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 إهداء

أىدلىذاالبحثاجلامعي،إذل:

اللذافربياينخلقاكرازقينعبادةعبد الحميد كأيبالكرميأسوة حسنة أميالكردية
كعّلمافخًناكعرّفينإسالماحّّترزقيناهللحلوةعلما

عين أحمد أّول الدين، إقامة األذانية، أحمد يونس،  إذلإخواينكأخوايتاحملبوبوفك
 نزول الرحمة، أحمد توفيقي، آل مبارك

كذالك ادلدرسةالدينيةدبعهدالنوراألكؿبولوالكانجدباالنج من مدّرساللغةالعربّية كإذل

 البحث ذاى إلجراء كالثقة بالفرصة مسحتين اليتالفصلاخلامس"أكب"

 اية الرشيدةعناألستاذة للتقدـ كحفزكين بالعوف، كأمدكين بالعطف، مشلوين من كإذل

 أخوايت سرت كاحلزينة احللوة باحلياة درك يف كبرفقتهن سعدت، معهن من كإذل

 نيابة، عينية، زلفي، لؤلؤ، نيل

 اهلليفأحّبكم
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ستهاللا  
 

ْم تَْعقِلُْونَ  َُّك ل ًا لََع يّ نَا قُْرآنًا َعَربِ لْ  إِنَّا َجَع

 (ٖ)الزخرؼ:
 

 

 

َعَرِِبٌّكََاِحبػُّْوااْلَعَرَبلَِثاَلٍثألَ ـَاَْىِلاجْلَنَِّةِِفآْلُقرْاِّنى َفَعَريبٌّكََكاَل
 اجْلَنَِّةَعَريبٌّ

 (حلاكمكالطرباينكالبيهقي)ركاها 
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 كلمة الشكر والتقدير

 بسماهللالرضبنالرحيم

احلمدهللرّبالعادلٌن،كالصالةكالسالـعلىالنيباألمٌنصلىاهللعليوكسّلم
الدين،أمابعد.ك علىآلوكأصحابوأصبعٌن،كالتابعٌنكمنتبعهمبإحسافإذليـو

باحلمد أذلج سبحانو فلو البحث، ىذا إعداد من باإلنتهاء اهللعلّي مّن كقد
–كالثناء،فلكاحلمدياريبحّتترضي،علىجزيلنعماتككعظيمعطاءؾكيشرفين

لصشكرمكتقديرمدبناسبةهنايةكتابةرساليت،فأتسعدأفأقدـخ-بعدضبداهللتعاذل
كمنأكلئك:

فضيلةاألستاذالدكتوراحلاجموجيياراىارجوبوصفومديرجامعةموالنامالك .ٔ
 إبراىيماإلسالميةاحلكوميةدباالنج.

موالنا .ٕ كالتعليمجامعة الرتبية عميدكلية الدكتوراحلاجنورعليبوصفو فضيلة
 ميةاحلكوميةدباالنج.مالكإبراىيماإلسال

جامعة .ٖ العربية اللغة تعليم قسم رئيسة بوصفها احلسنة شللوءة الدكتورة فضيلة
الركحيحّتيتم دباالنجعلىدعمها احلكومية مالكإبراىيماإلسالمية موالنا

 إخراجىذاالبحثاجلامعيهبذهالصركرة.
ٗ.  يفضل الذم ادلاجستًن مسًن بن زيد احلاج الدكتور كتقدميفضيلة بإشراؼ

 اإلرشادالنافعكالتوجهاتادلفيدةاليتساعدتينمثًنايفإكماؿىذاالبحث.
احلكومية .٘ اإلسالمية إبراىيم مالك موالنا جبامعة كاألستاذات األساتيذ صبيع

دباالنجالذينينوركفركحيكليببعلومهمكإرشاداهتمحيتتتمكتابةىذاالبحث
 اجلامعي
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 تعليم مهارة الكالم ،االتصاليالمدخل  الكلمة المفتاحية:

كالرأمكادلعلوماتك الناستعبًنالفكرة الّتتستخدـ ىيادلهارة الكالـ مهارة
غةاذلدؼباللكفاءةاالّتصاؿنلكأفدي التلميذاتكانتىواالتصارلادلدخل،أّماغًنىا

ادلشكلةيفتعليممهارةالكالـيفادلدرسةالدينيةالنوراألكؿىيكأّما .يعيناللغةالعربية
كىذاادلشكلةسببهاىيلنتعتمدالتلميذاتدليستطعنأفيتكلمناللغةالعربيىةجّيدة

 علىالنفسكنقصالتدريبكالطريقةادلستخدمةغًنفعالية.

