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

يلىة كى مىوىاًشيها كىًثَتىة  .كى مىنىاًظريىىا  ًى

 أىرىاًضيهىا ًخصبىة كىمىزىارًعيها خىضىرىاء

ىًدينىةً 
ةو عىًن ادل اًدئىةو بىًعيدى  .سىكىنى جىدِّم يف قىريىةو ىى

 .كلًنىتىمىتَّضعى ً ىوىائًًو الطىلًق ك مىائًًو الصىايف 

 .نىذرًم السَّضمىادى ًفيهىا كى نىطريدي العىصىاًفَتى الَّضيًت أىفسىدىت األىريزَّض 

سىةى اىيَّضاـو  ثنىا يف القىريىًة  ى  .مىكى

ىًدينىًة فىرًًخُتى مىسريكرًينى 
 .نػىعيودي ًايلى بىيًتنىا يف ادل

 

 ,كى بىعدى  ىسىة أياـو 

 .نيسىاًعدي اجلىدِّ عىلىي ًاطعىاـً احلىيػىوىانىات, ك بىعدى اىف شىًبعنىا

 .كأًلىيب كى جلًىدِّم يف ادلزرىعىًة كى اىكىلنىا مىعان 

ىشريكبىات يل 
ت كى ادل ضيري ادلأكيوالى  كى بىعدى ذىاًلكى زبى

ًتًو الوىاًسعىًة كى طىبًغ األىطًعمىًة يف ادلطبىخً   أىمَّضا أيخيًت فػىتيسىاًعدي أيمِّي كى جىدَّضيت عىلىي تىنًظيفى البىيتً  .كى سىاحى



 
 
 ميت ذىبت ايل القرية؟ .1

 

 

 

 كم يـو قضيت العطلة يف القرية؟ .2
 ماذا عملتي يف ادلزرعة؟ .3
 ماذا عملٍت أخيت؟ .4
  ادلزرعة؟ايلمن اخضرت األطعمة  .5
 أين تنولنا الغداء؟ .6
ىل فرحنا  ذه العطلة؟  .7

 
 استراتيجية التدريس ر 

 قبل دخوؿ الفصل .1
  "العطلةي يف الريف" القصة با موضوعادلدرسةإختارت  -
 ك تعطى ادلسافة بُت  ل  "العطلةي يف الريف"تكتب اجلمل كاضحة من القصة با موضوع -

 .لكل  لة اىل  لىت اآلخر
اذ كاف )قطعا الصحف من القصة بادلقص ك جيعل دلتقتعة اجلملة يكوف متقتعا كاحدا  -

الطالب كثَتين، فذلك ادلوضوع يكتب مرات يف اكراؽ  اخرل ك يقسم الطالب يف فرقة، ك 
 (لكل فرقة تناؿ متقطعة االكراؽ يف نفس ادلوضوع

ـً  اًر أيسىاًعدي جىدِّم عىلىي ًإطعىا  كى يف النػىهى

 ,يف كيلِّ يىوـو أىستىيًقظي ًمنى النىوـً صىبىاحنا بىاًكرنا



 
 يف الفصل .2
 ادلقدمة ( أ

 القى ادلدرس السالـ ك التحية -
 كشف الغياب كاحلضورقراءة  -
 إلقاء األسئلة ادلتصلة باادلوضوعالقى  -
 

 النشاط الرئيسي ( ب
 كيفية إجراء التعليم باستخداـ القصة علي األكراؽ عند الطالبعرض  -
توزعت امدرسة األكراؽ ادلقطعة الىت تكتب عليها  ال اىل الطالب بغَت ترتيب من  -

 "العطلةي يف الريف"ادلوضوع 
قدرة دقيقة كاحدة اك )تطلب مدرس من الطالب اف حيفظوا اجلمل الىت يدىم بدقيقة  -

 .ك دينع الطالب اف يكتبوا اك خيربكا اجلمل غَتىم (دقيقتُت اثنتُت
 .ذبمع االكراؽ ادلقطعة -
 .قدر دقيفة كاحدة اك دقيقتُت اف يصم ك يكوف الفصل صامة -
 .بطلب من الطالب اف يقـو اماـ كراسيهم -
 .اف الطالب مشغلُت يف ترتيب اجلمل من االكراؽ ادلقطعة -
 .بعد اف ترنب ترتيبا يف شكل القصة يطلب اف يسكتوا -
 .أف يذكر بااترتيب حىت يكوف قصة -
 .اف امكن اف يكتب الطالب على كراستهم ك ىم ديلى بعضهم بعضا -

النشاط األخَت   (ج
ادلدرس النص االصلي من ادلصالط الفورأسى تظهر . 1
 ادلدرسة ادلوضوع بطريقة السؤاؿ كاجلوابأكدت . 2



