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kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu mamang benar orang-orang yang 

benar!". (QS. 2 Al-Baqarah: 31) 

 

 

 

 

 أ



 هدا اإل
 إلى والدي ووالدتي المحترمين

 هم اغفرذلما وارمحهما كما ربياين صغَتة، اللسوكار و بونيسة
 إلى إخواني وأخواتي المحبوبين 

 سوليس و اوين و اونتونق و سوويغيا و امينة، دافعا 
 نفسي يف سلوك احلياة لطلب العلوم

 إلى صاحب الفضيلة
 األستاذ الدكتور احلاج إمام مسلمُت ادلاجستَت

 إلى أحبائي
ي وربيعة وفريدة ورفيعة ومجيع األصدقاء يف روضة أ، زيق وايل-مجيع األصدقاء يف رلموعة

يف  التالميذمية النساء ماالنق ومجيع اطتربية القرآن "احلكمة" يف معهد احلكمة الف
مدرسة باكاالن رايونق ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية جومبانق ومجيع األصدقاء الذين ال 

 اء البحث اجلامعيأستطيع أن أذكر أمسائهم، ىم أعطواين وادلساعدة يف إهن
 تغّمدىم اهلل بالّرمحة والعافية

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ب



 تقريرالشكر و ال
احلمد هلل رب العادلُت والصالة والسالم على أشرف األنبياء وادلرسلُت وعلى الو 
وصحبو أمجعُت. أشهد أن ال إلو إاّل اهلل وحده ال شريك لو وأشهد أّن سيدنا زلمدا 

 ة إالّ باهلل العلّي العظيم.عبده ورسولو. ال حول وال قوّ 

محدا شكرا هلل، بعونو متت كتابة ىذا البحث اجلامعي حتت ادلوضوع "استخدام 
)ْتث جترييب يف لًتقية مهارة الكالم  (Sirkuit Pintar) "ادلسار ادلاىر"الوسيلة التعليمية 

تصل  " وىذا البحث مل(مدرسة باكاالن رايونق ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية جومبانق
واألصدقاء األحباء وذلذا يسرت الباحثة  ُتمثل ىذا ليس مساعدات من األساتيذ ادلكرم

 أن تقدم أمجل الشكر والتقدير إىل :

فضيلة الربوفيسور الدكتور احلاج موجيا راىارجو ادلاجستَت مدير جامعة  .0
 موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنق.

يف  والتعليم الًتبيةادلاجستَت، عميد كلية  نور عليفضيلة الدكتور احلاج  .2
 جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنق.

 الًتبيةة احلسنة ادلاجستَت، رئيسة قسم تعليم اللغة العربية يف كلية ءفضيلة مملو  .0
 ّتامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنق. التعليمو 

لدكتور احلاج إمام مسلمُت ادلاجستَت كمشرف ىذا البحث الذي فضيلة ا  .0
 قد أرشدين ووجهٍت يف كل مراحل إعداد ىذا البحث اجلامعي.

مدرسة  ادلدرسة يف ندس عبد احلارس ادلاجستَت، رئيسافضيلة الدكتور  .1
 باكاالن رايونق ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية جومبانق.

سة اللغة العربية يف مدرسة باكاالن رايونق ادلتوسطة درّ ولية النافسة مز فضيلة  .2
 اإلسالمية احلكومية جومبانق.

 ج



معهد احلكمة  يفضيلة احلاج حيِت جعفر و احلاجة شافية فتّاح، مدير  .3
 مية النساء ماالنقاطالف

 ستاذات يف روضة تربية القرآن "احلكمة" ماالنقأصدقائي األمجيع  .4
 مية النساء ماالنقاطه يف معهد احلكمة الف –مجيع أصدقائي يف حجرة  .5

مجيع أصدقائي يف قسم تعليم اللغة العربية ّتامعة موالنا مالك إبراىيم  .01
 اإلسالمية احلكومية ماالنق.

 مية النساء ماالنقاطمجيع أصدقائي يف معهد احلكمة الف .00
باحثة من القراء و أخَتا أن ىذه الكتابة كثَتة من األخطاء والنقصان. لذا ترجو ال

األعزاء تصويبا وتصحيحا ألخطائها ادلوجودة فيو حىت يصبح ىذا البحث اجلامعي ْتثا  
 كامال. وباهلل التوفيق وهلل احلمد يف األوىل واآلخرة.
 
 
 

 2100 أبريل 01تقريرا مباالنق، 
 الباحثة 
 
 
 

 ديوي لينداساري
 01001104رقم القيد: 
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 وزارة الشؤون الدينية
 الحكومية ماالنق جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية
 كلية التربية والتعليم

 قسم تعليم اللغة العربية
 والتعليم التربية كلية عميد موافقة 

 
 :الطالبة أعدتو الذي اجلامعي البحث والتعليم الًتبية كلية عميد وافقت قد

 ديوي لينداساري :  االسم 
 01011104 :  د رقم القي
لًتقية ( Sirkuit Pintar)استخدام الوسيلة التعليمية "ادلسار ادلاىر"  :  العنوان

مهارة الكالم )ْتث جترييب يف مدرسة باكاالن رايونق ادلتوسطة 
 (اإلسالمية احلكومية جومبانق

 
 ليمتع قسم يف والتعليم الًتبية لكلية (S-1) سرجانا درجة على وللحصول دراستها إلمتام
 الدراسية للسنة ماالنق احلكومية اإلسالمية إبراىيم مالك موالنا ّتامعة العربية اللغة

2100-2100. 

 
 2100أبريل  20تقريرا مباالنق، 

 عميد كلية الًتبية والتعليم
 
 

 الدكتور احلاج نور علي ادلاجستَت
 052110100554100112رقم التوظيف: 



 وزارة الشؤون الدينية
 جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنق

 كلية التربية والتعليم
 قسم تعليم اللغة العربية

 العربية اللغة تعليم سمق رئيسة موافقة 
 

 مالك موالنا جامعة والتعليم الًتبية لكلية العربية اللغة التعليم قسم رئيسة وافقت قد
 :الطالبة أعدتو الذي اجلامعي البحث ىذا ماالنق احلكومية اإلسالمية إبراىيم
 ديوي لينداساري :  االسم 

 01011104 :  رقم القيد 
لًتقية ( Sirkuit Pintar)عليمية "ادلسار ادلاىر" استخدام الوسيلة الت :  العنوان

مهارة الكالم )ْتث جترييب يف مدرسة باكاالن رايونق ادلتوسطة 
 (اإلسالمية احلكومية جومبانق

 احلصول شروط بعض إلكمال والتعليم الًتبية لكلية العربية اللغة تعليم قسم إىل مقدم
 .2100-2100 الدراسية للسنة (S-1) سرجانا درجة على

 
 2100 أبريل 20 ماالنق،

 ادلعرف
 العربية اللغة تعليم قسم رئيسة

 
 

 ادلاجستَت احلسنة مملوءة
 053002112111102110: التوظيف رقم



 وزارة الشؤون الدينية
 جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنق

 التعليمو  التربيةكلية 
 قسم تعليم اللغة العربية

 تقرير المشرف
 

 و:تإن ىذا البحث اجلامعي الذي قدم
 ديوي لينداساري :  سم الا

 01011104 :  رقم القيد 
لًتقية ( Sirkuit Pintar) "ادلسار ادلاىر"استخدام الوسيلة التعليمية  :  العنوان

)ْتث جترييب يف مدرسة باكاالن رايونق ادلتوسطة مهارة الكالم 
 (اإلسالمية احلكومية جومبانق

 
على الشكل الزمة ليكون قد نظرنا و أدخلنا بعض التصحيحات واإلصالحات ال

ادلطلوب الستيفاء شروط ادلناقشة إلمتام الدراسة واحلصول على درجة سرجانا يف قسم 
 .2100-2100يف العام الدراسي  التعليمو  الًتبيةتعليم اللغة العربية يف كلية 

 
 2100أبريل  01، تقريرا مباالنق

 ادلشرف
 
 

 الدكتور احلاج إمام مسلمُت ادلاجستَت
 052210000550100113التوظيف:  رقم

 ه



 وزارة الشؤون الدينية
 جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنق

 والتعليم التربيةكلية 
 قسم تعليم اللغة العربية

 تقرير لجنة المناقشة
 لقد متت مناقشة ىذا البحث اجلامعي الذي قدمتو :

 ديوي لينداساري :  سم اال
 01011104 :  رقم القيد 

لًتقية ( Sirkuit Pintar) "ادلسار ادلاىر"استخدام الوسيلة التعليمية  :   العنوان
يف مدرسة باكاالن رايونق ادلتوسطة  )ْتث جترييبمهارة الكالم 

 (قاإلسالمية احلكومية جومبان
يف قسم تعليم اللغة العربية  (S-1)اللجنة بنجاحها واستحقاقها درجة سرجانا  ترر وق

 ّتامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنق. التعليمو  الًتبيةلكلية 
 رللس ادلناقشة:

 (   )     ادلاجستَتاحلاج توفق الرمحن  .0
 (   ) ادلاجستَت الدكتور احلاج مفتاح اذلدى .2
 (   ) ادلاجستَت الدكتور احلاج إمام مسلمُت .0
 

 2100أبريل  01تقريرا مباالنق، 
 التعليمو  الًتبيةعميد كلية 

 
 ادلاجستَت نور عليالدكتور احلاج 

 052110100554100112رقم التوظيف: 

 و



 وزارة الشؤون الدينية
 جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنق

 التعليمو  التربيةكلية 
 قسم تعليم اللغة العربية

 إقرار الباحثة
 أن ادلوقع أدناه وبيانايت كاآليت :

 ديوي لينداساري :  سم اال
 01011104  : رقم القيد 

 Ds. Bakalan Rayung Kec. Kudu Kab. Jombang  : العنوان 

لتوفَت شرط لنيل درجة سرجانا يف قسم تعليم اللغة  احضرهت يتال ه الرسالةأقرر بأن ىذ
جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنق حتت  التعليمو  الًتبيةالعربية كلية 

 العنوان : 
لترقية مهارة الكالم   (Sirkuit Pintar) "المسار الماهر"تعليمية استخدام الوسيلة ال

 (مدرسة باكاالن رايونق ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية جومبانق)ْتث جترييب يف 
 

بنفسي وما زورهتا من إبداع غَتي أو تأليف اآلخر. وإذا ادعى أحد وكتبتها  احضرهت
مل ادلسوولية على ذلك، حتمن ْتثي فأن أفعال ليس  امن تأليفو وتبُت أهن اأهن استقباال

جامعة موالنا مالك  والتعليم الًتبيةكلية ولن تكون ادلسوولية على ادلشرف أو على  
 إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنق.

 اإلقرار بناء على رغبيت اخلاصة وال جيربين أحد على ذلك. ، و حررت ىذاىذا
 2100أبريل  01 ماالنق،

 
 ديوي لينداساري

 01001104رقم القيد: 
 ز



 مستخلص البحث
 (Sirkuit Pintar)لوسيلة التعليمية "ادلسار ادلاىر"استخدام ا .2100ديوي لينداساري، 
يف مدرسة باكاالن رايونق ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية  )ْتث جترييب لًتقية مهارة الكالم

، جامعة موالنا التعليمو  الًتبيةة قسم تعليم اللغة العربية، كلي .. البحث اجلامعي(جومبانق
مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنق. ادلشرف: الدكتور احلاج إمام مسلمُت 

 ادلاجستَت.
 

 األساسية: الوسيلة التعليمية "المسار الماهر"، مهارة الكالم اتالكلم
 اللغويةصر االعنمن و  يف تعليم اللغة. رئيسيةادلكونات الىو إحدى إن الكالم 

أىم األىداف يف تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا ىي قدرة التالميذ . األربع ادلهمة
على التعبَت هبذه اللغة، حىت أن التالميذ يتكلمون هبذه اللغة كأهنم متكلمون هبا. إذن، 

 . بطالقة وصحيحة من قدرة التالميذ على الكالميظهر جناح تعليم اللغة 
استخدام الوسيلة التعليمية "ادلسار ادلاىر" ( كيف 0) :وأسئلة ىذا البحث ىي

 لًتقية مهارة الكالم يف مدرسة باكاالن رايونق ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية جومبانق؟
( ما مدى فعالية استخدام الوسيلة التعليمية "ادلسار ادلاىر" لًتقية مهارة الكالم يف 2)

 .كومية جومبانق؟مدرسة باكاالن رايونق ادلتوسطة اإلسالمية احل
/اجملموعة ب)السابع بتطبيقو يف الفصل  التجرييبالبحث  ىو ىذا البحثومنهج  
باكاالن رايونق ادلتوسطة مدرسة يف  /اجملموعة الضابطة(ج) الفصل السابع و التجريبة(

ومن األدوات جلمع . 2100-2100 العام الدراسي اإلسالمية احلكومية جومبانق
 االختبار. (0)الوثائق ( 0( ادلقابلة )2ظة )( ادلالح0) البيانات:

استخدام الوسيلة التعليمية  خطوات أن األوىل، فيما يأيت: نتائج ىذا البحثأما 
ًتقية مهارة الكالم يف مدرسة باكاالن رايونق ادلتوسطة اإلسالمية ل" ادلسار ادلاىر " 
موعات، مث شرحت الباحثة إىل سّتة رل التالميذ ، ىي تقسم الباحثةاحلكومية جومبانق

ت الباحثة عن اللعبة بالسوال و خّلصمن نظام اللعبة. و قرأت ورشة الذاكرة. األخَت، 
 ح



أن استخدام الوسيلة التعليمية " ادلسار ادلاىر "  جييب التالميذ يف كل اجملموعة. والثانية،
توسطة فّعال لًتقية مهارة الكالم الفصل السابع ب يف مدرسة باكاالن رايونق ادل

أكرب من  2،20الظاىر من نتيجة "ت" بُت الفصلُت  اإلسالمية احلكومية جومبانق
% = 1وكذلك أكرب من نتيجة ادلستوى ادلعنوي  2،05% = 0نتيجة ادلستوى ادلعنوي 

. وذلك مبعٌت مقبول أي أن فروض ىذا البحث مقبول. و ىناك فرق بُت كفاءة 0،23
 ظاىرة من نتيجة االختبار القبلياجملموعة الضابطة الالتجريبة و التالميذ يف اجملموعة 

  االختبار البعدي، اجملموعة التجريبة أكرب من اجملموعة الضابطة. و 
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 باللغة اإلنجليزية مستخلص البحث
Dewi Lindasari, 2014. The Implementation of Learning Media “Smart Circuit” to 

Improve Speaking Skills (Research Experiment in MTsN Bakalan Rayung 

Jombang). Thesis. Education of Arabic Language Department. Faculty of 

Tarbiyah and Teaching Sciences. The State Islamic University Maulana Malik 

Ibrahim of Malang. Supervisor: Dr. H. Imam Muslimin, M. Ag. 

 
Keywords: Learning Media “Smart Circuit”, Speaking Skills 

Talking is one of the main components in language learning. It’s also the 

four important elements of language. The main goal of Arabic teaching for non 

native speakers is the ability of students to express something with the language, 

so students can speak use the language because they are user of the language. 

Therefore, the success of language learning can be seen from the ability of his 

students to speak fluently and correctly. 

The formulation’s problem of this research are: (1) How the 

Implementation of learning media “smart circuit” to improve speaking skills in 

MTsN Bakalan Rayung Jombang? (2) How far the effectiveness Implementation 

of learning media “smart circuit” to improve speaking skills in MTsN Bakalan 

Rayung Jombang?. 

The method used in this research is an experimental method which is 

applied in class VII B as experimental group and class VII C as control group in 

MTsN Bakalan Rayung 2013-2014 school year. The instrument of  data are: (1) 

observation (2) interviews (3) documentation (4) test. 

As results of this research are as follow: firstly, the steps of 

implementation of learning media “smart circuit” to improve speaking skills in 

MTsN Bakalan Rayung Jombang are the researcher divided the students into six 

groups, then the researcher explained the rules of the game and read memory 

atelier. The final stage, the researcher concluded the game by asking questions 

and the students from each group to answer. Secondly, implementation of learning 

media “smart circuit " is effective to improve speaking skills in MTsN Bakalan 

Rayung Jombang. It’s can be seen from the results of  t-test between the two 

classes is 6,64 greater than 1 % error level = 2 ,39 and 5 % error level = 1,67. It’s 

mean that, the result of hyphotesis research can be accepted. In addition, there is 

difference between the students in experimental group and the control group in the 

aspect of ability. It does can be seen from the results of the pretest and posttest in 

which the experimental group is better than the control group. 
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 ةباللغة اإلندونيسي مستخلص البحث
Dewi Lindasari, 2014. Penggunaan Media Pembelajaran “Sirkuit Pintar” untuk 

Meningkatkan Keterampilan Berbicara (Penelitian Eksperimen di MTsN Bakalan 

Rayung Jombang). Skripsi. Jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Fakultas Ilmu 
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Kata Kunci: Media Pembelajaran “Sirkuit Pintar”, Keterampilan Berbicara 

Berbicara adalah salah satu komponen utama dalam pembelajaran bahasa. 

Dan merupakan dari empat unsur bahasa yang penting. Tujuan utama dalam 

pembelajaran bahasa Arab bagi bukan penutur asli adalah kemampuan murid-

murid dalam mengungkapkan sesuatu dengan bahasa tersebut, sehingga murid-

murid berbicara dengan bahasa tersebut karena mereka adalah pengguna bahasa 

tersebut. Oleh karena itu, suatu keberhasilan pembelajaran bahasa dapat dilihat 

dari kemampuan murid-muridnya dalam berbicara dengan lancar dan benar.  

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana 

penggunaan media pembelajaran “sirkuit pintar” untuk meningkatkan 

keterampilan berbicara di MTsN Bakalan Rayung Jombang? (2) sejauh mana 

efektifitas penggunaan media pembelajaran “sirkuit pintar” untuk meningkatkan 

keterampilan berbicara di MTsN Bakalan Rayung Jombang?. 

Dan metode dalam penelitian ini adalah metode eksperimen yang 

penerapannya di lakukan di kelas VII B/ kelompok eksperimen dan kelas VII C/ 

kelompok kontrol di MTsN Bakalan Rayung tahun ajaran 2013-2014. Adapun 

instrumen pengumpulan data adalah (1) observasi (2) wawancara (3) dokumentasi 

(4) tes. 

Sedangkan hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: pertama, 

bahwasannya langkah-langkah penggunaan media pembelajaran “sirkuit pintar” 

untuk meningkatkan keterampilan berbicara di MTsN Bakalan Rayung Jombang 

adalah peneliti membagi murid-murid menjadi enam kelompok, kemudian peneliti 

menjelaskan aturan permainan dan membacakan bengkel ingatan. Tahap akhir, 

peneliti menyimpulkan permainan dengan memberikan pertanyaan dan murid-

murid dari masing-masing kelompok menjawabnya. Kedua, bahwasannya 

penggunaan media pembelajaran “sirkuit pintar” efektif untuk meningkatkan 

keterampilan berbicara kelas VII B di MTsN Bakalan Rayung Jombang terlihat 

dari hasil uji-t antara dua kelas yaitu 6,64 lebih besar dari taraf kesalahan 1%= 

2,39 dan taraf kesalahan 5%= 1,67 yang artinya diterima atau dikatakan 

bahwasannya hipotesa penelitian ini diterima. Selain itu, terdapat perbedaan 

kemampuan antara murid-murid kelompok eksperimen dan kelompok kontrol 

terlihat dari hasil pretes dan postes yang mana kelompok eksperimen lebih bagus 

dari kelompok kontrol.  