البحثكىكاألىداف هذا تعليم( 0ي: بادلدخلدلعرفة الكالـ ( 7 االتصارلمهارة

ادلدخال فّعالية كالدلعرفة الكالـ. مهارة ترقية يف منهجّتصارل البحث ىذ استخداـ
 .اإلختبارو كادلقابلة البياناتىيادلالحظةكطريقةصبع. التجرييببطريقةالكمية

 البحثفهي: ذلذا ( 0)كالنتيجة كالتدريبكثًنا الدكافعيعطياالتصارلادلدخل
 كشلارسةبكالـاللغةالعربيةكتشكيلبيئةاللغويةمعالصديقاتيفتعليممهارةالكالـ

عندمهارةالكالـرتفاعالدرجةيفتعليمإعلىيدؿّاالتصارلادلدخلاستخداـإفّ( 7)
 ادلاخلامسالفصلالتلميذاتيف يف دبدرسة بولوالعهدالدينية األكؿ ماالنجالنور . كانج

ككذلك0،200% = 3ادلعنومالتقديرنتيجةمنأكربٙ٘،ٙ= كنتيجةاإلحصائي
ىذافركضأكأفمقبوؿ0Hأفدبعىن.7،297% = 01ادلعنومتقديرمننتيجةأكرب

علىمهارةالكالـيفترقيةفعاليةاالتصارلادلدخلاستخداـأفّمقبوؿ.كىذادليلالبحث
 .التلميذات

 



 
 

 ص
 

 

Abstract 

Saadah, Nailis. 2017. The Influence Communicative Approach to Maharah 

Kalam teaching at Madrasah Diniyyah Pondok Pesantren Annur 1 

Bululawang Malang, Thesis of Arabic Education, Faculty of Tarbiyah and 

Teacher Training, Maulana Malik Ibrahim State University Malang. 

Supervisor: Dr. H. Zeid B. Smeer, Lc, M.A 

 

Keyword: Communicative Approach, Maharah Kalam Teaching 

Maharah Kalam is a human ability to express ideas, opinions, knowledge 

and others. then Communicative Approach is student ability to 

communicate with target language, in this case is Arabic language. The 

problem in Madrasah Diniyyah Pondok Pesantren Annur 1 in Maharah 

Kalam teaching is less active students in speaking Arabic language. This 

problem happens because they )students( don’t confident to speak it, feel 

unfamilliar and the teaching methods that used isn’t effective. 

The purpose of this study are: 1) to know Maharah Kalam Teaching with 

Communicative Approach 2) to know the effectiveness of Comunicative 

Approach in improving Maharah kalam. This research uses Quantitative 

Experiments Method. meanwhile the instrument to collect the data in this 

research are observation, interview and test. 

While the results of this study are: (1) Communicative approach gives 

motivation, a lot of pratices and familiarize students to speak Arabic 

language can make a language environtment in learning Arabic language. 

(2) the usage of Communicative Approach shows that percentage of 

Maharah Kalam on class five in Madrasah Diniyyah Pondok Pesantren 

Annur 1 Bululawang increases. Statistical result = 6,56 more bigger than 

value (t-table) 0,05 = 1,711 and also more bigger than value (t-table) 0,01 = 

2,492. Meaning Hˡ is accepted  and Hypothesis of this reserach is accepted. 

This result shows that the usage of Communicative Approach is effective in 

improving student’s Maharah Kalam. 
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ABSTRAK 

Saadah, Nailis. 2017. Efektifitas Pendekatan Komunikatif untuk Pembelajaran 

Maharah Kalam di Madrasah Diniyyah Pondok Pesantren Annur 1 

Bululawang Malang. Skripsi. Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Ilmu 

Tarbiyah dan Keguruan. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 

Malang. Dosen Pembimbing: Dr. H. Zeid B. Smeer, Lc, M.A 

 
Kata kunci: Pendekatan Komunikatif, Pembelajaran Maharah Kalam 

Maharah Kalam adalah kemampuan manusia yang digunakan untuk 

mengungkapkan ide, pendapat, pengetahuan dan lain-lain, adapun Pendekatan 

Komunikatif adalah Siswa memiliki kemampuan berkomunikasi dengan bahasa 

tujuan yaitu bahasa Arab. Adapun problem dalam pembelajaran maharah kalam di 

Madrasah Diniyyah Pondok Pesantren Annur 1 adalah Murid-murid kurang aktif 

dalam berbicara bahasa Arab hal ini disebabkan kurang percaya diri, tidak terbiasa 

dan juga metode pengajaran yang digunakan kurang efektif.  