 ادلدرسة خالصة ادلوضوعقدمت . 3
 اإلختتاـ. 4
 

يف تعليم ( Strip Story)كسيلة القصة على األكراؽك بعد اف مت القياـ علي استخداـ الوسيلة التعليمية 
 .، قامت الباحسة باختبارىم البعدل"ب"IPSالكالـ العربية لدل طالب الصف الثاين 

اإلختبار بعدي  -ه 
 7الجدول 

نتائج االختبار البعدي للتالميذ في الفصل الضابط 
 
 
 التقدير النتيجة جوانب االختبار  األسماء الرقم

   القواعد المفردات الّطالقة النطق
 مقبوؿ 55 13 16 11 15أ  1
 مقبوؿ 58 17 15 10 16 ب 2
 متوسط 63 18 17 10 18 ت 3
 متوسط 65 17 23 10 19 ث 4

 متوسط 66 20 25 10 17 ج 5

 متوسط 64 18 25 11 17 د 6

 متوسط 63 16 25 11 17 ح 7

 متوسط 65 18 18 11 18 ر 8

 متوسط 60 16 16 11 17 ز 9

 متوسط 68 18 19 12 19 س 10

 جيد 74 19 22 12 21 ش 11



 جيد 70 18 21 11 20 ص 12
 متوسط 65 17 18 10 20 ض 13

 متوسط 63 16 16 11 20 ط 14

 متوسط 63 17 18 10 18 ظ 15

 متوسط 69 20 21 11 17 ع 16

 متوسط 65 17 21 10 18 غ 17

 متوسط 69 18 21 11 19 ؼ 18

 متوسط 64 16 21 11 17 ؽ 19

 متوسط 63 17 18 12 16 ؾ 20

 مقبوؿ 59 15 18 10 16 ؿ 21
 متوسط 65 17 19 10 19 ـ 22
 مقبوؿ 58 16 15 10 17 ف 23
 مقبوؿ 57 15 16 9 17 ك 24
 مقبوؿ 59 15 17 10 17 ق 25
 متوسط 68 21 21 10 17 ء 26
 جيد 73 18 23 12 20 م 27
 جيد 76 19 24 13 20 يي 28
 جيد 78 19 24 12 23 ييي 29
 جيد 72 18 22 12 20 يييي 30

  1957 519 569 324 545 المجموع
18،1 المعدل متوسط

6 
10،8 18،9

7 
17،3 65،23 

 



 معٌت ذلك أف 65،23فمن نتائج ىذا االختبار البعدم، ظهر أف الطالب نالوا التقدير ادلعدلة 
كمن ىنا فإف قدرة الطالب على كتابة اإلنشاء .  العريب يف ادلستول متوسطالكالـقدرة الطالب على 
. متوسطالعريب بصفة عامة 

 
 8الجدول 

نتيجة االختبار البعدي للمجموعة الضابطة 
 

 النسبة المئوية عدد التقدير النتيجة الرقم
 - - ممتاز 90-100 1
 - - جيد جدا 80-89 2
 %20 6 جيد 70-79 3
 %60 18 متوسط 60-69 4
 %20 6 مقبوؿ 50-59 5
 - - ضعيف 0-49 6

 %100 30 المجموع
 

، ك مقبولمن الطالب حصلوا على تقدير (%20)نظرا إىل اجلدكؿ السابق يوضح لنا أف 
. جيدمنهم حصلوا على تقدير (%20)، ك متوسطمنهم حصلوا على تقدير (60%)

 
: كبالتايل، قدمت الباحثة نتائج االختبار البعدم للمجموعة التجريبية يف اجلدكؿ التايل  
 

 9الجدول 
نتائج االختبار البعدي للتالميذ في الفصل التجريبي 

 التقدير النتيجة جوانب االختبار  األسماء الرقم



   القواعد المفردات الّطالقة النطق
 متوسط 68 18 20 10 20أ  1
 متوسط 69 18 20 11 20 ب 2

 متوسط 67 18 19 10 21 ت 3

 متوسط 64 17 19 10 18 ث 4

 متوسط 68 19 21 10 18 ج 5

 متوسط 67 17 20 10 20 د 6

 متوسط 67 18 19 11 19 ح 7

 متوسط 69 18 20 10 21 ر 8

 متوسط 66 18 19 11 18 ز 9

 متوسط 64 17 17 11 19 س 10

 متوسط 69 18 21 10 20 ش 11

 متوسط 62 17 19 11 15 ص 12

 جيد 75 20 22 12 21 ض 13
 متوسط 67 17 20 11 19 ط 14

 متوسط 67 18 25 11 19 ظ 15

 متوسط 68 18 20 11 19 ع 16

 متوسط 69 18 21 11 19 غ 17

 متوسط 68 17 19 12 20 ؼ 18

 جيد 74 22 21 12 19 ؽ 19
 متوسط 67 18 19 12 18 ؾ 20

 متوسط 66 17 21 11 17 ؿ 21

 جيد 73 19 23 12 19 ـ 22



 جيد 71 19 21 12 19 ف 23
 جيد 78 19 25 13 21 ك 24
 جيد جدا 82 20 25 14 21 ق 25
 جيد جدا 83 21 25 14 21 ء 26