 

 ك



 محتويات البحث
 لترقية ( Sirkuit Pintar) استخدام الوسيلة التعليمية "المسار الماهر"
 مهارة الكالم

 )ْتث جترييب يف مدرسة باكاالن رايونق ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية جومبانق(
 أ .................................................................... ستهاللاال
 ب ..................................................................... ىداءاإل
 ج .............................................................. شكر والتقديرال

 ه ................................................................ تقرير ادلشرف
 و ............................................................ تقرير جلنة ادلناقشة

 ز ................................................................. باحثةإقرار ال
 ح ........................................................... مستخلص البحث 

 ي .............................................. مستخلص البحث باللغة اإلجنليزية
 ك ........................................... ةباللغة اإلندونيسي مستخلص البحث
 ل ............................................................. زلتويات البحث 

 ف ............................................................... قائمة اجلداول

 ص ............................................................... قائمة ادلالحق

 ق .......................................................... الرسوم البيانية قائمة
 

 

 ل

file:///D:/SEMESTER%207%20(مستوى%20السابعة)/PROPOSAL/SKRIPSI%20FITRI/FIX/Lampiran.fix.rtf%23_Toc360691487
file:///D:/SEMESTER%207%20(مستوى%20السابعة)/PROPOSAL/SKRIPSI%20FITRI/FIX/Lampiran.fix.rtf%23_Toc360691488
file:///D:/SEMESTER%207%20(مستوى%20السابعة)/PROPOSAL/SKRIPSI%20FITRI/FIX/Lampiran.fix.rtf%23_Toc360691489
file:///D:/SEMESTER%207%20(مستوى%20السابعة)/PROPOSAL/SKRIPSI%20FITRI/FIX/Lampiran.fix.rtf%23_Toc360691490
file:///D:/SEMESTER%207%20(مستوى%20السابعة)/PROPOSAL/SKRIPSI%20FITRI/FIX/Lampiran.fix.rtf%23_Toc360691491
file:///D:/SEMESTER%207%20(مستوى%20السابعة)/PROPOSAL/SKRIPSI%20FITRI/FIX/Lampiran.fix.rtf%23_Toc360691493
file:///D:/SEMESTER%207%20(مستوى%20السابعة)/PROPOSAL/SKRIPSI%20FITRI/FIX/Lampiran.fix.rtf%23_Toc360691494
file:///D:/SEMESTER%207%20(مستوى%20السابعة)/PROPOSAL/SKRIPSI%20FITRI/FIX/Lampiran.fix.rtf%23_Toc360691487
file:///D:/SEMESTER%207%20(مستوى%20السابعة)/PROPOSAL/SKRIPSI%20FITRI/FIX/Lampiran.fix.rtf%23_Toc360691496
file:///D:/SEMESTER%207%20(مستوى%20السابعة)/PROPOSAL/SKRIPSI%20FITRI/FIX/Lampiran.fix.rtf%23_Toc360691487
file:///D:/SEMESTER%207%20(مستوى%20السابعة)/PROPOSAL/SKRIPSI%20FITRI/FIX/Lampiran.fix.rtf%23_Toc360691487
file:///D:/SEMESTER%207%20(مستوى%20السابعة)/PROPOSAL/SKRIPSI%20FITRI/FIX/Lampiran.fix.rtf%23_Toc360691487
file:///D:/SEMESTER%207%20(مستوى%20السابعة)/PROPOSAL/SKRIPSI%20FITRI/FIX/Lampiran.fix.rtf%23_Toc360691487


 الفصل األول

 العام  اإلطار
 المبحث األول: اإلطار العام

 0 ................................................................... مقدمة -أ

 0 ........................................................... أسئلة البحث -ب

 0 .......................................................... أىداف البحث -ج

 0 ............................................................ فروض البحث -د

 0 ............................................................. أمهية البحث -ه

 0 ............................................................ حدود البحث -و

 1 ........................................................حتديد ادلصطلحات -ز

 2 ........................................................ الدراسات السابقة -ح

 المبحث الثاني: منهجية البحث

 4 ................................................... مدخل البحث و منهجو -أ

 5 ..................................... وب اختيارىارلتمع البحث وعينتو وأسل -ب

 5 .......................................................... متغَتات البحث -ج

 5 ............................................................ أدوات البحث -د

 00 ........................................................ مصادر البيانات -ه

 م



 02 ...................................................أسلوب حتليل البيانات -و

 00 .................................................... سةمراحل تنفيذ الدرا -ز

 الفصل الثاني

 اإلطار النظري
 الكالم المبحث األول: مهارة

 00 ...................................................... ممفهوم مهارة الكال -أ

 01 .................................................. .أىداف تعليم الكالم -ب

 02 ........................................................... أنواع الكالم -ج

 04 ..................................... يم الكالمبعض اجلوانب ادلهمة يف تعل -د

 05 ............................................... وسائل تعليم مهارة الكالم -ه

 20 .................................................... اختبار مهارة الكالم -و

 20 ..........................................  يس الكالمتوجيهات عامة لتدر  -ز

  مبحث الثاني: الوسائلال

 22 .................................................  مفهوم الوسائل التعليمية -أ

 23 ................................................. لتعليميةأنواع الوسائل ا -ب

 01 ....... دور الوسائل التعليمية وقيمتها الًتبوية يف حتسُت عملية التعليم و التعلم -ج

 00 ........................................... معايَت اختيار الوسائل التعليمية -د

 ن



 00 ................................................ الوسائل التعليمية مصادر -ه

 01 .......................................... فوائد استخدام الوسائل التعليمية -و

 02 .....................................الوسائل التعليمية يف تعليم اللغة العربية -ز

 (Sirkuit Pintarالماهر ) المبحث الثالث: المسار

 03 ..................................................... مفهوم ادلسار ادلاىر  -أ

 04 ................................................... تصميم ادلسار ادلاىر -ب

 01 .................................................. نظام لعبة ادلسار ادلاىر -ج

 02 .......................................... ر ادلاىر يف الفصلاستخدام ادلسا -د

 الفصل الثالث

 ومناقشتها عرض البيانات وتحليلها
  المبحث األول: لمحة عن ميدان الدراسة

 00 .......................................................... ادلوقع اجلغرايف  -أ

 01 .. ن رايونق ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية جومبانقتاريخ تأسيس مدرسة باكاال -ب

 02 ....................................................... أىداف ادلدرسة  -ج

 03 ......................................................... ادلنهج الدراسي -د

الرؤية ادلستقبلة والرسالة مدرسة باكاالن رايونق ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية  -ه
 03 ................................................................... جومبانق

 س



 04 .................................................... ورئيس ادلدرسة ووكيل -و

 05 ................................................ ادلدرسُت والتالميذ أحوال -ز

التعليمية "المسار الماهر" لترقية مهارة الكالم و  المبحث الثاني: استخدام الوسيلة
  فعاليته

 05 ................................................... عرض البيانات ادلقابلة  -أ

 10 .............. لًتقية مهارة الكالم استخدام الوسيلة التعليمية " ادلسار ادلاىر" -ب

 12 ....................................................  فعالية ادلسار ادلاىر -ج

 الفصل الرابع

 نتائج البحث
 30 .................................................... نتائج البحثملخص  -أ

 30 ...................................................... مقًتحات البحث -ب

 

 

 

 

 

 
 ع



 قائمة الجداول

 صفحة عنوان رقم
 00 معيار من النتيجة التالميذ لفصل التجرييب والضابط  0
 04 رئيس ادلدرسة ووكيلو 2
 10 يف اجملموعة التجريبة نتائج االختبار القبلي 0
 12 نتائج االختبار البعدي يف اجملموعة التجريبة 0
 15 نتائج االختبار القبلي يف اجملموعة الضابطة 1
 22 نتائج االختبار البعدي يف اجملموعة الضابطة 2
 21 ادلقارنة بُت االختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبة 3
 22 القبلي والبعدي للمجموعة الضابطةمقارنة نتائج االختبار  4
 23 نتائج عدد اإلحنراف وعدد اإلحنراف ادلربع من اجملموعتُت 5
 25 رلموع عدد اإلحنراف وعدد اإلحنراف ادلربع من اجملموعتُت 01

 

 

 

 

 

 ف



 قائمة المالحق
 أسئلة االختبار .0
 رسالة ادلقابلة .2
 توسطة اإلسالمية احلكومية جومبانقعدد التالميذ مدرسة باكاالن رايونق ادل .0
 عدد االمنهجية .0
 أدوات ادلدرسة .1
 دليل البحث يف مدرسة باكاالن رايونق ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية جومبانق .2
 مواعيد اإلشراف .3
   خطة التدريس  .4

 

 

 

 

 

 

 ص



 قائمة الرسوم البيانية
وأخواتو يف تعليم مهارة  (Sirkuit Pintar)صور الوسيلة التعليمية "ادلسار ادلاىر"  .0

 الكالم
 بعض الصور من أنشطة يف عملية التعليم والتعلم .2
 بعض الصور من أنشطة ادلقابلة .0
 خريطة من موقع مدرسة باكاالن رايونق ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية جومبانق .0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ق



 الفصل األّول
 

 طار العاماإل
 

 اإلطار العامالمبحث األّول: 
 مقّدمة - أ

ة يستعملها اإلنسان لالتصال إن لّلغة دورا كبَتا يف حياة اإلنسان ألن اللغة وسيل
باألخرين. وعرفنا أن من أىم األىداف يف تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا ىي قدرة 
التالميذ على التعبَت هبذه اللغة، حىت أن التالميذ يتكلمون هبذه اللغة كأهنم متكلمون 

لعنصر ادلهم من أربعة ى ادلكونات الرئيسية يف تعليم اللغة، واهبا. ومهارة الكالم ىي إحد
 يف ادلهارات اللغوية. عناصر

إن كثَتا شلن يتعلمون اللغة األجنبية أول ما يهدفون إليها ىو الكالم. وعندما 
نقول أن شخصا ال يعرف لغة ما، فأول ما يتبادر إىل األذىان أنو يتكلم ىذه اللغة. 

تعرض وصحيحة. ولكن، من قدرة التالميذ على الكالم بطالقة صلاح تعليم اللغة يظهر 
البحوث القادمة أن تكلم التالميذ باستمعال اللغة العربية ضعيف، بل ىناك ينطق 

نسوا ادلفردات أيضا ألن عادة تدريس  التالميذ حروف اذلجائية غَت صحيح و ىناك
 مهارة الكالم بقراءة احلوار فقط، ما فيو عملية التطبيق. 

ة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية ىو أن وأىداف تعليم مهارة الكالم يف ادلدرس
يستطيع التالميذ تعبَت الفكرة من احلوار الذي يعلم يف ادلادة الدراسية يعٌت عنوان وأسرة 

 التعليم إذا استطع ادلعلم حتقيق أىداف تعليمية واستطع أن يعلم حسنا. وبيت. و صلح
ار ادلاىر" لًتقية مهارة الكالم الوسيلة التعليمية "ادلس باستخدام العربية م اللغةيتعل

. ادلسار اجلديد ىي االبتكار هبذه الوسيلة مهارة الكالم.  تعليم ادلادة يف لدى التالميذ
 و اإلنتاجية ىو زلصلة التطوير من لعبة ثعبان و سلم. وىو وسيلة اللعبة الًتبوية و ادلاىر

1 



و من الوسيلة التعليمية دلهارة الكالم ىي اللعبة اللغوية.  . 1ادلسرورة و ادلفيدة يف التعليم
د كثَتا من الدارسُت على مواصلة تلك اجلهود اللغوية من أفضل وسائل اليت تساع للعبةفا

 ومسائدهتا، والتخفيف من رتابة الدروس وجفافها. 
بعد ما الحظت الباحثة يف عملية التعليم اللغة العربية يف الفصل السابع مبدرسة 

أ،  -ادلتفّوقة ادلعتمدةباكاالن رايونق ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية جومبانق ىي مدرسة 
، ، قرية كيبوان جومبانق44مثانية فصول، تقع يف شارع بنديديكان رقم يشتمل على 

وجدت الباحثة بعض ادلشكالت يواجهها التالميذ و ادلدّرسة وىي عدم كفاءة التالميذ 
 لتطبيق مهارة الكالم. 

ونتائج مهارة الكالم أضعف من نتائج مهارات األخرى. يكون ىذا ال خيتلص 
أن يف تعليم مهارة الكالم خاصة يف الفصل السابع مبدرسة عن العوامل ادلؤثرة، منها: 

ادلتوسطة باكاالن رايونق اإلسالمية احلكومية جومبانق مازال حتت سيطرة ادلدرسة حيث 
أنو مل يعط فرصة واسعة لدي التالميذ ليشًتكوا جبهد ونشاط يف األنشطة التعليمية 

ية وكذلك قلة شجاعة عن التعبَت والتدريبات، وقلة ميل التالميذ يف درس اللغة العرب
شرح معلم  ادلادة،يف ىذه الشفهي، وال يستخدم الوسيلة التعليمية ادلناسبة مبهارة الكالم. 

 يف أقل قدرة حبيث تكون للتالميذ توجيهات دون إعطاء فقط مفردة نغمة اللغة العربية
ثة أن تبحث إجراء لذلك، تريد الباح .بادللل وتعب يشعر التالميذ وكذلك، ىذه ادلواضيع

حبثا علميا حتت العنوان: "استخدام الوسيلة التعليمية "ادلسار ادلاىر" لًتقية مهارة 
 الكالم". 
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 أسئلة البحث - ب
 الباحثة أسئلة البحث كما يلى: تانطالقا من خلفية البحث ادلذكورة، وجد

الكالم يف مدرسة كيف استخدام الوسيلة التعليمية "ادلسار ادلاىر" لًتقية مهارة  .1
 باكاالن رايونق ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية جومبانق؟

ما مدى فعالية استخدام الوسيلة التعليمية "ادلسار ادلاىر" لًتقية مهارة الكالم يف  .2
 مدرسة باكاالن رايونق ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية جومبانق؟

 
 أهداف البحث   -ج

 :من ىذا البحث ىي أما األىداف اليت ارادت الباحثة
معرفة كيفية استخدام الوسيلة التعليمية "ادلسار ادلاىر" لًتقية مهارة الكالم يف  .1

 مدرسة باكاالن رايونق ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية جومبانق. 
معرفة مدى فعالية استخدام الوسيلة التعليمية "ادلسار ادلاىر" لًتقية مهارة الكالم  .2

 رايونق ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية جومبانق.يف مدرسة باكاالن 
 

 فروض البحث   -د
 يف ىذا البحث تستند الباحثة على الفروض اآلتية:  

الوسيلة التعليمية "ادلسار ادلاىر" يف مدرسة باكاالن رايونق ادلتوسطة إن استخدام  .1
ذ يف يف ترقية مهارة الكالم لدي التالمي اإلسالمية احلكومية جومبانق فّعال

 الفصل السابع.
 ىناك فرق بُت كفاءة التالميذ يف اجملموعة التجريبة و اجملموعة الضابطة .2

 
 

 



  أهمية البحث  -ه
 النظرية ىي :

( Sirkuit Pintarيقصد ىذا البحث لتطبيق الوسيلة التعليمية "ادلسار ادلاىر" ) .1
 التعلم اللغة العربية. لًتقية مهارة الكالم لكي يساعد ادلدرسُت يف عملية التعليم و

 التطبيقية ىي :
للمدرسة : أن تكون زيادة معلومات يف تطوير الوسيلة التعليمة لغة العربية يف  .1

صوصا دلهارة خ باكاالن رايونق ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية جومبانق مدرسة
 الكالم 

 ارة الكالمللمدرس : أن تكون عملية يف حتسُت تعليم اللغة العربية خصوصا دله .2
 للتالميذ : أن تكون مساعدة و سهلة يف تكلم باللغة العربية فصيحا و صحيحا  .3
للباحثة : يزيد ادلعلومات عن الوسيلة التعليمية اللغة العربية خاصة للمدرسة  .4

 ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية.
 

 حدود البحث  -و
 البحث يف ىذا البحث ىو:حتديد 

 ياحلدود ادلوضوع .1
دد الباحثة موضوع البحث عن استخدام الوسيلة التعليمية "ادلسار ادلاىر" حت
(Sirkuit Pintar)  لًتقية مهارة الكالم يف مدرسة باكاالن رايونق ادلتوسطة

 اإلسالمية احلكومية جومبانق.
 احلدود ادلكاين .2

يف الفصل مدرسة باكاالن رايونق ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية جومبانق 
 ب و ج. -السابع

 احلدود الزماين .3



. بدأت الباحثة عن 2114-2113أما احلدود الزماين يكون يف العام الدراسي 
 .2114 فربايرىذا البحث من شهر يناير إىل شهر 

 
 تحديد المصطلحات  -ز

لتجتنب سوء التفاىم واحلفاظ على تفسَتات سلتلفة ذلذا ادلوضوع " استخدام 
لًتقية مهارة الكالم يف مدرسة باكاالن  (Sirkuit Pintarدلاىر" )الوسيلة التعليمية "ادلسار ا

رايونق ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية جومبانق. ما أعطت الباحثة ادلصطلحات 
 ادلستخدمة وىي :

الوسيلة التعليمية ىي ما تندرج حتت سلتلف الوسائط الىت يستخدمها ادلعلم يف  .1
 .2ف واحلقائق واألفكار وادلعٌت للدارسُتادلوقف التعليمى، بغرض إيصال ادلعار 

ىو زلصلة التطوير من لعبة ثعبان و سلم، وىو وسيلة اللعبة الًتبية  ادلسار ادلاىر .2
 . 3ورة و ادلفيدة يف التعليماإلنتاجية و ادلسر و 

ادلتفّوقة مدرسة باكاالن رايونق ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية ىي مدرسة  .3
، قرية  44أ، يشتمل على مثانية فصول. تقع يف شارع بنديديكان رقم  -ادلعتمدة

    كيبوان جومبانق.
لكالم يف أصل اللغة عبارة عن األصوات ادلفيدة، وعند امهارة الكالم ىو  .4

ادلتكلمُت ىو: ادلعٌت القائم بالنفس الذي يعرب عنو بألفاظ، يقال يف نفسي  
 .4كالم، ويف اصطالح النحاة: اجلملة ادلركبة ادلفيدة ضلو: جاء الشتاء

 

                                                           

، )القاىرة: دار سيكولوجية الوسائل التعليمية ووسائل تدريس اللغة العربيةعبد اجمليد سيد أمحد منصور، 2
 38( ص 1983ادلعارف، 

3
Yasin Yusuf dan Umi Auliya, op. cit., hal. 21 

4
يف كتاب أمحد فؤاد  202، مرجع سابق، مادة )كالم(، ص 2ج  ،المعجم الوسيط:  رلمع اللغة العربية 

 زلمود عليان.



  الدراسات السابقة  -ح
 أما الدراسة السابقة اليت قامت هبا الباحثة فسيأيت بياهنا كما يلي:

  2111حىت صربي،  .1
عنوان البحث: فعالية استخدام لعبة النرد لًتقية مهارة الكالم يف تعليم اللغة 

 وية اإلسالمية تاسيك مادو لووك وارو ماالنج.العربية يف مدرسة ىداية ادلبتدئُت الثان
يهدف البحث لًتقية قدرة التالميذ يف نطق األصوات، و استعمال ادلفردات، و 
الكالم بالًتكيب وبالطالقة وباألداء، و لًتقية رغبة التالميذ يف التكلم باللغة العربية 

  باستخدام لعبة النرد. ومنهج البحث: حبث جترييب.
لبحث فتدل على أن استخدام لعبة النرد فعالية يف ترقية مهارة ونتائج ىذا ا

الكالم لدي التالميذ يف الفصل احلادي عشر قسم اللغة مبدرسة ىداية ادلبتدئُت الثانوية 
. و أما الفرق يبحث الباحث يف ىذا البحث عن 5اإلسالمية تاسيك مادو ماالنج

استخدام لعبة النرد ولكن تبحث الباحثة عن استخدام الوسيلة التعليمية "ادلسار ادلاىر". 
 و سواء كان لًتقية مهارة الكالم.

 2111عمر الفاروق،  .2
البحث: استخدام وسائل الصور يف تعليم مهارة الكالم يف مدرسة  عنوان

 ادلعارف ادلتوسطة اإلسالمية سنجاساري ماالنج. 
يهدف البحث لتنمية نطق أصوات اللغة العربية وطالقتها و إذلام ادلفردات وتعبَت 
الكلمة واجلملة الصحيحة يف تعليم الكالم. منهج البحث: حبث إجرائي يف الفصل 

 ج. -نالثام
ونتائج ىذا البحث ىو إن استخدام وسائل الصور يف تعليم الكالم يستطيع أن 
ينمي نطق أصوات اللغة العربية وطالقتها. الثاين، إن استخدام وسائل الصور يف تعليم 

                                                           

 ادلاجستَت رسالة ،فعالية استخدام لعبة النرد لترقية مهارة الكالم في التعليم اللغة العربيةحىت صربي، 5

 (2110احلكومية ،  جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية ماالنق:)



الكالم يستطيع أن ينمي إذلام ادلفردات وتعبَت الكلمة واجلملة الصحيصة. الثالث، أن 
يف االختبار األول، وحصلوا على  71،36ة مقبولة يعٍت التالميذ حصلوا على نتيج

 يف االختبار الثاين. 85،88نتيجة جيدة يعٍت 
و أما الفرق يبحث الباحث يف ىذا البحث عن استخدام وسائل الصور و 
يستخدم منهج البحث ىو حبث إجرائي ولكن تبحث الباحثة عن استخدام الوسيلة 

م منهج البحث ىو حبث جترييب. و سواء كان لًتقية التعليمية "ادلسار ادلاىر" و تستخد
 مهارة الكالم.

    2112، لينا مسلوكي .3
يف  (Ular Tangga)عنوان البحث: فعالية استخدام اللعبة اللغوية "ثعبان وسلم"

 تعليم ادلفردات )بتطبيق على ادلدرسة سونان كايل جاغا ادلتوسطة اإلسالمية باليتار(. 
عليم ادلفردات باستخدام اللعبة اللغوية "ثعبان وسلم" يهدف البحث لًتقية ت

(Ular Tangga)  يف ادلدرسة سونان كايل جاغا ادلتوسطة اإلسالمية باليتار يف الفصل
 أ. منهج البحث: حبث جترييب. -السابع

 Ularونتائج ىذا البحث ىو فعالية استخدام اللعبة اللغوية "ثعبان وسلم" )

(Tangga ت )بتطبيق على ادلدرسة سونان كايل جاغا ادلتوسطة اإلسالمية يف تعليم ادلفردا
نتيجة .  Product Momentباستخدام ارتباط  tباليتار( ميكن أن يرى من نتائج اختبار 

 H1  %. ىذه النتيجة تظهر أن تقبل t-table :16،9 من  > %21،3ىي  tاختبار 

عبة اللغوية "ثعبان وسلم" ، وادلعٌت ىو أن ىناك عالقة بُت استخدام اللHoومرفوض 
(Ular Tangga)  .يف تعليم ادلفردات 

تبحث الباحثة يف ىذا البحث فعن استخدام اللعبة اللغوية "ثعبان  اليت وأما الفرق
يف تعليم ادلفردات ولكن تبحث الباحثة عن استخدام الوسيلة Ular Tangga) )وسلم" 

و سواء أكان باستخدام ىذه الوسيلة  التعليمية "ادلسار ادلاىر" لًتقية مهارة الكالم.
 التعليمية.



 Sirkuit)و يف حبثي، أريد أن أحبث "استخدام الوسيلة التعليمية "ادلسار ادلاىر" 

Pintar)  لًتقية مهارة الكالم )حبث جترييب يف مدرسة باكاالن رايونق ادلتوسطة اإلسالمية
لذلك، مثل لعبة سباقات احلكومية جومبانق(". و ىذه الوسيلة تكمل ورشة الذاكرة 

 الدراجات النارية على حلبة ادلسار. 
يهدف البحث : دلعرفة كيفية ومدى فعالية استخدام الوسيلة التعليمية ادلسار 

لًتقية مهارة الكالم يف مدرسة باكاالن رايونق ادلتوسطة اإلسالمية  (Sirkuit Pintar)ادلاىر 
 احلكومية جومبانق.

