
 سرتاتيجية تعليم مهارة الكالم بلعب األدواراتطبيق 

 (بالتطبيق على مدرسة احلميدية املتوسطة اإلسالمية  كوندانج لكي ماالنج)

 

 علميحبث 

 

 :إعداد

 (01001101)  حممد ديانوا األبرار تارميانا

 :حتت اإلشراف

 الدكتور سالمت دارين املاجستري

 

 

 

 

 قسم تعليم اللغة العربية

 الرتبية والتعليم علوم كلية

 سالمية احلكومية ماالنججامعة موالن مالك إبراهيم اإل

4102 



 سرتاتيجية تعليم مهارة الكالم بلعب األدواراتطبيق 

 (بالتطبيق على مدرسة احلميدية املتوسطة اإلسالمية  كوندانج لكي ماالنج)

 علميحبث 

 (S-1)إلكمال بعض الشروط للحصول على درجة  مقدم

 :إعداد

 (01001101)  حممد ديانوا األبرار تارميانا

 :حتت اإلشراف

 الدكتور سالمت دارين املاجستري

 

 

 

 

 قسم تعليم اللغة العربية

 الرتبية والتعليم علوم كلية

 سالمية احلكومية ماالنججامعة موالن مالك إبراهيم اإل

4102 



 قسم تعليم اللغة العربية
 و التعليم  رتبيةعلوم الكلية 

  ماالنجبراهيم اإلسالمية احلكومية جامعة موالنا مالك إ
 

 تقرير املشرف
 : كتب الباحثهذا البحث العلمي الذي  إن 
 تارمياناحممد ديانوا األبرار :    سماال

 01001101:   رقم القيد
 تطبيق إسرتاتيجية تعليم مهارة الكالم بلعب األدوار:   موضوع البحث

 .(بالتطبيق على مدرسة احلميدية املتوسطة اإلسالمية  كوندانج لكي ماالنج)
وقد نظرنا فيه حق النظر، وأدخلنا فيه بعض التعديالت واإلصالحات الالزمة ليكون 

يف قسم  (S1)على الشكل املطلوب الستيفاء شروط املناقشة إلمتام الدراسة على درجة 
 .م 3102-3102الرتبية والتعليم للعام الدراسي علوم تعليم اللغة العربية لكلية 

    
  3102  سبتمرب 33، جماالن 
 
  املشرف 
 

 املاجستري سالمت دارين الدكتور

000212103111120110: رقم التوظيف  
 

 



 قسم تعليم اللغة العربية
 و التعليم  رتبيةعلوم الكلية 

  براهيم اإلسالمية احلكومية ماالنججامعة موالنا مالك إ
 

 البحث العلميبنجاح  تقرير جلنة املناقشة

 : الطالبه الذي قدم البحث العلميلقد متت مناقشة هذا 

 تارمياناحممد ديانوا األبرار :    سماال
 01001101:   رقم القيد

 تطبيق إسرتاتيجية تعليم مهارة الكالم بلعب األدوار:   موضوع البحث

 .(بالتطبيق على مدرسة احلميدية املتوسطة اإلسالمية  كوندانج لكي ماالنج)

يف قسم تعليم اللغة العربية لكلية علوم  (S1)وقررت اللجنة بنجاحها واستحقاقها درجة 
الرتبية والتعليم يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية 

  .م 3102-3102ماالنج للعام الدراسي 
  3102  سبتمرب 33،ماالنج

 )                           (  الدكتور سالمت دارين املاجستري -0
 )                           ( بشري مصطفى املاجستري احلاج -3
 (                    )        املاجستري يف املصطفىالدكتور س -2

 التعليمو  الرتبية علوم عميد كلية
 

 نور علي املاجستري الدكتور احلاج

 60131815600415611: رقم التوظيف



 قسم تعليم اللغة العربية
 و التعليم  رتبيةعلوم الكلية 

  براهيم اإلسالمية احلكومية ماالنججامعة موالنا مالك إ
 

 تقرير رئيسة قسم تعليم اللغة العربية
 

 :الذي كتب الباحث البحث العلميفنقدم بني يديكم هذا 

 تارمياناحممد ديانوا األبرار :    سماال
 01001101:   رقم القيد

 مهارة الكالم بلعب األدوارتطبيق إسرتاتيجية تعليم :   موضوع البحث

 .(بالتطبيق على مدرسة احلميدية املتوسطة اإلسالمية  كوندانج لكي ماالنج)

يف قسم تعليم اللغة العربية لكلية علوم  (S1)وقررت اللجنة بنجاحها واستحقاقها درجة 
جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية يف قسم تعليم اللغة العربية الرتبية والتعليم 

 . م 3102-3102للعام الدراسي ماالنج 

 3102  سبتمرب 33 ،ماالنج

 رئيسة قسم تعليم اللغة العربية

 

 مملوءة احلسنة املاجستريالدكتورة 
 00020310311112311: رقم التوظيف

 



 قسم تعليم اللغة العربية
 و التعليم  رتبيةعلوم الكلية 

  براهيم اإلسالمية احلكومية ماالنججامعة موالنا مالك إ
 

 استشارة املشرف
 تارمياناحممد ديانوا األبرار :    سماال

 01001101:   رقم القيد
 املاجستري  سالمت دارين الدكتور:  املشرف 

 التوقيع الوصف التاريخ رقم
  خطة البحث 3102سبتمرب  38 0
  املقابلة للحاجةاالستبانة و  3102إبريل  30 3
  الفصل األول والفصل الثاين 3102مايو  00 2
  والفصل الرابع  لثالفصل الثا 3102 يونيوا 0 2
  الفصل الرابع –الفصل األول  3102 أغوستوس 30 0
  الفصل الرابع –الفصل األول  3102 سبتمرب 3 6
  املوافقة تقرير 3102 سبتمرب 0 0

 

 العربيةرئيسة قسم تعليم اللغة 

 

 مملوءة احلسنة املاجستري الدكتورة
 000203103111123110: رقم التوظيف

 



 الشعار
 

 .بسم هللا الرحمن الرجيم

 

              

Sesungguhnya Kami mudahkan Al Quran itu dengan bahasamu 

supaya mereka mendapat pelajaran. (58) 

 

 

 

 

 

 



 اإلهداء
 

 :إىل علميأهدي هذا البحث ال

 

 فواريتا أرييايت نأمي و  الدكتور أمبوا ونوا نوسانتارا املاجستري أيب الكرمي

و باألعمال الصاحلة  ا، حالال يف رزقهمهللا أن يعطيه طول العمر بالطاعةعسى )
 (احلسنة يف الدنيا واآلخرة هماوجيعل

 

 لسعداء ا يدقائأص، و ماءاألستاذات الكر األساتيذ و ، و حباءاأل وكذلك إىل مجيع عائليت

 التعليمالرتبية و العلوم يف قسم تعليم اللغة العربية لكلية 

 جبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنمالك إجامعة موالنا 

 

 

 

 

 



 قديرتالر و لشكا كلمة

من إن احلمد هلل، حنمده ونستعني ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا، و 
له أشهد أن ال إ. من يضلل فال هادي لهنا، من يهده هللا فال مضّل له، و سيئات  أعمال

ريب اشرحلي صدري ويسريل  رسولهعبده و إالّ هللا وحده ال شريك له، وأشهد أن حممدا 
 .من اللساين يفقه قويلأمري واحل العقدة 

الفرصة إلمتام عّز وجّل على مجيع نعمه الصحة، والقوة، و أشكر شكرا إىل هللا 
كتابة هذا   ىقد انتهو . ماالنجامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية دراسيت جب

 : دون مساعدة اآلخر، لذلك تقدم الباحث الشكر إىلمه بوالميكن إمتا البحث العلمي

جامعة موالنا مالك إبراهيم  راهرجوا، مديرفضيلة األستاذ الدكتور موجيا .6
 .جاإلسالمية احلكومية ماالن

جبامعة التعليم و الرتبية عميد كلية الدكتور احلاج نور علي املاجستري، فضيلة  .2
 .جماالنبراهيم اإلسالمية احلكومية موالنا مالك إ

، رئيسة قسم تعليم اللغة العربية املاجستري  مملوءة احلسنة دكتورةالفضيلة  .5
 .جبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنجبامعة موالنا مالك إ

الذي  يف كتابة هذا البحث املاجستري، املشرف سالمت دارين الدكتورفضيلة  .8
البحث علميا و عمليا وتوجيه خطواهتا يف كل مراحل إعداد هذا  أفاد الباحث

يعطيه أحسن هللا  عسىنتهاء منه، فحىت اال الباحثمنذ بداية فكرة  العلمي
 .عظيم الشكر والتقدير اجلزاء ومن الباحث خريو 

جبامعة موالنا مالك  مجيع األساتيذ واألستاذات يف قسم تعليم اللغة العربية .3
 .جية احلكومية ماالنبراهيم اإلسالمإ

احلميدية املتوسطة اإلسالمية  املدرسة  رئيس، شاهد شحراين احلاجفضيلة  .1
 .كوندانج لكي ماالنج



احلميدية املتوسطة مدرسة يف درس اللغة العربية م، بصري عباس احلاجفضيلة  .7
 .اإلسالمية كوندانج لكي ماالنج

اإلسالمية كوندانج احلميدية املتوسطة مدرسة يف  درساتوامل ملدرسمجيع ا .4
 .لكي ماالنج

جامعة موالنا ، و مجيع طلبة 3101 يف قسم تعليم اللغة العربية يبحامجيع أص .0
 .ماالنجمالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية 

 

وأخريا أن . عسى هللا أن مين علينا برمحته الحد هلا وأن يثيبنا حبسن الثواب
 الباحث جرىخطاء والنقصان، فلذا إىل األ ئلةهذه الكتابة أثر من اآلثار اإلنسانية املا

 . قرتاح على سبيل اإلصالحمن القراء النقد واال

و اآلخرين من علوم  ما تفيد الباحث هذا مايسر هللا سبحانه وتعاىل ولعل فيه
 . جزاكم هللا خري اجلزاء. آمني يا رب العاملني. الدنيا واألخرية

 

 

  الباحث 
 
 

 تارمياناحممد ديانوا األبرار  
   01001101: رقم القيد

 
 
 
 
 



 إقرار الطالب
 

 : الباحث الذي كتب البحث العلميورقة أن شهد هذه ال
 تارمياناحممد ديانوا األبرار :    سماال

 01001101:   رقم القيد
بالتطبيق على ) األدوارتطبيق إسرتاتيجية تعليم مهارة الكالم بلعب :   موضوع البحث

 .(مدرسة احلميدية املتوسطة اإلسالمية  كوندانج لكي ماالنج

شروط النجاح للحصول على درجة لتوفري الذي حضرته العلمي قر بأن هذا البحث أ
(S1) براهيم جبامعة موالنا مالك إ التعليمرتبية و ال علوم يف قسم تعليم اللغة العربية لكلية

تطبيق إسرتاتيجية تعليم مهارة الكالم  "، حتت املوضوع جماالناإلسالمية احلكومية 
بالتطبيق على مدرسة احلميدية املتوسطة اإلسالمية  كوندانج لكي ) بلعب األدوار

  .(ماالنج

إذا ادعى أحد و . من إبداع غريي أو تأليف اآلخره بنفسي وما زورته حضره وكتب
فأنا أحتمل املسؤولية على ذلك، من حبثي استقباال أنه من تأليفه و تبني أنه فعال ليس 

 لكليةلن تكون املسؤولية على املشرف من جلنة املناقشة يف قسم تعليم اللغة العربية و 
 . جبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنجبامعة موالنا مالك إ التعليمرتبية و العلوم 

 
 3102  سبتمرب 33 ،جماالن 

  الباحث

 تارمياناحممد ديانوا األبرار 
 01001101: رقم القيد   



 حمتويات البحث
 
 

 أ  الشعار
 ب   اإلهداء

 ج   كلمة الشكر والتقرير
 ه   مشرف البحثتقرير 

 و  تقرير جلنة املناقشة 
 ز    تقرير رئيسة قسم تعليم اللغة العربية

 ح   استشارة املسرف
 ط  إقرار الطالب 

 ي  مستخلص البحث العربية 
 ك  مستخلص البحث األجنبية 

 ل   اإلجنليزيةمستخلص البحث 
 م  حمتويات البحث 

 
 

 مقّدمة: الباب األوىل
 0   خلفية البحث -أ

 2  سئلة البحث أ -ب
 2  أهداف البحث  -ج
 0   فروض البحث -د
 0   فوائد البحث -ه



 8   حدود البحث -و
 0   حتديد املصطلحات -ز
 01  الدراسة السابقة  -ح

 منهجية البحث: البحث الثاين     
 02   البحث ومنهجمدخل  - أ

 02   جمتمع البحث  - ب

 00   أدوات مجع البيانات -ج
 00   املالحظة .أ

 06   املقابلة .ب
 06   االختبار .ج

 00   مصادر البيانات -ح
 00   أسلوب حتليل البيانات -خ
 30  مراحل تنفيد الدراسة -ز

 اإلطار النظري: الثاينالباب 
 32  تعليم مهارة الكالم - أ

 32   الكالممفهوم مهارة  .0
 38   أمهية تعليم مهارة الكالم - ب
 21   أهداف تعليم مهارة الكالم - ج
 22   وسائل  تعليم مهارة الكالم - ح
 20   اختبار مهارة الكالم  - خ
 20   التعليم إسرتاتيجية - د
 22   تعريف لعب األدوار - ذ
 20   نهج لعب األدوارم - ر



 20   املزايا والعيوب لعب األدوار - ز
 00   خطواة التعليم لعب األدوار - س

 عرض البينات وحتليلها: الباب الثالث
 02   عرض البيانات -أ

 02   املوقع اجلغرايف. 0 
 02   تاريخ تأسيس املدرسة. 3 
 00   أهداف املدرسة. 2 
 06   املنهج الدراسي. 2 
 00   حالة املعلمني ومتعلمني. 0 

 لعب اإلدوار إسرتاتيجيةعن تطبيق : املبحث الثاين
 08   البيانات حتليلهاعرض   -أ

 61  "املطعم" لعب األدوارب تعليم مهارة الكالم إسرتاتيجيةتطبيق . 0     
 00   مصادر البيانات. 3     

 02  نتائج االختبار وحتليلها  -ب
 80   التجريبيةلمجموعة ل مقارين بني اإلختبار القبلي والبعدي .2
 80   التجريبيةلمجموعة لنتائج االختبار القبلي والبعدي  .2
 03  باختبار اإلحصائي  عن اختبارين عرض حتليل البيانات .0
 00   ج اإلختبار للمجموعتنيختليل نتائ. 6     
 013   البحثمناقشة . 0     

 ختتاماال: الباب الرابع
 010   اخلالصة - أ

 010  كيفية تطبيق اسرتاتيجية تعليم مهارة الكالم بلعب األدوار  .0

 010  فعالية تطبيق اسرتاتيجية تعليم مهارة الكالم بلعب األدوار  .3



 018   املقرتحات-ب
 010  مراجع العربية  -ج
 000  مراجع األجنبية  -د

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مستخلص البحث

بالتطبيق على مدرسة احلميدية املتوسطة ) تطبيق إسرتاتيجية تعليم مهارة الكالم بلعب األدوار .3102 حممد، ديانوا األبرار تارميانا
قسم التعليم اللغة العربية كلية العلوم الرتبية والتعليم جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية  .(اإلسالمية  كوندانج لكي ماالنج

 .احلكومية ماالنج

 .ريالدكتور سالمت دارين املاجست: اإلشراف

  تعليم املهارة الكالم، لعب األدوار :الكلمات الرئيسية

يف  هاراتاملم يتعل .يف تعليم اللغة العربية امهم شيئا تكون ليتهارة الكالم هي مهارة األساسية اتعليم امل
التعب و لكسالن، يشعرون باالتعلم التالميذ متنوعا، حيت يف عملية التعليم و أقل و  أقل إبداعا احلميديةمدرسة 

 تطبيقمن خالل  يعين سرتاتيجية املناسبةاإل إختار الباحث، لذلك .وامللل والسيما يف عملية التعليم اللغة العربية
 .لعب األدوارب الكالم مهارة تعليم اسرتاتيجية

تطبيق ما فعالية و  ،؟تطبيق إسرتاتيجية تعليم مهارة الكالم بلعب األدواركيف   هيالبحث  أسئلة  
تطبيق إسرتاتيجية تعليم مهارة كيفية معرفة  هي  وأهداف البحث.  ؟إسرتاتيجية تعليم مهارة الكالم بلعب األدوار

 .تطبيق إسرتاتيجية تعليم مهارة الكالم بلعب األدوارفعالية معرفة  ،األدوارالكالم بلعب 

 إسرتاتيجية تطبيقبعد  نافعةعليم مهارة الكالم زيادة و أن قدرة التالميذ يف تهي  هذا البحثمن  الفرضية  
 على صناعةيب يالتجر تتبع الباحث يف كتابة هذا البحث باملدخل الكمي املنهج  .األدوار بلعب الكالم مهارة تعليم
من هذا البحث يعين  جمتمع البحثإما (. التجريبة و الضابطة)جمموعتني  يفتبار القبلي واإلختبار البعدي اإلخ

و عينات على هذا . موعة الضابطةاجملصف السابع ب كالموعة التجريبة و اجملصف السابع ب كالالتالميذ يف 
 . تالميذا 00البحث يعين 

 يفالتالميذ على مهارة الكالم قدرة : اجملموعة الضابطةاجملموعة التجريبية و  بنيهناك الفرق نتائج البحث   
اجملموعة  يفالتالميذ على مهارة الكالم قدرة  إما (.82،062) القيمة علىجدا  بشكل جيد اجملموعة التجريبية

 tأن نتيجة  هي مهارة الكالم بلعب األدوارتطبيق إسرتاتيجية تعليم  إما فعالية (.60،30) القيمة الضابطة على
% 6من نتيجة املستوى  كذالك أكرب  0،200% = 0أكرب من نتيجة املستوى املعنوي  00،620= اإلحصائي

 تطبيقمقبول أي أن فروض هذا البحث مقيول، وخالصتها أن  H1و  Hoلك مبعىن أن مردود وذ 3،366= 
 .هي فعالية األدوار بلعب الكالم مهارة تعليم إسرتاتيجية

 

 



ABSTRAK 

Dayanu Al-Abror Tarimana, Muhammad, 2014. Penerapan Sterategi 

Pembelajaran Keterampilan Berbicara dengan Role Play di MTs. Al-Hamidiyah 

Putat-lor Gondonglegi Malang Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Pembimbing: Dr Slamet Daroini., M.A 

Kata Kunci: Role Play dan, Pembelajaran Keterampilan Berbicara 

 Pembelajaran keterampilan berbicara merupakan keterampilan dasar yang 

menjadi bagian penting dalam pembelajaran bahasa arab. Melalui berbicara, 

seseorang dapat menyampaikan pemikirannya kepada orang lain. Pembelajaran 

keterampilan berbicara di MTs. Al-Hamidiyah kurang kreatif dan variatif, 

sehingga dalam proses pembelajaran seringkali siswa merasa malas, jenuh dan 

bosan dalam proses pembelajaran terlebih lagi dalam pembelajaran bahasa arab. 