 جيد جدا 81 21 25 13 21 م 27

 جيد 75 19 23 12 21 يي 28
 جيد 78 20 25 12 21 ييي 29
 جيد 79 20 25 13 21 يييي 30

  2121 556 637 343 585 المجموع
 70،7 18،5 21،3 11،4 19،5 المعدل جيد

 
 معٌت ذلك أف 70،7فمن نتائج ىذا االختبار البعدم، ظهر أف الطالب نالوا التقدير ادلعدلة 

كمن ىنا فإف قدرة الطالب على كتابة اإلنشاء العريب .  العريب يف ادلستول جيدالكالـقدرة الطالب على 
. جيدبصفة عامة 

 
 

 10الجدول 
نتيجة االختبار البعدي للمجموعة التجريبية 

 
 النسبة المئوية عدد التقدير النتيجة الرقم
 - - ممتاز 90-100 1
 %10 3 جيد جدا 80-89 2
 %26،6 8 جيد 70-79 3
 %63،4 19 متوسط 60-69 4



 - - مقبوؿ 50-59 5
 - - ضعيف 0-49 6

 %100 30 المجموع
%( 26،6)، ك متوسطمن الطالب حصلوا على تقدير (%63،4)يوضح اجلدكؿ السابق أف 

. جيد جدامنهم حصلوا على تقدير (%10)، ك جيدمنهم حصلوا على تقدير
 

من البيانات السابقة، كجدت الباحثة االختالؼ يف تقدير نتيجة االختبار البعدم بُت 
: اجملموعتُت، كما يتصور يف اجلدكؿ التايل

 
 
 

 11الجدول 
المقارنة بين نتيجة االختبار البعدي للمجموعة الضابطة والتجريبية 

 

 التقدير النتيجة الرقم
 الفصل التجريبـي الفصل الضابط 

عدد 
 الطالب

النسبة 
 المئوية

عدد 
 الطالب

النسبة 
 المئوية

 - - - - ممتاز 90-100 1
 %10 3 - - جيد جدا 80-89 2
 %26،6 8 %20 6 جيد 70-79 3
 %63،4 19 %60 18 متوسط 60-69 4
 - - %20 6 مقبوؿ 50-59 5
 - - - - ضعيف 0-49 6
 



 طالب من اجملموعة الضابطة كال طالب من اجملموعة 6 اعتمادا على اجلدكؿ السابق يوجد أف 
 طالب من اجملموعة 19 طالب من اجملموعة الضابطة ك 18، مقبولالتجريبية حصلوا على تقدير
 طالب من اجملموعة 8 طالب كاحد من اجملموعة الضابطة ك 6، متوسطالتجريبية حصلوا على تقدير
 .جيد جدا طالب من اجملموعة التجريبية حصل على تقدير3، كجيدالتجريبية حصلوا على تقدير

 
اإلستبانة  -و 

ككل ىذه األجوبة من االستبانة تصبح . كالبياف اتايل يوٌضح أرائهم غيما يتعلق  ذه الوسيلة
( Strip Story)استخداـ كسيلة القصة على األكراؽمؤشرة ادلالئمة عملية تعليم الكالـ العريب حوؿ 

كاستخدمت الباحثة االستبانة ألخذ ىذه البيانات، كتفصيل .كاستخدامها يف عملية تعليم الكالـ العريب
 :ذلك فيما يلي

كمضموف ىذه االستبانة ليس على شكل األسئلة بل على شكل التقريرات الشخصية، كعلى كل طالب 
. موافق جدا، أك موافق، أك غَت موافق، أك غَت موافق سباما: أف خيتار إحدل االختيارات األربعة كىي

كنوع ىذه االستبانة ىو . كذلك على حسب رأم كل طالب كخربتو بعد عملية إجراء ىذا البحث
كصدؽ . االستبانة ادلغلىقة حبيث أف ال ييسمىح للطالب إال أف خيتار إحدل االختيارات األربعة السابقة

نتائج ىذه االستبانة زلفوظ حبيث ال يكتب كل طالب امسو على كرقة االستبانة، فيم  كل طالب 
.   االستبانة على حسب رأيو كخربتو عن نتائج عملية إجراء ىذا البحث