 ستعمل يف ىذا البحث ىو ادلنهج التجرييب.منهج البحث : ادلنهج ادل
 

 المبحث الثاني: منهجية البحث
 مدخل البحث ومنهجه -أ

إن منهج البحث الذي تستخدمها الباحثة يف ىذا البحث ىو ادلنهج التجرييب، 
ل ادلنهج م. يع6نظام ومبراقبة جهيدة لتنبؤ ومراقبة حالة ظاىرةدراسة موضوعي وب وىو

 لتجرييب الرابطة السببية و دلعرفة ما تغَت. 
احثة الوسيلة التعليمية "ادلسار ادلاىر" لتطبيق تعليم و يف ىذا ادلنهج تستخدم الب

 مهارة الكالم. يف ىذه الفرصة تريد الباحثة معرفة ما تغَت يف جتريبة أو فعاليتها يف التعليم.
و تستخدم الباحثة ادلدخل يف ىذا البحث ىو ادلدخل الكمي، يف ىذا البحث 

وادلتغَتة الرابطة )اجملموعة الضابطة(، حتتاج متغَتان، ىو ادلتغَتة احلرية )اجملموعة التجريبة( 
 . 7اجملموعة التجربية دلقارنة بينهما، ىل ادلعاملة اجلديدة مئثرة أو ال

، ىو اجملموعة التجريبة واجملموعة الضابطة، ري ىذا البحث باستخدام رلموعتُتجي
وتستخدم الباحثة يف ىذه ادلدرسة فصلُت ىو فصل )ب( وفصل )ج(، أما اجملموعة 
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 Syamsuddin A. R dan Vismaia S. Damaianti, Metode Penelitian Pendidikan Bahasa. (Bandung: 

PT Remaja Rosdakarya, 2006) hal. 151 
7
 Emzir, Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif dan Kualitatif. (Jakarta: Rajawali Pers, 

2009) hal. 69-70 



الوسيلة التعليمية "ادلسار ادلاىر" لًتقية مهارة  التجريبة ىو الفصل )ب( اليت باستخدام
 ، أما اجملموعة الضابطة ىو فصل )ج(، بدون استخدامها.  الكالم

 
 مجتمع البحث وعينته وأسلوب اختيارها  -ب

إن رلتمع البحث وعينة البحث يف ىذه البحث مها التالميذ من فصل السابع 
من العام  باكاالن رايونق ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية جومبانق ب و ج مبدرسة

. وتتكون ادلدرسة من مثانية فصول مث تأخذ الباحثة رلموعتُت 2114 - 2113الدراسي
( و Experiment Classتالميذ من فصل )ب( للمجموعة التجريبة ) 27من فصلُت منهم 

 (.Control Classتالميذ من فصل )ج( للمجموعة الضابطة ) 31
 

 متغيرات البحث  -ج
( ىو Variable Independentىناك متغَتان يف ىذا البحث، ادلتغَت ادلستقل )

ويسمى أيضا بادلتغَت التجرييب. العامل  العامل الذي نقيس مدى تأثَته على ادلوقف.
ادلستقل يف ىذا البحث ىو استخدام الوسيلة التعليمية "ادلسار ادلاىر". وادلتغَت التابع 

(Dependent Variable ىو العامل الذي ينتج عن تأثَت العامل ادلستقل، و يسمى أيضا )
 لبحث ىو ترقية مهارة الكالم.العامل الناتج أو ادلتغَت الناتج. و العامل التابع يف ىذا ا

 
 أدوات البحث  -د

 تقوم الباحثة هبذا البحث باستخدام األدوات التالية ىي:
 ادلالحظة .1

إىل موضوع ويستعملها احلواس  ادلالحظة ىي كل فعالية على إحتمام كامل
تستخدم الباحثة ادلالحظة جلمع البينات قبل أن تعرض ادلادة ويف أنشطة . 8اخلمس

                                                           
8
 Suharmini Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan dan Praktik. (Jakarta: Rineka Cipta, 

2010) hal. 199 



التالميذ من اشًتاكهم واىتمامهم هبذه العلمية التعليمية وهبذه التجريبية يف التعليم. و 
يل ادلالحظة أدوات ادلالحظة ادلستخدمة ىي منط ادلالحظة التقرير ادليداين أو دل

 .2113ديسمرب  16الباحثة ادلالحظة يف  تستخدم ادلستعدة.
 ادلقابلة .2

تستخدم الباحثة ادلقابلة لتجد البيانات من تعليم اللغة العربية يف ىذه ادلدرسة، 
تتحدث الباحثة مع رئيس ادلدرسة و مدّرسة تعليم اللغة العربية و التالميذ يف ىذه 

 ادلدرسة.
مها الباحثة جلمع البيانات عن ادلشكالت الواقعة يف تعليم اللغة و ادلقابلة تستخد

لة يف تعليم مهارة الكالم و ادلفردات كالعربية اخلاص يف الفصل السابع، وىناك مش
 وناقص يف استخدام الوسيلة التعليمية.

 الوثائق .3
ألة ىذه التقنية، واستعراض ادلراجع ادلتعلقة زلور ادلشاكل البحثية. وثائق يف مس

الصور الفوتوغرافية، ادلراجع، وتسجيالت صوتية. ىذه  وثائق رمسية، وثائق شخصية،
البيانات ميكن أن تكون مفيدة للباحثة لدراسة وتفسَت وحىت للتنبؤ استجابة للقضايا 
احملورية للبحوث، وثائق يف البحوث والدراسات ، وتستطيع الباحثة أن حتديد وأن جيمع 

 .9و الصورةالبيانات بشكل النص أ
 االختبار .4

ىو عبارة عن سلسلة من األسئلة أو التمرينات أو آالت أخرى ادلستخدمة 
االختبار  .11فاءة وادللكة اليت ميلك الفرد أو اجلماعةلقياس ادلهارة وادلعرفة والذكاء والك

ا البحث ىو االختبار القبلي يعٍت اختبار يعطي قبل إجراء التجريبة ادلستخدم يف ىذ
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  Iskandar, Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif). )Jakarta: 

Gaung Persada Press, 2009( hal. 219 
، رسالة مكستَت غَت استخدام الحاسوب بالشرائح لتنمية مهارة القراءة في اللغة العربيةرمحة نور اذلداية، 10

 (2١12اإلسالمية احلكومية، مالك إبراىم  جامعة موالنا ،قسم تعلم اللغة العربية منشورة )ماالنج:



الضابط و االختبار البعدي يعٍت اختبار يعطي بعد إجراء التجرييب و  للفصل التجرييب و
 أما معيار صلاح التالميذ يف االختبار ومؤشراتو فكما الرسم البيان اآليت : الضابط.

  (1جدول ) 
 : 11يذ لفصل التجريبي والضابط كما وجد في هذا الجدولمعيار من النتيجة التالم

 النسبة المائوية )%( نتيجة تقدير الرقم
 %111-%91 111-91 شلتاز 1
 %89-%81 89-81 جيد جدا  2
 %79-%71 79-71 جيد  3
 %69-%61 69-61 مقبول  4
 %59-%1 59-1 ضعيف 5

 
 ناتامصادر البي  -ه

يتكون مصادر البيانات يف ىذا البحث من ادلصادر البيانات األساسية ومصادر 
 البيانات الثانوية:

 البيانات األساسية .1
لًتقية ( Sirkuit Pintar)الوسيلة التعليمية "ادلسار ادلاىر" تطبيق استخدام 

باكاالن رايونق ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية مبدرسة  مهارة الكالم
 .جومبانق

 البيانات الثانوية .2
باكاالن رايونق ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية رئيس ادلدرسة يف مدرسة  (أ 

 جومبانق.
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 Zainal Arifin, Evaluasi Pembelajaran (Prinsip, Teknik, Prosedur). (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2010) hal. 236 



باكاالن رايونق ادلتوسطة مدرسة مدّرسة اللغة العربية يف  (ب 
 المية احلكومية جومبانق.اإلس

التالميذ يف الفصل السابع ب/ الفصل التجرييب و ج/ الفصل  (ج 
باكاالن رايونق ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية الضابط يف مدرسة 

 جومبانق.
الوثائق عن ادلدرسة، وتستطيع الباحثة حتديد و مجع البيانات النص أو  (د 

 الصور.   
 
 أسلوب تحليل البيانات -و

تاج الباحثة إىل أسلوب حتليل حتالبيانات الصادقة، لذلك  ىصل الباحثة علحت
اإلحصائي،  tالبيانات. فأسلوب احلسب لتحليل البيانات من البحث التجرييب ىو الرمز 

 :12وىو ما يلي

  
     

√(
∑   ∑    

       )  
 
    

 
   

 

 ادلقياس ادلعديل من اجملموعة التجريبة. =     
 .ادلقياس ادلعديل من اجملموعة الضابطة  =   

∑  .رلموع عدد االضلراف ادلربع من نتائج اجملموعة التجريبة=     
∑   رلموع عدد االضلراف ادلربع من نتائج اجملموعة الضابطة.  =   
 .التالميذ من اجملموعة التجريبة عدد =      

 عدد التالميذ من اجملموعة الضابطة.     =   
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 Suharsimi Arikunto, op. cit., hal. 354 



 مراحل تنفيذ الدراسة -ز
 تقوم الباحثة بتنفيذ الدراسة يف ادلراحل اآلتية:

باكاالن رايونق ادلتوسطة اإلسالمية قابلت الباحثة مع رئيس ادلدرسة  .1
 عربية.احلكومية جومبانق عن أحوال تعليم اللغة ال

باكاالن رايونق ادلتوسطة قابلت الباحثة مع مدّرسة اللغة العربية مدرسة  .2
 اإلسالمية احلكومية جومبانق عن الوسيلة التعليمية.

تشخيص مشكالت تعليم اللغة العربية يف الفصل السابع ب و ج مدرسة  .3
 باكاالن رايونق ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية جومبانق.

 دة و تصميمها، و حتتوي ىذه ادلادة ىي احلوار مع الصور.إعداد ادلا .4
تصميم وسائل ادلسار ادلاىر و مكوناتو ىي لوح اللعبة و البيدق و ورشة  .5

 الذاكرة و النرد. 
تصميم خطة تدريس اللغة العربية باستخدام الوسيلة التعليمية ادلسار  .6

 ادلاىر.
 ريبة واجملموعة الضابطة.حتديد وتعُت رلموعتُت وىي اجملموعة التج .7
 اعطاء االختبار القبلي يف الفصل التجرييب والضابط. .8
جملموعة التجريبة و تعليم الوسيلة التعليمية "ادلسار ادلاىر"  تعليم باستخدام .9

 بدون استخدامها جملموعة الضابطة.
يبة اليت تقوم الباحثة باالختبار البعدي ذلاتُت اجملموعتُت ومها اجملموعة التجر  .1١

يف تعليم اللغة العربية الوسيلة التعليمية "ادلسار ادلاىر" طبقت باستحدام 
لًتقية مهارة الكالم، واجملموعة الضابطة اليت درست اللغة العربية لًتقية 

 مهارة الكالم بدون استحدامها.
 اإلحصائي.  tحتليل البيانات من البحث التجرييب ىو الرمز  .11

 



 الفصل الثاني
 

 اإلطار النظري
 

 المبحث األّول : مهارة الكالم
 مفهوم مهارة الكالم - أ

الكالال م أ أ الالل العبالالة عنالالألرة عالالمل اد الالوات اظتملتالالمة  وع الالم اظت كع الالُت  الالو  اظت الالٌت 
القالالالألبا نالالالألل مل  الالالالهي أ الالال، ع الالاليف نفلملالالالألظ  أقالالالألل أ نملاالالال   الالال م  وأ ا الالال  ح ال  الالالألة  

 .1اصت عة اظتر نة اظتملتمة ؿتو  جألء الش ألء 
أمأل ال  رأف اال   ح  لعك م فهو  الك م اظت  وق الهي أ ، نيف اظت كعا ع أل 
أ نملايف ممل    ألجايف  أو خألطره  ومألجيول خبألطره ممل مشألعر وإحاألسألت  ومألأزخر 

مل  رأي أو فكر  ومأل أرأم أن أزود نيف غَته ممل م عومألت  أو ؿتو ذلك  أ نيف عقعيف م
 .2ط قة واناتألب  مع   ة أ ال  نَت وس مة أ ادداء

مل الك م  و  مأل أصمر عمل اإلناألن ممل  وت أ ، نيف عمل وال  رأف اآلخر م
. ون ألء ععى  ها 3ش ء ليف داللة أ ذ مل اظت كعا والاألمع  أو ععى ادقل أ ذ مل اظت كعا

لك م الهي لت  ليف داللة أ ذ مل اظت كعا أو الاألمع  الأ م   مأل  نل      فإن ا
 أ وات الم ٌت عتأل.

                                                           
أزتم فؤاد ػت ود أ   ألب  802  مرجع سألنق  مألدة )  م(  ص 2ج   المعجم الوسيط ع العبة ال رنتة   غت1

 ععتألن

أ   ألب  233   مرجع سألنق  صتدريس اللغة العربية للمرحلة االبتدائية ػت م   ح المأمل عع  غتألور 2
 أزتم فؤاد ػت ود ععتألن

دار اظتاعا لع شر  :  )الرأألض1ط  المهارات اللغوية ما هيتها وطرائق تدريسها، أزتم فؤاد ػت ود ععتألن 3
 66 ( ص1992وال وزأع  
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 أهداف تعليم الكالم - ب
  ألك أ ماف  ثَتة وم  وعة لعك م  وأرى رونرت نويل أن   ألك منمأأمل 

 أسألستُت أ أي جهم أقوم نيف اإلناألن ع م اتصألليف نألآلخرأمل عمل طرأق العبة مهأل  
 ألر اليت أ ،هبأل ادفك -1
 .4و العبة اليت أ قل هبأل  هه ادفكألر إىل اآلخرأمل -2

 وأ ماف عألمة ل  عتا الك م ديكمل أن ن رض دمههأل فت أل أع   
أ  ق اظت  عا أ وات العبة ال رنتة   وأن أؤدي أنواع ال ، وال  بتا أن  -1

 اظتخ عملة وذلك ن رأقة ض تملة ممل أن ألء ال رنتة.
 أن أ  ق اد وات اظت جألورة واظت شألهبة. -2
 أن أمرك الملرق أ ال  ق نُت اضتر ألت ال وأعة والقصَتة. -3
 نة.أن أ ، عمل أفكألره ما خممأل الصتغ ال  وأة اظت ألس -4
أن أ ، عمل أفكألره ما خممأل لع ظألم الص تح لًت تب الكع ة أ  -5

 ال رنتة خأل ة أ لبة الك م.
أن أا خمم ن ض خصألبص العبة أ ال  نَت الشملوي مثل ال ه َت  -6

وال فنتث ودتتتز ال مد واضتألل ونظألم المل ل وأزم  يف وغَت ذلك ؽتأل أعزم 
 اظت كعا نألل رنتة.

تة   متة م ألسنة ل  ره وما وى نضجيف أن أك اب ثروة لملظ -7
 وقمراتيف  وأن أا خمم  هه الثروة أ إدتألم ع عتألت اتصألل عصرأة.

أن أا خمم ن ض أشكألل الثقألفتة ال رنتة الض تملة واظت ألسنة ل  ره  -8
وما وى االج  ألع  وطنت ة ع عيف  وأن أك اب ن ض اظت عومألت 

 ادسألستة عمل الًتاث ال ريب وادس م .
 أ ، عمل نملايف ت نَتا واض أل ومملهومأل أ مواقف اضتمأث النات ة.أن  -9

                                                           
4
  Pooly, R. C, Teaching English Usage New York A Phelten Century Crofts, 1946, hal. 67 

kutipan di buku أحمدفؤاد محمود عليان 



أن أ  كمل ممل ال ملكَت نأللعبة ال رنتة وال  مث هبأل نشكل م صل  -11
 .ومًتانط لملًتات زم تة مقنولة

إن ت عتا الك م نأللعبة ادج نتة أ م أسألسأل ظت ألرسة  ثَتة ممل أنش ة اإلناألن 
 وحتقتق أ مافيف وممل ذلك  

 اظت  عا شتئأل مأل. أن أ عب -1
 أن أ  عا عمل ادمأل مل وادوقألت وادشخألص. -2
 أن أ عب ممل اآلخرأمل ع ل ش ء مأل. -3
 أن أقتا ع قة ألملة مع أ  ألب العبة. -4
 أن حيك  قصة نات ة  أو أقول شتئأل مأل لآلخرأمل. -5
 أن أشبل اصتأللاُت نألضتمأث حىت حيُت موعم شتئ مأل. -6
 وأرشم ا.أن أملها اآلخرأمل وأوجهها  -7
 .5أن أقض  حوابجيف التومتة وأؤدي مأل أ عب م يف ممل أع ألل -8
مل النتألن الاألنق أ ضح ل أل أن اد ماف ال ألمة ممل ت عتا الك م    قمرة نظرا م

صت عة اال  مته ععى ن ق اد وات نأللعبة ال رنتة وععى ت نَت عمل أفكألر ا أ الكع ة أو 
 نأللعبة العاألن م ألنقأل نقواعم ال  و والصرف.

 
 أنواع الكالم  -ج

 أ قاا الك م إىل قا ُت ربتاُت 
  الك م الوظتمل -1

و الالو مالالأل أالالؤدي غرضالالأل وظتملتالالأل أ اضتتالالألة أ ػتالالتط اإلناالالألن  والكالال م الالالوظتمل   الالو 
الهي أكون البرض م يف اتصألل ال ألس ن ضها نن ض  ل  ظتا حتالألما  وقضالألء حألجالألما  
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مثالالالل  اثألدثالالالة  واظت ألقشالالالة  وأحألدأالالالث االج  ألعالالالألت  والنتالالالع والشالالالراء  وأحألدأالالالث اظت عنالالالألت 
رشالالالالألدات  وادخنالالالالألر  واظت الالالالألظرات وال الالالالموات  واطت الالالالب اإلدارأالالالالة  وإلقالالالالألء ال  عت الالالالألت  واإل

 الاتألستة واالج  ألعتة  وأحألدأث الا ر.
والكالالال م الالالالوظتمل  ضالالالروري أ اضتتالالالألة  الأاالالال بٍت ع الالاليف إناالالالألن  وال ديكالالالمل أن تقالالالوم 
اضتتالالالألة نمونالالاليف  فهالالالو حيقالالالق اظت أللالالالب اظتألدأالالالة واالج  ألعتالالالة  وال حي الالالألج  الالالها ال الالالوع السالالال  ماد 

خأل الالالأل  ومواقالالالف اضتتالالالألة ال ع تالالالة أ الوقالالال  اضتألضالالالر ت  عالالالب  خالالالألص  وال أ  عالالالب أسالالالعونأل
أ ال  الالالالل  وأ  6ال الالالالمرأب ععالالالالى  الالالالها ال الالالالوع مالالالالمل ال  نالالالالَت الالالالالهي ديألرسالالالاليف اظتالالالال كعا أ حتألتالالالاليف

 اظتا وعة واظتربتة. ادسواق  وأ وسألبل اإلع م 
 الك م اإلنماع  -2

أقصالالم نالالاليف  إظهالالالألر اظتشالالالألعر  واإلفصالالالألح عالالمل ال واطالالالف وخعجالالالألت الالالال مل   وتررتالالالة 
اإلحاألسالالالألت اظتخ عملالالالة ن نالالالألرة م  قالالالألة العملالالالل  جتالالالمة اناالالالق  نعتبالالالة الصالالالتألغة  الالالأل أ ضالالال مل 

يب   الال  هأل لبوأالالأل وؿتوأالالأل  قتالالث ت قعهالالأل إىل اآلخالالرأمل ن رأقالالة مشالالوقة مثالالَتة  الال  ادداء ادد
وقتث ت قل سألم هأل أو قألربهأل إىل اظتشالألر ة الوجمانتالة ظتالمل قألعتالأل   ال  أ التيف م اليف أ جالوه  
وأ مل الل نألل مل ألالتالاليف  وحيالال   الأل أحالال   الالو ناليف مثالالل  الالال كعا عالمل رتالالألل ال نت الالة  أو اظتشالالألعر  

 ال ألطملتة  أو ال هوق الش ري  أو ال ثر القصص   أو ال كعا عمل حب الوطمل.
ضتتالالألة  ف الالمل طرأقالالة ديكالالمل ال الالفثَت أ اضتتالالألة ال ألمالالة نإثالالألرة و  الالها ال الالوع ضالالروري أ ا

اظتشالالالالالالألعر  وحترأالالالالالالك ال واطالالالالالالف ؿتالالالالالالو ا الالالالالالأله م الالالالالالُت  ففسالالالالالالعونيف ادديب مالالالالالالمل خصألبصالالالالالاليف إثالالالالالالألرة 
 ادحألست   وحترأك ال واطف  و ا ممل  ع ألت  ألن عتأل ف ل الا ر أ نملوس ال ألس.
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األن أ اجمل  ع ضروري لكل إن –  أل قع أل   -و    ال  نَتأمل الوظتمل  و اإلنماع 
اضتالالالالمأث  فالالالالألل  نَت الالالالالوظتمل  حيقالالالالق لملناالالالالألن حألج الالالاليف مالالالالمل اظت أللالالالالب اظتألدأالالالالة واالج  ألعتالالالالة  

 .7وال  نَت اإلنماع  ديك يف ممل أن أؤثر أ اضتتألة ال ألمة نففكألره وشخصت يف
 

 بعض الجوانب المهمة في تعليم الكالم -د
العبة  ث ثة جوانب مه ة أ ت عتا الك م ع م ػت م  ألمل ال ألقة أ   ألنيف "ت عتا 

طرق تمرأايف"  و   ال  ق   -مماخعيف -ال رنتة لع ألطقُت نأللعبألت أخرى  أسايف
  .8واظتملردات  والقواعم

 ال  ق -1
ممل أ ا اصتوانب  و اصتألنب الصويت  إذ أرى الًتنوأون ادمهتة الك،ى ل  عتا 

فألظتا  ع  ال  ق م ه النماأة ت عت أل   ت أل  وال  ق  و اظتظهراطتألرجى ل  عتة الك م 
الأرى ممل ع عتة الك م إال  ها اظتظهر اطتألرجى عتأل. وممل   أل جيب أن أكون ال  ق 

. فألل  ق أ ثر ع أل ر العبة   ونة أ تبتَته أو 9سعت أل وواض أل خأللتأل ممل ادخ ألء
ل خألطئ. ولتكون واض أل أ ادذ ألن أنيف غَت م عوب أ تص ت يف ن م ت ع يف نشك

ال  ق أن أ  ق المارس نشكل  ألمل تألم  أي أن أات ر ععى ال ظألم الصويت لعبة ست رة 
م  مثتهأل  ولكمل الات رة   أل ت ٍت ععى القمرة ععى إخراج اد وات نأللشكل الهي 

الكألمعة أ إخراج أ واما  ديك يف اظت  عا ممل الك م مع أن ألء العبة نصرف ال ظرعمل المقة
 ون،اما وت بت ها.   
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 اظتملردات -2
ت م ت  تة الثروة العملظتة  مفأل ممل أ ماف أي خ ة ل  عتا لبة أج نتة  ذلك أن  