Oleh karena itu peneliti memilih strategi dan metode yang sesuai yaitu dengan 

menerapkan metode role play dalam pembelajaran keterampilan berbicara. 

 Rumusan masalah: 1). Bagaimana penerapan sterategi pembelajaran 

keterampilan berbicara dengan role play di MTs. Al-Hamidiyah Putat-lor 

Gondonglegi Malang? 2). Bagaimana efektifitas penerapan sterategi pembelajaran 

keterampilan berbicara dengan role play di MTs. Al-Hamidiyah Putat-lor 

Gondonglegi Malang? tujuan penelitian ini: 1). Bagaimana penerapan metode role 

play dalam pembelajaran keterampilan berbicara siswa. 2). efektifitas penerapan 

metode role play dalam pembelajaran keterampilan berbicara siswa. 

 Hipotesa penelitian ini adalah kemampuan siswa dalam pembelajaran 

keterampilan berbicara meningkat dan efektif. Penelitian ini menggunakan 

prosedur eksperimen dengan mendesain pre-test dan post-test terhadap kelompok 

(eksperimen dan kontrol). Populasi penelitian ini, siswa kelas VII B (eksperimen)  

dan siswa kelas VII A (kontrol). Sample yang di ambil peneliti adalah 77 siswa. 

 Hasil penelitian ini ada perbedaan antara kelompok eksperimen dan 

kelompok control: 1). Kemampuan berbicara siswa pada kelompok eksperimen 

sangat baik dengan nilai rata rata (83,763). 2). Sedangkan kemampuan berbicara 

siswa pada kelompok kontrol dengan nilai rata rata (61,25). 3). Adapun tingkat 

efektifitas penggunaan metode role play dalam pembelajaran keterampilan 

berbicara mencapai nilai t hitung (11.647) yang lebih besar dari nilai t table pada 

tingkat 0.01 (1.531) dan pada tingkat 0.06 (2.266). hal ini menunjukkan bahwa 

penerapan metode role play terbilang efektif. 

 



ABSTRACT 

Dayanu Al-Abror Tarimana, Muhammad, 2014 Application of Strategy In 

Learning Speaking Skills With Role Play in Islamic Junior High School. Al-

Hamidiyah Putat-lor Gondonglegi Malang Department of Arabic Language 

Education Faculty of Education and Teaching State Islamic University of Maliki 

Malang. 

Advisor: Dr. Slamet Daroini, M.A 

Keyword: Role and Play, Learning Speaking Skills 

Learning speaking skills are basic skill that an important part of of 

learning Arabic. Through speaking, a person can to express ideas to others. 

Learning speaking skills in MTs Al-Hamidiyah less creative and varied, so that 

the learning process often students feel lazy, tired and bored in the learning 

process especially in learning Arabic. Therefore, researchers choose appropriate 

strategies and methods, namely by applying the method of role play in teaching 

Speaking skills. 

 Formulation of the problem: 1). How the Application of Strategy In 

Learning Speaking Skills With Role Play in Islamic Junior High School. Al-

Hamidiyah Putat-lor Gondonglegi Malang? 2). Effective Application of Strategy 

In Learning Speaking Skills With Role Play in Islamic Junior High School. Al-

Hamidiyah Putat-lor Gondonglegi Malang? Destination of this study: 1). How is 

the Application of Strategy In Learning Speaking Skills With Role Play in Islamic 

Junior High School. Al-Hamidiyah Putat-lor Gondonglegi Malang. 2). effective 

Application of Strategy In Learning Speaking Skills With Role Play in Islamic 

Junior High School. Al-Hamidiyah Putat-lor Gondonglegi Malang. 

 The hypothesis of this study is the ability of students in learning speaking 

skills increased and effective. This study uses experimental procedure by 

designing a pre-test and post-test for group (experimental and control). The 

population of this study, students of class VII B (experimental) and the students of 

class VII A (control). Sample were taken researcher is 77 students. 

 The results of this study there is a difference between the experimental 

group and the control group: 1). speaking skills of the students in the experimental 

group very well with the average value (83.763). 2). While speaking ability of 

students in the control group with an average value (61.25). 3). The degree of 

effectiveness of the use of role play method in learning speaking skills reach t 

value (11,647) which is greater than table value t at the 0.01 level (1,531) and at a 

rate of 0.06 (2266). This is indicates that the application is fairly effective method 

of role play. 
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 األول الباب

 البحث  ومنهجية أساسيات

 أساسيات البحث: املبحث األول

 خلفية البحث -أ 
للغة العربية أربعة فنون وهي االستماع  والكالم والقراءة والكتابة، اإن 

، والكالم من املهارة األساسية، اليت الكالم الفن الثاين بعد االستماعويعترب 

، لكالم منزلة كبرية يف حياة البشرول. األجنبيةيسعى الطالب إىل إتقاهبا يف اللغة 

لة االتصال بني الناس تصاالت بني اجملتمع ألنه وسيوله دور هام يف جمال اإل

مع ذلك هي لتنظيم حياهتم وقاضاء حوائجهم، و ، أحد بأحد بعضهم ببعض

 . ن  أو مكاناضرورة من ضرورات احلياة، إذ الميكن االستغناء عنه يف أي زم

احلاجة إىل هذه املهارة يف الفرتة األخرية، عندما زادت  دتولقد اشت

، ة مبكان عند تعليم اللغة العربيةمن الضرور و . ية االتصال الشفهي بني الناسأمه

مدرس االهتمام باجلانب الشفهي، وهذا هو ااالجتاه، الذي نرجو أن يسلكه 

بالعربية، ألن العربية  من التكلم  التالميذاألول، متكني  اللغة العربية، وأن جيعلهم

لغة اتصال، يفهمها ماليني الناس يف العامل، وسيلة االتصال بني الناس بعضهم 

ببعض لتنظيم حياهتم وقضاء حوائجهم، ومع ذلك هي ضرورة من ضرورات 
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احلياة وال حجة ملن يهمل اجلانب الشفهي، ويهتم اجلانب الكتايب، مدعيا أن 

 . هلا، وال أحد يتكلمها اللغة العربية الفصيهة ال وجود 

اللسان عما تعلمة اإلنسان عن طريق االستماع والقراءة  والكالم ترمجة

والكتابة، وهو من العالمات املميزة لإلنسان فليس كل صوت كالما، ألن 

،  بعض احلروف الكالم هو اللفظ واإلفادة، واللفظ هو الصوت املشتمل على

 . عاين، على األقل يف ذهن املتكلمعلى معىن من امل مادل: كما أن اإلفادة هي

  املتوسطة احلميديةدرسة يف م" ب " الظاهرة يف الصف السابع هذه 

 درسة املبتدءون من متخرجم التالميذكثري من  .اإلسالمية كوندانج لكي ماالنج

(SD) اللغة العربية، وعدم دافع التعليم ليتبع التعليم اللغة العربية  وهم مل يعرفون

 . خاصة يف تعليم مهارة الكالم

خاصة يف تعليم مهارة  يف تعليم اللغة العربية التالميذب عدم دافع السب

عدم وسيلة التعليمية التعليمية على وترية واحدة و  اسرتاتيحيةالكالم هي 

 التالميذكثري من   .مدرس اللغة العربية خاصة يف تعليم مهارة الكالم إلستعمال

 .ليتبع تعليم اللغة العربية وكسالن يشعرون امللل

                                                           
1
مؤسسة : الرياض) دروس دورات التدربيبة ملعلمي اللغة العربية لغري الناطقني هباعبد الرمحن بن إبراهيم الفوزاين ،   

 . 41، (ه1 1 الوف اإلسالمي، 
2
 . 58، ( 99 دار السلم، : الرياض )،  .، طاملهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تدريسهاأمحد فؤاد عليان ،   
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تطبيق ية هي ر احدى من وسائل التعليمباحث بإختيايم المولذا تص

اليت يساعد أن يبلغ املعلومات من  بلعب األدوار اسرتاتيجية تعليم مهارة الكالم

واحدى يف تعليم اللغة العربية خاصة يف تعليم مهارة الكالم،  لتالميذامدرس إىل 

 .تالميذللالعربية من فوائد وسائل التعليمية هي ينبت دافع التعليم 

ال باللغة عن يف هذه احلالة، تصبح الكالم مهارة بديلة يف االتصو 

تصيح  مفيدا، وبالتايلح عليمها وتعلمها أمرا ضروريا و يصباملهارات الشفوية و 

 .هدفا  رئيسيا من أهداف تعليم اللغة األجنبية

% 98فهي يشّكل وذكر كثري من الدراسات والبحوث أن التعبري الش

، ورمّبا تزداد هذه النسبة يف الشعوب اليت معظمها األمّيون من التواصل اللغوي

والشك أن الكالم من أهم ألوان النشاط اللغوى  .4كتابةلواجلهالء بالقراءة وا

من الرجال والنساء، فالناس يستخدمون الكالم أكثر من الكتابة  كبار والصغارلل

إن الكالم  " ليان يف كتابة املهارات اللغويةكما قال أمحد فؤاد ع  .1يف حياهتم

لذلك  .8"كوسيلة إفهام سبق الكتابة يف الوجود، فاإلنسان تكلم قبل أن يكتب

                                                           
3
، (004 مكتبة الوهبة، : القاهرة )،  .، ط فنّياتة واسرتاتيجياته وأساليب تعليمة: احلواراللبودي،  مىن إبراهيم  

 0 . 
 
 . 58، ( 00 دار الفكر العريب، : القاهرة)،  .، ط تدريس الفنون اللغة العربيةعلى أمحد مدكور،   

 ، .أمحد فؤاد عليان ، املرجع نفسه  8



  
 

من يعترب وتكون دورا مهما يف اجملتمع و ان أن الكالم أكثر األفعال يف حياة اإلنس

يف تعلم  التالميذاح مهارات اللغوية العربية األربعة، وهو معيار أساسي لنجأهم 

، وقيل من يتكلم بطالقة يف تعبري عما خطر يف فكره، فقد جنح يف اللغة العربية

   .تعلم اللغة، وبالعكس

إسرتاتيجية تعليم مهارة الكالم تطبيق يصف هذا البحث عن ف إىل هذه احلقائق نظرو 
بالتطبيق على مدرسة احلميدية املتوسطة اإلسالمية  كوندانج لكي ) بلعب األدوار

 .(ماالنج

 أسئلة البحث -ب 
  :مشكالت هذا البحث كما يلي الباحث دفحدّ  ،عتمادا على خلفية البحثإ
 بالتطبيق على) تطبيق إسرتاتيجية تعليم مهارة الكالم بلعب األدواركيف  . 

 ؟ (مدرسة احلميدية املتوسطة اإلسالمية  كوندانج لكي ماالنج

بالتطبيق على ) تطبيق إسرتاتيجية تعليم مهارة الكالم بلعب األدوارما فعالية  . 

 ؟ (مدرسة احلميدية املتوسطة اإلسالمية  كوندانج لكي ماالنج

 أهداف البحث -ج 

 :هذا البحث إىل حتقيق األهداف التاليةوتتمثل 

بالتطبيق ) تطبيق إسرتاتيجية تعليم مهارة الكالم بلعب األدواركيفية  معرفة . 

 .(على مدرسة احلميدية املتوسطة اإلسالمية  كوندانج لكي ماالنج
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بالتطبيق على ) تطبيق إسرتاتيجية تعليم مهارة الكالم بلعب األدوارمعرفة  . 

 .(مدرسة احلميدية املتوسطة اإلسالمية  كوندانج لكي ماالنج

 
 ثفروض البح   -د 

 التالميذعلى بلعب األدوار تعليم مهارة الكالم  جيةاالسرتاتيبتطبيق هذه  - 

كوندانج لكي   اإلسالمية املتوسطة احلميديةصف السابع يف مدرسة اليف 

 .الوظيفي يف العربيةالكالم  عند التالميذكفاءة   رتقيةلتستطيع ماالنج 

يف الكالم الذين يتعلمون اللغة العربية  التالميذالكفاءة هناك الفرق  - 

الذين يتعلمون  التالميذمع  باسرتاتيجية تعليم مهارة الكالم بلعب األدوار

 .اسرتاتيجية تعليم مهارة الكالم بلعب األدواربدون تطبيق 

 
 فوائد البحث -ه 

تطبيقية كما ئج إجيابية من النواحي النظرية و يف هذا البحث أن يأيت بنتا نرجوا

 :يلي

 :من الناحية النظرية - 
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ا البحث أن يكون إسهاما يف ترقية يرجي يف هذمن الناحية النظرية،  . أ

 .مهارة الكالم

 تعليم تطبيق اسرتاتيجية الفعاليةاملعّلم عن زيادة املعرفة للطالب و   . ب

 .لعب األدوارب مهارة الكالم

 :من الناحية التطبيقية - 

 :يف هذا البحث أن يكون مفيدا نرجوا

  
 للباحث - أ

بإعطاء الباحث املزيد من املعلومات يف تطبيق نظرية تدريس  - 

 .املهارات اللغوية والوسائل املستخدمة فيه

كمرشحة لتدريس اللغة العربية يف   تدريب حواس الباحث - 

 .املدرسة

 
 للمدرس - ب
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أن يكون هذا البحث بعد إجنازه مرجعا من مراجع التدريس  - 

مهارة الكالم بلعب اسرتاتيجية تعليم مهارة الكالم بإستخدام 

 .األدوار

حث املعلومات اإليضافية لتطوير أن تعطي نتائج هذا الب - 

كندانج اإلسالمية   املتوسطة احلميدية مدرسة ترقية قدرات و 

 .ء تدريس مهارة الكالميف إجرا لكي ماالنج

 

 للمعلمني    -ج

أن يكون هذا البحث أساسا للمعلمني يف تطبيق الطرائق  - 

اسرتاتيجية تعليم مهارة الكالم بلعب املهتمة باستخدام 

 .األدوار

 لمني يف تعليم مهارة الكالم اسرتاتيجيةأعطاء الفرصة للمع - 

 .أكثر فعالية

 

 للتالمذ     -د
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أعطاء الفرصة للتالميذ يف ترقية مهارة الكالم بوسيلة أكثر  - 

 .فعالية وجاذبية

 
 حدود البحث   -و 

املتوسطة  احلميديةمدرسة د مكان البحث تتحدّ  :احلدود املكانية  - 

 نه هذه املدرسةأل يف فصل السابع كوندانج لكي ماالنجاإلسالمية  

 .متحيزة يف تعليم مهارة الكالم

تطبيق  " حتدد الباحث املوضوع يف هذا البحث :احلدود املوضوعية - 

بالتطبيق على )إسرتاتيجية تعليم مهارة الكالم بلعب األدوار 

" (اإلسالمية  كوندانج لكي ماالنجمدرسة احلميدية املتوسطة 

لكن تركز الباحث يف تعليم مهارة الكالم من ناحية نطق األصوات 

العربية نطقا صحيحا واستخدام املفردات املناسبة وطالقتها يف إداء 

والوسائل والتقومي  سرتاتيجيةمن جهة األهداف واال الكالم الوظيفي

 .يف تعليم مهارة الكالم
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مدرسة  حتدد الباحث املوضوع يف هذا البحث يف :نيةااحلدود الزم - 

صف اليف  كوندانج لكي ماالنجاإلسالمية  املتوسطة  احلميدية

 .1 0 -4 0 يف السنة الدراسية يعقد هذا البحث ، السابع

 
 حتديد املصطلحات -ز 

نقده  وحتليل ما هو مكتوب و  ،فهمهاهي نطق الرموز و  الكالممهارة 

 ،و االنتفاع يف املواقف احليوية ،يف حل املشكالتاإلفادة منه و  ،هوالتفاعل مع

 .يف هذا البحث عدد من املصطلحات ويستخدم .املتعة النفسية باملقروءو 

 :ف الباحث املصطلحات املستخدمة كما يلير عولتسهيل البحث سوف ي

األصوات اليت يعرب لكفاءة لدى اإلنسان من األلفاظ و هي ا: مهارة الكالم  - 

 .اخلطابةاحلوار واحملادثة و  اسرتاتيجيةهبا عن شيئ يعين ب

فيه أهداف الذي يسري إىل إستخدام املدخل و  التعليم :التعليم اسرتاتيجية  - 

 . إدارة الفصولأنشطة التعليم، بيئة التعليمية و التعليمية، 

لفرحة يها األهداف، احلكم و فو  (املسرحية) احلركة لعب :األدوار لعب  -4

 .(951 جيل هدفيل، ) التالميذ
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ارس اليت تقع يف قرية فوتات لور  أسم من السماء املد: احلميديةمدرسة   -1

 .كوندانج لكي ماالنج جاوا الشرقية إندونيسيا

 
 الدراسة السابقة -ح 

حبوث  أربعة، ذكر الباحث من الدراسات السابقة الىت تتعلق مبهارة الكالم  وما حوهلا 

 : هيعلمية و 

تطبيق البطاقة املوضية لتنمية كفاءة مهارة الكالم " سيت ألفي سيدة املتعالية  - 

" املتوسطة الإلسالمية فوتات لور كوندانج لغي ماالنج احلميديةباملدرسة 

جتد أن تطبيق البطاقة املوضية لتنمية كفاءة مهارة الكالم  نتائج البحث.   0 

أمثر نتائج جيدة، قد حقق تنمية  كفاءة مهارة الكالم ألن هبذه الوسائل 

التعليمية تساعدهم على جناح التعلم برتكيب عالقات مرتابطة مفيدة راسخون 

إشباع و  بني كل ما تعلمه، والوسائل يف تلك العملية تؤدي إىل إهتمام املتعلم

أن يتكلمون من اللغة العربية، وألن عملية  التالميذحوائجة للتعلم، حىت يستطيع 

واعتمادا على إجابات اإلختبارين يعين . التعليم والتعلم إنتهت يف ظروف حسن

كفاءة   رتقيةمن اإلختبار القبلي واإلختبار البعدي بتطبيق تطبيق البطاقة املوضية ل
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حية عليم إجابتني ويتعلمون حبّماسة و يف الت التالميذمهارة الكالم فعال، وجعل 