 
: أما نتائج االستبانة للمجموعة الضابطة ىي كما يف اجلدكؿ اآليت

( 12)اجلدكؿ 
 نتائج االستبانة للمجموعة التجربية

الرقم 
سؤال 

االستجابات 
 موافق جداموافق غير موافق  غير موافق تماما

مجموع  الطالب 
% عدد % عدد % عدد % عدد 

1 3 10 6 20 11 36،6 10 33،3 30 



2  - -2 6،6 7 23،3 21 70 30 
3 1 3،3 2 6،6 17 56،6 10 33،3 30 
4 2 6،6 2  6،6 17 56،6 9 30 30 
5  - -2 6،6 13 43،3 15 30 30 
6  - -1 3،3 19 63،3 10 33،3 30 
7 2 6،6 7 23،3 12 52،6 9 7،8 30 
8 1 3،3 3 10 21 70 5 16،6 30 
9  - -1 3،3 15 30 12 31،5 30 
10 1 3،3 1 3،3 21 70 7 23،3 30 

 :من اجلدكؿ اتاىل تستنبتها كما يلى
بنود السؤاؿ االكؿ تقرر علي اف تعليم اللغة العربية ربتاج ايل تدريبات القاء الكلمات القاءا 

 طالب اك 6من عدد الطالب،  ك غَت موافق % 10 طالب اك 3غَت موافق سباما سباما، ك الطالب الذين 
طالب اك 10من عدد الطالب، ك موافق جدا % 36،6طالب اك 11من عدد الطالب، ك موافق % 6،6
من عدد الطالب % 33،3

بنود السؤاؿ الثاين تقرر علي اف اشعر با السركر نطق اللغة العربية باستخداـ كسيلة القصة علي 
من عدد الطالب، ك موافق % 6،6 طالب اك 2غَت موافق،  ك غَت موافق االكراؽ، ال احد منهم جيب 

من عدد الطالب % 70طالب اك 21من عدد الطالب، ك موافق جدا % 33،3طالب اك 7
بنود السؤاؿ الثالث تقرر علي اف تعيليم اللغة العربية باستخداـ كسيلة القصة علي االكراؽ 

من عدد % 33،3 طالب اك 1غَت موافق سباما تسهلٍت علي القاء اللفظ العربية ك تذكرىا ك الطالب الذين 
من عدد % 56،6طالب اك 17من عدد الطالب، ك موافق % 6،6 طالب اك 6الطالب،  ك غَت موافق 
. من عدد الطالب% 33،3طالب اك 10الطالب، ك موافق جدا 

بنود السؤاؿ الرابع تقرر علي اف تعيليم اللغة العربية باستخداـ كسيلة القصة علي االكراؽ تسهلٍت 
من عدد الطالب،  ك غَت % 6،6 طالب اك 2غَت موافق سباما علي عن ممضموف النص ك الطالب الذين 

من عدد الطالب، ك موافق % 56،6طالب اك 17من عدد الطالب، ك موافق % 6،6 طالب اك 6موافق 
 من عدد الطالب% 30طالب اك 9جدا 



بنود السؤاؿ اخلامس تقرر علي تعيليم اللغة العربية باستخداـ كسيلة القصة علي االكراؽ اذدادت 
من عدد الطالب، ك % 6،6 طالب اك 6غَت موافق ،  ك غَت موافق ؼ ادلفردات ك ال احد منهم جيب 

من عدد الطالب % 30طالب اك 15من عدد الطالب، ك موافق جدا % 43،3طالب اك 13موافق 
بنود السؤاؿ السادس تقرر علي اف تعيليم اللغة العربية باستخداـ كسيلة القصة علي االكراؽ 

% 3،3 طالب اك 1غَت موافق ،  ك غَت موافق جعلٍت بالسركر ك ال اسئم يف تعليمو ال احد منهم جيب 
% 33،3طالب اك 10من عدد الطالب، ك موافق جدا % 63،3طالب اك 19من عدد الطالب، ك موافق 

من عدد الطالب 
بنود السؤاؿ السابع تقرر علي اف تعيليم اللغة العربية باستخداـ كسيلة القصة علي االكراؽ 

من عدد الطالب،  % 6،6 طالب اك 2غَت موافق سباما تسهلٍت علي عن ممضموف النص ك الطالب الذين 
من عدد الطالب، ك % 63،3طالب اك 19من عدد الطالب، ك موافق % 33،3 طالب اك 1ك غَت موافق 
 من عدد الطالب% 33،3طالب اك 10موافق جدا 

بنود السؤاؿ السابع تقرر علي اف تعيليم اللغة العربية باستخداـ كسيلة القصة علي االكراؽ 
من عدد الطالب،  % 6،6 طالب اك 2غَت موافق سباما تسهلٍت علي عن ممضموف النص ك الطالب الذين 

من عدد الطالب، ك % 56،2طالب اك 12من عدد الطالب، ك موافق % 23،3 طالب اك 7ك غَت موافق 
من عدد الطالب % 30طالب اك 9موافق جدا 