اظتملردات    أدوات زتل اظت ٌت    أل أهنأل أ ذات الوق  وسألبل ال ملكَت  فنألظتملردات 
مث أًتجا فكره إىل  ع ألت حت ل مأل أرأم  وعألدة مأل تك اب أا  تع اظت كعا أن أملكر 

اظتملردات أ العبة ادج نتة ممل خ ل مهألرات االس قنألل و   االس  ألع والقراءة  مث تفيت 
مهألرتأل الك م والك ألنة ف ملا ألن اجملألل ل   ت ه أل وال مرأب ععى اس خمامهأل  م ٌت  ها 

أي ممل خ ل اس خمامهأل أ مواقف شملوأة أن الكع ألت ال ت عا إال ممل خ ل الاتألق  
أو موضوعألت لعقراءة  ولهلك أملضل تقممي الكع ألت لعمارسُت ممل خ ل موضوعألت 

 أ كع ون فتهأل  قتث ت  ألول  هه اظتوضوعألت جوانب مه ة ممل حتألما.                                  
 القواعم  -3
نتالالالة اإلشالالالألرة إىل القواعالالالم  نالالالل نالالالرى  ثالالالَتا مالالالأل أه الالالل اظته  الالالون ن  عالالالتا العبالالالة ادج  

ن ضالالها أ كر الالأل دتألمالالأل  أمالالأل اظت  ع الالون لعبالالة أج نتالالة فكثالالَتا مالالأل أصالالرحون نالالفن القواعالالم لتاالال  
أمالالالرا ضالالالرورأأل أ ت عالالالا اسالالال خمام العبالالالة   أي لتاالالال  ضالالالرورأة أ ال  الالالمث نأللعبالالالة  ومه الالالأل 

القواعالالم أكالالون ادمالالر فث الالة حقتقالالة ال ديكالالمل إنكألر الالأل  و الال  أن العبالالة حتك هالالأل غت وعالالة مالالمل 
اليت أ نب  أن أ رفهأل اظت كعا جتما  واليت جيب أن أ رفهأل الراغب أ ت ع هأل سواء مت ذلك 
أ وقالال  منكالالر أو  م الالفخر  وسالالواء مت نالالوع  أو نبالالَته  وؿتالالمل إذ نقالالرر  الالها إ الالأل نقالالرره وؿتالالمل 
واعالالالالون دتألمالالالالأل نالالالالفن  الالالال ونألت تالالالالمرأ  القواعالالالالم ال حتالالالالل وال أالالالال ا ال بعالالالالب ععتهالالالالأل ن جأل الالالالل 

 .10قواعم ش ء ضروري ل  عا مهألرات العبةاظتشكعة  فألل
 

 وسائل تعليم مهارة الكالم -ه
حي ألج ت عتا مهألرة الك م إىل الكثَت ممل الوسألبل واظت ت ألت  ذ ر عنم اجملتم   

ا مهألرة الك م    العوحألت "إن ممل أ ا الوسألبل وادجهزة اليت تملتم المارس ععى ت ع
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. وقألل ػت ود 11الونرأة  والصور ال ألدأة والشملألفة واالف م الثألن ة  وم ألمل العبألت"
إشتألعتل  تٌت وع ر الصمأق عنماهلل أ اظت ت ألت النصرأة أ ت عتا العبة  "إن اظت ت ألت 

أنش ة الك م مثل الرح ت اظتتمانتة وادل ألب العبوأة واظت ت ألت النصرأة اظتا خممة أ 
مثل لوحة ال رض  والعوحة الونرأة وقرص الاألعة  والصور والشرابح وادف م 

اليت تش ل -الشرأ تة/الثألن ة". وتقوم اظت ت ألت النصرأة اظتا خممة أ أنش ة الك م 
تاألعم  ة  تشجتع ال أللب ععى الك م نأللوظألبف ال أللت -اثأل ألة واإلعألدة واالس   ألل

ععى إجيألد الاتألق الهي جي ل لك م ال أللب م ٌت  توفر اظت عومألت اليت أا خممهأل 
ععى ذلك  أشجع اظت عا ععى ت عتا  هه اظتهألرة  أل . إع  ألدا 12ال أللب أ   ميف

ت ض  يف  هه الوسألبل ممل أفكألر  وم ألقشة ػت وا أل وو ف مكونألمأل وؽتألرسة  ل ادنش ة 
 اليت تؤدي إىل اشًتاك اظت  عا أ مهألرة الك م.

 ن ض الوسألبل ال  عت تة ل  عا مهألرة ال  ق والك م  
مارس ععى ال  ق والك م  دهنأل تا خمم العوحألت الونرأة ل مرأب ال -1

م ظر أاألعم المارس ععى تصور مأل أ  مث ع يف وتشج يف ععى شرح 
 مأل أرى.

تا خمم ادف م الثألن ة أ عرض م ظا لاعاعة ممل اإلطألرات أو  -2
الصور اليت ت ُت المارس ععى ال  نَت عمل ال  ألنع الزمٌت لعقصة اليت 

 . 13أ  مث ع هأل أو اظتوضوع الهي أمرسيف
تا خمم الصور اظتملردة و الصور اظت اعاعة اظتصألحنة ضتوار م ُت  -3

 هبمف تقرأب اظت ٌت ع م المارس.
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أا خمم أأضأل قرص الاألعة ل  عتا المارسُت الوق   واظتعصقألت  -4
أنها والن ألقألت ال،أمأة الثألرة ا   ألم المارسُت  وجهب ان نأل ها وتمر 

 .14ععى ال  ق و اظتهألرات العبوأة ادخرى
اع  ألدا ععى النتألن الاألنق فت ث النألحث ععى اظت عالا ع الممأل قالألم ن المرأ  مهالألرة 
الكالالالال م أن أاالالالال خمم الوسالالالالألبل ال  عت تالالالالة إمالالالالأل الوسالالالالألبل النصالالالالرأة أو الوسالالالالألبل الاالالالال  تة أو 

 لنصرأة.الوسألبل الا  تة ا
 
 اختبار مهارة الكالم -و

اد ماف اليت أصنو إلتهأل ممرس العبة أث ألء تمرأ  مهألرة الك م  و أن أ ا ممل 
أصل نأللمارس إىل ما وى م قول ممل ال  قة أي القمرة ععى ال  نَت نصورة مملهومة 

 نأللمارسُت ممل وسعت ة ودون تع ثا أو تردد. ولعو ول إىل  ها اعتمف أ نب  االن قألل
 مرحعة اثأل ألة اثضة إىل مرحعة أا  ت ون فتهأل ال  نَت عمل أفكألر ا ممل ح ل  

 ال مرأب ععى ع أل ر العبة ونصورة خأل ة اظتملردات والًتا تب. -1
ال مرأب ععى اس   ألل العبة أ مواقف ال  نَت عمل اظت ألين  -2

 .15الشخصتة
وممف اخ نألرات الك م أأضأل إىل قتألس قمرة ال أللب ععى الك م  ا وأألتيف 
اظتخ عملة  وقم تكون ادسئعة   أل شملهتة أو   ألنتة. ولكمل اإلجألنة أ  هه اضتأللة النم أن 

القمرة عتأل عمة  تكون شملهتة دن  مف االخ نألر  و قتألس القمرة ععى ال كعا. و هه
ما وأألت  أدنأل أل  و ن ق نص مقروء أو ن ق نّص ما وع. وأ  هه اضتأللة الأ  ج 
ال أللب ترا تب ممل ع مه  أ  ق فقط مأل  و مك وب أو ما وع. واظتا وى ادععى ممل 
ذلك  و تكوأمل اصت عة اظت  وقة. واظتا وى ادععى ممل الثألين  و تكوأمل سعاعة ممل 
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م صعة. ونها ديكمل أن تكون القمرة الك متة ذات ث ثة  اصت ل أ ع عتة   متة
ما وأألت ععى ادقل  ما وى ال  ق مث ما وى تكوأمل اصت عة مث ما وى تكوأمل الك م 
اظت صل. وممل وسألبل قتألس القمرة الك متة  اخ نألر ادسئعة مك ونة  اخ نألر اإلعألدة 

اثألورة  اظتقألنعة اضترة  اظتقألنعة الشملهتة  اخ نألر ال  وأل  اخ نألر ادسئعة عمل الصورة  
 .16اظتوجهة  ال  نَت اضتر

اخ نألر ادسئعة اظتك ونة    أل أرى ال أللب أسئعة مك ونة  مث أ عب  -1
 م يف فردأأل أن جيتب ع هأل شملهتأل.

 أ عب ممل ال أللب أن أقول مأل أا ع. اخ نألر اإلعألدة الشملهتة    أل -2
اخ نألر ال  وأل    أل أ عب ممل ال أللب أن حيّول اصت ل اليت أا  هأل  -3

أو أقرؤ أل ممل شكل إىل آخر  مث  ممل ادثنألت إىل ال مل   ممل 
 االخنألر إىل االس ملهألم.

اخ نألر ادسئعة عمل الصورة  ت رض ععى ال أللب  ورة أ عب م يف أن  -4
حر. مث   اشرح مأل ترى أ  هه الصورة  وجيوز أ عق ععتهأل قمأث 

 عمل طرأق اإلجألنة عمل أسئعة ػتمدة.
اخ نألر اثألورة    أل أفخه دور الوالم مث  وال أللب آخر دور االنمل  -5

 وأ  ألوران حول موضوع حتأليت مأل.
اخ نألر اظتقألنعة اضترة    أل أقألنل اظت عا ال أللب ععى انملراد وأوجيف إلتيف  -6

 مدة.أسئعة غَت ػت
اخ نألر اظتقألنعة اظتوجهة    أل أكون اظت عا قم أعم أسئعة ػتمدة ممل  -7

 قنل. وتاَت اظتقألنعة وفقأل لألسئعة اظت مة مانقأل.
اخ نألر ال  نَت اضتر    أل أ عب اظت عا ممل ال أللب أن أ كعا ظتمة ست   -8

 دقألبق أ موضوع حيمده ليف.    
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ععى قمرة اظت  عا.  وممل أشكألل وقألل جوانمونو  إقألمة اخ نألر الك م ت   م 
ال  عتا أا  تع اظتمرس أن أا   ل نألل رأقة الرادعة أو نألل رأقة اضترة.  ال رأقة الرادعة 
مثل االخ نألر نأللقصة أو ت نَت ال صوص اظت قممة العاألنتة أو الك ألنتة أو  األعمة الصور 

 .17ال  نَت اصتهانة. وأمأل نألل رأقة اضترة فإن اظتمرس أًتك اظت  عا حرا أ
 و قألل ػت م عع  اطتويل  خي ، ال  نَت الشمله  ن ّمة ال رق م هأل 

أ عب ممل ال أللب أن أ  ّمث عمل موضوع مفلوف لمأيف. وأقتا ععى  -1
 أسألس ال  قة و الص ة.

أسئعة   ألنتة أو شملهتة ت  عب إجألنألت شملهتة  توجيف إىل ال أللب -2
 قصَتة.

ممل اظت كمل أن تكون ادسئعة ماجعة ععى الشرأط و أًتك نُت  ل  -3
 سؤال وآخر وق   ألف لملجألنة.

 تقمم إىل  ورة أ عب م يف أن أ ّعق ععتهأل شملهتأل أ وق  ػتمد. -4
 أشًتك طأللنألن أو أ ثر أ ػتألورة شملهتة حول موضوع م ُت أو أ -5

 .18ػتألدثة حرة
 

 توجيهات عامة لتدريس الكالم -ز
وفت أل أع  غت وعة ممل ال وجتهألت ال ألمة اليت قم تاها أ ت وأر تمرأ  مهألرة 

  19 الك م أ ال رنتة  عبة ثألنتة
تمرأ  الك م أ ٍت ؽتألرسة الك م   أقصم نهلك أن أ  رف ال أللب  -1

نأللمل ل إىل مواقف أ كعا فتهأل ن ملايف ال أن أ كعا غَته ع يف. إن 
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الك م مهألرة ال أ  ع هأل ال أللب إن تكعا اظت عا وظل  و ما   أل. 
قمار    ة وقمرتيف ممل   أل تقألس  ملألءة اظت  عا أ حصة الك م  

 ععى توجتيف اضتمأث ولت  نكثرة   ميف واس ئثألره نألضتمأث.
أن أ ، ال  ب عمل خ،ة   أقصم أهلك أال أكعف ال  ب نأللك م  -2

عمل شتئ لت  لمأيف ععا نيف. أ نب  أن أ  عا ال أللب أن لمأيف شتئ 
أ  مث ع يف. وممل ال نث أن أكعف ال أللب نأللك م أ موضوع غَت 

أن  ها أ  ل فه يف. وقم ال حيم أ ر تمه العبوي مأل  مفلوف إذ
 أا مليف.

ال مرأب ععى توجتيف االن نأله   لت  الك م نشألطأل آلتأل أردد فتهأل  -3
ل أللب عنألرات م ت ة وق  أل أراد م يف الك م. إن الك م نشألط عقع  
مر ب. إنيف أا عزم القمرة ععى دتتتز اد وات ع م شتألعهأل وع م 

عى ت رف الًتا تب و تف أن إخ  فهأل أؤدي إىل ن قهأل. والقمرة ع
اخ  ف اظت ٌت. إن الك م نألخ صألر نشألظ ذ ٍت أ  عب ممل الملرد أن 
أكون واعتأل ظتأل  مر ع يف حىت ال أصمر م يف مأل أ م ععتيف وقمديأل قتل 

 إن عثرات العاألن أف ك ممل عثرات الا ألن.
جأل لع   مث عمم اظتقألط ة و  ثرة ال ص تح   ممل أ ثر ادشتألء حر  -4

وإحنألطأل ليف أن أقألط يف اآلخرون. وإذا  ألن  ها أصمق ععى اظت  مثُت 
أ لبألما ادوىل فهو أ ثر  مقأل نألل انة لع   مثُت أ لبألت ثألنتة. 
إن لمأها ممل ال جز أ العبة مأل أ وقها عمل االسًتسألل أ اضتمأث 
أو إخراجيف نشكل م كألمل   ول ل ؽتأل أزأم أ إحاألسيف هبها ال جز 
أن أقألط يف اظت عا.وأرتنط هبها أأضأل أال أُِعح اظت عا أ تص تح أخ ألء 

 ال  ب.



ما وى ال وق ألت   ممل اظت ع ُت ممل تزأم توق ألتيف   أل سنق القول عمل  -5
االمكألنألت اضتقتقة لع أللب  فتظل أراجع ال أللب  وأا خثيف ععى 
تقة اس تملألء القول مث أعوميف إن مل أكمل ع م ما وى ال وق ألت. إن اضتق

اليت أ نب  أن أ رفهأل م عا العبة ال رنتة  عبة ثألنتة أن ادج نتة  خأل ة 
إن ت عا ال رنتة و و  نَت  أ مر أن أصل إىل ما وى ال رب ع م 
ؽتألرس يف مهألرة الك م.. و هه ظأل رة ال ت خ ص ن  عا ال رنتة وحم أل  
ّمر وإ أل تش ل  ألفة المارسُت لعبألت الثألنتة. وععى اظت عا إذن أن أق

ذلك وأن أكون واق تأل. وأن ديتز نُت ما وى الك م الهي أصمر عمل 
 ال ألطقُت نألل رنتة وذلك الهي أصمر عمل ال ألطقُت نعبألت أخرى.

ال مرج   أ  ق منمأ ال مرج   أل أأضأل. إن الك م    أل قع أل  مهألرة  -6
مر نة ونشألط عقع  م كألمل. وت عُّا  هه اظتهألرة ال حيمث نُت أوم 

ال نُت عشتة وض أل أل. إهنأل ع عتة تا برق وق أل وت  عب ممل ولتعة  و 
الص، واصتهم واضتك ة مأل أ نب  أن ديعكيف اظت عا. وععتيف أن أهتئ ممل 

 مواقف الك م مأل أ ألسب مع  ل ما وأألت المارسُت.
قت ة اظتوضوع  تزداد دفألعتة ال  ب لع  عا  ع أل  ألن مأل أ  ع ونيف ذا  -7

تألما. وأ نب  أن حيامل اظت عا اخ تألر م ٌت ع م ا  وذا قت ة أ ح
اظتوضوعألت اليت أ  مث ال  ب فت أل خأل ة أ اظتا وى اظت قمم  

 حتث الملر ة م ألحة لع  نَت اضتر.
 
 
 
 
 



 المبحث الثاني : الوسائل 
 مفهوم الوسائل التعليمية -أ

أال  الوستعة   ع ة "الوسألبل" رتع ممل وستعة.  -الوستعة لبة  ممل ف ل وسل
. ععى أهنأل أجهزه وأدوات ومواد تا خممهأل اظت ع ة 20ه مأل أ قرب نيف إىل البَتوم  أل

 ل  اُت ع عتة ال  عتا وال  عتا وقم تّمرج اظترنون أ تا تة الوسألبل.
أل م و ألن  الوسألبل م ه القمم ممل أدوات أ نقل م ألرفة إىل اآلخرأمل فإن اظتش

دي أثر تألرخي  خعمليف ادجتألل الاألنقة ممل ؼت عف أما ادرض أا  تع اضتكا نوس  يف  
  وستعة تاجتل حاتة ععى عظ ة ؼت عملة ومقمار تقممها أ ممارج اضتضألرة.

وتمل ؼت عملألت اإلناألن أ ال صور الا تقة ال  م أ ال ألرأخ أن اإلناألن نمأ 
ل غتل قت أل ل عك الملًتة ممل ال ألرأخ. ت ور ال  نَت عمل أفكألره نصور لنتألن مملوالت تشك

اس خمام الوسألبل ال  عت تة تن أل ظتقمار حألجة ممرسة إلتهأل  ول ب ال رب دوار ف ألال أ 
.  عب 21ن ث  ها ادسعوب اصتتم أ ال  عتا واالع  ألد ععتيف أ نقل ادفكألر واظت ألرف

الارور لع  مته و مد نشألطها أهنأل تاألعم ععى تثنت  اضتقألبق أ اذ ألن ال  مته أهنأل 
 . 22حتت  المرس

د م روف أن الوستعة ال  عت تة    مأل أعجف إلتيف اظتمرس ممل وع م نألأف ػت و 
أدوات وأجهزة ومواد ل اهتل ع عتة ال  عتا وحتات هأل وت زأز أل. و   وستعة دن اظت عا 

 .23أا خممهأل أ ع عيف  و   ت ّع تة دن ال أللب أ  عا نواس هأل
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ؽتأل سنق ديكمل القول نفن الوسألبل ال  عت تة    مأل ت مرج حت  ؼت عف الوسألبط 
اليت أا خممهأل اظت عا أ اظتوقف ال  عت   نبرض إأصألل اظت ألرف واضتقألبق وادفكألر 

  .24واظت ألين لعمارسُت
 

 لتعليميةأنواع الوسائل ا  -ب
 الوسألبل اظتا خممة أ تمرأ  العبة ال رنتة نوعألن  

وسألبل حاتة  و   مأل تؤثر أ القوى ال قعتة عمل طرأق االدراك اضتاى   -1
ع ممأل أ رض اظتمرس نمل  الش ء أو  وذج ليف أو  ورتيف. وممل ادمثألل 

 الوسألبل اضتاتة ل مرأ  العبة ال رنتة     
دروس ال  نَت.   رض ز رة أو ذترة أو ذوات ادشتألء  تا خمم أ  (أ 

 سألعة.
 ألذج غتا ة  تا خمم الوستعة أ دروس ال  نَت أو ادنألشتم أو  (ب 

 اإلم ء أو القراءة.    وذج ل ألبر أو ضتتوان.
الصور  تا خمم    وذج أ دروس ال  نَت أو القراءة أو ادنألشتم.   (ج 

اظت ٌت وادفكألر    أل ديكمل اس خمامهأل أ ال صوأر ادديب ل وضتح
 اليت أ ض  هأل نت  الش ر أو ال ص ادديب.

ادلواح اظتوضوعتة  وحتل جموال توضح ن ض القواعم ال  وأة أو  (د 
 اإلم ء.

الانورات  تا خمم لألمثعة والشرح والرسوم وعرض ال  ألذج اصتتم  (ه 
أ اطتط وت ظتا اإلجألنألت واضتقألشق واظت عومألت لعكثَت ممل دروس 

 ل رنتة.العبة ا
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الن ألقألت  تا خمم أ ت عتا الك م لع ن مبُت وأ اضتمأث عمل  (و 
 ال مارب الًتنوأة.

العوحألت  تا خمم العوحألت الرمعتة ل  عتا الك م  و هلك  (ز 
 العوحألت الونرأة ل ثن  فوقهأل  ألذج اضتروف والكع ألت وال نألرات.

 ادشرطة اظتاجعة  وتاجل  ألذج جتمة لعًتتت ت. (ح 
وسألبل لبوأة  و   مأل تؤثر أ القوى ال قعتة عمل طرأق ادلملألظ ع ممأل  -2

أ رض اظت عا ادمثعة أو ال شنتيف أو ادضماد أو اظترادفألت. وممل ادمثألل 
 الوسألبل العملظتة ل مرأ  العبة ال رنتة     

ادمثعة  فأللكثَت ممل اضتقألبق تظل غألمضة وغَت مملهومة حىت  ( أ
  م ألعتأل.أبرض اظتثألل عتأل  ف ا نُت

الشرح  تا خمم إلأضألح م ألين اظتملردات وادسأللتب أ دروس  ( ب
 الك م وال صوص وؿتو أل.