 .ورغبة وليس امللل

دراسة وصفية على طالب )تعلم مهارة الكالم باستخدام املناظرة " شفائية  - 

.   0 " مركزي ترقية اللغة األجنبية بواليو البيان يف معهد نور اجلديد اإلسالمي

باسرتاتيجية املناظرة حتتوي  تكون عملية تعلم مهارة الكالم(.  ) نتائج البحث

مشكلة الطالبات يف تعلم مهارة (.  . )على إجراء املرافق وإجراء الطالبات

. الكالم باسرتاتيجية املناظرة حتتوي على قلة املفردة لدى الطالبات ألهنا مبتدء

وحل املشكالت جيب على الطالبات أن يدرسن وميارسن فتح املعجم كي (. 4)

 .لزاد تكلم اللغة العربية و جيب عليهن ممارستها كل يوم ميلكن مفردة كثرية

تعليم مهارة الكالم باللغة العربية يف املدرسة الثانوية اإلسالمية  " مفتاح اهلدى -4

أن تعليم مهارة الكالم باللغة العربية يف تلك . 004 " احلكومية باسوروان

حث مل يتمكن حتقيق املدرسة الثانوية اإلسالمية باسوروان اليت يقوم فيها البا

نقصان فرصة املدرس لنيل غايته غري واضع و : رة، واملشكالتغايته املقر 

 .املعلومات احلديثة عن تعليم مهارة الكالم باللغة العربية
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استخدام وسائل الصور يف تعليم مهارة الكالم يف مدرسة املعارف " عمر الفارق  -1

أكثر من الطلبة اتفقوا بأن  أن.   0 " املتوسطة اإلسالمية سنجاساري ماالنج

 .1ام الصور يف تعليم مهارة الكالماستخد

فعالية استخدام لعب األدوار يف تنمية مهارة الكالم    00 حممد أسعدي،  -8

اإلسالمية احلكومية بيطان بروبولنجو جاو  حبث جترييب يف املدرسة املتوسطة)

هو املنهج التجرييب باملدخل الكمي، وجرى  ومنهج هذا البحث (.الشرقية

، املقابلة: واألدوات جلمع البيانات هي. الباحث على سبعة لقاءات

أما نتائج البحث فتدل على ان استخدام لعب األدوار . واالستبانات، واالختبار

الطلبة يف نطق األصوات السليمة واستعمال املفردات  فعال يف ترقية كفاءة

 .الكالم بطالقةاملناسبة واداء 

فعالية استخدام لعب  :وضوعامل الباحث يف كدراسة السابقة دراسة بني الفرق أما

حبث جترييب يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية )األدوار يف تنمية مهارة الكالم 

تطبيق اسرتاتيجية تعليم : ودراسة الباحث يف املوضوع(. بيطان بروبولنجو جاو الشرقية

                                                           
6
جامهة موالنا مالك : ماالنج )، رسالة سارجنا ائل الصور يف تعليم مهارة الكالماستخدام وس، عمر الفارق 

 (  0 ، ماالنجإبراهيم اإلسالمية احلكومية 
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بالتطبيق على مدرسة احلميدية املتوسطة اإلسالمية كوندانج ) الكالم بلعب األدوارمهارة 

 .لكي ماالمج

  :يه اجلديدة السابقة الدراسات بني العالقة أماو 

تعليم مهارة  تيجيةبإسرتا سواء قبلها قام قد اجلديدة الدراسات ذهه أن . أ

 دة،كاملآ ،كالعناصر ،التطبيقها يف فرقها لكنو الكالم بلعب األدوار 

 .سةار الد مرحلة يفو  ولقاء الوجه على التالميذ، كالوسائل،

 .السابقة الدراسات تكرار مل الدراسات ذهه وأن . ب

 الكالم ارةمه  تعليم تيجيةإسرتا على الدراسة ذهه من هلدفا من ىر يو  . ت

 ،جاحلميدية املتوسطة األسالمية كوندانج لكي ماالن مدرسة يف بلعب األدوار

 املنهجالكمي املدخل بإستخدام  ميالتعليم والتقو  عملية مراقبة لخال من

 .التجرييب

 منهجية البحث: البحث الثاين

حتليل البيانات إلجابة اجملموعة و العام إلستخدام  اسرتاتيجيةمنهج البحث هو 

 :املستخدمة يف هذا البحث يعين أما بنسبة االسرتاتيجية. مشكالت

 
 



1  
 

 منهجهمدخل البحث و  -أ 

 (Kuantitativ approach) الكميلمدخل ب  يف كتابة هذا البحث الباحث تتبع

البيانات  مجع الرتكيز علىهو  الكميالبحث . (Experimen method) يبيالتجر  نهجامل

هتدف إىل دراسة العالقة هو البحث الذي  التجريباملنهج  .8(البيانات الرقم)الكمي

 الباحث قد اخرت. ه التجرييبمن شبالباحث يستخدم نوع ، السببية مع تالعب املتغريات

 السببيةلنظر عالقة  كون منهج البحث ألن يساعد الباحثهذا شبه التجرييب ت

 .املوجودة جمموعة متنوعة من احلاالت من( كاوسال)

 

 جمتمع البحث -ب 

  املتوسطة احلميدية مدرسةيف فصل السابع  التالميذع يمج منحث جمتمع الب

عشوائية  اسرتاتيجيةباستخدام . م1 0 -4 0 لعام ا كندانج لكي ماالنج

Random))  إلختيار أعضاء اجملموعة، الكن هلا احلدود يف قياش متغرية(Variable) 

عين الىت تتكون من فصلتني ي. الكمي وحيتاج الباحث 5.(pre-test)اإلختبار القبلي 

بية موعة التجر كاجل "ب"ويسمى فصل  ".ب" السابعو الفصل " أ "  السابعالفصل 

                                                           
7
  Rahmatdjoko Prodopo, Metodologi Penelitian Sastra.(Yogyakarta: Hanindit Agraha 

Widya.2001), hal :1  
8
  Emzir, Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data (jakarta: rajawali press.2010),129  
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مجيع و . تالميذا 10 عددهمضابطة و الموعة كاجل  " أ" فصل ال، و تالميذا 48وعددهم 

 .تالميذا 88عددهم 

 
 البياناتمجع أدوات  -ج 

وات مجعها وجلمع ستخدم الباحث أدوللحصول على البيانات احملتاجة في

 :الباحث يف هذا البحث األساليب اآلتية البيانات استخدم

 
 املالحظة . أ

تخدمها اإلنسان العادي يف اكتسابه سبالوسيلة اليت ي تعترب املالحظة

. يشاهده أو يسمع عنهخلرباته ومعلوماته حيث جيمع خرباته من خالل ما 

. 9الحظاته أساسا ملعرفة واعية أو فهم دقيق لظاهرة معينةولكن الباحث حني ي

عن سلوك  البياناتالباحث يف هذا البحث هي جلمع  واملالحظة يستخدمه

يف عملية تعليم اللغة العربية  ذ وعملية التعليم والتعلم واملشكالتالتالمي

يف  ومدرس اللغة العربية املدرسة مدير ، احلصول عليها من خاللوتعليمها

 .مدرسة احلميدية املتوسطة اإلسالمية كوندانج لكي ماالنج

 
                                                           

9
 49 ، (958 دار الفكر، : عمان)أساليبه -أدواته-البحث العملي، مفهوهةذوقان عبيدات وعبد الرمحن عدس وكايد عبد احلق،  
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 املقابلة . ب

املعلومات تعترب املقابلة استبيانا شفويا يقوم من خالله الباحث جيمع 

والبيانات الشفوية من املفحوص، وهي أداة هامة للحصول على املعلومات من 

واملقابلة يستخدمه الباحث يف هذا البحث هي . 0 خالل مصادرها البشرية

لية تعليم اللغة العربية وتعلمها، جلمع البيانات عن احلاجات واملشكلة يف عم

درسات يف مدرسة احلميدية احلصول عليها من خالل مدير املدرسة ومدرس وم

 .املتوسطة اإلسالمية كوندانج لكي ماالنج

 اإلختبار. ج

االختبار  الباحث إستخدم .  أو عملية لتحديد القيمة اإلختبار هو فعل

 .لتنمية على تعليم اللغة العربية التالميذجلمع البيانات املتعلقة مبهارة 

لتعريف  واالختبار البعدي ،  التالميذلتعريف قدرة  القبلي االختبارهذا  

الباحث االختبار القبلي  إستخدم .4 بعد هناية الربنامج التعلم التالميذالقدرة 

قبل تطبيق على تعليم اللغة العربية  لرتقيةمشكالهتم و  التالميذملعرفة قدرة 

األجواب، كما استخدم الباحث بإسرتاجية األسئلة و  لعب األدوار اسرتاتيجية

                                                           
10
 Ibid (9) 

11
 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan (Jakarta: PT rajagrafindo persada, 2009), 01 

12
 Abdul Hamid, Mengukur kemampuan bahasa arab untuk study islam (Malang: UIN Press: 2010 

13
 Ibid,12 
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مشكالهتا لتنمية بعد تعليم اللغة العربية و  التالميذاالختبار البعدي ملعرفة قدرة 

من التطبيق، واألسئلة  تعليم مهارة الكالم بلعب األدوار تطبيق إسرتاجية بعد

 .األجوابو 

املتوسطة األسالمية   احلميديةقام الباحث باالختبار القبلي يف املدرسة  

ي بعد أن متت لباحث باالختبار البعدكما قام اكوندانج لكي ماالنج  

 . من كل الدور التجريبية

الرسم البياين  ايف االختبار ومؤشراته هي كم التالميذأما معيار جناح 

 1 :االيت

 (1.1)اجلدول 

 ختباريف اإل التالميذمعيار جناح 

 (%)النسبة املائوية  مدى الدرجة املستوى الرقم

 %00 -%90 00 -90 ممتاز  

 %59-%50 59-50 جداجيد   

 %89-%80 89-80 جيد 4

 %19-%10 19-10 مقبول 1

                                                           
14
 M. Soenardi Djiwantoro, Tes Bahasa Dalam Pengajaran, (Bandung: ITB Bandung, 1996) Hal:30 
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 %89-%0 89-0 ضعيف 8

 

 :8 هي كما الرسم البياين االيت مؤشرات اختبار الكالمأما معيار 

 (1.1)اجلدول 
 مؤشرات اختبار الكالم

 النطق - 

 النتيجة املعيار الرقم

 40-   الصحيح يف نطق اللغة  

 0 -   نطق اللغةاخلطء القليل يف   

 0 -  يصعب فهمه لكثرة أخطاء نطق  4

 
 املفردات اللغوية - 

 النتيجة املعيار الرقم

 48-   يستخدم املفردات الصحيحة يف الكالم  

 0 -  يستخدم بعض املفردات يف الكالم  

 

                                                           
15
 إختبار الكالم يف جمموعة التجريبة و جمموعة الضابطة ملؤشرات أهداف التدريس مهارة الكالم 
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 الطالقة -4

 النتيجة املعيار الرقم

 48-   يتحدث بطالقة كأهل اللغة  

 0 -  قصريةيتحدث بفرتة   

   

 مصادر البيانات - ح

 :هي تأخذ الباحث البيانات اليت

 :البيانات األساسية - 

 .التالميذنتيجة التعليم مهارة الكالم  - أ

 ةاملتوسط احلميديةدرسة مب السابعيف الفصل  التالميذ - ب

 .جاوى الشرقية ماالنجاإلسالمية كوندانج لكي 

   :البيانات اإلضافية - 

عن البيانات املتعلقة بأحوال  تأخذ الباحث: مدير املدرسة - أ

 .املدرسة كتطوير املدرسة وتارخيها

 
 أسلوب حتليل البيانات   - خ
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  (statistic deskriptif)ستخدم الباحث التحليل البيانات هي اإلحصائ الوصفيي

توضيح عن البيانات اليت  لتحليل البيانات اإلحصائية بالوصف أو ستحدمهاياليت 

 .1 بالفعل كما هو بدون التخليل للعام قد مجعه

 8 :التايل (t-test)التعلم للمجموعتني تقام الرموز  ةولتحليل مستوى فروق نتيج

 

 

 

 .ةيبياملقياس املعديل من اجملموعة التجر   =       

 .املقياس املعديل من اجملموعة الضابطة =       

 .ةيبيالتجر  عدد التنوعي يف كل النتائج من اجملموعة =     

 .عدد التنوعي النتائج من اجملموعة الضابطة =     

 .ةيبيعدد التالميذ يف اجملموعة التجر  =       

 .عدد التالميذ يف اجملموعة الضابطة =      

 

                                                           
16
 Sugiyono, metodolohi penelitian pendidikan kualitatif, kuantitatif dan R&D (Bandung: Penerbit 

Alfabeta, 2009), 207-208. Anas, pengantar, 314 
17
 Sugiyono, metodolohi penelitian pendidikan kualitatif, kuantitatif dan R&D (Bandung: Penerbit 

Alfabeta, 2009), 207-208. Anas, pengantar, 314 
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 :أما الفروض من هذا الرموز يعين

يف الفصل  لعب األدوارتوجد الفرق بني تدريس مهارة الكالم باستخدام      =

يف ( أ-8) السابعيف الفصل  لعب األدواروبدون استخدام ( ب-8) السابع

 .املتوسطة اإلسالمية كوندانج لكي ماالنج احلميديةمدرسة 

يف الفصل  لعب األدوارتوجد الفرق بني تدريس مهارة الكالم باستخدام  ال     =

يف ( أ-8) السابعيف الفصل  لعب األدواروبدون استخدام ( ب-8) السابع

 .املتوسطة اإلسالمية كوندانج لكي ماالنج احلميديةمدرسة 

 
 مراحل تنفيذ البحث -ز

 :املراحل األولية هي - أ

 .حتديد جمتمع البحث - 

 لتأثري التجريبية، وهي التجريبيةوبعد حتديد عينة البحث، مث حتديد  - 

 .تغري التابعاملتغري املستقبل يف م

  .حتديد املدة البحث -4

 .التجريبيةحتديد مكان  -1

 :املراحل التجريبية اآلتية - ب
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 .واجملموعة الضابطة التجريبيةموعة إجراء االختبار القليب جمل - 

 .التجريبيةللمجموعة  التجريبيةإجراء  - 

 .واجملموعة الضابطة التجريبيةجملموعة إجراء االختبار البعدى  -4

 .صياغية نتائج اإلختبار البعدى من اجملموعتني -1

 :لقاءات باخلطوات التالية مدة ستة األدوارلعب عن فعالية  تقومي الباحث

 (1.1)اجلدول 

  لعب األدوارخطوات البحث عن 

 وقت األنشطة رقم
 مايوا

    4 1 

     x10  اإلختبار القبلي  

  
لعب  اسرتاتيجيةالتعريف عن 

 األدوار
 x10     

     x10   لعب األدوارتطبيق  4

     x10   لعب األدوارتطبيق  1

     x10   لعب األدوارتطبيق  8
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     x10  اإلختبار البعدى 1
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 الباب الثاين

 اإلطار النظري

 تعليم مهارة الكالم  - أ

 مفهوم مهارة الكالم  .1

ل صورة األداء اللغوي و أصبح هو الوسيلة لقد كان الكالم أو  

األساسية لالتصال، وهو األداة األكثر تكرارا و ممارسة واستعماال يف حياة 

قادرا على واإلنسان الذي يكون . أكثر قيمة يف اإلتصال اإلجتماعيالناس و 

إذ . اح  يف ايحياة العامة و ااخاصةإدارة الكالم غالبا يكون ذلك سببا يف جن

من النشاط اللغوي يكون % 59يرى معظم الباحثني اللغويني أن حوايل 

، وما أن اإلنسان يتكالم أكثر مما يكتبالظاهرة  املعروفة و  .1نشاطا شفهيا

 . ربه شفهيا أغلب مما كتب  حتريرياع

اهنا يف تعليم من املهارات األساسية اليت حاول الدارسون إتق والكالم

لقد اشتدت ايحاجة إىل هذه املهارة يف الفرتة األخرية عندما و . اللغة األجنبية

                                                           
 
دار األندلس للنشر و : اململكة العربية السعودية)حممد صاحل الشنطي، املهارات اللغوية مدخل إىل خصائص اللغة العربية و فنوهنا   

 .151، (1211التوزيح ، 
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يؤكد لنا أن إن هذا كل  يعرفنا و . بني الناس زادت أمهية االتصال الشفوي

ا األدوار يؤدي  و االتصال اللغوي أخذ حظا وافرا يف ميادين اللغة و الكالم ي

 .هاما يف تعليم اللغة األجنبية حيث أصبح الفرض األول في 

الكالم و  .4اللفظة: الكلمةما كان مكتفيا بنفس كالم  و الكالم لغة، 

شيئ ل  داللة يف  ما يصدر عن اإلنسان من صوت يعرب ب  عن ،اصطالحا

هذا، فإن بناء على و . أو على األقل يف ذهن املتكلم السامع،ذهن املتكلم  و 

الكالم الذي ليس ل  داللة يف ذهن املتكلم أو السامع، البعد كالما، بل 

 .1هي أصوات ال معىن هلا

ع الطالب على التعبري عن رأيهم يعترب الكالم من املواد اليت تشج

الطرائق و . وتعويدهم في  وتكسبهم مهارة املناقشة وحسن ايحوار مع غريهم

لميذ على الكالم أكثر ما ة هتدف إىل حض التايحديثة يف تدريس اللغة العربي

لتحقيق هذا اهلدف تسري العملية يف مرحلتني متتابعتني، األوىل، ميكن، و 

                                                           
 . 1199/ 1القاموس احمليط   
 . 54، ( 1554دار املسلم، : الرياض)أمحد فؤاد حممد علينا ، املهارات اللغوية و طرائق تدريسها   1
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حاثا يفسح اجملال أمام التلميذ للكالم يف الوقت الذي يتدخل في  املدرس 

 .2مصححا يأخذ املدرس هذا الكالم ناقدا ومقوما  الشانية. مشجعاو 

تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها أن يعرب وإن من بعض أهداف 

ستخدما الصيغ النحوية الصحيحة، ويعرب عن نفس  الدارس عن أفكاره م

 .9مفهوما يف مواقف ايحديث البسيطةتعبريا واضحا و 

 

مما يساعد و . القائم على الفهمارة هي األداء املتقن يف الوقت واجلهد و امله

 :على إكتساب املهارة أمور

ينبغي أن يتم مارسة الزمة الكتساب املهارة، و فامل. رال، املمارسة  والتكراأو   

 . املمارسة بالتكرار و األداء

ني صاحبها على املواقف ال تع من دون الفهم تصري املهارة الي . ثانيا، الفهم

 . حسن التصرف فيهااجلديدة و 

                                                           
 
 . 455، (1551منشورات جامعة دمسق،: جامعة دمسق)حممود أمحد سيد، يف طرائق تدريس اللغة العربية   