بنود السؤاؿ السامن تقرر علي اف تعيليم اللغة العربية باستخداـ كسيلة القصة علي االكراؽ 
من عدد % 33،3 طالب اك 1غَت موافق سباما تسٌجعٍت علي التكلم العربية اماـ اصحابيو الطالب الذين 

من عدد % 70طالب اك 21من عدد الطالب، ك موافق % 10 طالب اك 3الطالب،  ك غَت موافق 
. من عدد الطالب% 16،6 طالب اك 5الطالب، ك موافق جدا 

بنود السؤاؿ التاسع تقرر علي اف باستخداـ كسيلة القصة علي االكراؽ تسهلٍت يف تركيب 
من عدد % 3،3 طالب اك 1غَت موافق،  ك غَت موافق الكلمات تركيبا تاما بقواعد، ال احد منهم جيب 

من عدد % 31،5طالب اك 12من عدد الطالب، ك موافق جدا % 30طالب اك 15الطالب، ك موافق 
الطالب 
 



بنود السؤاؿ العاشر تقرر علي اف استخداـ كسيلة القصة علي االكراؽ قد سبٍت علي كفاءة مهارة 
من عدد الطالب، ك % 3،3 طالب اك 1غَت موافق،  ك غَت موافق ، ال احد منهم جيب .الكالـ العريب

من عدد الطالب % 23،3،5طالب اك 7من عدد الطالب، ك موافق جدا % 70طالب اك 21موافق 
 

 كلذلك نعرؼ علي اف الطالب الذين رغب يف استخداـ ىذه الوسيلة يف تعليم ك تعٌلم مهارة 
ستوعب يف ربسُت مهارة م (Strip Story)الكالـ، ك اكثرىم جيبوف باف الوسيلة القصة على األكراؽ

درسة ادلعارؼ الثانوية مبلدل الطالب كلذالك اف ىذه الوصيلة فعالة علي ترقية مهارة الكالـ . الكالـ
. ك بنود سئل االستبانة ستقدـ يف ادللحق. للصف الثاىن سوكارجا باسوركاف جاكل الشرقية

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

تحليل البيانات ومناقشتها : الثالثالمبحث  
لدل  (Strip Story)دلعرفة فعالية تعليم مهارة الكالـ باستخداـ كسيلة القصة علي االكراؽ   

درسة ادلعارؼ الثانوية سوكارجا باسوركاف جاكل الشرقية فتقدـ الباحثة مبللصف الثاىن طالب 
 :ة كما يلىمرلموعة الضابط ك التجربؿنتائج اختبار قبلي ك بعدم ؿ

 
 13الجدول 

نتائج االختبار البعدي للتالميذ في الفصل التجريبي 
 التقدير النتيجة جوانب االختبار  األسماء الرقم

   القواعد المفردات الّطالقة النطق
 متوسط 68 18 20 10 20أ  1
 متوسط 69 18 20 11 20 ب 2

 متوسط 67 18 19 10 21 ت 3

 متوسط 64 17 19 10 18 ث 4

 متوسط 68 19 21 10 18 ج 5

 متوسط 67 17 20 10 20 د 6

 متوسط 67 18 19 11 19 ح 7

 متوسط 69 18 20 10 21 ر 8

 متوسط 66 18 19 11 18 ز 9



 متوسط 64 17 17 11 19 س 10

 متوسط 69 18 21 10 20 ش 11

 متوسط 62 17 19 11 15 ص 12

 جيد 75 20 22 12 21 ض 13
 متوسط 67 17 20 11 19 ط 14

 متوسط 67 18 25 11 19 ظ 15

 متوسط 68 18 20 11 19 ع 16

 متوسط 69 18 21 11 19 غ 17

 متوسط 68 17 19 12 20 ؼ 18

 جيد 74 22 21 12 19 ؽ 19
 متوسط 67 18 19 12 18 ؾ 20

 متوسط 66 17 21 11 17 ؿ 21

 جيد 73 19 23 12 19 ـ 22
 جيد 71 19 21 12 19 ف 23
 جيد 78 19 25 13 21 ك 24
 جيد جدا 82 20 25 14 21 ق 25
 جيد جدا 83 21 25 14 21 ء 26

 جيد جدا 81 21 25 13 21 م 27

 جيد 75 19 23 12 21 يي 28
 جيد 78 20 25 12 21 ييي 29
 جيد 79 20 25 13 21 يييي 30

  2121 556 637 343 585 المجموع
 70،7 18،5 21،3 11،4 19،5 المعدل جيد



 
 معٌت ذلك أف 70،7فمن نتائج ىذا االختبار البعدم، ظهر أف الطالب نالوا التقدير ادلعدلة 

كمن ىنا فإف قدرة الطالب على كتابة اإلنشاء العريب .  العريب يف ادلستول جيدالكالـقدرة الطالب على 
. جيدبصفة عامة 

 