القصص واضتكألأألت وأثر أل  نَت أ ت  تة اطتتألل  وتزوأم المارسُت  ( ج
 .25نففكألر واظتملردات وادسأللتب

الوسألبل ال  عت تة  ولك  أل ديكمل   تع اظت شألنيف م هأل أ ت مدت أنواع وتقات ألت 
 خصألبص م ت ة أ ادقاألم ال أللتة  

الوسألبل النصرأة  و   تضا اجمل وعة اليت ت   م ععى حألسة النصر    -1
 أللصور الملوتوغرافتة والصور اظت  ر ة الصألم ة و ور ادف م والشرابح 

 حة اظتب ألطتاتة والعوحألت الكهرنتة.والرسوم ال وضت تة والعوحة الونرأة والعو 
الوسألبل الا  تة  و   تضا اجمل وعة اليت ت   م ععى حألسة الا ع    -2

  أللرادأو وادس وانألت وال اجت ت الصوتتة وم  ل العبة.
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الوسألبل الا  تة والنصرأة   و   تضا اجمل وعة اليت ت   م ععى حألسيت  -3
ل ألطقة  ألل عتملزأون وادف م النصر والا ع. وتش  ل الصور اظت  ر ة ا

 .26وال اجت ت الصوتتة اظتصألحنة لعشرابح وادس وانألت أوالصور والملتمأو
وسألبل غت وعألت ال  ل   هه الوسألبل ت تح لعمارسُت فرص ال  ل  -4

 ا أنواع الوسألبل ال أللتة واظتشألر ة أ ثر ممل اظت حظة. وأضا  ها القا
اطت،ات اظتنألشرة اعتألدفة  و   اظتواقف اليت تق ض  نشألطأل إجيألنتأل  ( أ

ف ألال ممل ال ع ته. وأك اب عمل طرأقهأل خ،ات ت   م ععى 
ؼت عف اضتواس  وأكون البرض ممل  هه اظتواقف واض أل أ ذ مل 

 تألت.ال ع ته. مثل ال جرنة اظت  عتة أو ترنتة حتوانألت أو زراعة ننأل
اجملا ألت )ال  ألذج وادشتألء وال ت ألت(.  هه اجملا ألت خت عف  ( ب

عمل الواقع أ اضتجا أو ال  قتم أو اظتألدة اظتص وعة م هأل. مثل  وذج 
 جاا اإلناألن واطترابط النألرزة والكرة ادرضتة واضتتوانألت اث  ة.

 ال  ثعتألت. وخت ص نألظتواقف اظتألضتة أو نألدرة اضتموث أو اليت ( ج
تشكل أخ ألرا م ت ة ع م دراس هأل ععى ال نت ة أو ل وضتح أمور 
مكألنتة ن تمة عمل المارس. وممل فوابم ال  ثعتألت اتألح هأل فر ة 

 االسهألم االجيأليب ع م المارسُت وتر تز أل ععى ال  أل ر اعتألمة. 
غت وعألت اظت حظة   هه الوسألبل ت تح لعمارسُت ع صر اظت حظة  وال ت ٍت  -5

ألننها نل إهنأل ت تح فرص ال  ل اإلجيأليب. وأضا  ها القاا سعنتة ممل ج
أنواع الوسألبل ال أللتة  ال وضت ألت ال  عتة والرح ت واظت ألرض والصور 

 .27اظت  ر ة والصوت والصور الثألن ة والرسوم
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 في تحسين عملية التعليم والتعلمدور الوسائل التعليمية وقيمتها التربوية  -ج
ديكمل أن نعخض المور الهي تع نيف الوسألبل ال  عت تة أ حتاُت ع عتة ال  عتا 

 وال  عا  أل أع  
 إثراء ال  عتا. -1

أوض   المراسألت و ادقألث أن وسألبل ال  عت تة تع ب دوار 
ا جو ورأأل أ إثراء ال  عتا وتوستع خ،ات اظت  عا وتتاَت ن ألء اظتملأل ت

وخت   اضتمود اصتبرافتة وال نت تة نألس خمام وسألبل اتصألل م  وعة 
 ت رض الرسألبل ال  عت تة نفسأللتب مثَتة ومشوقة وجهانيف. 

 حتقتق اق صألدأة ال  عتا. -2
وأقصم نهلك ج ل ع عتة ال  عتا اق صألدأة نمرجة أ ، ممل خ ل 

عت تة  و زأألدة نانة ال  عتا إىل تكعملة. فألعتمف الربت  لعوسألبل ال  
حتقتق أ ماف ت عتا قألنعة لعقتألس  ا وى ف ألل نفقل قمر ممل ال كعملة 

 أ الوق  واصتهم واظتصألدر.
ععى اس ثألرة ا   ألم ال  مته وإشنألع  تاألعم الوسألبل ال  عت تة -3

 حألجألما لع  عا.
 تاألعم ععى زأألدة خ،ة ال  مته ؽتأل جب عها أ ثر اس  مادا لع  عا.  -4

ل ت عت تة م  وعة أك اب ال  مته خ،ات منألشرة نألس خمام وسألب
  عيف أ ثر اس  مادا لع  عا ؽتأل سألعم ععى ج ل ت عا ال  مته أ 

 أفضل  ورة.
تاألعم الوسألبل ال  عت تة ععى اشًتاك رتتع حواس اظت  عا أ ع عتة   -5

 ا.تال  ع
 تاألعم الوسألبل ال  عت تة ععى حتألش  الوقوع أ العملظتة. -6
 أ زأألدة مشألر ة ال ع ته اإلجيألنتة أ ا  األب اطت،ة. تاألعم -7



تاألعم أ ت وأع أسأللتب ال  زأز اليت تؤدي إىل تثنت  االس جألنألت  -8
 الص ت ة.

تاألعم ععى ت وأع أسأللتب ال  عتا ظتواجهة الملروق الملردأة نُت  -9
 اظت  ع ُت.

 . 28تؤدي إىل ترتتب واس  رار ادفكألر اليت أكوهنأل ال ع ته -11
( أ اس قصألء وزع ععى اظت ع ُت 1950وتشَت دراسألت ) ونمل ال فُت دأل 

 الهأمل أا خممون الوسألبل ال  عت تة    ت ألت أ ع عتألت ال مرأ . و ألن ممل ردود
 :اظت ع ُت مألأوضح القت ة الًتنوأة لعوسألبل ال  عت تة ع م مقنول اس خمامهأل   أل أع 

ت تح أمألم المارسُت أسألسأل مألدأأل لملدراك اضتا   و   هبها تقعل ممل  -1
 اس خمام المارسُت لأللملألظ اليت الأمر ون م  أل أل.

 ت  ل ععى إثألرة وا   ألم المارسُت  ألدة المرس. -2
 ألق واس  ر ع م المارسُت.أثر ال  عا ن -3
ت تح ا  األب خ،ات واق تة ع م المارسُت ؽتأل حيملز ال شألط الهايت  -4

 لمأها.
حيملز اس  رار ال ملكَت ع م المارسُت  وأظهر ذلك واض أل ع م  -5

 اس خمام الصور اظت  ر ة والرح ت وال  ثعتألت.
زأألدة ت    اثصول العملظ  ع م المارسُت عمل طرأق إأضألح اظت ألين و  -6

 حصتع هأل.
ت تح الملر ة لع صول ععى خ،ات ال أاهل ا  األهبأل عمل طرأق  -7

 أدوات أخرى.
 تاها أ  ملألأة وت وع وت  تق حصتعة مأل أ  ع يف المارسون. -8
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( إضألفة إىل مأل سنق  إىل قتا ترنوأة أخرى 1954و  أل أشَت )ادجألر دأل 
 خأل ة نأللوسألبل ال  عت تة ت  ثل أ 

ظتة أ ال  عتة الًتنوأة  دن المارسُت قم أا خممون أوال  م ألصتة العمل
 ألملألظأل وأك نوهنأل دون إدراك ظت  أل أل.

ثألنتأل  اس  رار ونقألء ادثر أ ال  عتة ال  عت تة  فأللوسألبل ال  عت تة ت  ل 
 ععى  تقممي خ،ات حاتة ذات أثر نألق ع م المارسُت.

 م ع م المارسُت.ثأللثأل  تثَت اظتشألر ة اإلجيألنتة واالن نأله واال   أل
ران أل  تثَت ال شألط الهايت  فأللوسألبل ال  عت تة تثَت ا   ألم وزتألس المارسُت 
عمل طرأق ت نتق مأل أ  ع ونيف مع مأل أواجهون ممل مشأل ل أ 

 حتألما ال  عتة.
خألماأل  دتكمل المارسُت ممل ال ملكَت اظت ظا القألبا ععى تاعال وترانط 

 ادفكألر.
 ظ  ع م المارسُت.سألدسأل  تزأم ممل اثصول العمل

 سألن أل  توسع غتألل اطت،ات اليت أك انهأل المارسون.
ثألم أل  توفر ممل طألقألت وجهم اظت ع ُت  فألس خمام الوسألبل ال  عت تة أوفر 
ممل اصتهم والوق  وال كعملة اليت أنهعتأل اظت عا أ قألعة المرس   أل أنيف 

 أ    حتوأة وجودة ل  عتة ال مرأ .
الملردأة ع م المارسُت  ف  وأع اطت،ات ال  عت تة تألس أل  ت قألنل مع الملروق 

اليت دير فتهأل اظت  ع ون تؤدي إىل مقنول اس جألن ها أ ال  عتة 
 ال  عت تة.



عألشرا  تزأم ممل جموى اس خمام اددوات والوسألبل ادخرى أ ع عتة 
ال  عتا  فه  تمعا غَت أل ممل الوسألبل وت زز قت ة غَت أل ممل 

 .29رىاددوات ال  عت تة ادخ
 
 معايير اختيار الوسائل التعليمية  -د

 أل أن ت عتا أأة مهألرة لبوأة ديكمل أن أا  ُت نوسألبل مأل أ ألسب اظتوقف ال  عت   
 الهي جيم نملايف فتيف  وذلك أ ضوء اظت ألأَت اآلتتة 

أقصم نهلك أن ععى الوستعة أن ممى م ب ة الوستعة طتصألبص اظت  ع ُت  و  -1
ترنط أ ػت وا أل وأنش  هأل نملكر ال  مته وخ،اما الاألنقة  وأن ت ألسب 

 قمراما ععى اإلدراك.
ت نَت أل عمل الوسألبل اظتراد نقعهأل  و عة ػت وا أل نألظتوضوع  أقصم نهلك أن  -2

 الوستعة وػت وا أل أن ت  ألسب مع موضوع اظتألدة المراستة.
 هج  وأقصم نهلك أن تع ى وت با ػت وى اظت هج وادنش ة  ارتنألطهأل نألظت -3

 وطرأقة ال مرأ  وحتقتق اد ماف ال  عت تة.
 اظت تألر اطتألص نألطتصألبص المل تة لعوستعة ال  عت تة و    -4

 وضع الوستعة   وتتة  ألن  أم   ألنتة  أو مشًت ة. ( أ
 دق هأل ال ع تة وممى م ألنق هأل لعواقع. ( ب

   اتق واضت  اصت أليل فتهأل.ج( ال  ظتا وال
 د( ادممل  ف رض  ورة عمل ادف ى أ ثر أمألنأل ممل عرض ادف   حتألة.

 ه( سهعة اس خمامهأل  وقعة ال كأللتف.
 و( م ألسنهأل ظتمة ال رض.

 ز( ناألط هأل
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 ح( خأللتة ممل ال شوأيف والمعألأة.
 ط( أن ت  ل الوستعة ععى جهب ان نأله ال  ب وتثَتا   ألمها.

 .30تعة شتئأل جمأما إىل مألورد أ الك ألب اظتمرس ي( أن تضتف الوس
لك  تؤدي الوستعة دور أل أ ع عتة ال  عتا نشكل ف ألل النم ممل مراعألة ادمور 

 ال أللتة ع م اخ تألر الوستعة أو أعماد أل 
 م اعتمف ممل الوستعةحتمأ -1
 دفة اظتألدة ال  عتة وم ألسن هأل ظتألدة المراس -2
 توفر اظتواد اضتألم ال زمة ل ص هأل ممل رخص تكأللتملهأل -3
ت م الوستعة لبرض واحم قتث تكون ن تمة عمل اال  ظألظ و اضتشو أن  -4

 أ  ألسب حج هأل مع ط ب الملصل
 ع صر االثألرةأن ت رض أ الوق  اظت ألسب و أن التًتك حىت تملقم  -5
أن تنقى ممل الزممل   عوحألت اظت عومألت و اضترابط الاتألستة و الرسومألت  -6

 النتألنتة و غَت ذلك
أن ت  ألسب وممارك ال  ب  قتث أاهل االس ملألدة م هأل  رأنتة الوستعة  -7

 .31قنل اس   ألعتأل لع ف م ممل   حت هأل
ممل الشرح الاألنق  م ألأَت اخ تألر وسألبل اإلع م مها جما  نألإلضألفة إىل   ع 

 ف أللة أأضأل  فداة ل  قتق أ ماف ال  عا.
 
 مصادر الوسائل التعليمية  -ه

الوسألبل ال  عت تة  ثَتة  وأنواعهأل م  مدة وديكمل اضتصول ععتهأل ممل مصألدر 
 م  مدة  وأمههأل 
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مل مصألدر الوسألبل ال  عت تة  فت كمل اضتصول ععى النتئة    أغٌت مصمر م -1
الكثَت ممل ادشتألء وال ت ألت م هأل   أل أن الرح ت ال  عت تة تشكل أ ، 

 وستعة ف أللة ل س ملألدة ممل النتئة.
ادسواق اثعتة واطتألرجتة وذلك عمل طرأق الشراء و ها اظتصألدر حت ألج إىل  -2

 ممل اظتواد و اددوات  ألدف م و توفَت ادموال وال أعٌت ع يف إذ أوفر الكثَت
 ادجهزة و أدوات اظتخ ، ون ض ال  وذج.

ال  ل اثع  أ ممرسة إن إعماد الوستعة ممل قنل اظت عا نألل  ألون مع ط نيف  -3
حاب حألج يف  أل أوافق م  عنألت اظتألدة ال  عت تة  و أفضل الانل لع صول 

اب الشروط اليت ديعتهأل ععى ال مأم ممل الوسألبل ال  عت تة نا ر قعتل و ح
 .32دون الوستعة أ ع عتة ال  عتا

إذن  ممل زتتع مصألدر الوسألبل ال  عت تة   أل دعا مرور ال  عتا وال  عا أ 
 اظتمارسة ول  اُت ال  عتا وال  عا أ اظتمارسة أأضأل. 

   
 التعليمية فوائد استخدام الوسائل  -و

 19-18أورد الم  ور مص ملى نمران و رفتقأله أ   ألهبا الوسألبل ال  عت تة ص  
نق  ممل   ألب "ادجألر دأل" أن قثأل أجراء ث ثة ممل رجألل الًتنتة  ا  ونمل  وفمل  

 ودأل  عمل القت ة اضتقتقتة لعوسألبل ال  عت تة  إذا أحامل اس خمامهأل    
دراك اضتألس   و ممل مث فه  تقعل ممل تقمم لع  مته أسألسأل مألدأأل لمل -1

 اس خمام ال  مته دلملألظ ال أمله ون عتأل م ٌت.
 تثَت ا   ألم ال  مته  ثَتا. -2
   ل مأل أ  ع ونيف نألق  ادثر -3
 تقمم خ،ات واق تة تمعو ال  مته إىل ال شألط الهايت -4
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الصوار ت    أ ال  مته اس  رارا أ الكملر    أل  و اضتألل ع م اس خمام  -5
 اظت  ر ة و ال  ثتعتألت والرح ت

 تاها أ  و اظت ألين  وممل مث  و الثروة العملظتة لع  مته -6
تقمم خ،ات ال أاهل اضتصول ععتهأل عمل طرأق أدوات أخرى و تاها أ  -7

 . 33ج ل مأل أ  عا ال  مته أ ثر  ملألأة وع قأل وت وعأل
ولتكون اخ نألرك من تأل ععى أن الوستعة ال  عت تة اصتتمة    ادداة ال  عت تة اليت 
ت نع ممل حألج ك إلتهأل  ل اها م ك أ تو تل اظت رفة ل  نك أ أقصر وق  وأقل 

 جهم. 
 
 الوسائل التعليمية في تعليم اللغة العربية   -ز

ال رنتة نوعألن  ومهأل وسألبل حاتة و  الوسألبل ال  عت تة اظتا   عة أ ت عتا العبة
وسألبل لبوأة. اظتراد نوسألبل حاتة و   مأل تؤثر أ القوة ال قعتة عمل طرأق اإلدراك 
اضتا  ع ممأل أ رض اظت عا نمل  الشتئ أو  وذجأل ليف أو  ورتيف. واظتراد نوسألبل لبوأة 

مثعة أو ال شنتيف و   مأل تؤثر أ القوة ال قعتة عمل طرأق ادلملألظ  ع ممأل أ رض اظت عا اد
 . 34أو ادضماد أو اظترادفألت

وممل مزاأأل الوسألبل اضتاتة ل  عتا العبة ال رنتة  و    هب ان نأله المارسُت 
س وتشوقيف إىل المرس  وتن م اظتعل ن تجة وتمف ها إىل ال شألط الهايت   مد حتوأة المار 

لع شألر ة واضتر ة وال  ل ممل جألنب المارسُت  وتوقل اضتواس وت    دقة اظت حظة 
والقمرة ععى االس   ألج  وت  ل ععى تثنت  اضتقألبق ن تجة ل س مراك اضتا  ع م 

 المارسُت. 
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34
( 1867   )الكوأ   دار القعا 2ط   وسائل االتصال والتكنولوجيا في التعليم حاُت زتمي ال وجى  
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ألء و ألذج غتا ة وممل أمثعة الوسألبل اضتاتة ل  عتا العبة ال رنتة و   ذوات ادشت
والصور واظتصورات اصتبرافتة والرسوم النتألنتة وادلواح اظتوضوعتة والانورة والن ألقألت 

 والعوحألت الونرأة وادشرطة اظتاجعة واإلذاعة الًتنوأة واظت ألرض.
أمأل مزاأأل الوسألبل العبوأة ل  عتا العبة ال رنتة فه  الارعة أ ال رض والاهولة 

هه الوسألبل و   ادمثعة وال شنتيف واظتوازنة والو ف والشرح والوضوح. وممل أمثعة  
 والقصص واضتكألأألت.

ولصعة  هه الوسألبل قألسيت الا ع والنصر ديكمل تقات هأل إىل الوسألبل النصرأة 
والوسألبل الا  تة و الوسألبل الا  تة النصرأة. اظتراد نأللوسألبل النصرأة و   اليت أا ملألد 

اظتراد نأللوسألبل الا  تة و   اليت أا ملألد م هأل عمل طرأق م هأل عمل طرأق م مله ال ُت. و 
ادذن. واظتراد نأللوسألبل الا  تة النصرأة و   اليت أا ملألد م هأل عمل طرأق ال ُت 

 .35وادذن
 

 (Sirkuit Pintar)المبحث الثالث : المسار الماهر 
 مفهوم المسار الماهر -أ

ػتصعة ال  ور ممل ل نة ث نألن و الاعا مشهورة لمي  ألر اظتأل ر   وستعة اظتا
اظتاألر اظتأل ر  و وستعة الع نة الًتنوأة و اإلن ألجتة  و اظتارورة وأ وقع أن أ     .ال  مته

 .اظتزأم ممل الملوابم أ ال  عتا
 القت ة اإلن ألجتة دن .اظتاألر اظتأل ر قت ة الًتنوأة دن ديكمل أن أا خمم أ ال  عتا

اضتصول ععى ن تجة أ شكل ممل أشكألل اظت رفة أو المروس ن م الع ب  و اظتارورة دنيف 
 : نألإلرتألل   هه الع نة تش ل ععى ن ض أقاألم  فت أل التأليل .  و الع نة

 لوح الع نة -1
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أ   .   موق م األوي 64  ألك العوح  . ها لوح الع نة ععى شكل اظترنع 
  ل   موق الصورة أو اظتملردات.

  ال رد -2
ومع  شكل ال رد اظتاألر اظتأل ر نشكل عألم  و مكّ ب أظهر عمد ممل ادرقألم.

  .ذلك   و  أل  ورة المرجة ال ألرأة مع ال رد أظهر عمد ممل ادرقألم
 النتمق -3

أ ل نة اظتاألر اظتأل ر  أ ا اس نمال النتمق  وظتملة النتمق مؤشر موقف العب.
 نة اظتاألر اظتأل ر مثل ل نة البرض م يف  و ل .مع ذات المراجألت ال ألرأة

 . سنألقألت المراجألت ال ألرأة ععى حعنة اظتاألر
 ورشة الها رة -4

أ  هه  ورشة الها رة    أداة الع نة اليت مص وعة ممل القرطألس و اظتثعث.
الاؤال أ نظألم الورشة   ألك إشألرة  ت ألسب نُت الصورة أ   موق مع 

ح المراجة ال ألرأة ع ممأل الضرر ال نألإلرتألل  وظتملة الورشة    مصعّ  الع نة.
  36 . ديكمل أن ديش 

 
 تصميم المسار الماهر -ب

دلتل   ٌت   الرسا مع  .أن أص ع نألس خمام اضتألسوب أو أموأأل اظتاألر اظتأل ر
إذا     مأل ر  .راالس ملألدة ممل اضتألسوب إلن ألج أفضل اظتاأل .ع مألت أو ادق م

 أو فوتوشوب   (coreldraw) نألس خمام نرامج الرسومألت  ديك ك اس خمام ال  ء

(Photoshop). مألأكورسوف  ورت إذا     ال أا  تع  نألس خمام ال،نألمج اظتشهور مثل 
(Microsoft Word) 37. 
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Yasin Yusuf dan Umi Auliya, op. cit., hal 21-25. 
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Ibid. hal 33. 