منشورات املنظمة اإلسالمية للرتبية و : مصر )حممود كامل الناقة و رشدي أمحد طعيمة ، طرائق تدريس اللغة العربية لغري الناطقني هبا   9
  .110، (4001العلوم و الثقافة إيسيسكو، 
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قوهتم وضعفهم نواحي توجي  أنظار املتعلمني إىل أخطائهم و . ثالثا، التوجي 

 .تعريفهم بأفضل األساليب لألداءو 

القدوة ايحسنة تعني على اكتساب املهارة  .التعشجيعرابعا، القدوة ايحسنة و  

 .2بأن يشاهد الدارس من يتقنون املهارات، سواء من الزمالء أو من مدرس

عند املتكلمني هو األصوات املفيدة، و والكالم يف أصل اللغة عبارة عن 

اجلملة املركبة : يف اصطالح النحاةو . بالنفس الذي يعرب عن  بألفاظ القائماملعىن 

و املنطوق الذي يعرب عن أحاسيس أما التعريف االصطالحي للكالم ه. املفيدة

أفكار لالخرين بأيلوب ومشاعر وخواطر الفرد وما يريد أن حيصل  من معلومات و 

 .1سليم

فالنطق هو . يحدثاالنطق و : الكالم شقان رئسان مها وملهارة

 حيتا  إىل الكثري من التفكري والعملية الذهنية املقعدة، اجلانب االىل الذي ال

تعتمد كفاءة املتعلم في  على الذاكرة السمعية أو الكتابية اليت متكن  من و 

على التناسق الذهين العضلي بني وات سبق ل  مساعها أو قراءهتا، و ترديد أص
                                                           

 
 . 429، .حممود أمحد سيد، املرجع نفس   

  .124(4001مكتبة التوبة، : الرياض)حممد إبرهيم ااخطيب، طرائق تعليم اللغة العربية   1
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على متييز املتعلم حبال صوتية، و ن و شفتني و من لساأعضاء الكالم املخ و 

ام النظالصوتيات الساكنة و املتحركة، وقدرت  على معرفة النرب والتنغيم و  بني

يعترب النطق مهارة فردية يستطيع املتعلم أن و . الصويت للغة اليت يريد تعلمها

 هو حيتا  إىلما ايحديث فهو الشق االجتماعي، و أ. يتعلمها مبعزل عن الناس

تغيري ذهنية معقدة تربط بني املعاين، والتعبري الشفهي عنها، و عملية 

لذا فليس ملتحدث و . ت موقف االتصال بني املتحدثنياستجابت  ملقتضيا

إن كان املوقف من حيث اختيار األفكار واملوضوع و  واحد سيطرة تامة على

أن يعرب هبا عن  املفردات اللغوية اليت يريدعض ايحرية يف انتقاء الرتكيبات و ل  ب

 .1أفكاره

   
 أمهية تعليم مهارة الكالم   - ب

. ابة فهي حماولة لتمثيل الكالمأما الكت اللغة يف األساس هي الكالم،

 : الدليل على ذلك ما يلي و 

                                                           
 
 .  111، (1511مكتبة بريوت ، : لبنان )صالح عبد اجليد العريب، تعلم اللغات ايحية و تعليمها   
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عرف اإلنسان الكالم قبل أن يعرف الكتابة بزمن طويل، حيث  .1

 . ظهرت الكتابة يف فرتة متأخرة من تاريخ اإلنسان

يتعلم الطفل الكالم قبل أن يأخذ يف تعلم الكتابة اليت يبدأ يف  .4

 . تعليمها عند دخول املدرسة

 .هناك بعض اللغات ما زال منطوقة غري مكتوبة .1

سيطرة الكلمة  مهم يتحدثون أكثر مما يكتبون، و فالناس معظ

الكالم وسيلة للمعاملة  و . ثر من سيطرة الكلمة املكتوبةاملنطوقة أك

 .واالتصال بني األفراداليومية 

. إذا كان الكالم من أمر الزم وجوده، فكذلك تدريس و  

فمن تدريس الكالم متكني الدارس من القدرة على امتالك الكلمة 

ا تعبري عن ففيه. الدقيقة الواضحة، ألهنا ذات أثر يف حيات اإلنسان

 . تدعيم ملكانت  بني الناسنفس  و قضاء يحاجت  و 

 : ادر عن أمهية تدريس الكالمذكر حممد عبد الق 

من نفوس الدراسني مظاهر ااخوف وفقدان الثقة  يستأصل .1

 . يعودهم القدرة على ايحديث يف مجاعةوااخجل، و 
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ااخطابية مبا يتيح  ل  من يعد الدارسني للموافق القيادية و  .4

إتقان لإللقاء و متثيل يف ، و رجتال للحديث يف املواقف السريعةا

 . ايناألداء مراعاة للمع

التعبري لدي للمعلم أن يكتشف عيوب التفكري و  يتيح الفرصة .1

تها بصورة سريعة عامة بعض الدارسني حىت يعمل على معاجل

 .بذلك تكون الفائدة أعم و أمشلو . أمامهم

باملستوى الثقايف عند الدارسني وسيلة من وسائل االرتفاع  .2

 . زيادة معلوماهتمو 

ويد ا هاما يف تز األدوار  من هنا نعرف أن تدريس الكالم ميثل

الدارس بالقدرة على ايحديث واالتصال مع الغري، ويف تنمية ثقة 

 .الدارس بنفس 

 
  أهداف تعليم مهارة الكالم  -ج 

 : و هناك أهداف تعليم الكالم للناطقني بغري العربية، منها    
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أن يؤدي أنواع النرب والتنغيم لعربية، و أن ينطق املتعلم أصوات اللغة ا .1

 . مقبولة من أبناء العربية اسرتاتيجيةذلك باملختلفة و 

 .أن يعرب عن أفكاره مستخدما الصيغ النحوية الصحيحة .4

يف  أن يعرب عن أفكاره مستخدما النظم الصحيحة لرتكيب الكلمة .1

 .العربية خاصة يف لغة الكالم

روة لفظية كالمية مناسبة لعمره ومستوى نضج  وقدرات ، أن يكتسب ث .2

 .م هذه الثروة يف إمتام عملية اتصال عصريةأن يستخدو 

 .مفهوما يف مواقف ايحديث البسيطةأن يعرب عن نفس  تعبريا واضحا و  .9

 . أن ينطق األصوات املتجاورة واملتشاهبة .2

 .أن يدرك الفرق يف النطق بني ايحركات الطويلة والقصرية .1

أن يستخدم بعض خصائص اللغة يف التعبري الشفوي مثل التذكري  .1

غري ذلك مما يلزم دد وايحال ونظام الفعل وأزمنت  و والتأنيث ومتييز الع

 .املتكلم بالعربية
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أن يستخدم بعض أشكال الثقافية العربية الضعيفة واملناسبة لعمره  .5

ومستوى االجتماعي وطبيعة عمل ، وأن يكتسب بعض املعلومات 

   . األساسية عن الرتاث العريب واألسالمي

تطلب املدرس الدارس من التكرار داف يلتحقيق هذه األهو 

تدريس يف التدريبات الكثرية يتبعها يف مجيع ساعات الواملعارسة و 

تصحيح ما يكون في  من أخطاء يتم و . الفصل أو خار  الفصل

 . مباشرة عقب انتهاء الدارس من كالم  بأساليب مناسبة

من أنشطة  إن تعليم الكالم باللغة األجنبية يعد أساسا ملمارسة كثريةو 

 :اإلنسان وحتقيق أهداف  ومن ذلك

 .أن يطلب املتعلم شيئا ما .1

 .أن يتعلم عن األماكن واألوقات واألشخاص .4

 .أن يطلب من ااَلخرين عمل شيئ ما .1

 .أن يقيم عالقة ألفة مع أصحاب اللغة .2

 . أن حيكي قصة بسيطة، أو يقول شيئا ما لاَلخرين .9



11 
 

 .شيئ ما أن يشغل اجلالسني بايحديث حىت حيني موعد .2

 .أن يفهم ااَلخرين ويوجههم ويرشدهم .1

 .أن يقضي حوائج  اليومية ويؤدي ما يطلب من  من أعمال .1

نظرا من البيان السابق يتضح لنا أن األهداف العامة من تعليم الكالم هي 

قدرة الطلبة على نطق األصوات باللغة العربية وعلى تعبري عن أفكارهم يف الكلمة أو 

 .اللسان مطابقا بقواعد النحو والصرفجلملة بلغة 

 

  وسائل  تعليم مهارة الكالم -ح

حيتا  تعليم مهارة الكالم إىل الكثري من الوسائل واملعينات، ذكر    

إن من أهم الوسائل واألجهزة اليت تفيد الدارس على تعلم مهارة : " عبد اجمليد 

الكالم هي اللوحات الوبرية، والصور العادية والشفافة واالفالم الثابتة، ومعامل 

عبدهللا يف املعينات البصرية  وقال حممود إمساعيل صيىن وعمر الصديق". اللغات

إن املعينات البصرية املستخدمة يف أنشطة الكالم مثل : " يف تعليم اللغة 

واللوحة الوبرية . الرحالت امليدانية واأللعاب اللغوية واملعينات مثل لوحة العرض
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وتقوم املعينات  ".الثابتة/، والصور والشرائح واألفالم الشريطية قرص الساعةو 

اليت تشمل احملاكاة واإلعادة واالستعمال  -املستخدمة يف أنشطة الكالمالبصرية 

ياق تشجيع الطالب على الكالم، تساعد على إجياد الس: بالوظائف التالية –

لطالب يف  ، توفر املعلومات اليت يستخدمها االذى جيعل لكالم الطالب معىن

ارة مبا تتضمن  هذه ، يشجع املعلم على تعليم هذه املهإعتمادا على ذلك. كالم 

الوسائل من أفكار، ومناقشة حمتواها ووصف مكوناهتا وممارسة كل األنشطة اليت 

   .  تؤدي إىل اشرتاك املتعلم يف مهارة الكالم

 :بعض الوسائل التعليمية لتعلم مهارة النطق والكالم 

تستخدم اللوحات الوبرية لتدريب الدارس على النطق والكالم، ألهنا  .1

منظر يساعد الدارس على تصور ما يتحدث عن  وتشجع  على شرح 

 . ما يرى

تستخدم األفالم الثابتة يف عرض منظم لسلسلة من اإلطارات أو  .4

الصور اليت تعني الدارس على التعبري عن التتابع الزمىن للقصة اليت 

 . ا أو املوضوع الذي يدرس يتحدث عنه
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الصور املصاحبة يحوار معني هبدف تقريب تستخدم الصور املفردة و  .1

 .املعىن عند الدارس

يستخدم أيضا قرص الساعة لتعليم الدارسني الوقت ، وامللصقات  .2

والبطاقات الربيدية الثارة اهتمام الدارسني، وجذب انتباههم وتدريبهم 

 .األخرىعلى النطق و املهارات اللغوية 

اعتمادا على البيان السابق فيحث الباحث على املعلم 

عندما قام بتدريس مهارة الكالم أن يستخدم الوسائل التعليمية إما 

 . الوسائل البصرية أو الوسائل السمعية أو الوسائل السمعية البصرية

 
 اختبار مهارة الكالم  -خ

ريس مهارة تد أثناءومن أحد األهداف الذي يسبو إلي  مدرس اللغة  

معقول من الطالقة أي س إىل مستوى ار الكالم هو أن يصل بالد

. القدرة على التعبري بصورة مفهومة وسليمة ودون تلعثم أو تردد

وللوصول إىل هذا اهلدف ينبغي االنتقال بالدارسني من مرحلة 
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احملاكاة احملاضة إىل مرحلة يستطيعون فيها التعبري عن أفكارهم من 

 : حالل

 .دريب على عناصر اللغة وبصورة خاصة املفردات والرتاكيبالت .1

 . التدريب على استعمال اللغة يف مواقف التعبري عن املعين الشخصية .4

وهتدف اختبارات الكالم أيضا إىل قياس قدرة الطالب على الكالم مبستويات  

الة البد ولكن اإلجابة يف هذه ايح. املختلفة، وقد تكون األسئلة هنا شفهية أو كتابية

وهذه القدرة هلا . أن تكون شفهية ألن هدف االختبار هو قياس القدرة على التكلم

ويف هذه ايحالة . نص  مسموعالعدة مستويات، أدناها هو نطق نص مقروء أو نطق 

واملستوى . ينطق فقط ما هو مكتوب أو مسموع: الينتج الطالب تراكيب من عنده

واملستوى األعلى من الثاين هو تكوين . نطوقةاألعلى من ذلك هو تكوين اجلملة امل

وبذا ميكن أن تكون القدرة الكالمية . سلسلة من اجلمل يف عملية كالمية متصلة

مستوى النطق مث مستوى تكوين اجلملة مث : ذات ثالثة مستويات على األقل

اختبار األسئلة : ومن وسائل قياس القدرة الكالمية . مستوى تكوين الكالم املتصل

مكتوبة، اختيار اإلعادة الشفهية، اختيار التحويل، اختيار األسئلة عن الصورة، 

 . احملاورة، املقابلة ايحرة، املقابلة املوجهة، التعبري ايحر
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: ومن وسائل قياس القدرة الكالمية .تكوين اجلملة مث مستوى تكوين الكالم املتصل

ختيار التحويل، اختيار األسئلة اختبار األسئلة مكتوبة، اختيار اإلعادة الشفهية، ا

 . عن الصورة، احملاورة، املقابلة ايحرة، املقابلة املوجهة، التعبري ايحر

هنا يرى الطالب أسئلة مكتوبة، مث يطلب من  فرديا : اختبار األسئلة املكتوبة .1

 .أن جييب عنها شفهيا

 .هنا يطلب من الطالب أن يقول ما يسمع: اختبار اإلعادة الشفهية .4

هنا يطلب من الطالب أن حيو ل اجلمل اليت يسمعها أو : اختبار التحويل .1

يقرؤها من شكل إىل َاخر، مثال من األثبات إىل النفي، من االخبار إىل 

 .االستفهام

تعرض على الطالب صورة يطلب من  أن يعلق : اختبار األسئلة عن الصورة .2

وز عن طريق اشرح ما ترى يف هذه الصورة، وجي:مثال. عليها حبديث حر

 .اإلجابة عن أسئلة حمددة

االبن  األدوارالوالد مثال والطالب َاخر  األدوارهنا يأخذ : اختبار احملاورة .9

 .ويتحاوران حول موضوع حيايت ما
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هنا يقابل املعلم الطالب على انفراد ويوج  إلي  أسئلة : اختبار املقابلة ايحرة .2

 . غري حمددة

. هنا يكون املعلم قد أعد أسئلة حمددة من قبل: اختبار املقابلة املوجهة .1

 . وتسري املقابلة وفقا لألسئلة املعدة مسبقا

هنا يطلب املعلم من الطالب أن يتكلم ملدة مخس دقائق : اختبار التعبري ايحر .1

 .يف موضوع حيدده ل 

ومن . علمإقامة اختبار الكالم تعتمد على مرحلة املت: وقال جواندونو

الرادعة أو  سرتاتيجيةأشكال التعليم يستطيع املدرس أن يستعمل باال

الرادعة مثل االختبار بالقصة أو تعبري  سرتاتيجيةاال. ايحرة سرتاتيجيةباال

وأما . النصوص املتقدمة اللسانية أو الكتابية أو مبساعدة الصور اجلذابة

 .    را يف التعبريايحرة فإن املدرس يرتك املتعلم ح سرتاتيجيةباال

 : خيترب التعبري الشفهي بعد ة الطرق منها: وقال حمم د علي ااخويل

ويقيم . لدي  يطلب من الطالب أن يتحد ث عن موضوع مألوف .1

 .الصحةعلى أساس الطالقة و 
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توج  إىل الطالب أسئلة كتابية أو شفهية تتطلب إجابات شفهية  .4

 .قصرية

يرتك بني كل لى الشريط و تكون األسئلة مسجلة عمن املمكن أن  .1

 . سؤال وَاخر وقت كاف لإلجابة

 . تقدم إىل صورة يطلب من  أن يعل ق عليها شفهيا يف وقت حمدد .2

 اورة شفهية حول موضوع معني أو يفيشرتك طالبان أو أكثر يف حم

  .حمادثة حرة

 
 اسرتاتيجية التعليم - د

 اإلسرتاتيجيةمفهوم  .1

كما قال مىن إبراهيم اللبودي على أهنا   اسرتاتيجية التعليميقصد 

تعلم ليجعل عملية التعلم أسهل وأسرع وأكثر أدوات خاصة يقوم هبا امل"

أكثر قابلية للتطبيق يف موقف التوجي ، وأكثر فعالية و أكثر ذاتية يف إقناعا و 

إن إسرتاتيجية هي الطرق املستخدمة لنيل "وقال رحيم و فاردى . 5"جديدة 

                                                           
 
 12: ص( 4001القاهرة، مكتبة الوهبة، ) إسرتاتيجي  و تعليم ايحوارو فنيات  و إبرهيم اللبودي،   
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10".التعلميف عملية التعليم و اهلدف املقرر 
 اإلسرتاتيجيةوحيتا  املعلم إىل   

املتوسطة حىت اجلامعة، اللغة األجنبية من اإلبتدائية و  اجليدة يف عملية تعليم

اسرتاتيجية فأحيانا ال ينجح معلم اللغة يف عملية تدريسها بسبب اختيار 

م الذي ينبغي القيام يالتعل عملية يه اسرتاتيجية التعليمأن  .11خاطئة التعليم

تعيني أساسا  .فعالية وكفاءة والتعلمم يوالطالب لغرض التعل املعلمب  

هي  اإلسرتاتيجيةفإن "، وبعبارة أخرى. اسرتاتيجية التخطيط لتحقيق اهلدف

 .14"خطة عملية حبالوة املشاركة شيئا

إستخدامها املعلم  هو عملية التعلم اليت جيب اسرتاتيجية التعليم

هو  اإلسرتاتيجية 11.بفعالية وكفاءة لغرض التعليم ليمكن تشغيل الطالبو 

ة اسرتاتيجي عاملال تعليميف  .حماولة لكسب النجاح والنجاح يف حتقيق أهدافها

 A Plan, method, or series of activities designed to achieves aأهنا  يعين

particular educational goal"12. ااخطة اليت حتتوي  هي اإلسرتاتيجية تعلم

                                                           
10

 Rahim dan Farida, Pengajaran Bahasa di Sekolah Dasar (Jakarta: Bumi Aksara, 2007) hlm: 36 
11

 Iskandar Wasid dan Danang Sunandar, Strategi Pembelajaran Bahasa (bandung: PT Remaja Rosda 