Tujuan dari penelitian ini yaitu: 1) untuk mengetahui pembelajaran Maharah 

Kalam dengan Pendekatan Komunikatif 2) untuk mengetahui efektifitas 

Pendekatan Komunikatif dalam meningkatkan Maharah Kalam. Penelitian ini 

menggunakan Metode Penelitian Kuantitatif Eksperimen. Sedangkan instrumen 

pengumpulan data pada penelitian ini adalah: observasi, wawancara dan tes. 

Sedangkan hasil dari penelitian ini adalah: (1) Pendekatan Komunikatif 

memberikan motivasi, banyak latihan dan membiasakan siswa berbicara bahasa 

Arab dan juga dapat membantuk lingkungan bahasa dengan temannya dalam 

pembelajaran bahasa Arab. (2) Penggunaan Pendekatan Komunikatif 

menunjukkan bahwa meningkatnya prosentase pembelajaran Maharah Kalam 

kelas lima di Madrasah Diniyyah Pondok Pesantren Annur 1 Bululawang Malang. 

Hasil statistik = 6,56 lebih besar dari Nilai (t-table) 0,05 = 1,711 dan juga lebih 

besar dari nilai (t-table( 0,01 = 2,492. artinya Hˡ diterima atau Hipotesis penelitian 

ini diterima. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan Pendekatan Komunikatif 

efektif dalam meningkatkan Maharah Kalam siswa. 
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 الفصل األول

 اإلطار العام

 خلفية البحث . أ

أفاللغةالعربيةتنطولعلىفنوفأربعةىياالستماع،الكالـ، كماىوادلعلـو
القراءة،الكتابةكأفىذهالفنوفمتكاملةبطبيعتها،يؤثركلفنمنهاِفغًنهمنالفنوف

ءباالستماعأكالقراءةأكإرساالسواءكيتأثربو.كالناسإذاتعاملوامعاللغةاستقباالسوا
باحلديثأكالكتابةفإمنانوظفكلمايعنلناشلايتصلبفركعاللغةمنتعبًنأكإمالء

أسسافهمنكييعرفناللغةالعربيةأفتلميذاتدلللذلكالبٔأكقواعدأكخط...إخل.
 أكقواعدالتسهيلأربعادلهارات.

تعبًنالفكرةكالرأمكادلعلوماتكلستخدـالناسيالّتمهارةالكالـىيادلهارة
جّيدةىيتقدرتلميذاتمقصودىا.تسّمىقدرةكالـالغًنىا،كبذلكيعرؼادلخاطب

التلميذاتال كانت إذا تلميذاتادلفردات، فأكسعحيفظنكيعرّفنأف ادلفردة أكثر
 اللغةالعربّية.يذاتتلمردةدكراكبًنالرتقيةكالـ.كلذلكسبلكادلفنكالمه

اللغات يف إتقاهنا إذل الطالب يسعى اليت األساسية، ادلهارات من الكالـ
أمهية زادت عندما األخًنة، الفرتة يف ادلهارة ىذه إذل احلاجة اشتدت األجنبية.كلقد
االىتماـ العربية، اللغة تعليم عند دبكاف الضركرة كمن الناس. بٌن الشفهي االتصاؿ

كأفباجلانبال العربية، مدرساللغة يسلكو أف الذمنرجو االذباه، ىو كىذا شفهي،
جيعلمهواألكؿ،سبكٌنالطالبمناحلديثبالعربية،ألفالعربيةلغةاتصاؿ،يفهمها
ماليٌنالناسيفالعادل،كالحجَّةدلنيهملاجلانبالشفهي،كيهتمباجلانبالكتايب,

مدعيانأفاللغة
                                                           

ادمكتقدميزلمدعليالكامل،لتعليمادلهاراتاللغويةلغًنالناطقٌنهبا،ماالنج:إعدادنورى Uin maliki press.ٕٕصٔ
ٕٓٔٔ
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اللغةتلميذاتكبذلكالبّدلٕيحةالكجودذلا،كالأحديتكّلمها.العربيةالفص
 أف يطّبقنالعربية ألّف الاّتصاال، سبلكها ادلهاراتالّت استطعتلتميذاتإحدل ىي

 ها.نتعّلمياللغةالعربّيةالّتنّتصليأفتلميذاتال

أفنيعستطيالتلميذاتاليفتعليممهارةالكالـمشكلةالّتتظهركثًنةىي
فعربي جيدة. العربية باللغة كادلعلوماتكالرأم تكلمتالالفكرة فشعريكتلميذاتإذا

تكلماباللغةاليتتتعلمها.نارسديالن،ىذهادلشكلةألهننبكالمهصعبة

مدرسةالدينّيةالنوراألكؿبولوالكانجماالنجىيمدرسةالدينيةاليتفيهااحدل
أربعمهاراتالذمقدمناىجالدراسةىيتعليما فيها العربّية تعليماللغة العربية. للغة