اظتألدة    نت . هه  مث   اليت تص ع ل  عتا مهألرة الك م. اظتملردات أوال  ؿتمد
 ورة ععى لوح الع نة  و أمأل   ألك ال رد  ورة المراجة ال ألرأة اليت تظهر عمد  اظتملردات

 ممل خ ل   ألنة الًتا تب.  ورشة الها رة ممل ادرقألم. مث  ا  ع
 تص تا العوح الع نة -1

 خ وات ال ص تع      أل أع  
  اضتألسوب.أ (Microsoft Word) مألأكورسوف  ورت ف ح نرنألمج (أ 
 4أ اضتجا   <تبتَت خت تط الصمل ة (ب 
 Sirkuit Pintar Melejitkanأدخل القرص اظتضبوط أ   ألب "  (ج 

Kemampuan Matematika & Bahasa Inggris dengan Metode 

Ular Tangga  وحمد موقع اظتعف اظتا ى " templatesirkuit.jpg. 
 .انقر نأللزر ادديمل و ناخ اظتعف (د 
 و لصق اظتعف. (Microsoft Word) مألأكورسوف  ورت ل ودة إىلا (ه 
 .نت  ةحمد اطتط مع اظتألد < ورة  <انقر إدراج  (و 
 . ع م االن هألء اضبط ععى موافق اخ تألر (ز 
 . ضنط حجا الصورة وفقأل ضتجا الص موقح (ح 
 . اضبط ععى موافق دجهز . أمألم ال ص <اخ تألر خت تط  (ط 
 . كون نهلك ل نمل  الش ء ت (ي 

 تص تا ال رد و ورشة الها رة -2
 خ وات تص تا ال رد و ورشة الها رة       أل أع   

 أ القرص اظتضبوط  مث لصقيف أ  dadu.jpgاظتعف ناخ (أ 
    (.Microsoft Word) مألأكورسوف  ورت

 .اخ تألر الصورة دراجة نألرأة < ورة  <اضبط إدراج  (ب 
 . فق اخ تألرع م االن هألء اضبط ععى موا (ج 
 . ضنط حجا الصورة وفقأل ضتجا ممل ال رد (د 



 . ناخ الصورة وفقأل ل مد   واحمة ممل خ ل س ة (ه 
طنألعة ععى الورقة  .ععى اس  ماد ال رد اليت طنألع هأل و   ت هأل (و 

  . bufallo الا تكة مثل ورقة نوفأللو
 . كل مثعثإعماد الورقة اظتقوى أ ش .خ وة ال أللتة    أص ع ورشة الها رة

تا خمم ل  عتا مهألرة  اظته ة  و توفَت اظت عومألت إذا  ألن أ اى ال عنون نأللًتا تب
 38.الك م

ل ص تا النتمق  ديكمل أن أكون مص وعة ممل الورقة اليت شكل المراجة ال ألرأة أو 
ة أ م جر نمأل آخر  و اس خمام غ ألء القعا أو ديكمل أأضأل شراء ذات المراجة ال ألرأ

  .39الع نة
 

 نظام لعبة المسار الماهر -ج
 . نظألم ل نة اظتاألر اظتأل ر أمرا سه .  هه الع نة م األوأة نأللع نة ث نألن و سعا

ومع ذلك    ألك تبتَت أه ر  أي ععى  ل   موق ال عب جيب اإلجألنة ععى ادسئعة 
 : 40األر اظتأل ر ل  عتا مهألرة الك مو  أل  و نظألم ل نة اظت . واإلجألنة ععى الاؤال

ل ب ج نأل إىل ج ب مع ستاة أ مقألء  مث اخ تألر  ل م األنق واحم)نتمق(   -1
 .  ن ل

   " hompimpa ". حتمأم الًتتتب ممل الع ب أ -2
)أ  ......"اظت األنق الهي حصل ععى المرجة ادوىل حتتة و تا تة " اشت  -3

 .فقط(  مث رم  ال ردنماأة الع نة 
أول اظت األنق ل شبتل المراجة ال ألرأة ؿتو الص موق الهي أ وافق مع الرقا  -4

 . ععى ال رد
 .ن م االن هألء ممل اظت األنق الثألين وال حقة أعتيف أ الًتتتب -5
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ع ممأل توقف اظت األنق ػتأل ر الواردة الث نألن   و ألن اظت األنق إىل ال زول إىل  -6
ومع ذلك   إذا توقف ػتأل ر أسملل الاعا   اتنع  . ألناتنألع ا أله ث ن

 اظت األنق ل اعق الاعا.
اظت األنق الهي توقف أ الص موق ) أععى الاعا ( حي ملل ل ملايف اضتق أ  -7

 .لملة ال رد مرة أخرى
إذا توقف اظت األنق ػتأل ر ج نأل إىل ج ب مع اظت األنق اآلخر   أول اظت األنق  -8

ع م اظت األنق واقملأل أ ". الم  ألع عمل " نماأةضرب ممل قنل ػتأل ر  و جيب ا
الص موق ذأل الث نألن  النم أرّجل اظت األنق إىل وجهة الث نألن. ولكمل  اذا 

 وفق أ الص موق قألع الاعا  النم رفع اظت األنق إىل وجهة الاعا.    
ع ممأل أ وقف اظت األنق أ الص موق  جيب أن أك ل الاؤال واإلجألنة ععى  -9

 لصورة اظت نوعة ععى الص موق.الاؤال وفقأل 
 "الاؤال " مأل  ها /  هه ؟ 8-1رقا  -11
 " الاؤال " أأمل ....... ؟ 13-9رقا  -11
 " الاؤال " مألذا أ ...... ؟ 14رقا  -12
 " الاؤال " مأل  هه ؟ 15رقا  -13
 " الاؤال " أأمل ....... ؟ 23-16رقا  -14
 " الاؤال " مأل  ها ؟ 24رقا  -15
 " اؤال " مألذا وراء اظت نخ ؟ال 25رقا  -16
 " الاؤال " مأل  هه ؟ 27-26رقا  -17
 " الاؤال " مألذا أ ...... ؟ 31-28رقا  -18
 " الاؤال " مأل  هه ؟ 32رقا  -19
 " الاؤال " ظتمل  هه اضتقتنة ؟ 33رقا  -21
 " الاؤال " مأل رقا تعتملونك ؟ 34رقا  -21



 " الاؤال " أأمل ....... ؟ 38-35رقا  -22
 " الاؤال " أأمل اظتصنألح ؟ 39رقا  -23
 ممل اظت األنق أصل ادسئعة.  62-40رقا  -24
دتألمأل   أل لملة ممل  62وقألل اضتألبز ععى اظت األنق إذا و ع  إىل الرقا  -25

 .ال رد أ هنألأة الع نة
 ." اظت األنق الهي فألز الع نة أمأر المراجة ال ألرأة أ الص موق " هنألأة -26

 
 الماهر في الفصل استخدام المسار   -د

  41خ وات اس خمام اظتاألر اظتأل ر   ألأع 
 دتهتم -1

اظترحعة ادوىل ممل اس خمام  هه الوستعة   و أشرح اظتمرس اظتألدة اظتراد 
أ  اظتملردات. نألإلضألفة إىل شرح   وإع ألء أمثعة و أظهر اظتمرس .دراس هأل

وال ملأل ا ال  مته تقمدييف ممل   هه اظترحعة  ال  مته خيضع ع عتة الملها
 .ومع ذلك  أ  هه اظترحعة   ألن ال  مته ذا رة ض تملة قنل اظتمرس.

 ع عتة -2
 ن م فها اظتألدة  وت قاا ال  مته إىل غت وعألت  بَتة ممل ستاة تع ته.

ومع ذلك  فإن  توضع  هه اجمل وعألت ععى حمة  ولكمل أزال أ الملصل.
وعة  و شرح اظتمرس نظألم الع نة حىت اظتاألر اظتأل ر توزع ععى  ل غت 

أع ب ال  مته   ال  مته فها الواقع   ونألل أليل فإن الع نة تنمأ. ع ممأل
 .اظتمرس اإلشراف ععى ل نة الس نألق وقوع ال زاعألت نُت أعضألء اجمل وعة
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 االخ  ألم -3
ن م ان هألء وق  الع نة   وتقتتا اظتمرس الن ألبج االخ نألر اضتصول 

وأهمف  .ل قتتا ممل خ ل إع ألء ادسئعة الشملوأة أو اظتك ونةا ال  مته.
 . ها ادسعوب ظت رفة اظتا وى إتقألن ال ع ته لع ألدة

 



 الفصل الثالث
 

  ومناقشتها عرض البيانات وتحليلها

 
 لمحة عن ميدان الدراسة المبحث األّول :

 فياالموقع الجغر  -أ
تقع مدرسة باكاالن رايونق ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية جومبانق يف شارع 

( 1230) كيبوان، غوسيكان، جومبانق جاوى الشرقية. اذلاتف  44بانديديكان رقم 
. هذا موقع مدرسة باكاالن رايونق ادلتوسطة اإلسالمية    0031ويوسع   333284

 .0احلكومية جومبانق
 ىذه الصورة
 اإلسالمية الحكومية جومبانق خريطة من موقع مدرسة باكاالن رايونق المتوسطة
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 مدرسة باكاالن رايونق المتوسطة اإلسالمية الحكومية جومبانقتاريخ تأسيس  -ب
ستا  زلدد مييف و األستا  اساان مال  كدوفف سكوم  األ 0091يف عام 

 Sunan Prapen  PGAS. إنشاء مؤساة 08وزارة الشؤون الدييية جومبانق رقم التوفيف 
. رئيس ادلدرسة هو األستا  زلدد مييف مبااعدة باكاالن رايونقسيوات يقع يف قرية  4

 رئيس الشؤون اإلداري هو األستا  عدرون راشدي.
 PGAN 4سيوات حيول إىل  PGAS Sunan Prapen  4زات واألدائه،بفضل إصلا

 0091عام  331سيوات باكاالن رايونق تاًن وفقا لقرار وزير الشؤون الدييية . رقم  
سيوات ياتهان ومعروفة للدجتدع،  PGAN 4. بعد اسم 0091سبتدرب  38بتاريخ 

انق دلواصلة الرسلة وقال انه استقال من موفف سكوم  وزارة الشؤون الدييية جومب
الروسية. مث القيادة لاتدر إىل األستا  احلاج أبو دذلار، ألنه دخل اجب كامل، مث 

 .0030-0099استأنف األستا  احلاج عبد اجمليد من العام 
PGAN 4  سيوات يزدهر عيدما قيادة األستا  احلاج عبد اجمليد، كدوفف

كان تيظيم احلكومة أن   0099ام سكوم  وزارة الشؤون الدييية جومبانق. ولكن يف ع
 PGAN 4سيوات ( يف جومبانق، لذل   PGAN  6واسد فقط ) PGANميطقة 

سيوات باكاالن رايونق غًن االسم مدرسة باكاالن رايونق ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 
 .0093مارس  06يف 

 بعد عدلية طويلة و جهوده الدؤوبة يف تعزيز وتطوير ادلادية فضال عن نوعية
وكدية مدرسة باكاالن رايونق ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية، وزلاولة ادلدرس يدعم اجملتدع 
تدل على نتائج مذهلة . مث مدرسة باكاالن رايونق ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية تقع يف 
قرية باكاالن رايونق انتقلت إىل قرية كيبوان غوسيكان جومبانق. سيث ان الدكتوراندس 

جمليد حياول و مكان ادليشأ من سقول األرز و ادلباين اليت بييت مدرسة احلاج عبد ا
 باكاالن رايونق ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية جديدة .



مدرسة باكاالن رايونق ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية تقع يف شارع بيديديكان 
ون مدرسة لتك 0003كيبوان من سية إىل سية عدد التالميذ مزيد، سّتى يف عام   44رقم 

جاوى الشرقية من ميثاق ادلديرية  -باكاالن رايونق ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية ادلوديل 
عيدما  0003مارس  04العامة للتيدية ادلؤساية اإلسالمية، وزارة الشؤون الدييية بتاريخ 

قيادة األستا  الدكتوراندس احلاج صديق. مع مرور الوقت، مدرسة باكاالن رايونق 
ة اإلسالمية احلكومية قادرة على شق إصلازات يف سلتلف اجملاالت، يف التبديل ادلتوسط

رئيس ادلدرسة، و األستا  احلاج الرفاع  دمييايت،  األستا  احلاج نور اذلدى ادلاجاتًن. و 
 اليت عقدهتا القيادة من الدكتوراندس احلاج عبد احلارس ادلاجاتًن. 3103اآلن يف عام 

 
 أىداف المدرسة -ج

كانت هدف مدرسة باكاالن رايونق ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية جومبانق ه   
 كدا يل :
 لإلسالم الفكرة األساسية تقدمي -1
على توفًن ادلعرفة و  قدراهتم الذاتية الستكشاف التالميذ تشجيع ومااعدة -2

 غًن األكادمييةاألكادميية و  سد سواء
 احلاويات وتوفًن م الذاتيةقدراهت الستكشاف التالميذ تشجيع ومااعدة -2

 الطالبية ادلواهب الكفاءات
تعاليم وفقا ل ادلدرسةخارج و  يف ادلدرسة جيدالتصرف التحدث و  آداب -4

 اإلسالمتعاليم واألعراف و  األخالقية مدونة
 والدولة لألمة من احلبلق شعور للتالميذ و ل  خل القومية شعور قوي غرس -8
تطبيق العلوم و  دراسيت ضبط يف كدا وىغرس اليفس اإلميان و التق -6

 والتكيولوجيا
 



 المنهج الدراسي -د
تاتخدم مدرسة باكاالن رايونق ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية جومبانق ادلياهج 

 يم و التعلىم.يف عدلية التعل (KTSPعلى مدخل "ادلياهج الوسدة للداتوى ادلدرسية" )

بياء على معيار احملتوى و معيار كفاية اليجاح اليت تثبىت   يوضىب هذا ميهج التعليم
وكانت علدية التعليم والتعلىم يف هذه ادلدرسة  احلكومة سصل على هدف الرتبيىة األهليىة.

  اهارا.صباسا سّتى 
 

مدرسة باكاالن رايونق المتوسطة اإلسالمية الرؤية المستقبلة و الرسالة  -ه
 الحكومية جومبانق

 الرؤية المستقبلة -1
هو مدرسة باكاالن رايونق ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية جومبانق  رؤية

و تشكيل من جيل القويى  ادلالم وادلعرفة وادلهرة والطابع اليبيل واجلياية ادلعرفة
. مث، تررتة الرؤية من " اخلًنية و األخالق الكرمي "اإلميان و ادلعرفة و والتفوق يف

 : خالل ادلؤشرات التالية
 إميان و التقوى إىل اهلل سبحانه وتعاىل  (أ
القوي يف دراسة وشلارسة العلوم والتكيولوجيا )يف هذه احلالة ال بد  (ب

ت كتاب، وسائط متعددة ، وسلتربات اللغة، وشاشا : من دعم
 احلاسوب وغًنها(الكرياتال الاائل، رلهر، 

 القوي يف التحصيل العلد   (ج
  القوي يف الفيون والرياضة (د
  القوي كدا اخللق اجليل كس اخلًنية ورعة.القوي يف األنشطة اليت تع (ه

 
 



 رسالة المدرسة -2
درسة مدرسة باكاالن رايونق ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية ادل رسالة

 جيعل تلديذ مالم و الطابع اليبيل و ادلهرة و اجلياية ادلعرفة.هو جومبانق 
 يف رلال الدين  تيفيذ التعليم األمثل (أ
تيفيذ التدريس و التوجيه الفعال حبيث كل تلديذ على اليحو األمثل  (ب

 يف تطوير فقا إمكاناهتا
  تيدية ادلكثفة التفوىقة إىل رلتدع ادلدرسة (ج
  تيدية زتاسة سفرية العلوم والتكيولوجيا (د
 تشجيع ومااعدة كل تلديذ على االعرتاف قدراته (ه
  تدع ادلدرسة يف شلارسة ادلدرسة العلدية بالتايلتشجيع كل رل (و
 حتفيز رلتدع ادلدرسة على التصرف ادلدارس الدييية  (ز
 ادلشاركة بيشاط وماؤولية يف األنشطة اإلجيابية يف اجملتدع (ح
تشكيل شخصيات التالميذ من أجل العيش مع اجملتدع بغض اليظر  (ط

 عن العرق
 
 والمدرسة ووكيل رئيس -و

هذا هو رئيس ادلدرسة ووكيله يف مدرسة باكاالن رايونق ادلتوسطة اإلسالمية 
 احلكومية جومبانق :

 (2جدول )
 المدرسة ووكيلو رئيس

 الجنس االسم الوظيفة الرقم
 رجل  الدكتوراندس احلاج عبد احلارس ادلاجاتًن رئيس ادلدرسة .0
 رجل اانس يف الرتبية ينور األمم هاري الل التعليمميهج  .3



 رجل اغوس جانوياطارا اللياانس يف الرتبية التالميذ .2
ادلرافق و البىن  .4

 التحتية
 رجل بوج  ايدي باسوك  ادلاجاتًن

 مرأة هاري اياتونيق ادلاجاتًن العالقات العامة .8
 
 أحوال المدرسين والتالميذ -ز

طالب،  609مدرسا، وعدد التالميذ  42ن عدد ادلدرسٌن يف هذه ادلدرسة وكا
تالميذ  319تالميذ يف الفصل الثامن، و  344تالميذ يف الفصل الاابع، و  346يعين 

 . 3104يف الفصل التاسع. هذه البيانات مأخو ة يف شهر يياير 
 

لترقية المبحث الثاني : استخدام الوسيلة التعليمية "المسار الماىر" 
 مهارة الكالم و فعاليتو

 عرض البيانات المقابلة -أ
ادلقابلة إىل رئيس ادلدرسة مدرسة باكاالن رايونق ادلتوسطة اإلسالمية  -1

 احلكومية جومبانق
يف  3104يياير  9عقدت الباسثة ادلقابلة مع رئيس ادلدرسة يف التاريخ 

سصلت الباسثة من . و 01.31سّت 01.11اإلدارة رئيس ادلدرسة يف الااعة 
هذه ادلقابلة ه  التطوير هذه ادلدرسة ارتفاع. و ميهج التعليم ادلاتخدمة يف 

يف عدلية التعليم و  (KTSP)ادلدرسة هو "ادلياهج الوسدة للداتوى ادلدرسية" 
التعلىم. نتيجة اليت قد جيد التالميذ يف ادلاابقة أيضا ه  اخلطابة باللغة العربية 

 .3( و غًن  ل 3113)عام  ( و اخلطى 3101)عام 

                                                           
2
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ربية يف مدرسة باكاالن رايونق ادلتوسطة ادلقابلة إىل مدرىسة اللغة الع -2
 اإلسالمية احلكومية جومبانق

 3104يياير  9عقدت الباسثة ادلقابلة مع مدرىسة اللغة العربية يف التاريخ 
، وسصلت الباسثة من هذه 10.21-10.11يف اإلدارة ادلدرسٌن يف الااعة 

الرترتة و القراءة و يقة ادلقابلة ه  طريقة ادلاتخدمة يف تعليم اللغة العربية ه  بطر 
و مياقشة اجملدوعة و أنواع الوسائل التعليدية ادلاتخدمة يف ادلدرسة ه   االنتقائية

و ادلاجىلة و غًن  ل . ولكن ال جتد الباسثة  متيوعة مثل الصور و بور بوبيت
استخدام وسيلة التعليدية "ادلاار ادلاهر" يف هذه ادلدرسة. وهياك مشكالت 

لفصل الاابع ب و ج يف تعليم وإسدامها يف تعليم مهارة الكالم بعض التلديذ ا
تلديذا  21ه  نايان ادلفردات و غًن  ل ، وعدد التالميذ يف فصل جتريبة 

تلديذا. هياك ذتانية فصول يف الفصل الاابع يف هذه ادلدرسة  20وفصل ضابطة 
 هم فصل أ سّتى ح.

يف مدرسة باكاالن رايونق ادلقابلة إىل تلديذة من اجملدوعة التجريبة  -3
 ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية جومبانق

 21عقدت الباسثة ادلقابلة مع تلديذة من اجملدوعة التجريبة يف التاريخ 
. و سصلت الباسثة من 10.41سّت 10.21يف الفصل، الااعة  3104يياير 

ات اجلديدة هذه ادلقابلة ه  حتب التلديذة أن تتعلم اللغة العربية ألن جتد ادلعلوم
ادلفردات   عن اللغة. ولكن، تشعر الصعب عيدما تعليم مهارة الكالم ألن تيا

و ختاف أن تتكلم غًن صحيح. ه  حتب أن تتعلم مهارة الكالم باستخدام 
الوسيلة التعليدية "ادلاار ادلاهر" ألنه مااعدا يف الكالم. و رأيها عن االختبار 

 هل جدا.   القبل  صعب جدا و االختبار البعدي س
ادلقابلة إىل تلديذة من اجملدوعة الضابطة يف مدرسة باكاالن رايونق  -4

 ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية جومبانق



 21عقدت الباسثة ادلقابلة مع تلديذة من اجملدوعة التجريبة يف التاريخ 
. و سصلت الباسثة من 10.81سّت 10.41يف الفصل، الااعة  3104يياير 

ه  حتب التلديذة أن تتعلم اللغة العربية ألن جتد ادلعلومات اجلديدة هذه ادلقابلة 
ادلفردات.   عن اللغة. ولكن، تشعر الصعب عيدما تعليم مهارة الكالم ألن تيا

من بدواها ألن  ه  حتب أن تتعلم مهارة الكالم باستخدام الوسيلة التعليدية
 البعدي صعب جدا.   مارورة جدا. و رأيها عن االختبار القبل  و االختبار 

 
 استخدام الوسيلة التعليمية "المسار الماىر" لترقية مهارة الكالم -ب

قامت الباسثة باالختبار القبل  يف  اجملدوعة الضابطة. وعقد  ،في اللقاء األول
تلديذا. تفعل هذه  21، يف اجملدوعة الضابطة 3104يياير  33تاريخ  يف يوم األربعاء يف

. وقامت الباسثة باالختبار القبل  يف  اجملدوعة 00.31-01.11اإلختبار يف الااعة 
 39م، يف اجملدوعة التجريبة  3104يياير  33التجريبة. وعقد يف يوم األربعاء يف تاريخ 

، فتحت الباسثة التعليم 03.41-00.31تلديذا. تفعل هذه اإلختبار يف الااعة 
بالاالم وقرأت البادلة وسألت الباسثة احلالة، التعارف مث سألت عن ادلادة اليت علىدت 
يف الفصل مع مدرىستهم، مث أعطت الباسثة الاؤال وأمرت التالميذ أن يفعلوا اإلختبار. 