Karya, 2008) hlm: 168 
12

 Ibid hlm. 295 
13

 Nana sudjana, cara belajar siswa aktif dalam proses belajar mengajar (bandung: sinar baru,1989), 

hlm, 95 
14

 Martinis yamin, strategi pembelajaran berbasis kompetensi (Jakarta: gaung persada press, 2006), 

hlm, 76 



21 
 

م يتعل .تعليميةالهداف األحتقيق  لوجودعلى سلسلة من األنشطة 

، مبا استخدام (نشطةسلسلة من األ)عمل الخطة  يعين اإلسرتاتيجية

لتحقيق  أن يتمم الذي يواالستفادة من املوارد أو القوة يف التعل سرتاتيجيةاال

 ".يعين التعليم. "أهداف معينة

م هي األشياء اليت حتتا  إىل شخص املدربني يالتعل ةسرتاتيجيإ

سرتاتيجيات على األقل ثالثة أنواع من اإل. ميواملعلمني يف عملية التعل

تقدمي ( ب)، ةميسرتاتيجيات التعلإتنظيم ( أ: )م، وهييالتعل يف املتعلقة

 .ةمياسرتاتيجيات معاجلة التعل(  )سرتاتيجيات التعليمية، اإل

على  اإلسرتاتيجيةهذه ترتكز  .( Direct Instruction)  اسرتاتيجية التعليم . أ

تتضمن أساليب  اإلسرتاتيجيةيف هذه  .األكثر استخدامااملعلمني و 

هذه  .املظاهراتالبيانات التعليمية واملمارسات والتدريب و احملاضرة و 

استخدامها بشكل فعال لتوسيع أو تطوير مهارات  اإلسرتاتيجية

 .19املعلومات خطوة خبطوة
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 Ibid 
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يوضح هذه  .( Indirect Instruction) غري املباشر  اسرتاتيجية التعليم . ب

طالب يف شكل املراقبة والتحقيق على مشاركة عالية من ال اإلسرتاتيجية

، امليسرين من احملاضرة إىل حتولت املعلمني األدوار .تشكيل الفرضيةو 

عند تزويد املعلمني للطالب ردود الفعل  .مصادر الشخصيةاملؤيدين و 

ينطوي على استخدام املواد املطبوعة  اإلسرتاتيجيةهذه  .اختاذ التحقيق

 .ومصادر تصدع اإلنسان

مشريا إىل  .( Interactive Instruction)  التفاعلي اسرتاتيجية التعليم . ت

 اإلسرتاتيجيةوقد وضعت هذه  .تشكيل املناقشة وتبادل بني الطالب

أشكال مناقشات  اهفي .يف جمموعة من التجمعات وأساليب تفاعلية

 الصف ومناقشات جمموعة صغرية، أو العمل اجلماعي الطالب والتعاون

  .الطالب على جواز

 .( Experimental Learning)  بةيمن خالل التجر  اسرتاتيجية التعليم . ث

 .تركز الطالب، والنشاط على باستخدام منوذ  من االستقرائي، املوجهة

  لتعلماعملية التعلم، وليس نتيجة  يه اإلسرتاتيجيةالرتكيز يف هذه 
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 اإلسرتاتيجيةتشري هذه  .(Independent Study)الذايت  اسرتاتيجية التعليم .  

إىل استخدام أساليب التعلم الذي يهدف إىل تسريع عملية تطوير 

الرتكيز يف  .املبادرة طالب على حدة، والثقة بالنفس، وحتسني الذات

دراسة مستقلة بتوجي  إشراف  يف هي خطة الطالب اإلسرتاتيجيةهذه 

التعليمية أوسع من  اإلسرتاتيجيةتشمل  12،مصلح لقا .املعلم

من معظم املعلمني ال حتتا  إىل النظر يف بعض التعلم  اسرتاتيجية

 من الطالب اآلخرين، وكيف الطالباالمور، وكيفية تفعيل مسبقا 

خريطة املفهوم، وكيفية مجع املعلومات من وسائل اإلعالم  يصنع

 يفاملطبوعة، وكيف يقارن إىل املعلومات، وكيفية مراقبة عمل الطالب 

 .عمليةبالتعلم ، وكذلك كيفية القيام 

ستخدم على نطاق واسع يف اجليش ت سرتاتيجيةإ يف البداية

اآلن،  .الطريق القوة العسكرية لكسب ايحرب كلهاستخدام إل

اليت هتدف إىل ايحصول  طاسرتاتيجية املدى يستخدم على جماالت النشإ

على سبيل املثال، مدير أو  .على النجاح أو النجاح يف حتقيق أهدافها
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 Mansur muslich, KTSP: pembelajaran berbasis kompetensi dan kontekstual (Jakarta: PN. Bumi 

Aksara, 2007), hlm. 67 
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ايحق  سرتاتيجيةإ سوف يستخدم رئيس الشركة اليت يريد ربح كبري وجناح

ايحق  سرتاتيجيةسوف حيدد إب كرة السلة مدر   كذالك،  لوجود أهدافها

ع نتائج جيدة يف تنفيذ توق  املعلم الذي ذلك وك .ليمكن الفوز يف املباراة

أن نتائج التعلم الطالب  سرتاتيجيةإ سوف حيدد عملية التعلم أيضا

 .حتصل إجناز اجلي د

 
 

  .األدوارلعب تعريف   - ذ

العالقة مع  يففريدة  اسرتاتيجيةشخص لدي   يف واقع ايحياة، كل  

لك، من أجل الذو  .األدوارما يسمى بتلعب شيء  حياةيف  كل   .اآلخرين

وكيف يتم  األدوارأن ندرك  علينا ةمن املهم( اجملتمع)واآلخرين  فهم أنفس

 .11ألدواراهذا 
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 Uno B. Hamzah, model pembelajaran menciptakan proses belajar mengajar yang kretif dan efektif 

(Jakarta: bumi aksara, 210), hlm. 25 
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ليس  ميكن للطالب جيعل ااخيال ألن تصوير شخصية لعب األدوار

ستطيع لرتقية قدرة اللفطية للتالميذ يف تعليم ت ه اسرتاتيجيةهذ. نفس 

 11مهارة الكالم

التدريس يتصرف  اسرتاتيجيةهو شكل من أشكال  لعب األدوار

د من الرتكيز على حقيقة حيث يتم تضمني زيمبدافع السلوك اليت 

 .15يف تنظيم  مشاكل العالقة االجتماعية لعب األدوارالطالب يف 

 لعب األدوار وأوضح أنم النشط يالتعل ةكتاب اسرتاتيجي  بينما يف

 . احملد د تحقيق أهداف التعليماليت تصميم  لم املخطط يهو أنشطة التعل

يف ايحياة  ألدوارا ااخربةمن على ثالثة جوانب رئيسية  لعب األدوار

  40:اليومية

على سبيل املثال، على أساس  ،(Role Taking) األدوارتأخذ على  .1

كيف ) املوق ع على أساس ، أو(الفتيات تفعلما ) عائليةال الروابط

 .االجتماعية يف حالة، (شرطةال يفعل
                                                           
18

 Bennet, Naville, dkk. 2005. Theaching Through Play. Jakarta. Anggota Ikapi 
19

 Zuhairini, Abdul Ghofur dan Slamet As. Yusuf, metodik khusus pendidikan agama (Surabaya: 

Usana Offset Printing), hlm. 11-12 
20

 Hisyam Zaini, Bermawy Munthe, dan Sekar Ayu Ariyani, Strategi pembelajaran aktif edisi refisi 

(Yogyakarta: CTSD), hlm. 103 
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 لتغيري األدوارقدرة أصحاب  هي، (Role Making) األدوارإنشاء  .4

آخر وإنشاء  ألدوارواحد ل األدوارمن  تعديالت القصة يف املسرحية

 .لزميأي وقت  يف وتعديل األدوار

املكان الذي يوجد في   هي، (Role Negotiation)أدوار  مساومة .1

يف املعلمات والقيود   للتفاوض مع أصحاب األدوار األخرىاألدوار 

 .من التفاعل االجتماعي

ل أنشطة اللعب األو   تعريف. اليت جيب متييزه ل  تعرفني يف األساس، لعب

من أنشطة  تعريف الثاينحني  يف .(Play)" الفوز تفقد"متعة بدون تبحث اليت 

 .(Game) "الفوز تفقد" رضا، ولكن تتميز البحثو  متعةتبحث اللعب اليت 

ألن . رضايستند دائما على اكتساب املتعة و كل أنشطة  وبالتايل، 

ايحالة املادية  (Refreshing) حتديثسرتخاء و لإل هي لرئيسيةا ة اللعبوظيف

 .41التوتر على وشك والنفسية

. يف موقف وحالة معينة تصرف الشخصا كيفية مبيعرف  (Role) دوارألل

 ألدواراصراع ظهرت ب ألدوارإدخال  يف تناقض يف العلوم اإلدارية،
                                                           
21

 Andang Ismail, Education Game: menjadi Cerdas dan Cerdas dengan permainan Edukatif 

(Yogyakarta: Pilar Media, 2006), hlm. 15 
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(RoleConflict)  لعب األدوار. ال تتفق، تعطى لشخص بنفس  أو غريهااليت  

يف الفصول . اجملموعة يفومناقشة األدوار  ةواعي هي فعل التعليم اسرتاتيجيةك

  .األحرف ميكن للطالب التعريف مشكلة تظاهر يف موجز لكيالدراسية، 

 44 ميكن استخدامها إذا كانت التالية لعب األدوار اسرتاتيجية وغري

من الناس املعنيني واالعتبارات التعليمية،  في  يشرح حاالتالدرس الذي  .1

 علىاملنضوية حا و ضا، ألهنا أن تكون و قصتهامن مبسرحية أفضل 

 .الطالب

جتماعية اإلتكون قادرة على حل املشاكل ل طالبال يدر ب الذي الدرس .4

 .والنفسية

يعطي الفهم كن ايحصول على طول و مي أنالدرس لتدريب الطالب  .1

 .آخرين و فهمهم للمشكلة شخصل

 
 لعب األدوار نهجم - ر
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عندما يرغب  .املنهجبعض  الديه لعب األدوارم، يالتعل اسرتاتيجية

يارات املتاحة تستند ااخو  منهج بتارالقائمة، ينبغي خت منهجستخدام األم إل

، ، وأغراض التعليمية(التعبري عنها ااخربات و )  بعلى تصورات الطال

 .الوقت املتاحو 

 .41لعب األدوارثة مناهج يف هنا ثال 
هذا النوع  لعب األدوار، و (Simple Role Playing) بسيطال لعب األدوار .1

غالبا ما يتطلب قليال من إعداد ومناسبة للجلسة العامة اليت حتتوي على 
بدال من مناقشة قضية، نظمت يف كثري من  .طرق التدريس األخرى

يف أزوا ، ويتم  .األحيان الطالب بسرعة مباشرة من قبل أزوا  املعلمني
طلب منهم أن مث  .الطالب أدوار حمددة، وجمموعة من السيناريوهات هجمن

ومن السمات  .يلعب بشكل عفوي أو املعضلة اإلنسانية اليت مت حتديدها
هو أن مجيع أزوا  من الطالب سوف تقوم بعملها يف  نهجاملالرئيسية هلذا 
  .نفس الوقت

 لعب األدوار، وهذا (Role Playing Exercises)مارسة مل لعب األدوار .4
سيقوم املشاركون حباجة اىل بعض  .يتطلب إعداد القائمة على املهارات

هذا النوع ينطوي  .اللعب األدواراملعلومات أو ااخلفية الوقائعية قبل دخول 
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 Hisyam Zaini, Bermawy Munthe, dan Sekar Ayu Aryani, Op.cit., hlm. 112-113 
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املشاركون يف حاجة الوقت لتخيل نفس  يف  .(How to)" كيفية"عادة على 
  .هذه ايحالة

، حتتا  املشاركني يف مؤمتر (gExtended Role Playin)املوسعة  لعب األدوار .1
 .خاصة هبم األدوارحول مشكلة أو السيناريو فضال عن إحاطة بشأن 

 .املهنية أدوارأو  األدوارميكن للطالب القيام ب
 

  لعب األدوار عيوبالازايا و امل - ز

إستخدم  إذا. ميكن استخدامها للطالب من مجيع األعمار لعب األدوار      

ولكن  .اسرتاتيجيةه تعقيد الوضع يف هذ يفألطفال، ينبغي التقليل ل لعب األدوار

 لعب األدوارإذا كنا ال يزال ايحفاظ بساطة عن مدى اهتمام الطالب حمدودة، مث 

وهي واحدة من  .الذي ميكن أن تستخدم أيضا يف تعليم أطفال ما قبل املدرسة

 اسرتاتيجيةيف حني أن الزائد هو  لعب األدوار، و  لعب األدوار اسرتاتيجية املزايا

 42 :أخرى هي كما يلي

 .تدريب الطالب على استكشاف مسرحية وتدريب الشجاعة . 1 

 .نتباه الطالبإملزيد من جذب ا . 4 
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 Zuhairini, Abdul Ghofur dan Slamet As. Yusuf, Op.cit., hlm. 12 
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لك فمن السهل التوصل إىل اميكن للطالب جتربة هذا ايحدث، ولذ . 1 

 .استنتاجات بناء على فهم  ااخاص

 .لتكون قادرة على صياغة األفكار بشكل منتظميتم تدريب الطالب  . 2 

 .49نفس  لآلخرين أن ميك ن يستطيعلتعليم الطالب حىت  . 9 

 قدرات الطالب منم معرفة الواقع الفعلي معل  ميكن لل. 2

  .اإلبداعتدريب الطالب على أخذ املبادرة و ل . 1
 

 .العيوب هالدي طبعا، بإلصافة إىل وجود املزايا اإلسرتاتيجية، زهرييين لتقاو      

 :42الذي حيتوي على العيوب التالية لعب األدوار اوباملثل، فإمن

 .يستغرق وقتا طويال اإلسرتاتيجيةهذه  . 1 

 . يطلب إعدادا دقيقا وماضجة . 4 

  .هنا العارأحيانا الطالب ال يريد التصوير أل . 1

مبعىن  امللخص،نأخذ ، وحنن ال ميكن تطبيق املسرحية مل يكن ناجحاإذا . 2

 .قمل يتحق   الغرض من التعليم
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 Ramayulis, Metode Pengajaran Agama Islam (Jakarta: Kalam Mulia, 1990), hlm. 160 
26

 Zuhairini, Abdul Ghofur dan Slamet As. Yusuf, Ibid., hlm. 12-13 
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 41 حل املشكل يف الطالب ذكي إلختيارصعب  9 

 .يعقد التنفيذ سوفيعيش يف جمتمع الو  إختالف العادات . 2 

 .غري نشطمتيل سوث ها األدوار  جيدطالب الذين مل . 1 

 .املستخدمة غري مرضية اسرتاتيجيةف، ايحكمة غريإذا كان املعلم  . 1 

 
 لعب األدوارالتعليم  خطوات  - س

 :41 حفيد سوهانا ، وميكن تنفيذ األدوار اتبع ااخطوات التاليةوفقا حنيفة و     

 .إعداد املعل م املسرحية كثرية . 1

 . إختيار اجملموعة ليعل م مسرحية أسبوعا قبل إبداع عملية التعليم . 4 
 .تشكيل اجملموعة املناسبة بعدد املوضوع.  1

 .لكفاءات املراد حتقيقهاشرحا لتقدمي  . 2 

 .اليت مت إعدادها وصف مسرحيةل راملختا داعيا الطالب . 9 

  .على غرار جيري سيناريو مع مراعاة يف اجملموعة كل طالب. 2
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 Ramayulis, Ibid., hlm. 161 
28

 Hanafiah dan Cucu Suhana, Konsep Strategi Pembelajaran (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm 

47-48 
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 األداء أو تقييم ملناقشة ورقة عملإعطاء كل العرض، و  عند االنتهاء من. 1

 .كل جمموعة أعضاء

  .استنتاجات  نتائج كل جمموعة تقدم .1

  .استنتاجات عامة املعلم يعطي . 5

  .التقييم . 10

  .اإلقفال  .11
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 الباب الثالث

 ليلهاحتعرض البيانات و 

ليلها واحلقائق املرتبه اليت تساعد حتالباحث بعرض البيانات و  الباب قام يف هذ

احملصولة على سبيل املالحظة، واملقابلة،  كذالك تعرض البياناتو يف إجراء النتائج، 

البينات عرض قدم الباحث و . التجريبيةمن إجراء  التالميذ، وحصيلة تعلم االختبارو 

يف الفصل السابع بلعب األدوار م مهارة الكالتعليم  اسرتاتيجيةنتيجيها يف تطبيق و 

 .كوندانج لكي ماالنجطة اإلسالمية  ساملتو  احلميديةمبدرسة 

 عرض البيانات - أ

اإلسالمية بكوندانج لكي  املتوسطة احلميديةنبذة تارخيية عن مدرسة 

 .ماالنج

 املوقع اجلغرايف .1

اإلسالمية يف شارع فوتات لور يف  املتوسطة احلميديةتقع مدرسة 

، وهاذ 67276القرية فوتات لور كوندانج لكي ماالنج جاوي الشرقية 

 .تعمل يف جمال التعليم واإلجتماعية احلميديةتأسيس 

 



35 
 

 تاريخ تأسيس املدرسة .2

يف  2191فرباير  22نشأت يف تاريخ  احلميديةكانت مدرسة  

جملس تعين مواجهة بني قادة اجملتمع و  هي اخلطوة األوىل 25.51الساعة 

: 13شارع، دهلييا )القرية فوتات لور الذي تقع يف البيت احلاج أفندي 

يف  2191فرباير  29و يف تاريخ (. ج لكينفوتات لور كوندا 21

القرية  جملسقادة اجملتمع و  هذه املوجهة الثانية بني 21.51الساعة 

 :فوتات لور يف قاعة مع الربنامج كما يلي

 حتديد املؤسسةإختيار و  . أ

 .موظفيهاإختيار حتديد رئيس املؤسسة و   . ب

املتوسطة  احلميديةفتحت املدرسة  291/2111يف عام الدراسي 

، الىت توقع 2191يونيو  21اإلسالمية للطالب اجلديدة يف تاريخ 

يف اجلامعة اإلسالمية اإلهية كوندانج لكي ماالنج عامني من الوزيرة 

 .الشؤون الدينية

املتوسطة على  احلميديةتبىن املدرسة  2111أكتوبر  21ويف التاريخ 

يوليو  27خ ويف التاري. األرض الوقيفة من الشيخ حامد احلاج
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تعليم والتعلوم   التوسطة تبدأ لعملية احلميديةكانت املدرسة   2112