 14الجدول 
نتيجة االختبار البعدي للمجموعة التجريبية 

 
 النسبة المئوية عدد التقدير النتيجة الرقم
 - - ممتاز 90-100 1
 %10 3 جيد جدا 80-89 2
 %26،6 8 جيد 70-79 3
 %63،4 19 متوسط 60-69 4
 - - مقبوؿ 50-59 5
 - - ضعيف 0-49 6

 %100 30 المجموع
%( 26،6)، ك متوسطمن الطالب حصلوا على تقدير (%63،4)يوضح اجلدكؿ السابق أف 

. جيد جدامنهم حصلوا على تقدير (%10)، ك جيدمنهم حصلوا على تقدير
 

من البيانات السابقة، كجدت الباحثة االختالؼ يف تقدير نتيجة االختبار البعدم بُت 
: اجملموعتُت، كما يتصور يف اجلدكؿ التايل

 
 15الجدول 

المقارنة بين نتيجة االختبار البعدي للمجموعة الضابطة والتجريبية 



 

 التقدير النتيجة الرقم
 الفصل التجريبـي الفصل الضابط 

عدد 
 الطالب

النسبة 
 المئوية

عدد 
 الطالب

النسبة 
 المئوية

 - - - - ممتاز 90-100 1
 %10 3 - - جيد جدا 80-89 2
 %26،6 8 %20 6 جيد 70-79 3
 %63،4 19 %60 18 متوسط 60-69 4
 - - %20 6 مقبوؿ 50-59 5
 - - - - ضعيف 0-49 6
 

 طالب من اجملموعة الضابطة كال طالب من 6اعتمادا على اجلدكؿ السابق يوجد أف 
 طالب من 19 طالب من اجملموعة الضابطة ك 18، مقبولاجملموعة التجريبية حصلوا على تقدير
 طالب من 8 طالب كاحد من اجملموعة الضابطة ك 6، متوسطاجملموعة التجريبية حصلوا على تقدير
جيد  طالب من اجملموعة التجريبية حصل على تقدير3، كجيداجملموعة التجريبية حصلوا على تقدير

. جدا
 

قارنت الباحثة نتائج الطالب للمجموعة الضابطة كاجملموعة التجريبية يف االختبارين القبلي 
: كالبعدم ما يأيت

 
 16الجدول 

نتائج الطالب في االختبارين القبلي والبعدي 
 

األسماء  الرقم
 للفصل الضابط

النتائج 
 للفصل الضابط 

األسماء 
 للفصل التجريبي 

النتائج 
 للفصل التجريبي 



 بعدي قبلي بعدي قبلي
 68 51أمحد نًزار فناين  55 50أ  1
 69 52عبد اهلل عارؼ   58 53 ب 2
 67 55أغونج ًفرمانشاه  63 57 ت 3
 64 56علي شريف الدين  65 58 ث 4
 68 50ًفربم ديوم نور   66 61 ج 5
 67 51حسن بصرم  64 54 د 6

 ح 7
زلمد فخر  63 51

األشعرم 
52 67 

 69 54زلمد فاتح   65 58 ر 8
 66 50زلمد نصر اهلل  60 51 ز 9
 64 54عافية نورم رمحيت   68 50 س 10
 69 53ألفية ىداييت  74 68 ش 11
 62 52عملية رزقيانيت  70 64 ص 12
 75 67أجنجيو رزقي أماليا   65 58 ض 13
 67 52آسية النفيسة   63 51 ط 14
يربَّضة  63 57 ظ 15

 67 51أسيفة ادل
 68 53ًدين ذا كماال ففي   69 62 ع 16
 69 52ًإيليس نور حيايت  65 57 غ 17
 68 58ًفيلدا فؤادم  69 60 ؼ 18
 74 60فردكس نور جليلة  64 53 ؽ 19
 67 56حظيظ الرمحة  63 54 ؾ 20
 66 52إمامة الديانا  59 52 ؿ 21



 73 58ليلة العصمة  65 57 ـ 22
 71 60ليل الرزقية  58 52 ف 23
 78 67لؤلؤ البىارَّضة  57 50 ك 24
 82 69مايفيدا ادلفتاح  59 53 ق 25
 83 72ملة اإلسالمية  68 60 ء 26
ييسَّضرة  73 69 م 27

 81 71مفيدة العلم ادل
 75 68مشاًىدًة النافعية  76 72 يي 28
 78 62نفيسة العلمية  78 64 ييي 29
 79 69نور عزيزة   72 67 يييي 30

 
 

  يف تعليم (Strip Story)للحصوؿ على ادلعرفة عن فعالية استخداـ كسيلة القصة على األكراؽ
قدـ النتائج بُت ت، فلذلك الكالـ فتحلل الباحثة البيانات حسب كفاءة الطالب يف مهارة الكالـ