 حلددلة. انتظرت الباسثة سّت انتهاء الوقت، وختدت اللقاء بالاالم وقراءة ا
قامت الباسثة بتطبيق الوسيلة التعليدية "ادلاار ادلاهر" يف  ،في اللقاء الثاني

. وأما عدد 13.88-13.11يف الااعة  3104يياير  39اجملدوعة التجريبة يف التاريخ 
 تلديذا، وأنشطة يف الفصل كدا يل : 39لتجربيبة التالميذ يف الفصل ا

بدأت الباسثة بالاالم والبادلة وسألت عن احلال، مث قرأت الباسثة   -1
كشف احلضور وسألت الباسثة من ادلفردات عن البيت اليت قد علىدت 

 من ادلدرىسة. 
 قبل أن تبدأ الدراسة قادت الباسثة إىل ستىة رلدوعات.  -2



دلأخو  الوسيلة التعليدية "ادلاار رئيس كل اجملدوعة وأمرت الباسثة  -3
 4على  انتالميذ و هياك رلدوعتان تتكون 8. يف كل رلدوعة ادلاهر"

 تالميذ فقط.
 شرست الباسثة من نظام لعبة ادلاار ادلاهر و قرأت ورشة الذاكرة. -4
 تبدأ اللعبة، وشارفت الباسثة اللعبة.  -5
 الاائل عن البيت. مث، شرست الباسثة إليه.   عيدما اللعبة، هياك التلديذ -6
ت الباسثة عن اللعبة بالاؤال و خلىصدقائق،  08وقبل اختتام يف سصة  -7

 جييب التالميذ يف كل اجملدوعة.
 وختدت الباسثة الدراسة بالاالم وقراءة احلددلة. -8

يف هياك ادلشكالت ه  ال ياتطيع التالميذ أن جييب الاؤال  في اللقاء األول،
م نايان ادلفردات.  احلوار، هم يشعرون صعوبة ألاهى

ا بالوسيلة في اللقاء الثاني ، ليس هياك ادلشكالت، يشعر التالميذ مارور جدى
 التعليدية "ادلاار ادلاهر" ادلادة عن البيت.   

قامت الباسثة باإلختبار البعدي يف اجملدوعة التجريبة يف  ،في اللقاء الثالث
 39. فهو 3104يياير  30و يف اجملدوعة الضابطة يف تاريخ  3104يياير  30تاريخ 

 يف فصل الضابطة. 21من فصل التجريبة و 
 

 فعالية المسار الماىر -ج
عرضت نتائج وفيدا يل  ستعرض الباسثة البيانات اليت تتعلق بيتائج البحث. و 

عتٌن مث سللتها باستخدام الرموز اإلخصائ  و البحث االختبار القبل  والبعدي من اجملد
t-test .)ت احلاايب( 

 



 جريبةنتائج االختبار القبل  والبعدي للدجدوعة الت -1
 : ار القبل  يف اجملدوعة التجريبة كدا يل أما نتائج االختب

 (3جدول )
 نتائج االختبار القبلي في المجموعة التجريبة 

 الرقم
أسماء 
 التالميذ

 المعايير والدرجات
 البيان النتيجة المجموع

 الفصاحة الطالقة
المناسب 
 بالموضوع

أزتد إلزام  0
جيد  33،0 3 2 2 3 الدين

 جدا
 ضعيف 22 2 0 0 0 أزتد وهيودي 3

2 
انيتا جيا 
 ضعيف 22 2 0 0 0 ووليداري

 ضعيف 22 2 0 0 0 ارييتا رمضاناا  4

ارونىيتا ادمي   8
 مقبول 66،9 6 3 3 3 نور افين

ايات اهلل  6
 ضعيف 88،6 8 3 3 0 عيىوب

بيال مهارديانا  9
 ضعيف 22 2 0 0 0 رييااين

ديان  3
 نوبيتاساري

جيد  33،0 3 3 2 2
 جدا

 ضعيف 22 2 0 0 0 جهيونو ديك  0
 ضعيف 88،6 8 0 3 3فًني سيتياوان  01



 سيتوسو
 ضعيف 22 2 0 0 0 اان اسديانيت 00
 مقبول 66،9 6 3 3 3 الف  نورديانا 03

كورنياوان  02
 ضعيف 22 2 0 0 0 تيغوه باراسيتيا

ليل  ايرباه   04
 مقبول 66،9 6 3 3 3 كياتييت

ميال عديلة  08
 الصاحلة

 ضعيف 22 2 0 0 0

زلدد اسراء  06
 ضعيف 22 2 0 0 0 العلوم الدين

09 
زلدد نور شام 
 ضعيف 22 2 0 0 0 جيدرا عبد اهلل

زلدد يوسف  03
 ضعيف 22 2 0 0 0 سكاك 

 ضعيف 44 4 0 0 3 ناديا سلاابيال 00

نور عامل دوي  31
 سوسييو

 ضعيف 22 2 0 0 0

30 
برياياين 
 مقبول 66،9 6 3 3 3 رزتويت

وتري ارفاع ب 33
 ضعيف 22 2 0 0 0 عقين صاحلة

 ضعيف 88،6 8 3 3 0رييا فوتيه  32



 عدلية
 مقبول 66،9 6 0 2 3 سيال فًنبيانيت 34

فيك  دويتيا  38
جيد  33،0 3 2 2 3 بًنمانا

 جدا

36 
ويديا وايت 
 ضعيف 22 2 0 0 0 مطهرة اجلية

وييدا نور  39
جيد  33،0 3 2 2 3 جهيايت

 جدا

،0260 032 41 44 20 اجملدوع
0  

    0،8 0،6 0،4 ادلعدل لكل كفاءة
 عدد رلدوعة نتائح الطلبةاليتائج ادلعدلة =   

 ضعيف 81،44 عدد الطلبة                          

 
 81،44فدن نتائج هذا االختبار القبل ، فهر أن التالميذ نالو الدرجة ادلعدلة 

، يف 1، يف ماتوى جيد 4اتوى جيد جدا ، يف م1وأما التالميذ يف ماتوى شلتاز 
، ومن هيا فإن قدرهتم على تعليم ادلهارة 03، ويف ماتوى ضعيف 8ماتوى مقبول 

 0،6والفصاسة  0،4الكالم بصفة ضعيف. واليتائج ادلعدلة لكل كفاءة ه : الطالقة 
 . 0،8وادلياسب بادلوضوع 

 
 
 
 



 (4جدول )
 يبةنتائج االختبار البعدي في المجموعة التجر 

 الرقم
أسماء 
 التالميذ

 المعايير والدرجات
 البيان النتيجة المجموع

 الفصاحة الطالقة
المناسب 
 بالموضوع

أزتد إلزام  0
 شلتاز 011 0 2 2 2 الدين

أزتد  3
 جيد 99،3 9 3 3 2 وهيودي

انيتا جيا  2
 ضعيف 44 4 0 0 3 ووليداري

ارييتا  4
 شلتاز 011 0 2 2 2 رمضاناا 

نىيتا ادمي  ارو  8
 شلتاز 011 0 2 2 2 نور افين

ايات اهلل  6
جيد  33،0 3 3 2 2 عيىوب

 جدا

بيال مهارديانا  9
 رييااين

 جيد 99،3 9 0 2 2

ديان  3
 شلتاز 011 0 2 2 2 نوبيتاساري

0 
ديك  
 ضعيف 88،6 8 0 3 3 جهيونو



01 
فًني 

سيتياوان 
 سيتوسو

 جيد 99،3 9 0 2 2

جيد  33،0 3 3 2 2 اان اسديانيت 00
 جدا

 شلتاز 011 0 2 2 2 الف  نورديانا 03

02 
كورنياوان 

تيغوه 
 باراسيتيا

 مقبول 66،9 6 0 2 3

ليل  ايرباه   04
 شلتاز 011 0 2 2 2 كياتييت

ميال عديلة  08
جيد  33،0 3 3 2 2 الصاحلة

 جدا

زلدد اسراء  06
 مقبول 66،9 6 0 2 3 العلوم الدين

09 
زلدد نور 
 شام جيدرا
 عبد اهلل

 مقبول 66،9 6 0 2 3

زلدد يوسف  03
 مقبول 66،9 6 3 3 3 سكاك 

ناديا  00
جيد  33،0 3 3 2 2 سلاابيال

 جدا
 ضعيف 88،6 8 0 3 3نور عامل  31



 دوي سوسييو

برياياين  30
 شلتاز 011 0 2 2 2 رزتويت

بوتري ارفاع  33
 جيد 99،3 9 3 2 3 عقين صاحلة

رييا فوتيه  32
 شلتاز 011 0 2 2 2 عدلية

 شلتاز 011 0 2 2 2 سيال فًنبيانيت 34

فيك  دويتيا  38
 شلتاز 011 0 2 2 2 بًنمانا

ويديا وايت  36
 مطهرة اجلية

 جيد 99،3 9 3 2 3

وييدا نور  39
 شلتاز 011 0 2 2 2 جهيايت

،3366 314 89 98 93 اجملدوع
6  

    3،0 3،3 3،9 ادلعدل لكل كفاءة
 عدد رلدوعة نتائح الطلبة=    اليتائج ادلعدلة

جيد  32،08 عدد الطلبة                          
 جدا

 
، 32،08ومن نتائج هذا االختبار البعدي، فهر أن التالميذ نالو الدرجة ادلعدلة 

، و 8، ويف ماتوى جيد 4، و يف ماتوى جيد جدا 00وأما التالميذ يف ماتوى شلتاز 
، ومن هذا اليتائج فإن قدرهتم على تعليم 2وى ضعيف ، و يف مات4يف ماتوى مقبول 



والفصاسة  3،9مهارة الكالم بصفة جيد جدا. واليتائج ادلعدلة لكل كفاءة ه : الطالقة 
 . 3،0وادلياسب بادلوضوع  3،3

 
 نتائج االختبار القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة -2

 فأما نتائج االختبار القبل  للدجدوعة الضابطة كدا يل :
 (5جدول )

 نتائج االختبار القبلي في المجموعة الضابطة

 الرقم
أسماء 
 التالميذ

 المعايير والدرجات
 البيان النتيجة المجموع

 الفصاحة الطالقة
المناسب 
 بالموضوع

يف عبد اللط 0
 العزيز

 ضعيف 22 2 0 0 0

 ضعيف 22 2 0 0 0 عدرليا رزتويت 3

بيال فرد اهلل  2
 مقبول 66،9 6 3 3 3 بوتري

 ضعيف 22 2 0 0 0 ديال لياتاري 4

دياه ايو  8
 رمضاين

 ضعيف 22 2 0 0 0

ديدي  ايقا  6
 ضعيف 22 2 0 0 0 ابريليانتو

دمياس سيتيا  9
 ضعيف 22 2 0 0 0 رتال الدين

 ضعيف 22 2 0 0 0ا  وهيو ال 3



 اغوستٌن

ايغار دوي  0
 ضعيف 44 4 3 0 0 سيبتيان

 ضعيف 22 2 0 0 0 فرحيه نور عيين 01

00 
فًنداس 

 ضعيف 22 2 0 0 0 باموغكاس

غيالنغ ايا   03
 ضعيف 22 2 0 0 0 ديواغا موالنا

 ضعيف 22 2 0 0 0 اذلام برادتا 02

ارما امييل ليليا  04
 ضعيف 22 2 0 0 0 بوتري

 33،0 3 3 2 2 ليلة الفرتييه 08
جيد 
 جدا

لوك  اغوستيان  06
 ضعيف 22 2 0 0 0 شاه

زلدد فاريد  09
 ضعيف 22 2 0 0 0 حبتيار

زلفوظ بًنمانا  03
 ضعيف 22 2 0 0 0 بوترا

موالنا اردالن  00
 ضعيف 22 2 0 0 0 ارييدرا

زلدد فظيل  31
 ضعيف 22 2 0 0 0 رمضان



زلدد صايف  30
 مقبول 66،9 6 3 3 3 الدين عدل

زلدد فاريس  33
 ضعيف 22 2 0 0 0 بييتورو

32 
زلدد غاليه 
 ضعيف 22 2 0 0 0 ابريليانتو

زلدد موالنا  34
 ضعيف 22 2 0 0 0 فاياال اكرب

زلدد رفل  اول  38
 الدين

 ضعيف 22 2 0 0 0

جيد  33،0 3 2 2 3 نعدة الصاحلة 36
 جدا

39 
نوفيانيت تريا 

 ضعيف 22 2 0 0 0 رزتدين

 ضعيف 22 2 0 0 0 نور ليليا انتشيا 33

30 
راسا دوي فتدا 

 ضعيف 22 2 0 0 0 راسيدا

تفريل ايرلغا  21
 جيد 99،3 9 3 2 3 بوترا زم زم

  0080 000 29 23 26 اجملدوع
    0،3 0،2 0،3 ادلعدل لكل كفاءة
 عدد رلدوعة نتائح الطلبةاليتائج ادلعدلة =   

 ضعيف 23،62 عدد الطلبة                          



 
، 23،62فدن نتئج هذا االختبار القبل ، فهر أن التالميذ نالو الدرجة ادلعدل 

، و 0، و يف ماتوى جيد 3، و يف ماتوى جيد جدا 1وأما التالميذ يف ماتوى شلتاز 
رهتم على . ومن هذا اليتائج فإن قد38، و يف ماتوى ضعيف 3يف ماتوى مقبول 

 0،3تعليم مهارة الكالم بصفة ضعيف. واليتائج ادلعدلة لكل كفاءة ه : الطالقة 
 .0،3وادلياسب بادلوضوع  0،2والفصاسة 

 وأما نتائج االختبار البعدي للدجدوعة الضابطة كدا يل  :
 (6جدول )

 نتائج االختبار البعدي في المجموعة الضابطة

 أسماء التالميذ الرقم
 درجاتالمعايير وال

 البيان النتيجة المجموع
 الفصاحة الطالقة

المناسب 
 بالموضوع

عبد اللطيف  0
 العزيز

 ضعيف 44 4 0 3 0

 ضعيف 88،6 8 0 3 3 عدرليا رزتويت 3

جيد  33،0 3 2 2 3 بيال فرد اهلل بوتري 2
 جدا

 ضعيف 22 2 0 0 0 ديال لياتاري 4
 ضعيف 22 2 0 0 0 دياه ايو رمضاين 8

دي  ايقا دي 6
 ضعيف 22 2 0 0 0 ابريليانتو

دمياس سيتيا رتال  9
 ضعيف 22 2 0 0 0 الدين



الا  وهيو  3
 ضعيف 88،6 8 0 3 3 اغوستٌن

ايغار دوي  0
 ضعيف 44 4 0 3 0 سيبتيان

 33،0 3 3 2 2 فرحيه نور عيين 01
جيد 
 جدا

فًنداس  00
 ضعيف 22 2 0 0 0 باموغكاس

غيالنغ ايا   03
 ناديواغا موال

 ضعيف 22 2 0 0 0

 ضعيف 44 4 0 3 0 اذلام برادتا 02

ارما امييل ليليا  04
 ضعيف 88،6 8 0 3 3 بوتري

جيد  33،0 3 3 2 2 ليلة الفرتييه 08
 جدا

06 
لوك  اغوستيان 

 ضعيف 22 2 0 0 0 شاه

 ضعيف 44 4 0 3 0 زلدد فاريد حبتيار 09

زلفوظ بًنمانا  03
 بوترا

 ضعيف 22 2 0 0 0

موالنا اردالن  00
 ضعيف 22 2 0 0 0 ارييدرا

 مقبول 66،9 6 0 2 3زلدد فظيل  31



 رمضان

زلدد صايف عدل  30
 مقبول 66،9 6 3 3 3 الدين

زلدد فاريس  33
 ضعيف 22 2 0 0 0 بييتورو

زلدد غاليه  32
 ضعيف 22 2 0 0 0 ابريليانتو

زلدد موالنا  34
 ضعيف 22 2 0 0 0 فاياال اكرب

فل  اول زلدد ر  38
 ضعيف 22 2 0 0 0 الدين

جيد  33،0 3 3 2 2 نعدة الصاحلة 36
 جدا

نوفيانيت تريا  39
 ضعيف 88،6 8 0 3 3 رزتدين

 ضعيف 44 4 0 3 0 نور ليليا انتشيا 33

راسا دوي فتدا  30
 راسيدا

 ضعيف 22 2 0 0 0

تفريل ايرلغا بوترا  21
 زم زم

جيد  33،0 3 3 2 2
 جدا

،0433 024 29 83 48 اجملدوع
2  

    0،3 0،9 0،8 ادلعدل لكل كفاءة



 عدد رلدوعة نتائح الطلبةاليتائج ادلعدلة =   
 ضعيف 40،40 عدد الطلبة                          

 
ومن نتائج هذا االختبار البعدي، فهر أن الطالب نالو الدرجة ادلعدلة 

، ماتوى جيد 8جيد جدا ، و يف ماتوى 1، وأما التالميذ يف ماتوى شلتاز 40،40
. ومن هذا اليتائج فإن قدرهتم على تعليم 32، يف ضعيف 3، و يف ماتوى مقبول 1

والفصاسة  0،8مهارة الكالم بصفة ضعيف. واليتائج ادلعدلة لكل كفاءة ه : الطالقة 
 .0،3وادلياسب بادلوضوع  0،9

 
 تبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبةمقارنة نتائج االخ -3

وبعد معرفة بيان نتائج االختبار القبل  والبعدي للدجدوعة التجريبة الباسثة 
 مقارنة بٌن االختبار القبلية والبعدي، وادلقارنة كدا يل :

 (7جدول )
 وعة التجريبةالمقارنة بين االختبار القبلي والبعدي للمجم

 التقدير النتيجة الرقم
 االختبار البعدي االختبار القبلي

عدد 
 التالميذ

النسبة 
 المئوية

عدد 
 التالميذ

النسبة 
 المئوية

 %41،3 00 %1 1 شلتاز 01-011 0
 %04،3 4 %04،3 4 جيد جدا 31-30 3
 %03،8 8 %1 1 جيد 91-90 2
 %04،3 4 %03،8 8 مقبول 61-60 4
 %00،0 2 %66،9 03 عيفض 1-80 8

 %011 39 %011 39 العدد



 
 التجريبةوباليابة إىل بيان ادلقارنة بٌن االختبار القبل  والبعدي للدجدوعة 

 ماتوى % يف04،3يف ماتوى شلتاز، و  التالميذمن  %1فظهر أن يف االختبار القبل  
يف  %66،9مقبول، % يف ماتوى 03،8% يف ماتوى جيد، و 1 جيد جدا و

يف ماتوى  التالميذمن % 41،3توى ضعيف. وأما يف االختبار البعدي فهر أن ما
% يف 04،3% يف ماتوى جيد و 03،8جيد جدا ، ويف ماتوى % 04،3شلتاز، و  

وهذا البيان يعين أن نتيجة االختبار % يف ماتوى ضعيف، 00،0ماتوى مقبول و 
 البعدي أكرب من نتيجة االختبار القبل .

 
 نتائج االختبار القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة مقارنة -4

وبعد معرفة بيان نتائج االختبار القبل  والبعدي للدجدوعة الضابطة 
 الباسثة مقارنة بٌن االختبار القبلية والبعدي، وادلقارنة كدا يل :

 (8) جدول
 نتائج االختبار القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة مقارنة

 التقدير النتيجة الرقم
 االختبار البعدي االختبار القبلي

عدد 
 التالميذ

النسبة 
 المئوية

عدد 
 التالميذ

النسبة 
 المئوية

 %1 1 %1 1 شلتاز 01-011 0
 %06،9 8 %6،9 3 جيد جدا 31-30 3
 %1 1 %2،2 0 جيد 91-90 2
 %6،9 3 %6،9 3 مقبول 61-60 4
 %96،6 32 %32،2 38 ضعيف 1-80 8

 %011 21 %011 21 العدد



 
 الضابطةوباليابة إىل بيان ادلقارنة بٌن االختبار القبل  والبعدي للدجدوعة 

 ماتوى % يف6،9يف ماتوى شلتاز، و  التالميذمن  %1فظهر أن يف االختبار القبل  
يف % 32،2مقبول، % يف ماتوى 6،9يد، و % يف ماتوى ج2،2جيد جدا و 

يف ماتوى شلتاز،  التالميذمن  %1ماتوى ضعيف. وأما يف االختبار البعدي فهر أن 
% يف ماتوى 6،9% يف ماتوى جيد و 1جيد جدا ، ويف ماتوى % 06،9و  

وهذا البيان يعين أن نتيجة االختبار البعدي % يف ماتوى ضعيف، 96،6مقبول و 
 االختبار القبل .أكرب من نتيجة 

 
 مقارنة عدد اإلنحراف وعدد اإلنحراف المربع المجموعتين -5

 وهذه اليتائج عدد االضلراف ادلربع من اجملدوعتٌن، وه  كدا يف جدوال التايل:
 (9جدول )

 د اإلنحراف المربع من المجموعتيننتائج عدد اإلنحراف و عد
 المجموعة التجريبة المجموعة الضابطة

 الرقم
   Y       X2 X       
030 00 44 22 030 00 011 30 1.  
830 32 86 22 3138 48 93 22 2.  
434 33 30 69 030 00 44 22 3.  
1 1 22 22 4430 69 011 22 4.  
1 1 22 22 0130 22 011 69 5.  
1 1 22 22 0130 22 30 86 6.  
1 1 22 22 3138 48 93 22 7.  
830 32 86 22 030 00 011 30 8.  



1 1 44 44 830 32 86 22 9.  
2026 86 30 22 434 33 93 86 11.  
1 1 22 22 2026 86 30 22 11.  
1 1 22 22 0130 22 011 69 12.  
030 00 44 22 0086 24 69 22 13.  
830 32 86 22 0130 22 011 69 14.  
1 1 30 30 2026 86 30 22 15.  
1 1 22 22 0086 24 69 22 16.  
030 00 44 22 0086 24 69 22 17.  
1 1 22 22 0086 24 69 22 18.  
1 1 22 22 3138 48 30 44 19.  