 .ولو مل تنتهي يف بناء املدرسة

 أهداف املدرسة  .3

 :املتوسطة اإلسالمية احلميديةهداف العامة للمدرسة األ

 اجلودة  -2

 املستقل بنفسه -2

 الروح اإلسالمي -5

 :املتوسطة اإلسالمية احلميديةهداف اخلاصة للمدرسة األ

التنفيذ الفعال للتعليم والتوجيه من أجل حتسني نوعية  -2

 .املدرسة

تطوير التفكري اإلبداعي للطالب يف النشاطات املنهجية   -2

 .وداخلها

 .زيادة الدافع للطالب املواصلة تعليمهم إىل مستوى أعلى -5

 .تعزيز روح تقدير مبمارسة تعليم الدين اإلسالمي -5
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على عالقة متبادلة مع املبيئة  التالميذعقدت حتسني قدرة  -3

والثقافة وحميطة الطبيعي، ومستوجاة من تعليم اإلجتماعية 

 .اإلسالم

زيادة دور ومشاركة مجيع مكونات التعليم لتحقيق املثل العليا  -6

 .للمدرسة

 املنهج الدراسي .4

املتوسطة اإلسالمية كوندانج لكي  احلميديةتستخدم مدرسة 

-2111سنة ( KTSP)ماالنج املناهج الوحدة للمستوى املدرسة 

العقيدة واألخالق، )وتقوم هذه املدرسة بتدريس العلوم الدينية . 2121

القرآن واحلديث، الفقة، تاريخ الثقافة اإلسالمية، اللغة العربية، وقراءة 

اللغة اإلندونيسيا، )والعلوم الرمسية . (القرآن وكتابته، وأهل السنة واجلماعة

اللغة اإلجنليزية، الرياضية، العلم الطبيعي، العلم اإلجتماعي، الفن 

وكان يف هذه املدرسة أيضا التطوير الشخصية وهو عمل رتيب (. الثقايف

والعمل الذي خيتار . (اإلرشاد، شعرية الراية، وصالة اجلماعة)دائما فيها 

كرة القدم،  الرياضية و مثل دورة دروس احلاسوب و )ا أن يشرتكوه التالميذ

 .(كرة اليد، كشافق
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وكانت عملية التعليم يف تعليم اللعة العربية تستخدم نظرية  

 61وعملية التعليم يف هذه املدرسة . الوحدة، ومل تستخدم نظرية الفروع

 .دقيقة يف احلصة

 حالة املعلمني ومتعلمني .5

يف  التالميذمدرسا، وعدد  22وكان عدد املدرسني يف هذه املدرسة 

فصل الثامن، يف  62طالبا يف فصل السابع،  79)طالبا  211هذه املدرسة 

 مايوامن  3هذه البيانات يف التاريخ الباحث أخر (. يف فصل التاسع 62

 :يف مدرسة املتوسطة اإلسالمية التالميذوفيما يلي جدول عدد . 2125

 (1)اجلدول 

املتوسطة اإلسالمية كوندانج لكي  احلميديةمبدرسة  التالميذعن عدد 

 ماالنج

 اجملموعة عدد الطالبة التالميذعدد  الفصل

 51 25 27 (أ)الفصل السابع

 57 22 26 (ب)الفصل السابع
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 51 27 25 (أ)الفصل الثامن

 52 21 22 (ب)الفصل الثامن

 51 26 25 (أ)الفصل التاسع

 52 27 23 (ب)الفصل التاسع

 222 113 78 اجملموعة

 

 لعب اإلدوار اسرتاتيجيةعن تطبيق : املبحث الثاين

 هاحتليلعرض البيانات  - ب

يف هذا املبحث تقدم الباحث حتليل البيانات ونتيجتها يف تطبيق 

يف الفصل السابع مبدرسة بلعب األدوار تعليم مهارة الكالم  اسرتاتيجية

على الرتتيب التايل لكي ماالنج، و  املتوسطة اإلسالمية كوندانجاحلميدية 

 االختبارين مها االختبار تكون نتيجة عرض البيانات على حسب نتيجة 

 :البعدي، ويشرح هذا الوصف بصورة تفصيلية إىل االختبارالقلي و 

 الدرس ،احملتوى هذا الكتاب على درسا واحد) لعب األدوار اسرتاتيجيةتطبيق  (2

 ("املطعم"عن بتحدث 
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( البعدي االختبارالقبلي و  االختبارمها )ين االختبار عرض البيانات عن  (2

 .واجملموعة الضابطة التجريبيةللمجموعة 

للمجموعة ( Uji-t)اإلحصائي  االختبارين باالختبار عرض البيانات عن  (5

 .واجملموعة الضابطة التجريبية

 .مناقشة نتائج الدراسة (5

 2:ومؤشراته هي كما الرسم البياين االيت االختباريف  التالميذأما معيار جناح  (3

 (2)اجلدول 

 االختباريف  التالميذمعيار جناح 

 (%)النسبة املائوية  مدى الدرجة املستوى الرقم

 %211-%11 211-11 ممتاز 2

 %91-%91 91-91 جيد جدا 2

 %71-%71 71-71 جيد 5

 %61-%61 61-61 مقبول 5

 %31-%1 31-1 ضعيف 3

 

                                                           
 
 M. Soenardi Djiwantoro, Tes Bahasa Dalam Pengajaran, (Bandung: ITB Bandung, 1996) Hal:30 
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 "املطعم"باملوضوع  بلعب األدوار تعليم مهارة الكالم اسرتاتيجيةتطبيق  .1

 لعب اإلدوار اسرتاتيجية تطبيقد إجراء التعليم بناملالحظة ع . أ

وضوع هذا قبل إجراء البحث قدم الباحث مدير املدرسة عما يتعلق مب

اترتحها ملواجهة مدرس اللغة العربية، بعد ما حتدث البحث واتفق له مدير و 

فاتفقنا على إجراء هذه البحث و خطط  الباحث مع مدرس اللغة العربية

 .تنفيذه كما سبق ذكره

رحب مدرس اللغة العربية رغبة الباحث األمر مع املدرس الذي سوف  

يكون موضوع البحث، فناقش معه عن خطة إعمال البحث، وقام الباحث 

. 2125 مايوا 3،اإلثنني القبلي مستعينة مبدرسة اللغة العربية يف يوم االختبار

على الفصل التجرييب، وعدد ( ب)الفصل السابع  التالميذرتكون فيه واملش

( أ)وطالب الفصل السابع . طالبا 57يف هذا الفصل يكون على  التالميذ

. طالبا 51يف هذا الفصل يكون على  التالميذعلى الفصل الضابط، وعدد 

البعدي هلذا البحث،  االختبارالقبلي و  االختبارأن جنري  واتفقنا كذالك

القبلي يف أول دخول الباحث إىل الفصل السابع  االختبارويفعل الباحث 
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البعدي يف آخر دخول  االختبارول، ويفعل الباحث األيعين يف اللقاء 

 .2الباحث إليه يعين يف اللقاء السادس

 (3)اجلدول 

 عن األمساء التالميذ يف كل اجملموعة

 الرقم
التالميذ اجملموعة أمساء 

 الضابطة
 الرقم

أمساء التالميذ اجملموعة 

 التجريبية

 أمحد يونوس 2 أبدية العلمية 2

 أمحد حارس جاوهري 2 أغونج ستيوبودي 2

 أمحد علم نوراين 5 أمحد فيز زكريا 5

 ألفينا نور عزيت 5 أمحد خليد 5

 ألفية النزا 3 أمحد رافلي 3

 إندا رمحنياأملنعة  6 ألفرزي هيندرا س 6

 أرسيندي فطرة املسلم 7 ألف النور 7

                                                           
. كشف احلضور التالميذ يف فصل السابع أ و فصل السابع ب يف مدرسة احلميدية املتوسطة اإلسالمية كوندانج لكي ماالنج 2

 .2125مايوا من  3اإلثنني، 



62 
 

 داين علي ساندي 9 أمري الرمضاين 9

 دييا النور إنداه ساري 1 أنا ليلة الفطرية 1

 فاريدا نور دييانا 21 أفدة املكرمة 21

 فيربي صاحل الدين 22 بادرو الصاحل 22

 غافور رحيم 22 بايو جندرا 22

 هداية الرفيك 25 خباري 25

 إناية السالمة 25 ديوي سافطري 25

 مجيلة اللطفية 23 ديوي سينتاوايت 23

 خرية النساء 26 دييانا عارفني 26

 .ر.ليلة الرشيدة و 27 ديل رمحة احلسنة 27

 لؤلؤة العلمية 29 إ.دينا حسنة 29

 حممد أطاء هللا 21 فامحي إدريس 21

 حممد سوهلام 21 فريي إراوان 21

 حممد فحرو األضحان 22 الصاحلةفريدة  22

 حممد ريفقي الرزال 22 فردوس 22
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 ه. حممد حيون 25 سةيفحسنية الن 25

 حممد مغرايب 25 إرناوايت 25

 .حممد زحرول النور 23 حممد جونيدي 23

 نور فتح الذحين 26 مرأة الصاحلة 26

 نورو املوليديا 27 مفتاح اجلنة 27

 أسرارينور ياسني  29 حممد بدوي 29

 أوزيل زين ألعاريف 21 حممد نور صاحب 21

 أ.سيلفي أوكتافيانا  51 موجي وجياينيت 51

 سيلفي نور لطيفة 52 ندي رزقية 52

 سيتا نور أفيفة 52 نورما أفيفة 52

 سييت كرمة الفوزية 55 نور احلكمة 55

 سييت مرأة الصاحلة 55 فوتري عيشة 55

 تيموريت 53 فوتري مهرية 53

 يوكا فراسيطيو 56 فوتري إماوايت 56

 يونيتا ساري 57 ريين هنداياين 57
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 سينتا نورية 59

 سييت رمحة 51 

 شدم عمر 51

سنة المن مايوا   3القبلي يف اللقاء األول يوم اإلثنني  االختبارجرى 

أربعني من فصل تالميذا من فصل التجرييب و  ثالثنيمبشارة سبعة و  ،2125

عملية  ملعرقة قدرة التالميذ قبل تنفيذ االختبارويستهدف هذا الضابط، 

 "املطعم"درس اهلادف باملوضوع الالتعليم والتعلم يف 

، مبشارة 2125من مايوا  3القبلي يف التاريخ  االختبارقام الباحث 

 ويستهدف هذا. الفصل التجرييبسبعني تالميذا من الفصل الضابط و سبعة و 

التعلم يف الدرس ذ عملية التعليم و يملعرفة قدرة التالميذ قبل تنف االختبار

 "املطعم"اهلادف باملوضوع 

 :دورااللعب ب مهارة الكالم تعليم اسرتاتيجيةطوات تطبيق مل اخلوع

يف  2125من مايوا  3بدأ الباحث يف يوم اإلثنني، اللقاء األول، 

 اسرتاتيجيةب القبلي االختبارأعطاء  19.31-17.51الساعة  ،األولصة ح

(. ب) التجريبيةبني الباحث والتالميذ لفصل  (األسئلة واجلواب)الشفوية 

القبلي  االختبارأعطاء  21.23 -19.31، الساعة الثاينويف حصة 
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بني الباحث والتالميذ لفصل ( األسئلة واجلواب)الشفوية  اسرتاتيجيةب

 .(أ)الضابطة 

ث يعرف ة، الباحالقبلي لكل اجملموع االختباربعد إنتهاء اللقاء الثاين، 

، من مايوا 6يوم الثالثاء  يف اسرتاتيجية لعب األدوارعلى التالميذ عن 

ى عرف الباحث عل 21.23-19.33يف حصة الثالث، الساعة . 2125

صة الرابع، احلمث يف  .اسرتاتيجية لعب األدوارعن ( ب)فصل التجريب 

عن ( أ) ةضابطعرف الباحث على فصل ال 22.51 -21.23الساعة 

 .اسرتاتيجية لعب األدوار

لكل  اسرتاتيجية لعب األدواربعد التعارف الباحث عن اللقاء الثالث، 

صة األول الساعة احليف  2125من مايوا  7يوم األربعاء، . اجملموعة

لعب األدوار، أوال  اسرتاتيجيةيف تطبيق  بدأ الباحث 17.51-19.31

وبعدها قسم الباحث . دةمث إعطاء املفردات اجلدي تعريف املوضوع املآدة

تالمبذا  57ين اجملموعة يع وعدد التالميذ هلذه التجريبيةموعة اجملعلى  فروقال

وبعد قسم الباحث . التالميذا فروق لكل فرقة ستةال فرق الباحث على ستة

 5.لكل الفروقاملسرحية  نص، قسم الباحث الفروق

                                                           
 تالميذا 57تالميذ من جمموعة التجريبة عددهم  5
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 التجريبيةأمساء الفروق للمجموعة 

 فرقة الثالث فرقة الثاين فرقة األول

 سيتا نور أفيفة

 نورو املوليديا

 نور ياسني أسراري

 أوزيل زين ألعاريف

 أ.سيلفي أوكتافيانا 

 سيلفي نور لطيفة

 يونيتا ساري

 الرزال فيحممد ريف

 ه. حممد حيون

 حممد مغرايب

 .أ. حممد زحرول النور

 نور فتح الذحين

 يوكا فراسيطيو

 لؤلؤة العلمية

 حممد أطاء هللا

 حممد سوهلام

 حممد فحرو األضحان

 .ر.ليلة الرشيدة و

 فرقة السابع فرقة السادس فرقة الرابع

 سيتا نور أفيفة

 أمحد حارس جاوهري

 أمحد علم نوراين

 ألفينا نور عزيت

 ألفية النزا

 أملنعة إندا رمحنيا

 الصاحلةسييت مرأة 

 أرسيندي فطرة املسلم

 داين علي ساندي

 دييا النور إنداه ساري

 فاريدا نور دييانا

 فيربي صاحل الدين

 تيموريت

 غافور رحيم

 هداية الرفيك

 إناية السالمة

 مجيلة اللطفية

 خرية النساء



67 
 

 أمحد يونوس  

  

 "املطعم"نص املسرحية على موضوع املآدة ال

 التجريبية اجملموعة يف األدوار لعب اسرتاتيجية لتطبيق

  ؟فوزان جائع أنت هل مرحبا، السالم عليكم :أمحد

  !نذهب حيا ،نعم وعليكم السالم :فوزان

  ؟هل أنت جائع أيضا ،رمحان: أمحد

  ؟يف أين نأكل ،أذهب معكم أريد ،نعم :رمحان

  ؟نأكل أين نعم: أمحد

  ؟كيف إذا نأكل يف املطعم اجلديد: فوزان

  نذهب حيا نعم :انرمح و أمحد

  ؟أي خدمة اخلري؟ مساء: نادلة

   .الغذائي نشرتي أن نريد نعم،: رمحان
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 . 2،2،5  حزمة القائمة لنا اليومهذا  . املوجودة الطعام قائمة هذه ،تفضل أجلس: نادلة

 ! 2 حزمة القائمة أشرتي أنا: أمحد

 ! 2 حزمة القائمة أيضا أنا:فوزان

 ! 2 القائمة حزمة أنا أشرتي: رمحان

 . إنتظر سوي ،نعم: نادلة

  آخر همأصدقاء قليل جاء  بعد  

  ؟هل كنتم قدميا يف هذا املكان رمحانو  فوزان، أمحد، مرحبا،: فاطمة و زينب

  ؟هل تريدين أن تأكلني أيضا ،بعد إشرتينا  الغذاء ال،: فوزان

  .الغدا، شعرنا جوعان جدا ريدأ نعم،: فاطمة

  ؟كمانكم  إستطعنا جنلس يف هل: زينب

 . طبعا، تفضل إجلسي نعم: رمحانو  فوزان، ،أمحد

 .  شكرا كثريا: فاطمة و زينب

  سنشرتي الغذا أيضا نادلة،يا  :أمني
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  تريد؟أي الغذاء   نعم،: ةنادل

 . نشرتي حزمة الثاين: فاطمة

 . سوي انتظر ،نعم: نادلة

 أتى النادلة قةفيد 23 بعد

 هذا الطعام ملشرتي الثاين: ةنادل

 . لك شكرا: زينب

 . الدفع على وجبة كل أمرت وقد. الغذاء تناول من االنتهاء بعد

عشرون  الثاين واملشرتي .مخس وثالثون آالف األوىل املشرتي أعداد: الصندوق أمني

 .لكم، إىل اللقاء شكرا .آالف

 Lapar: جائع Makanan :الطعام  Makan :يأكل -أكل

 Membeli :نشرتي Tersedia   : املوجودة Selamat Siang:اخلري مساء

 Menu : قائمة  Baru : جديد Lama:قدميا  Restoran : مطعم

 Ada yg bisa dibantu: أي خدمة  Paket:حزمة  Makan Siang:الغذائي
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 نصالالباحث  عد أعطاب. 2125من مايوا  22، اإلثنني، يوم اللقاء الرابع 

أمر الباحث بأن  9.33-7.51 يف الساعة لعب األدوار، اسرتاتيجيةاملسرحية لتطبيق 

 .ثالثة من ستة الفروق للعب األدوار على املوضوع املوجودةتقدم 

بعد تقدم ثالثة الفروق . 2125من مايوا  25، الثالثاءاللقاء اخلامس، يوم  

أمر الباحث بأن  21.23-9.33لعب األدوار، يف الساعة  اسرتاتيجيةاملسرحية لتطبيق 

 .الفروق للعب األدوار على املوضوع املوجودة ةيقثالثة من باتقدم 

البعدي يف يوم  االختبارالدرس قدم الباحث اللقاء السادس، بعد أنتهاء  

لكل اجملموعة  االختبارإنتهاء حىت  7.23يف الساعة  2125من مايوا  25، األربعاء

 .التحريبة والضابطة

 (4)اجلدول 

 4اختبار الكالم مؤشرات

 النطق -2

 النتيجة املعيار الرقم

 51-22 الصحيح يف نطق اللغة 2

                                                           
 أهداف التدريس مهارة الكالم  
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 21-22 اخلطء القليل يف نطق اللغة 2

 21-3 يصعب فهمه لكثرة أخطاء نطق  5

 

 املفردات اللغوية -2

 النتيجة املعيار الرقم

 53-26 يستخدم املفردات الصحيحة يف الكالم 2

 23-23 الكالميستخدم بعض املفردات يف  2

 الطالقة -5

 النتيجة املعيار الرقم

 53-26 يتحدث بطالقة كأهل اللغة 2

 23-23 يتحدث بفرتة قصرية 2

 

 مصادر البيانات .2

 :هي تأخذ الباحث البيانات اليت

 :البيانات األساسية -2
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 .التالميذنتيجة التعليم مهارة الكالم  - أ