 Strip)الفصلُت الضابط كالتجرييب، كبعد ادلقارنة بُت تعليمُت بعدـ استخداـ كسيلة القصة على األكراؽ

Story)كدلعرفتها يقدـ الرمز اإلحصائي . فتستطيع أف تفسر ىل ىذه الوسيلة ذلا فعالية أك ليست ذلا فعالية
 :التايل(T-test)" ت"إختبار 

 
 

 1
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:  حيث

=      M معدؿ النتائج لكل الفرقة 
=       N رلموع عينة 



 2x رلموع االحنراؼ مربعا للفصل التجرييب 
 2y رلموع االحنراؼ مربعا للفصل الضابط 

 
كبعد تقدًن النتائج، فأخذت الباحثة ييدخل ىذه النتائج إىل حساب ادلعنوية اإلحصائية دلعرفة 

: كما يلي" ت"لكل النتائج كإىل إختبار (Varience)الفرؽ أك االختالؼ 
 

 16الجدول 
االنحراف بين الفصلين 

 الرقم
 التجريبيالفصل  الضابطالفصل 

Y1 Y2 (Y) Y2 X1 X2 (X) X2 
1 50 55 5 25 51 68 17 289 
2 53 58 5 25 52 69 17 289 
3 57 63 6 36 55 67 12 144 
4 58 65 7 49 56 64 8 64 
5 61 66 5 25 50 68 18 324 
6 54 64 10 100 51 67 16 256 
7 51 63 12 144 52 67 15 225 
8 58 65 7 49 54 69 15 225 
9 51 60 9 81 50 66 16 256 
10 50 68 18 324 54 64 10 100 
11 68 74 6 36 53 69 16 256 
12 64 70 6 36 52 62 10 100 
13 58 65 7 49 67 75 8 64 
14 51 63 12 144 52 67 15 225 
15 57 63 6 36 51 67 16 256 
16 62 69 7 49 53 68 15 225 



17 57 65 8 64 52 69 17 289 
18 60 69 9 81 58 68 10 100 
19 53 64 11 121 60 74 14 196 
20 54 63 9 81 56 67 11 121 
21 52 59 7 49 52 66 14 196 
22 57 65 8 64 58 73 15 225 
23 52 58 6 36 60 71 11 121 
24 50 57 7 49 67 78 11 121 
25 53 59 6 36 69 82 13 169 
26 60 68 8 64 72 83 11 121 
27 69 73 10 100 71 81 10 100 
28 72 76 4 16 68 75 7 49 
29 64 78 14 196 62 78 16 256 
30 67 72 5 25 69 79 10 100 

 5462 394 2121 1727 2190 240 1957 1723 المجموع
N   ∑y y

2
∑   x∑ x

2
∑ 

 
: حيث 

X1 = نتائج االختبار القبلي للفصل التجرييب  
X2 = نتائج االختبار البعدم للفصل التجرييب  
(X) =االحنراؼ من نتائج االختبارات القبلية كالبعدية للفصل التجرييب  
Y1 =نتائج االختبار القبلي للفصل الضابط  
Y2 =نتائج االختبار البعدم للفصل الضابط  
(Y) =االحنراؼ من نتائج االختبارات القبلية كالبعدية للفصل الضابط  
N = عدد الطالب لكل الفصل 
 



: فتعرؼ الباحثة
∑x =394     ∑y =240 

∑x2 =5462    ∑y2 =2190 

N =30     N =30 
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:   تيدخلها الباحثة إىل الرمز
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جيب عليها أف تعرؼ قائمة حرٌية أك : أكال. (T-table)" تػ"  تطلب الباحثة نتيجة قائمة 
(Degree of Freedom)يف الرمز اآلتية :

d.f   = (N-1) 
       = (30 – 1 )  

=  29  
d.f   =29 



ك  (0,01)أك % 1، كأخذت الباحثة مستول ادلعنوية (T-table)" تػ "تنظر إىل نتيجة قائمة : كثانيا
: فلذلك. (0,05)أك % 5مستول ادلعنوية 

 2،756 فهو (d.f. 29) بػ 0,01مستول ادلعنوية - 1

  2،045 فهو (d.f. 29) بػ 0,05مستول ادلعنوية - 2

: ومعيار االختبار
 .2،045/ 2،756 من ≥Tabel"ت"مقبوؿ، إذا كانت o ىػ- 1

 .2،045/ 2،756من < Tabel "ت"مردكد، إذا كانت o ىػ- 2

. ، فلذلك فركض البحث مقبوؿ2،045/ 2،756 أكرب من  6،413": ت"ألف نتيجة االختبار 
  يف تعليم مهارة الكالـ العريب (Strip Story)كاخلالصة من ذلك أف استخداـ كسيلة القصة على األكراؽ

. فٌعالة
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 الفصل الخامس
  و التوصيات و المقترحاتنتائج البحث