0086 24 69 22 830 32 86 22 21.  
1 1 69 69 0130 22 011 69 21.  
1 1 22 22 3138 48 93 22 22.  
1 1 22 22 0026 44 011 86 23.  
1 1 22 22 0130 22 011 69 24.  
1 1 22 22 030 00 011 30 25.  
1 1 30 30 3138 48 93 22 26.  
830 32 86 22 030 00 011 30 27.  
030 00 44 22 - - - - 28.  
1 1 22 22 - - - - 29.  
030 00 30 93 - - - - 31.  
 اجملدوع 0268 3391 018 26039 0336 0438 380 9409



∑   ∑    ∑         
 

 وفيدا يل  توضيع ما يف اجلدول الاابق:
 نتائج االختبار القبل  من اجملدوعة التجريبة =   
 نتائج االختبار البعدي من اجملدوعة التجريبة =   
(X) =  من نتائج اجملدوعة التجريبة اإلضلرافعدد 
 ادلربع من نتائج اجملدوعة التجريبة اإلضلرافعدد  =   
∑x =  من نتائج اجملدوعة التجريبة اإلضلرافرلدوع عدد 
 ادلربع من نتائج اجملدوعة التجريبة اإلضلرافرلدوع عدد  =   ∑
 نتائج االختبار القبل  من اجملدوعة الضابطة =   
 ة الضابطةنتائج االختبار البعدي من اجملدوع =   
( )  من نتائج اجملدوعة الضابطة اإلضلرافعدد  = 

 ادلربع من نتائج اجملدوعة الضابطة اإلضلرافعدد  =   
∑y =  من نتائج اجملدوعة الضابطة اإلضلرافرلدوع عدد 
 ادلربع من نتائج اجملدوعة الضابطة اإلضلرافرلدوع عدد  =    
 

باسثة بعرض اليتائج اآلتية وه  اجملدوعة وبعد توضيع اجلدول الاابق، تلخص ال
 التجريبة ورلدوعة عدد اإلضلراف واإلضلراف اجملدوعة الضابطة، وه  كدايل :

 (01جدول )
 رلدوع عدد اإلضلراف وعدد اإلضلراف ادلربع من اجملدوعتٌن، مها كدا يل  : 

 اجملدوعة الضابطة اجملدوعة التجريبة
رلدوع عدد اإلضلراف 
 

   

دد رلدوع ع
اإلضلراف ادلربع 

∑   

رلدوع عدد 
 اإلضلراف 

∑    

رلدوع عدد 
اإلضلراف ادلربع 

∑   



018 26039 380 9409 
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. مث قامت 6،64اإلسصائ  =  tمن اجلدول الاابق، وجدت الباسثة أن نتيجة 

( degree of freedom. مث حبثت الباسثة نتيجته يف القائدة احلرية )t-tableالباسثة بتعيٌن 
يف التقدير  0،69%، و 0يف التقدير ادلعيوي  3،20فوجد أن نتيجته =  t-tableمن 

 %. 8ادلعيوي 
 0،69<3،20<6،64ووجدت الباسثة 

 



% = 0أكرب من نتيجة ادلاتوى ادلعيوي  6،64اإلسصائ =   tوألن نتيجة
و  ل  مبعىن أن مردود  0،69% = 8و كذل  أكرب من نتيجة ادلاتوى ادلعيوي  3،20

مقبول أي أن فروض هذا البحث مقبول، و خالصتها أن استخدام الوسيلة  H1و    
ق ادلتوسطة ال لرتقية مهارة الكالم يف مدرسة باكاالن رايونالتعليدية "ادلاار ادلاهر" فعى 

  اإلسالمية احلكومية جومبانق يف الفصل الاابع ب.
 



 الفصل الرابع
 

 نتائج البحث
 

 ملخص نتائج البحث -أ
سار بعد إنتهاء من إجراء حبث اجلامعي عن استخدام الوسيلة التعليمية " ادل

ادلاهر " لرتقية مهارة الكالم يف الفصل السابع ب و ج يف مدرسة باكاالن رايونق 
 ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية جومبانق، فحصلت الباحثة على النتائج فيما يلي:

يف  " لرتقية مهارة الكالم استخدام الوسيلة التعليمية " ادلسار ادلاهر خطوات -1
 مدرسة باكاالن رايونق ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية جومبانق، وهي  

األنشطة التمهيدية : بدأت الباحثة بالسالم و قراءة البسملة و  (أ
 ف احلضور.سألت الباحثة احلال إىل التالميذ مث، قرأت الباحثة كش

األنشطة الرئيسية : وقبل أن تبدأ الدراسة سألت ادلادة إىل  (ب
التلميذ هي البيت. وتستمر الباحثة أن تقسم إىل سّتة جمموعات، 

دلأخوذ الوسيلة التعليمية مث وأمرت الباحثة رئيس كل اجملموعة 
تالميذ و هناك جمموعتان تتكونان  5. يف اجملموعة "ادلسار ادلاهر"

تالميذ فقط. شرحت الباحثة من نظام لعبة ادلسار ادلاهر  4على 
مث قرأت ورشة الذاكرة. قبل تبدأ اللعبة، طلبت الباحثة إىل كل 

 تالميذ ليشارفون بينهم عندما اللعبة. 
ت الباحثة خّلصدقائق،  55األنشطة النهائية : اختتام يف حصة  (ج

ة. وختمت عن اللعبة بالسؤال و جييب التالميذ يف كل اجملموع
 الباحثة الدراسة بالسالم وقراءة احلمدلة.
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إن استخدام الوسيلة التعليمية "ادلسار ادلاهر" يستطيع أن ترقية مهارة  -2
الكالم يف ناحية الفصاحة يف جمموعتني. وذلك مبعىن نتائج االختبار 

أكرب من نتيجة  6،64. و إن نتيجة "ت" بني الفصلني البعدي ارتفاع
وكذلك أكرب من نتيجة ادلستوى ادلعنوي  2،،9% = 5ادلستوى ادلعنوي 

. وذلك مبعىن مقبول أي أن فروض هذا البحث مقبول. %5،67 = 5
إذن، أن استخدام الوسيلة التعليمية " ادلسار ادلاهر " فّعال لرتقية مهارة 

ب يف مدرسة باكاالن رايونق ادلتوسطة اإلسالمية  الكالم الفصل السابع
التجريبة و احلكومية جومبانق. و هناك فرق بني كفاءة التالميذ يف اجملموعة 

اجملموعة الضابطة الظاهرة من نتيجة االختبار القبلي و االختبار البعدي، 
  اجملموعة التجريبة أكرب من اجملموعة الضابطة. 

 
 مقترحات البحث  -ب

من البيانات عن النتائج البحث السابقة، قدمت الباحثة بعض مقرتحات البحث 
 اآلتية: 

هذه الوسيلة و  ترتّجي الباحثة إىل مدرسة اللغة العربية أن تنتفع من -1
يف عملية التعليم و التعّلم، الوسيلة التعليمية " ادلسار ادلاهر "  استخدام

 خاصة يف تعليم الكالم دلمارسة الكالم.
ترتّجي الباحثة للباحثني اآلخرين أن يطّوروا هذا البحث يف ادلدرسة  -2

 األخرى أو يف مراحل األخرى.
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 .، القاهرة: دار ادلعارفووسائل تدريس اللغة العربية
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طرائق تدريس اللغة  .2111. حممود كامل و رشدي أمحد طعيمة الناقة، -
الرياط: منشورات ادلنظمة اإلسالمية  ،3ط ، العربية لغير الناطقين بها

 .إيسيسكو-بية والعلوم والثقافةللت 
 

 :بحوث -
فعالية استخدام لعبة النرد لترقية مهارة الكالم في . 2131. حىت صربي، -

، رسالة ادلاجستري، ماالنق: جامعة موالنا مالك إبراهيم التعليم اللغة العربية
 . احلكومية اإلسالمية



نمية مهارة استخدام الحاسوب بالشرائح لت. 2132. رمحة نور اذلداية، -
قسم تعلم  ، رسالة مكستري غري منشورة، ماالنج:القراءة في اللغة العربية

 . جامعة موالنا مالك إبراهم اإلسالمية احلكومية ،اللغة العربية
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- Emzir. Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif dan 

Kualitatif. Jakarta: Rajawali Pers. 2009 
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dan Kualitatif). Jakarta: Gaung Persada Press. 2009 
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diakses tanggal 21 Pebruari 2014 

- https://maps.google.co.id/ diakses tanggal 05 Januari 2014 

 
 
 
 

 

http://mtsnbakalanrayung.blogspot.com/p/prestasi-i-mtsn-bakalanrayung.html
https://maps.google.co.id/


 
 

 
 

 قائمة المالحق
 

 

 

 

 

 

 



ْوَرة ت آلاِتَيت َحْوَل الصُّ
َ
ْسِئل

َ
ِجْب َعِن ألا

َ
ِمِلك أ َ

 ! َمَع ز

ا ؟ .1
َ
 َما َهر

2. ْ
 
َماَم ال

َ
ا أ

َ
ت ؟َماذ  َبي 

3. ْ
 
َن ال ي 

َ
َقت ؟أ  َحِدي 

4. ْ
 
ا ِفي ا

َ
ت ؟َماذ  لَبي 

اَزة؟ .5 يَّ َن السَّ ي 
َ
 أ

ْ

 

 َما َهِرِه ؟ .6

ِتْ .7
َ
ف س 

ُ
ا ِفي غ

َ
ْ َماذ

َ  
ل ؟ْا
 
 ك

8. ْ
َ
ىَماذ

َ
ْ ا َعل

 
اِئَدة ؟ا

َ
 مل

9. ْ
 
َن ا ي 

َ
َباح ؟أ  مِلص 

ِتْ .11
َ
ف س 

ُ
ا ِبِجَواِز غ

َ
ْ َماذ

َ  
ل ؟ْا
 
 ك

ْ

 

 َما َهِرِه ؟ .11

ا ِفي  .12
َ
َتبَماذ

 
ك
َ
مل
 
ِت ا

َ
ف س 

ُ
 ؟غ

ي .13 س ِ س 
ُ
لك

 
َماَم ا

َ
ا أ

َ
 ؟ َماذ

ا ِبِجَوازِْ  .14
َ
ب َماذ لَحاُسو 

 
 ؟ ا

ب؟ .15 لَحاُسو 
 
َن ا ي 

َ
ْأ

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



مدرسة باكاالن رايونق المتوسطة في  المدرسة لرئيسأسئلة المقابلة 
 اإلسالمية الحكومية جومبانق

 كيف التطوير يف مدرسة باكاالن رايونق ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية جومبانق؟ .ٔ
ماذا منهج التعليم ادلستخدمة يف مدرسة باكاالن رايونق ادلتوسطة اإلسالمية  .ٕ

 احلكومية جومبانق؟
 جيد التالميذ يف ادلسابقة؟ماذا نتيجة اليت قد  .ٖ

 
سة اللغة العربية في مدرسة باكاالن رايونق المتوسطة أسئلة المقابلة لمدرّ 

 اإلسالمية الحكومية جومبانق
درسة باكاالن م تعليم اللغة العربية يف ادلستخدمة و الوسائل التعليمية ماذا طريقة .ٔ

 رايونق ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية جومبانق؟
 يف الفصل السابع ب و ج؟ تعليم اللغة العربية ماادلشكالت عندهل هناك  .ٕ
باكاالن رايونق ادلتوسطة اإلسالمية  كم فصال يف الفصل السابع ب و ج مبدرسة .ٖ

 احلكومية جومبانق؟
 

من المجموعة التجريبة في مدرسة باكاالن رايونق  ةأسئلة المقابلة لتلميذ
 المتوسطة اإلسالمية الحكومية جومبانق

 اللغة العربية؟ دلاذا؟ يأن تتعلم نيأنت حتبهل  .ٔ
 الصعب عندما تعليم مهارة الكالم؟ دلاذا؟ ينهل أنت تشعر  .ٕ
 مهارة الكالم بالوسيلة التعليمية "ادلسار ادلاهر"؟ يأن تتعلم نيهل أنت حتب .ٖ
 عن االختبار القبلي و االختبار البعدي؟ ما رأيكِ  .ٗ

 



من المجموعة الضابطة في مدرسة باكاالن رايونق  ةأسئلة المقابلة لتلميذ
 المتوسطة اإلسالمية الحكومية جومبانق

 اللغة العربية؟ دلاذا؟ يأن تتعلم نيهل أنت حتب .ٔ
 الصعب عندما تعليم مهارة الكالم؟ دلاذا؟ ينهل أنت تشعر  .ٕ
 ؟مثالمهارة الكالم بالوسيلة التعليمية  يأن تتعلم نيهل أنت حتب .ٖ
 عن االختبار القبلي و االختبار البعدي؟ ما رأيكِ  .ٗ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



عدد التالميذ مدرسة باكاالن رايونق المتوسطة اإلسالمية الحكومية 
 جومبانق

 ٕٗٔٓ-ٖٕٔٓفي العام الدراسي 
 )الفصل السابع(

 المجموع عدد التلميذة عدد التلميذ الفصل
 ٕٖ ٙٔ ٙٔ السابع )أ(

 ٕٖ ٙٔ ٙٔ السابع )ب(
 ٕٖ ٗٔ ٛٔ )ج(السابع 

 ٖٓ ٗٔ ٙٔ السابع )د(
 ٖٓ ٗٔ ٙٔ السابع )هـ(
 ٖٓ ٗٔ ٙٔ السابع )و(
 ٖٓ ٘ٔ ٘ٔ السابع )ز(
 ٖٓ ٗٔ ٙٔ السابع )ح(

 ٕٙٗ ٚٔٔ ٜٕٔ المجموع
 )الفصل الثامن(

 المجموع عدد التلميذة عدد التلميذ الفصل
 ٕٖ ٕٗ ٛ الثامن )أ(

 ٖٓ ٙٔ ٗٔ الثامن )ب(
 ٖٓ ٛٔ ٕٔ الثامن )ج(
 ٖٔ ٕٓ ٔٔ الثامن )د(
 ٖٓ ٗٔ ٙٔ الثامن )هـ(
 ٖٓ ٛٔ ٕٔ الثامن )و(
 ٜٕ ٜٔ ٓٔ الثامن )ز(



 ٕٖ ٜٔ ٖٔ الثامن )ح(
 ٕٗٗ ٛٗٔ ٜٙ المجموع

 
 )الفصل التاسع(

 المجموع عدد التلميذة عدد التلميذ الفصل
 ٕٙ ٕٔ ٗٔ التاسع )أ(

 ٕٙ ٗٔ ٕٔ التاسع )ب(
 ٕٛ ٗٔ ٗٔ التاسع )ج(

 ٕٙ ٗٔ ٕٔ )د(التاسع 
 ٕٙ ٗٔ ٕٔ التاسع )هـ(
 ٕٙ ٕٔ ٗٔ التاسع )و(
 ٕٗ ٕٗ - التاسع )ز(
 ٕ٘ ٔٔ ٗٔ التاسع )ح(

 ٕٚٓ ٘ٔٔ ٕٜ المجموع
 

 عدد االمنهجية
 االمنهجية الرقم

 القرآن منطوقة و مكتوبة .ٔ
 القرآن قراءة .ٕ
 اخلطّ  .ٖ
 الرياضة .ٗ
 الفنون .٘



 احلاسوب .ٙ
 الكّشافة .ٚ
 جملس التعليم .ٛ
 مسابقة و علم الطبيعة .ٜ
 بسكيرباكا .ٓٔ

 
 أدوات المدرسة

 العدد أدوات المدرسة الرقم
 ٔ إدارة رئيس ادلدرسة .ٔ
 ٕٗ الفصل .ٕ
 ٔ إدارة ادلدرسني .ٖ
 ٔ اإلداري غرفة .ٗ
 ٔ معمل العلم الطبيعة .٘
 ٔ غرفة الطليب .ٚ
 ٔ ادلكتبة .ٛ
 ٔ غرفة الصّحة .ٜ
 ٔ ادلستودع .ٓٔ
 ٗ مقصف .ٔٔ
 ٚ محّام .ٕٔ
 ٔ مصّلى  .ٖٔ
 ٔ معمل اللغوي .ٗٔ
 ٔ غرفة الفن .٘ٔ

 



 وزارة الشؤون الدينية
 جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنق

 والتعليم التربيةكلية 
 قسم تعليم اللغة العربية

 مواعيد اإلشراف
 ديوي لينداساري :  سم اال

 ٛٗٓٓ٘ٔٓٔ :  رقم القيد 
( لًتقية مهارة Sirkuit Pintarاستخدام الوسيلة التعليمية ادلسار ادلاهر ) :  العنوان
 (مدرسة باكاالن رايونق ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية جومبانق)حبث جترييب يف الكالم 

 الدكتور احلاج إمام مسلمني ادلاجستري :  ادلشرف 
 التوقيع الوصف التاريخ الرقم

  الفصل األول ٖٕٔٓديسمرب  ٖٓ .ٔ
  الفصل األول حىت الفصل الثاين ٕٗٔٓيناير  ٖ .ٕ
   الفصل الثالث ٕٗٔٓفرباير  ٚٔ .ٖ
  لث حىت الفصل الرابعاالفصل الث ٕٗٔٓمارس  ٖ .ٗ
  الفصل األول حىت الفصل الرابع ٕٗٔٓمارس  ٓٔ .٘
  الرابعالفصل األول حىت الفصل  ٕٗٔٓ أبريل ٔ .ٙ
  الفصل األول حىت الفصل الرابع ٕٗٔٓأبريل  ٕٔ .ٚ

 المعرفة
 رئيسة قسم تعليم اللغة العربية 

 
 ة الحسنة الماجستيرءمملو 
 ٕٖٕٕٜٔٓٓٓٓٓٓ٘ٓٔٗٚٔرقم التوظيف: 



 خطة التدريس للقاء األول
 

 :مدرسة باكاالن رايونق ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية جومبانق ادلدرسة
 اللغة العربية:   ادلادة

 : البيت  ادلوضوع
 : السابع )ب(  الفصل 
 :مهارة الكالم  ادلهارة
 دقيقة ٕ×  ٓٗ:  احلصة

 معيار الكفاءة -أ 
التعرض أو حوار بسيط تعبري األفكار و ادلشاعر و اخلربات شفويا يف شكل 

 "البيت" باستخدام الوسيلة التعليمية "ادلسار ادلاهر"  عن
 الكفاءة األساسية -ب 

 ادلعلومات شفويا مجل بسيطة عن البيتنقل  .1
 األهداف التدريس  -ج

 يذكر أقسام البيت .1
 يذكر الكائنات يف كل غرفة .2
 يذكر واقع الغرفة .3

 المادة الدراسية - د
 ادلفردات اجلديدة يف الدرس :

 -محام و مرحاض –غرفة ادلكتب  –غرفة النوم  -غرفة اجللوس-البيت 
 مطبخ  -زهريّة  –مصباح –حديقة 

 التدريسطريقة  - ه
 مسعية و شفوية هي تستخدم هذه الطريقة لبدء نشاط التعليم 



  اجملموعة العاملة هي يستخدم هذا النشاط دلمارسة 
 "اللعبة باستخدام الوسيلة التعليمية "ادلسار ادلاهر 

 استراتيجية التدريس - و
 التمهيد .ٔ

 أ(. بدأت ادلدّرسة بالسالم والبسملة.
 ب(. قراءة كشف احلضور.

 ادلدّرسة من ادلفردات عن البيت اليت قد عّلمت ادلدّرسة.ج(. سألت  
 العملية .ٕ

 قسمت ادلدّرسة إىل ستة جمموعات. (أ 
أمرت ادلدّرسة رئيس اجملموعة دلأخوذ الوسيلة التعليمية "ادلسار  (ب 

 ادلاهر".
 شرحت ادلدّرسة من نظام لعبة ادلسار ادلاهر،  (ج 
 مث، قرأت ورشة الذاكرة.  (د 
 تبدأ اللعبة، شارفت ادلدّرسة اللعبة.  (ه 
 اإلختتام   .ٖ

خّلصت ادلدّرسة عن اللعبة بالسؤال، مّث جييب التالميذ يف كل  (أ 
 اجملموعة .

 ختمت ادلدّرسة الدراسة بالسالم و قراءة احلمدلة. (ب 
 مصدر التدريس -ز

 كتاب عريب من الفصل السابع .1
 الوسيلة التعليمية "ادلسار ادلاهر" .2

 



 التقييم -ح

 أدوات التقييم أشكال التقييم نوع التقييم مؤشرات اإلنجاز
 يذكر أقسام البيت .1
 يذكر الكائنات يف كل غرفة .2
 يذكر واقع الغرفة .3

 َماَذا يف ُغْرَفِة ْاأَلْكل ؟ العنوان االختبار الشفوي
 

 

 ٕٗٔٓيناير  ٕٕماالنق، 
 مدّرسة اللغة العربية    ادلمارسة اللغة العربية مدّرسة
 
 

 زولية النافسة، الليسانس         ديوي لينداساري    
 ٕٕٕٕٜٓٓٔٓ٘ٓٓ٘ٚٓ٘ٚٔرقم التوظيف:                    ٖٖٛٗٓٓٓٔ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نيةقائمة الرسوم البيا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 تصميم لوح اللعبة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 النرد
 

 

 

 

 

 
 

 تصميم النرد

 

 كما يلي:  هي وأّما تصميم ورشة الذاكرة

 ورشة الذاكرة

ْلِفْزيُ ْون ِفي ُغْرَفة ْالُجُلْوس  الت ِّ

 َعَلى الَماِئَدة رُّز َو َأْسَماك َو ُخَضر 

ام َو ِمْرَحاض  َورَاَء اْلَمْطَبخ َحمَّ

 ِفي ُغْرَفة ْالُجُلْوس تِْلِفْزيُ ْون َو ِخَزانَة َو َساَعة َو ِمْنَضَدة

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 تعليم مهارة الكالم باستخدام الوسيلة التعليمية "المسار الماهر"

 

 

 



 

 

 

 



 أنشطة المقابلة

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 السيرة الذاتية

 المعلومات الشخصية - أ

 ديوي لينداساري:  االسم 

 ٕٜٜٔ ريناي ٖٔجومبانق، ادلكان/ تاريخ : 
 اجلنس : مرأة

 اجلنسية : اإلندونيسية
 سوكارالوالد : 

 بونيسةالوالدة : 
 العنوان :

Dsn. Panemon Ds. Bakalan Rayung Kec. Kudu Kab. Jombang 
 

 ٜٖٜٙ٘ٔ٘٘ٚ٘ٛٓرقم اجلوال : 
 lindasari.dewi@ymail.com: الربيد اإليليكًتوين 

 

 المستوى الدراسي - ب

 السنة المستوى الدراسي الرقم
 ٜٜٜٔ-ٜٜٚٔ مسلمات هنضة العلماء تابني جومبانقاإلسالمية  روضة األطفال .ٔ
 ٕٗٓٓ-ٜٜٜٔ تابني جومبانق اإلسالمية اإلبتدائية دار العلوم درسةم . ٕ
 ٕٚٓٓ-ٕٗٓٓ احلكومية جومبانق ادلتوسطة اإلسالمية  باكاالن رايونق مدرسة .ٖ
 ٕٓٔٓ-ٕٚٓٓ بلوسو جومبانق احلكوميةمدرسة الثانوية  .ٗ
جبامعة موالنا  الًتبيةقسم تعليم اللغة العربية كلية  (S-1)سرجانا  .٘

 مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنق

ٕٓٔٓ-ٕٓٔٗ 
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