اإلسالمية   ةاملتوسط احلميديةدرسة مبيف الفصل السابع  التالميذ - ب

 .ةفيجاوى الشر  ماالنجكوندانج لكي 

 :البيانات اإلضافية -2

عن البيانات املتعلقة بأحوال املدرسة كتطوير  أخذ الباحث: مدير املدرسة

 .املدرسة وتارخيها

 :لقاءات باخلطوات التالية مدة ستة لعب األدوارعن فعالية  تقومي الباحث

(5)اجلدول   

  لعب األدوارخطوات البحث عن 

 وقت األنشطة رقم
 مايوا

2 2 5 5 

القبلي االختبار 2  2x51     

2 
اسرتاتيجية لعب التعريف عن 

 األدوار
2x51     
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     2x51  لعب األدوارتطبيق  5

     2x51  لعب األدوارتطبيق  5

     2x51  لعب األدوارتطبيق  3

البعدى االختبار 6  2x51     

 

 وحتليلها االختبارنتائج  . ب

 (6)اجلدول 

 (الفصل السابع أ)الضابطة  للمجموعة القبلي االختبارنتائج 

 أمساء التالميذ منرة

   مؤشرات اختبار الكالم

نطق 

 احلروف

(2-51) 

مفردات 

 اللغوية

(2-53) 

 الطالقة

(2-53) 

 الدرجة

 

 املستوى

 

 مقبول 61 21 21 21 أبدية العلمية 2

 ضعيف 33 21 21 23 أغونج ستيوبودي 2

 ضعيف 31 23 23 21 أمحد فيز زكريا 5
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 ضعيف 33 23 21 21 أمحد خليد 5

 مقبول 61 21 21 21 أمحد رافلي 3

 ضعيف 31 23 21 23 ألفرزي هيندرا س 6

 ضعيف 31 21 23 23 ألف النور 7

 مقبول 63 21 21 23 أمري الرمضاين 9

 ضعيف 33 23 21 21 أنا ليلة الفطرية 1

 مقبول 61 21 21 21 أفدة املكرمة 21

 مقبول 63 21 23 21 بادرو الصاحل 22

 مقبول 63 21 23 21 بايو جندرا 22

 ضعيف 31 23 21 23 خباري 25

 مقبول 61 21 21 21 ديوي سافطري 25

 ضعيف 33 21 21 23 ديوي سينتاوايت 23

 ضعيف 33 21 21 23 دييانا عارفني 26

 ضعيف 33 21 23 21 ديل رمحة احلسنة 27

 مقبول 61 23 23 21 إ.دينا حسنة 29
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 مقبول 63 21 23 21 فامحي إدريس 21

 مقبول 63 21 23 21 فريي إراوان 21

 مقبول 61 21 21 21 فريدة الصاحلة 22

 مقبول 61 21 21 21 فردوس 22

 مقبول 61 21 21 21 سةيفحسنية الن 25

 ضعيف 33 21 21 23 إرناوايت 25

 ضعيف 31 23 23 21 حممد جونيدي 23

 ضعيف 33 23 21 21 مرأة الصاحلة 26

 مقبول 61 21 21 21 مفتاح اجلنة 27

 ضعيف 31 23 21 23 حممد بدوي 29

 مقبول 63 21 23 21 حممد نور صاحب 21

 مقبول 63 21 23 21 موجي وجياينيت 51

 ضعيف 31 23 21 23 ةفيندي رز  52

 مقبول 61 21 21 21 نورما أفيفة 52

 ضعيف 33 21 21 23 نور احلكمة 55
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 ضعيف 33 21 21 23 فوتري عيشة 55

 ضعيف 33 21 23 21 فوتري مهرية 53

 مقبول 61 23 23 21 فوتري إماوايت 56

 مقبول 63 21 21 23 ريين هنداياين 57

 مقبول 63 21 23 21 سينتا نورية 59

 مقبول 61 21 21 21 سييت رمحة 51

 مقبول 61 21 21 21 شدم عمر 51

  2322 865 722 855 العدد 

  57 118125 22 178785 املعدل 

القبلي من فصل أ كاجملموعة الضابطة،  االختبار هذه جدول يبني على نتائج

. القبلي االختبارلعب األدوار يف  اسرتاتيجيةبدون تطبيق وكان هذا الفصل الضابطة 

يف مستوى  التالميذمن  اوكان كثري . 57كل التالميذ نالوا الدرجة املعدلة  ظهر أن

تالميذا،  22 مقبولعدد التالميذ يف مستوى ، ضعيف منهم يف مستوى وقليال .مقبول

يف مهارة مبعىن أن كفاءة التالميذ . تالميذا 17 ضعيفوعدد التالميذ يف مستوى 

 .مقبولالكالم عن املآدة املوضوع يف هذا الفصل 
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 :كمايلي  (الفصل السابع أ)البعدي للمجموعة الضابطة  االختبارنتائج أما 

 (681)اجلدول 

 (الفصل السابع أ)الضابطة  للمجموعة البعدي االختبارنتائج 

 أمساء التالميذ منرة

   مؤشرات اختبار الكالم

نطق 

 احلروف

(2-51) 

مفردات 

 اللغوية

(2-53) 

 الطالقة

(2-53) 

 الدرجة

 

 املستوى

 

 مقبول 63 21 23 21 أبدية العلمية 2

 ضعيف 31 23 21 23 أغونج ستيوبودي 2

 مقبول 61 21 21 21 أمحد فيز زكريا 5

 ضعيف 33 21 21 23 أمحد خليد 5

 ضعيف 33 21 21 23 أمحد رافلي 3

 ضعيف 33 21 23 21 ألفرزي هيندرا س 6

 جيد 73 23 23 23 ألف النور 7
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 مقبول 63 21 21 23 أمري الرمضاين 9

 مقبول 63 21 23 21 ليلة الفطريةأنا  1

 مقبول 61 21 21 21 أفدة املكرمة 21

 مقبول 61 21 21 21 بادرو الصاحل 22

 جيد 73 23 23 23 بايو جندرا 22

 مقبول 61 21 21 21 خباري 25

 مقبول 61 21 21 21 ديوي سافطري 25

 مقبول 63 21 23 21 ديوي سينتاوايت 23

 جيد 71 21 23 23 دييانا عارفني 26

 ضعيف 31 23 21 23 ديل رمحة احلسنة 27

 مقبول 61 21 21 21 إ.دينا حسنة 29

 ضعيف 33 21 21 23 فامحي إدريس 21

 ضعيف 33 21 21 23 فريي إراوان 21

 ضعيف 33 21 23 21 فريدة الصاحلة 22

 مقبول 63 23 21 21 فردوس 22
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 مقبول 63 21 23 21 سةيفحسنية الن 25

 مقبول 63 21 23 21 إرناوايت 25

 جيد 71 23 21 23 حممد جونيدي 23

 مقبول 61 21 21 21 مرأة الصاحلة 26

 مقبول 61 21 21 21 مفتاح اجلنة 27

 ضعيف 33 21 21 23 حممد بدوي 29

 جيد 71 23 21 23 حممد نور صاحب 21

 جيد 73 23 23 23 موجي وجياينيت 51

 مقبول 61 21 21 21 ةفيندي رز  52

 ضعيف 33 21 21 23 نورما أفيفة 52

 مقبول 63 21 23 21 نور احلكمة 55

 ضعيف 33 23 21 21 فوتري عيشة 55

 مقبول 61 21 21 21 فوتري مهرية 53

 جيد 71 23 21 23 فوتري إماوايت 56

 ضعيف 31 21 23 23 ريين هنداياين 57
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 مقبول 63 21 21 23 سينتا نورية 59

 ضعيف 33 23 21 21 سييت رمحة 51

 مقبول 61 21 21 21 شدم عمر 51

  2452 715 735 722 العدد 

  61825 228385 228785 22 املعتدل 

من فصل أ كاجملموعة الضابطة،  البعدي االختبارنتائج  هذه جدول يبني على

. البعدي االختبارلعب األدوار يف  اسرتاتيجيةوكان هذا الفصل الضابطة بدون تطبيق 

التالميذ يف مستوى  ا منوكان كثري . 61825ظهر أن كل التالميذ نالوا الدرجة املعدلة 

تالميذا، وعدد  8جيد عدد التالميذ يف مستوى جيد، منهم يف مستوى  وقليال. مقبول

 13ضعيف تالميذا، وعدد التالميذ يف مستوى  22مقبول التالميذ يف مستوى 

يف مهارة الكالم عن املآدة املوضوع يف هذا الفصل مبعىن أن كفاءة التالميذ . تالميذا

 .مقبول

 :كمايلي( الفصل السابع ب) التجريبيةالقبلي للمجموعة  االختبارأما نتائج 

 (682)اجلدول 

 (بالفصل السابع ) التجريبية للمجموعةالقبلي  االختبارنتائج 
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 أمساء التالميذ منرة

   مؤشرات اختبار الكالم

نطق 

 احلروف

(2-51) 

مفردات 

 اللغوية

(2-53) 

 الطالقة

(2-53) 

 الدرجة

 

 املستوى

 

 مقبول 61 21 21 21 أمحد يونوس 2

 ضعيف 31 23 23 23 أمحد حارس جاوهري 2

 ضعيف 33 23 21 21 أمحد علم نوراين 5

 مقبول 61 21 21 21 ألفينا نور عزيت 5

 مقبول 63 21 21 23 ألفية النزا 3

 ضعيف 33 21 21 23 أملنعة إندا رمحنيا 6

 مقبول 61 21 21 21 أرسيندي فطرة املسلم 7

 مقبول 63 21 23 21 داين علي ساندي 9

 ضعيف 33 21 21 23 دييا النور إنداه ساري 1

 ضعيف 31 21 21 21 فاريدا نور دييانا 21

 مقبول 61 21 21 21 فيربي صاحل الدين 22
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 مقبول 71 23 23 21 غافور رحيم 22

 ضعيف 31 21 21 23 الرفيك هداية 25

 مقبول 61 21 21 21 إناية السالمة 25

 ضعيف 33 23 21 21 مجيلة اللطفية 23

 مقبول 63 21 23 21 خرية النساء 26

 مقبول 61 21 21 21 .ر.ليلة الرشيدة و 27

 مقبول 71 21 23 23 لؤلؤة العلمية 29

 مقبول 63 21 21 23 حممد أطاء هللا 21

 مقبول 61 21 21 21 سوهلامحممد  21

 ضعيف 33 23 23 23 حممد فحرو األضحان 22

 ضعيف 33 23 21 21 الرزال فيحممد ريف 22

 مقبول 61 21 21 21 ه. حممد حيون 25

 مقبول 63 21 21 23 حممد مغرايب 25

 ضعيف 33 21 21 23 أ. حممد زحرول النور 23

 مقبول 61 21 21 21 نور فتح الذحين 26
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 مقبول 63 21 21 23 نورو املوليديا 27

 مقبول 71 23 23 21 نور ياسني أسراري 29

 مقبول 61 21 21 21 أوزيل زين ألعاريف 21

 ضعيف 33 23 21 21 أ.سيلفي أوكتافيانا  51

 ضعيف 33 21 21 23 سيلفي نور لطيفة 52

 مقبول 61 21 21 21 سيتا نور أفيفة 52

 ضعيف 33 21 21 23 سييت كرمة الفوزية 55

 مقبول 61 21 21 21 سييت مرأة الصاحلة 55

 مقبول 63 21 23 21 تيموريت 53

 ضعيف 33 21 21 23 يوكا فراسيطيو 56

 ضعيف 31 21 21 21 يونيتا ساري 57

  2112 822 872 822 العدد 

  54885 17 1185 1885 املعتدل 

، التجريبيةكاجملموعة   بمن فصل  القبلي االختبارنتائج  هذه جدول يبني على

ظهر . القبلي االختبارلعب األدوار يف  اسرتاتيجية طبيقمل ت التجريبيةوكان هذا الفصل 

التالميذ يف مستوى  ا منوكان كثري . 54885أن كل التالميذ نالوا الدرجة املعدلة 
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تالميذا، وعدد التالميذ يف مستوى  22 مقبولعدد التالميذ يف مستوى . مقبول

مبعىن أن كفاءة التالميذ يف مهارة الكالم عن املآدة املوضوع يف . تالميذا 15 ضعيف

 .مقبولهذا الفصل 

 :كمايلي( الفصل السابع ب) التجريبيةالقبلي للمجموعة  االختبارأما نتائج 

 (683)اجلدول 

 (بالفصل السابع ) التجريبية للمجموعة البعدي االختبارنتائج 

 أمساء التالميذ منرة

   اختبار الكالممؤشرات 

نطق 

 احلروف

(2-51) 

مفردات 

 اللغوية

(2-53) 

 الطالقة

(2-53) 

 الدرجة

 

 املستوى

 

 ممتاز 11 51 53 23 أمحد يونوس 2

 جيد 71 23 23 21 أمحد حارس جاوهري 2

 جيد جدا 91 23 51 23 أمحد علم نوراين 5

 جيد 73 23 51 21 ألفينا نور عزيت 5
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 جيد جدا 93 51 51 23 ألفية النزا 3

 جيد جدا 93 51 51 23 أملنعة إندا رمحنيا 6

 جيد جدا 96 51 52 23 أرسيندي فطرة املسلم 7

 جيد جدا 93 51 53 21 داين علي ساندي 9

دييا النور إنداه  1

 ساري
 جيد 73 23 23 23

 جيد 73 23 23 23 فاريدا نور دييانا 21

 جيد جدا 11 51 51 51 فيربي صاحل الدين 22

 جيد جدا 91 51 23 23 غافور رحيم 22

 جيد جدا 93 51 51 23 هداية الرفيك 25

 جيد جدا 93 51 51 23 إناية السالمة 25

 جيد 76 26 51 21 مجيلة اللطفية 23

 جيد جدا 93 51 51 23 خرية النساء 26

 تازمم 11 51 53 23 .ر.ليلة الرشيدة و 27

 ممتاز 211 53 53 51 لؤلؤة العلمية 29
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 جيد جدا 93 51 51 23 حممد أطاء هللا 21

 جيد جدا 93 51 51 23 حممد سوهلام 21

حممد فحرو  22

 األضحان
 متاز 11 53 51 23

 جيد 73 23 23 23 الرزال فيحممد ريف 22

 جيد جدا 91 51 51 21 ه. حممد حيون 25

 جيد جدا 93 51 51 23 حممد مغرايب 25

 جيد جدا 93 51 51 23 .حممد زحرول النور 23

 جيد 73 23 23 23 نور فتح الذحين 26

 متاز 11 51 51 51 نورو املوليديا 27

 جيد جدا 91 51 23 23 نور ياسني أسراري 29

 جيد جدا 93 51 51 23 أوزيل زين ألعاريف 21

 جيد جدا 93 51 51 23 أ.سيلفي أوكتافيانا  51

 جيد 76 26 51 21 سيلفي نور لطيفة 52

 جيد جدا 93 51 51 23 نور أفيفةسيتا  52
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 متاز 11 51 53 23 سييت كرمة الفوزية 55

 ممتاز 211 53 53 51 سييت مرأة الصاحلة 55

 جيد جدا 93 51 51 23 تيموريت 53

 جيد جدا 93 51 51 23 يوكا فراسيطيو 56

 جيد جدا 93 51 51 23 يونيتا ساري 57

  3123 1272 1126 115 العدد 

  738764 218243 218711 24882 املعتدل 

، التجريبيةمن فصل ب كاجملموعة  البعدي االختبارنتائج  هذه جدول يبني على

ظهر . البعدي االختبارلعب األدوار يف  اسرتاتيجيةنطبيق  بعد التجريبيةوكان هذا الفصل 

جيد التالميذ يف مستوى  ا منوكان كثري . 738764أن كل التالميذ نالوا الدرجة املعدلة 

 22 جيد جداعدد التالميذ يف مستوى ، و8 ممتاز عدد التالميذ يف مستوى .جدا

مبعىن أن كفاءة التالميذ يف مهارة . تالميذا 7 جيدتالميذا، وعدد التالميذ يف مستوى 

 .جيد جدايف هذا الفصل  لعب األدوار اسرتاتيجيةطبيق ت بعد الكالم عن املآدة املوضوع

 .جيد جداصفة عامة العريب ب هنا قدرهتم على مهارة الكالم ومن

 .التجريبيةالقبلي والبعدي للمجموعة  االختبارمقارنة بني  .3
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 ، قدم الباحثالتجريبيةللمجموعة البعدي القبلي و  االختباروبعد معرفة نتائج 

 :القبلي والبعدي االختبارقارنة بني امل

 
 (8)اجلدول 

 التجريبيةالقبلي والبعدي للمجموعة  االختباراملقارنة بني 

 مستوى النتيجة الرقم

 البعدي االختبار القبلي االختبار

عدد 

 التالميذ

النسبة 

 املئوية

عدد 

 التالميذ

النسبة 

 املئوية

 %25 7  - ممتاز 11-211 2

 %33 22  - جيد جدا 91-91 2

 %26 9  - جيد 71-71 5

  - %33 22 مقبول 61-61 5

  - %53 23 ضعيف 1-31 3

    211%  211% 

ظهر  التجريبيةالقبلي والبعدي للمجموعة  االختباربالنسبة إىل بيان املقارنة بني و 

يف مستوى % 33من التالميذ يف مستوى ضعيف، و% 53القبلي  االختبارأن يف 
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% 3من التالميذ يف مستوى ممتاز، و% 25البعدي ظهر أن  االختباروأما يف . مقبول

وهذا البيان . من التالميذ يف مستوى جيد%  26و التالميذ يف مستوى جيد جدا،من 

 .القبلي االختبارالبعدي أكرب من نتيجة  االختبارأن نتيجة 

 .التجريبيةالقبلي والبعدي للمجموعة الضابطة و  االختبارمقارنة بني  .4

فينبغي  اجملموعتنيين القبلي والبعدي من االختبار وبعد اإلكتمال من عرض بيان 

البعدي بني اجملموعة الضابطة  االختبارللباحث أن تعرض بيان مقارنة نتائج 

 :واملقارنة .التجريبيةو 

 (7)اجلدول 

 التجريبيةالبعدي بني اجملموعة الضابطة و  االختبارنتائج 

 الرقم
أمساء التالميذ 

 اجملموعة الضابطة

نتائج 

 االختبار

 البعدي

 الرقم
أمساء التالميذ 

 التجريبيةاجملموعة 

نتائج 

 االختبار

 البعدي

 11 أمحد يونوس 2 63 أبدية العلمية 2

2 
 أغونج ستيوبودي

31 2 
أمحد حارس 

 جاوهري
71 
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 91 أمحد علم نوراين 5 61 أمحد فيز زكريا 5