 
 حيتوي الفصل اخلامس على نتائج البحث، وتوصيات البحث، ومقًتحاتو املرتبطة بالبحث يف 

. ىذا املوضوع
نتائج البحث - أ
: إن النتائج اليت وصلت إليها الباحثة يف ىذه الدراسة تتلخص فيما يلي 
 أن استخدام الوسيلة القصة على األوراق لًتقية مهارة الكالم باملدرسة الثانوية اإلسالمية سوكاراجو - 1

 :باسوروان جاوى الشرقية كما يلى 
قبل دخول الفصل 

. إختار القصة من املطالعة او احملفوظات الىت متكن تقسيم اجلمل على الطالب. (أ
. تكتب اجلمل واضحة و تعطى املسافة بني مجل لكل مجلة اىل مجلىت اآلخر. (ب
اذ كان الطالب )تقطعا الصحف من القصة باملقص و جيعل ملتقتعة اجلملة يكون متقتعا واحدا  (ج

كثريين، فذلك املوضوع يكتب مرات يف اوراق  اخرى و يقسم الطالب يف فرقة، و لكل فرقة تنال 
 .متقطعة االوراق يف نفس املوضوع

يف الفصل 
توزع األوراق املقطعة الىت تكتب عليها مجال اىل الطالب بغري ترتيب . (أ

قدرة دقيقة واحدة او دقيقتني )يطلب مدرس من الطالب ان حيفظوا اجلمل الىت يدىم بدقيقة . (ب
. و دينع الطالب ان يكتبوا او خيربوا اجلمل غريىم (اثنتني

. جتمع االوراق املقطعة. (ج
. قدر دقيفة واحدة او دقيقتني ان يصم و يكون الفصل صامة. (د
. بطلب من الطالب ان يقوم امام كراسيهم. (ه



. ان الطالب مشغلني يف ترتيب اجلمل من االوراق املقطعة. (و
. بعد ان ترنب ترتيبا يف شكل القصة يطلب ان يسكتوا. (ز
. أن يذكر بااترتيب حىت يكون قصة. (ح
. ان امكن ان يكتب الطالب على كراستهم و ىم ديلى بعضهم بعضا. (ط
. و يف األخري تظهر املدرس النص االصلى من املصالط الفورأسى. (ي
 
 و اما عدد نتائج 58،83=  باملعدل1725= إن عدد نتائج االختبار قبلي للمجموعة الضابطة- 2

 و بعد اجراءت االختبار البعدي 58،90= باملعدل1767= االختبار قبلي للمجموعة التجربية
 و صارت نتائج االختباربعدي 65،23= باملعدل1957= كانت نتائج اجملموعة الضابطة

 و ىذه تدل عل ان ىناك تأثرا واضحا بعد 70،70=  باملعدل2121= للمجموعة التجربية
و ذلكالن نتائج االختبار ,للمجموعة التجربية( Strip Story)وسيلة القصة على األوراقاستخدام 

 tأن نتيجة . البعدي للمجموعة التجربية اكرب من نتائج االختبار البعدي للمجموعة االبطة
واخلالصة من . ، فلذلك فروض البحث مقبول2،045/ 2،756 أكرب من  6،413=االحصائي

 . هلا فعاليةيف حتسني تعلم مهارة الكالم(Strip Story) القصة على األوراقأن وسيلةذلك 
 

التوصيات  - ب
بعد اإلطالع على عرض البيانات يف الفصل الرابع ونتائج البحث يف الفصل اخلامس، تقدم  

:  الباحثة بعض التوصيات عسى أن تأيت باملنافع والفوائد وىي
  يف تعليم مهارة (Strip Story)ريد ان استخدام وسيلة القصة على األوراقيي ذ العلمينبغي على امل- 1

الكالم، إثراء ذخريتو اللغوية باملفردات الكثرية اجلديدة  حيت يسهل عليو اجراء االنشطة الكالم بني 
الطالب 

وينبغي على معّلمي اللغة العربية أن يطّبقوا الوسائل التعليمية يف تعليم مهارة الكالم لًتقية كفاءة - 2
. الطالب يف كالم اللغة العربية



و علي امدرس ان يتيح و يعيت فرصة للتكلم ايل كل واحد الطالب حيت ال يبقى احد منهم ال -3
. يتكلم باللغة العربية

 
المقترحات البحث - ج
نظرا ألن ىذا البحث يرّكز على تنمية مهارة الكالم  استخدام وسيلة القصة على   

املدرسة الثانوية، ينبغي على الباحثني اآلخرين أن يّطوروا يف   يف تعليم مهارة الكالم (Strip Story)األوراق
ىذا البحث يف تطبيق الوسائل اللغوية األخرى يف واقع تدريس اللغة العربية، وأيضا أن يّطوروا تطبيق ىذه 

 .   الوسائل التعليمية يف املوضوعات األخرى
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