 73 ألفينا نور عزيت 5 33 أمحد خليد 5

 93 ألفية النزا 3 33 أمحد رافلي 3

 93 أملنعة إندا رمحنيا 6 33 ألفرزي هيندرا س 6

7 
 ألف النور

73 7 
أرسيندي فطرة 

 املسلم
96 

 93 داين علي ساندي 9 63 أمري الرمضاين 9

1 
 أنا ليلة الفطرية

63 1 
دييا النور إنداه 

 ساري
73 

 73 فاريدا نور دييانا 21 61 أفدة املكرمة 21

 11 الدينفيربي صاحل  22 61 بادرو الصاحل 22

 91 غافور رحيم 22 73 بايو جندرا 22

 93 هداية الرفيك 25 61 خباري 25

 93 إناية السالمة 25 61 ديوي سافطري 25

 76 مجيلة اللطفية 23 63 ديوي سينتاوايت 23
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 93 خرية النساء 26 71 دييانا عارفني 26

 11 .ر.ليلة الرشيدة و 27 31 ديل رمحة احلسنة 27

 211 لؤلؤة العلمية 29 61 إ.حسنةدينا  29

 93 حممد أطاء هللا 21 33 فامحي إدريس 21

 93 حممد سوهلام 21 33 فريي إراوان 21

22 
 فريدة الصاحلة

33 22 
حممد فحرو 

 األضحان
11 

 73 الرزال فيحممد ريف 22 63 فردوس 22

 91 ه. حممد حيون 25 63 سةيفحسنية الن 25

 93 مغرايبحممد  25 63 إرناوايت 25

 93 .حممد زحرول النور 23 71 حممد جونيدي 23

 73 نور فتح الذحين 26 61 مرأة الصاحلة 26

 11 نورو املوليديا 27 61 مفتاح اجلنة 27

 91 نور ياسني أسراري 29 33 حممد بدوي 29

 93 أوزيل زين ألعاريف 21 71 حممد نور صاحب 21
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 93 أ.أوكتافيانا سيلفي  51 73 موجي وجياينيت 51

 76 سيلفي نور لطيفة 52 61 ةفيندي رز  52

 93 سيتا نور أفيفة 52 33 نورما أفيفة 52

 11 سييت كرمة الفوزية 55 63 نور احلكمة 55

 211 سييت مرأة الصاحلة 55 33 فوتري عيشة 55

 93 تيموريت 53 61 فوتري مهرية 53

 93 يوكا فراسيطيو 56 71 فوتري إماوايت 56

 93 يونيتا ساري 57 31 ريين هنداياين 57

    63 سينتا نورية 59

    33 سييت رمحة 51

    61 شدم عمر 51

N 2531 اجملموعة N 5215 ئاجملموعة 

= التجريبيةالبعدي للمجموعة  االختبارظهر من اجلدول السابق أن نتائج 

 2531= لضابطةالبعدي للمجموعة ا االختبارأكرب من نتائج  5215

  (Uji T)اإلحصائي  االختباربين االختبار عرض حتليل البيانات عن  .5
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إما ، (البعدي االختبارالقبلي و  االختبار)ين االختبار تقدم الباحث عن 

 .اإلحصائي االختبارواجملموعة الضابطة ب التجريبيةمن اجملموعة 

 
 (1)اجلدول 

واجملموعة  التجريبيةموعة القبلي والبعدي من اجمل االختبار عن الفرق بني

 الضابطة

 الرقم
 التجريبيةاجملموعة 

 الرقم
 اجملموعة الضابطة

X1 X2 X X2 Y1 Y2 Y Y2 

1 61 11 51 111 1 61 63 3 23 

2 31 71 21 511 2 33 31 -3 23 

3 33 91 23 623 3 31 61 21 211 

4 61 73 23 223 4 33 33 1 1 

5 63 93 21 511 5 61 33 -3 23 

6 33 93 51 111 6 31 33 3 23 
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8 61 96 23 623 8 31 73 23 623 

7 63 93 21 511 7 63 63 1 1 

1 33 73 21 511 1 33 63 21 211 

12 31 73 23 623 12 61 61 1 1 

11 61 11 51 111 11 63 61 -3 23 

12 71 91 21 211 12 63 73 21 211 

13 31 93 53 2223 13 31 61 21 211 

14 61 93 23 223 14 61 61 1 1 

15 33 76 22 552 15 33 63 21 211 

16 63 93 21 511 16 33 71 23 223 

18 61 11 51 111 18 33 31 -3 23 

17 71 211 51 111 17 61 61 1 1 
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11 63 93 21 511 11 63 33 -3 23 

22 61 93 23 623 22 63 33 -3 23 

21 33 11 53 2223 21 61 33 -3 23 

22 33 73 21 511 22 61 63 3 23 

23 61 91 21 511 23 61 63 3 23 

24 63 93 21 511 24 33 63 23 223 

25 33 93 51 111 25 31 71 21 511 

26 61 73 23 223 26 33 61 3 23 

28 63 11 23 623 28 61 61 1 1 

27 71 91 21 211 27 31 33 3 23 

21 61 93 23 623 21 63 71 3 23 

32 33 93 51 111 32 63 73 21 211 
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31 33 76 22 552 31 31 61 21 211 

32 61 93 23 623 32 61 33 -3 23 

33 33 11 53 2223 33 33 63 23 223 

34 61 211 51 2611 34 33 33 1 1 

35 63 93 21 511 35 33 61 3 23 

36 33 93 51 111 36 61 71 21 211 

38 31 93 53 2223 38 63 31 -23 223 

 1 1 63 63 37 25952 112 5215 2211 مج

N    X2 31 61 33 -3 23 

  
42 61 61 1 1 

 5231 231 2531 2521 جم

  N   
 

Y2 
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 :وفيما يلي توضيح ما يف جدول السابق

X1  = الفصل السابع ب يف ) التجريبيةموعة القبلي من اجمل االختبارنتائج

 (مدرسة احلميدية املتوسطة اإلسالمية كوندانج لكي ماالنج

X2  = الفصل السابع ب يف ) التجريبيةالبعدي من اجملموعة  االختبارنتائج

 (مدرسة احلميدية املتوسطة اإلسالمية كوندانج لكي ماالنج

(X)  = ب يف  الفصل السابع) التجريبيةعدد اإلحنراف من نتائج اجملموعة

 (مدرسة احلميدية املتوسطة اإلسالمية كوندانج لكي ماالنج

X2  = الفصل السابع ب يف ) التجريبيةعدد اإلحنراف املربع من نتائج اجملموعة

 (مدرسة احلميدية املتوسطة اإلسالمية كوندانج لكي ماالنج

 التجريبيةمن نتائج اجملموعة  جمموعة عدد اإلحنراف=     

  
 
 التجريبيةمن نتائج اجملموعة  املربع اإلحنراف جمموعة عدد=  

Y1  = يف مدرسة  أالفصل السابع ) الضابطةالقبلي من اجملموعة  االختبارنتائج

 (احلميدية املتوسطة اإلسالمية كوندانج لكي ماالنج

Y2  = الفصل السابع أ يف )الضابطة البعدي من اجملموعة  االختبارنتائج

 (اإلسالمية كوندانج لكي ماالنجمدرسة احلميدية املتوسطة 
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(Y)  = الفصل السابع أ يف مدرسة )الضابطة عدد اإلحنراف من نتائج اجملموعة

 (احلميدية املتوسطة اإلسالمية كوندانج لكي ماالنج

Y2  = الفصل السابع أ يف )الضابطة عدد اإلحنراف املربع من نتائج اجملموعة

 (كوندانج لكي ماالنجمدرسة احلميدية املتوسطة اإلسالمية  

 الضابطةجمموعة عدد اإلحنراف من نتائج اجملموعة =     

  
 
 الضابطةمن نتائج اجملموعة  املربع جمموعة عدد اإلحنراف=  

وهي  بعد توضيخ جدول السابق، تلخص الباحث بعرض النتائج اآلتية 

وهي   التجريبيةالضابطة واجملموعة من نتائج اجملموعة  املربع جمموعة عدد اإلحنراف

 : كمايلي

 (12)اجلدول 

 اجملموع عدد اإلحنراف وعدد اإلحنراف املربع من اجملموعتني

 التجريبيةاجملموعة  اجملموعة الضابطة

جمموع عدد 

 اإلحنراف

جمموع عدد 

 اإلحنراف املربع

جمموع عدد 

 اإلحنراف

جمموع عدد 

 اإلحنراف املربع
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231 5231 112 25952 

 

 للمجموعتني االختبار نتائجحتليل  .6
 ةموعثاجمل جممثوع عثدد اإلحنثراف و وقد عرض الباحثث يف اجلثدول السثابق 

دخثثال النتثثائج السثثابق إىل مثثن اجملمثثوعبني، مث قثثام الباحثثث با عثثدد اإلحنثثراف املربثثع

 :الرمز اإلحصائي اآليت

     
  

 
 

    
   

  
        

        
     

 
 

              23832 -     
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     23832 – 21989 

               1843 

 

     
  

 
 

    
   

  
      

        
     

 
 

              3150 -     
  

  
 

  

     3150 – 563 

               2587 

  



212 
 

  
     

  
         
          

 
  

 
 
  

 

 

  

  
           

  
           
          

 
   

 
   

 

  t = 
      

 
    

  
   

 

  

 

  t = 
      

             
 

  t = 
      

             
 

                t = 11.6476566911 

الباحث  قام 3.91= اإلحصائي tاجلدول السابق، وجد الباحث أن نتيجة  من

 degree of)نتيجة يف القائمة احلرية مث حبث الباحث  t-tableبتعيني 

freedom)  منt-table و %2يف املستوى املعنوية  2.765= فوجد أن نتيجة ،

أكرب من  22،657= اإلحصائي tوألن نتيجة %. 3يف املستوى املعنوية  2.159
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 2،266= %6كذالك أكرب من نتيجة املستوى   2،532% 2املستوى املعنوي  نتيجة

ول، فيمقبول أي أن فروض هذا البحث م H1و  Hoوذالك مبعىن أن مردود 

 .عاليةفهي  تعليم مهارة الكالم بلعب األدوار اسرتاتيجيةأن تطبيق  وخالصتها

 مناقشة البحث .8

يف تعليم مهارة  نتائج الدراسةقد بني الباحث يف البيانات السابق على 

نطق احلروف، إستعمال  من ينعلعب األدوار ي اسرتاتيجيةالكالم بتطبيق 

تعليم  اسرتاتيجية أن، طالقة التالميذ يف مهارة الكالم، وذلك املفردات اللغوية

 التالميذوبعض . ار يعطى اخلريات اللغوية املفيدةلعب األدو ب مهارة الكالم

استعمال املفردات ن نطق احلروف فاصحا وصحيحا، ويستطيعون أيستطيعون 

ولكن  .عند عملية التعليماجلديدة ألن بعضهم من يهتمون البيانات الباحث 

السبب  ،هم ناقص يف استعمال املفردات والنطق احلروف فاصحا وصحيحابعض

يهتمون جيدا  يان املآدة املوضوع بالسرتاتيجية لعب األدوار اليعين عند ب

هبذه  .عمل ليس هلم مسؤول فيهوأيضا يف فريق ال لون بنفسه واالخرينويشغو 

شخصية التالميذ مع احلالة يدل على أن االسرتاتيجية املستخدمة غري مناسب 

مبدرسة احلميدية املتوسطة اإلسالمية كوندانج لكي ( ب)يف الفصل السابع 
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يت أكثر من التالميذ ال بتلك املناقشة أن التالميذ اليت يستطيعون. ماالنج

 .اليهتمون جيدا ويشغولون بنفسه

 :قدم الباحث الفروض االسرتاتيجية هبة هذيويف جتر  

الفروض جمموعة الضابطة أكرب من درجة  التجريبيةجمموعة إن كان درجة  -2

لعب ب تعليم مهارة الكالم اسرتاتيجية تطبيق أن مقبول، وهذا يعين

 .األدوار له فعال

جمموعة الضابطة أصغر من درجة  التجريبيةجمموعة إن كان درجة  -2

أن تطبيق اسرتاتيجية تعليم مهارة الكالم فروض مردود، وهذا يعين ال

 .ليس له فعالبلعب األدوار 

 هلا اسرتاتيجية تعليم مهارة الكالم بلعب األدوارد أن تطبيق جن

ة كفاءة التالميذ يف مهارة الكالم ألن هبذه يقنتائج جيدة، قد حقق تر 

عالفات مرتابطة  الوسائل التعليمية تساعدهم على جناح التعلم برتكيب

يف تلك العملية تؤدي  اسرتاتيجية مفيدة راسخون بني كل ماتعلمه، و

حىت يستطيع الطالب أن  حوائجه للتعلم، إىل إثارة اهتمام املتعلم وإشباع

يف ظروف  وألن عملية التعليم والتعلم تنتهىللغة العربية، ا يتكلمون

 االختبارالقبلي و  االختبارين من االختبار واعتمادا على إجابات . حسن
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فعال،  بلعب األدوار تعليم مهارة الكالم اسرتاتيجيةالبعدي بتطبيق 

يتعلمون التالميذ حبماسة وحية ورغبة عل التالميذ يف التعلم إجابتني و وج

 .وليس امللل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 أ
 

 الباب الرابع

 اإلختتام

 حتلبل مع األبوابالسابفة يف واضحا الباحثشرحا شرح هذاقد يف البيانات،

خالصة واملالباب البحث عن قرتحات اسرتاتيجيةتطبيق الكالمتعليم لعببمهارة

.(مدرسةاحلميديةاملتوسطةاإلسالميةكوندانجلكيماالنجبالتطبيقعلى)األدوار

 اخلالصة - أ

كيفية .1 اسرتاتيجيةتطبيق الكالمتعليم األدواربمهارة على)لعب بالتطبيق

 .(مدرسةاحلميديةاملتوسطةاإلسالميةكوندانجلكيماالنج

 :(السابع ب)  التجريبيةلعب األدوار لفصل  اسرتاتيجية تطبيقن أ

 الباحث بدأ التالميذ مع والتعارف املآدةبعده الباحث كتب

هلتعرفونضوعواسرتاتيجيةاملستخدمةعلىالسبورة،وسـألالباحثاملو

.االسرتاتيجيةاملعىنوتعريف



 ب
 

علىأمرالباحثمثبدوناملعىنكتبالباحثاملفرداتاجلديدة

املعىنمنمفرداتاجلديدةا ليذكر ذلكلتالميذ الباحثعلىبعد دعى

.يذإلجابةاملفرداتمجاعةالتالم

بعدإعطاءاملفردات.بعدذلكشرحالباحثعناملفرداتاجلديدة

.مايتعلقعناالسرتاتيجيةتعليممهارةالكالمشرحالبحث

تعليممهارةبتطبيقاسرتاتيجيةاملآدةاملوضوععنممارسةالباحث

.(املطعم)قسمالباحثالنصالعريبعلىاملوضوعو،الكالمبلعباألدوار

التعلم الفروق الباحث قسم العريب، النص الباحث قسم قبل

اسرتاتيجية عملية األدوارملساعدة بلعب الكالم مهارة تعليم إعطاءمث

النصولعباألدوار، لتعلم التالميذ علىالباحثالوقتعلى وسيتقدم

 .وقتاملكتوبة

 :احوال التالميذ يف اإلشرتاك التعليم اللغة العربية

جتربالتالميذحبفظاملفرداتاجلديدةوحفظالنصالعريبعن

املوضوع املآدة . التالميذ املفرداتبعض حفظ يف بسهلة يشعرون

ألنعندبيانالباحثيهتمونويكرروناجلديدةوحفظالنصالعريب

.ماشرحالباحثوأمرالباحث



 ج
 

يشعرونبصعبةيفحفظاملفرداتاجلديدةوحفظوبعضمنهم

العريب النص ماشرح. واليهتمون بنفسهم يشغلون منهم بعض ألن

الباحث . يفرحون التالميذ كل الكالمولكن مهارة التعليم يفعملية

.بتطبيقاسرتاتيجيةلعباألدوار

:جناحهمعلىوجهالتفصيلكمايليفعاليةوأما .2

 .أ نتائج عدد الضابطةاالختبارأن للمجموعة القبلي =باملعدل2222=

نتائج58 االختباروأما للمجموعة التجريبيةالقبلي =باملعدل2112=

87،48 نتائج الضابطةااالختباروإما للمجموعة لبعدي =2782

عدلبامل =21،28 نتائج االختباروأما للمجموعة =التجريبيةالبعدي

 52،437=باملعدل2122

تعليماسرتاتيجيةتطبيقوهذهتدلعلىأنهناكتأثرياواضحابعد

األدوار بلعب الكالم مهارة التجريبيةللمجموعة نتائج ألن االختبار،

.البعديللمجموعةالضابطةاالختبارالبعديأكربمنتنائج

 .ب نتيجة اإلحصائيtأن املعنويأ11،374= املستوى نتيجة من كرب

وذالك2،233=%3كذالكأكربمننتيجةاملستوى1،281=1%

البحثمH1وHoمبعىنأنمردود ول،فيمقبولأيأنفروضهذا



 د
 

 تطبيق أن التاسرتاتيجيةوخالصتها كفاءة لتنمية األدوار يفلعب الميذ

 .عاليةتعليممهارةالكالمهيف

 تقرتحا ملا - ب

 للمدرسواملدرسة .1

ملدرساللغ يفاختالبد جيدا يهتموا أن العربية التعليميةية الوسائل ار

املوافقة خاصة العربية اللغة أنبتعليم عليهم وينبغي الكالم، مهارة يف

 مهارةاسرتاتيجيةيستخدموا الكالمتعليم يشعرونبلعباألدوار ال لكي

.تكلماللعةالعربيةوتعليممهارةالكالمالتالميذصعبايف

 للباحثنياآلخرن .2

يرحو الباحثاملستقبل، على أن مثالعنينظرواإليهم البحث، هذا

بلعباألدوارمهارةالكالمتعليمسرتاتيجيةتعليماللغةالعربيةباسخداماال

.إكمالالبحثاآلنو

بعون البحث هذا والباحثةمت الباحث على يرجوا تعاىل، هللا وإذن

اآلخرينأنيكونهذالبحثمبدأوأساساللبحثالتاليةويرجواأنيكون

 .هذاالبحثنافعاعلىالتالميذ،املدرسةواملدرسني
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دار السلم، : الرياض)، 1.، طاملهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تدريسهاأمحد فؤاد عليان ، 
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1001) ،58 . 

: ماالنج)، رسالة سارجنا استخدام وسائل الصور يف تعليم مهارة الكالمعمر الفارق، 
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اململكة )الشنطي، املهارات اللغوية مدخل إىل خصائص اللغة العربية و فنوهنا صاحل حممد 
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، (1002منشورات املنظمة اإلسالمية للرتبية و العلوم و الثقافة إيسيسكو، : مصر)
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