أكيت.كىذهادلدرسةسبلكنظرايعينتقولبادلدرسةادلرأةالرئيسةكادلربّيةادلسلمةكأخالؽ
طرائق يفقبضة ادلعّلم إذلاهللكترّقيقدرة عبادة الطلبة يعينترّقي كسبلكبعثا الكردية

ٖدةكأخالؽالكردية.التدريساليتتّتجوعبا

 العربّية" ادلعهدىواستخدـكتابالّلغة العربّيةيفىذا تعليمالّلغة احملاكرةأّما
العربية باللغة احلديثة كمؤلّفو باىاركف" أضبد بن حسن يناسبالسيد تعليمو ىناؾ .

نصقراءةالتلميذاتحلواركغًنذلك.كفيوتدرسالبكتابو،كانتادلفرداتكالنصوصكا
كالرتصبةكحفظادلفرداتكاإلمالءكالكالـ.

يفىذاحبثالعلميباحثةستبحثالكالـيفتعليمالّلغةالعربّيةيفىذاادلدرسة
يتحّقق احلوار أّما كادلسرحّية. كاخلطابة احلوار بطريقة الكالـ يستخدـ ىناؾ الّدينّية.

حدةيفاألسبوع.دبناسبةالكتابكأّمااخلطابةكادلسرحّيةتتحّققافكا

يفادلدر الكالـ مهارة يفتعليم ىناؾادلشكلة ادلعّلم، مع علىادلقابلة سةبناء
اللغةالعربيىةجّيدة،بناءعلىنتكلميأفنستطعيدلتلميذاتالدينيةالنوراألكؿىيال

                                                           
2
ٖٖ.صٕٖٗٔإضاءاتدلعلمياللغةالعربيةلغًنلغًنالناطقٌنبو،عبدالرضبنبنإبراىيمالفوزاف،إ

النظركالبعثيفادلدرسةالدينيةالنوراألّكؿ3
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ندعبادلفرداتالكثًنة.كاستخدـادلعّلمبطريقةاحلواركاخلطابةتلميذاتالعدـاستعاب
فالتلميذاتدلمناحلوارادلناسبيفكتاباللغةالعربيةتلميذاتتعليمهايعينتكلمتال

،كدليقابلادلعّلمحاّليستطعنأفيعرّبفالفكرةذلّنباستخداـادلفرداتاليتديلكنحرّا
ادلشكلة. الٗىذه تشعر ىو ادلشكلة ىذه بكالمهتلميذاتكسبب كحياءنصعبة

.نيفيوميتهنارسديكدلنبتعبًنى

التدريسعند يقصددبداخلالتدريستلكاألطرالفكريةاليتيستندإليهامفهـو
صباعةما.كأماالتعريفالذميرلأفادلدخلىواذباهأكنظرةإذلطبيعةاللغةذاهتا،أك

أماادلدخلدكرضركرميفالتعليم٘إذلتعليهاكتعلمها،اذباىايغًنمنطريقةالتدريس.
ألنوحيصلالطرائقكالتقنيات،كلذلكيولدالطريقةكالتقنيةبعدادلدخل،كثالثةعناصر

مرتبط.

قواعداالتصارلادلدخل إذلادلدخلالذماليعّلمقدرة التعليمالذميركز ىو
اللغةاألجنبّيةفحسب،لكنيعّلممهارةاإلجتماعّيأيضا،مثلمايقاؿككيفيتكّلم

كيفأينيتكّلمالستفاءاحلاجاتاليوميةيفأكربالغاية.يفىذاادلدخلكمّتيتكّلم
فصيحكصحيحكسدادىمأمرضركرّم.فّعالية،سيحاصلمستخدـاللغةقواعداللغة
األجنبّية تعليماللغة منذبدأ اللغويّة كطالقة ادلدخلليتطّورصحيحا جّيدة.ذبربةىذا

ألفكانتطلبةاللغةالعربّيةأفسبلككفاءةاالّتصاؿ.ارلاالتصإذف،ىذاادلدخلٙأّكال.
أـال.هامعالناطقٌننصليتّاللغةالعربّيةىياستطعتأفتلميذاتإحدلاألىداؼل

اللغةالعربّية.نّتصليىياستطعتأفنيفتعّلمهننجحياليتتلميذاتقيلتال

                                                           
–ٓٓ:ٓٔيفالساعةٕٙٔٓأككتوبًنٕٓربيةيفالفصلاخلامسمعاألستاذةحليمةالسعديةعلي،)اخلامس،مقابلةمعادلدرسةاللغةالعٗ

صباحا(ٓٓ:ٔٔ
،يفكتابمهاراتالتدريس:ضلوإعدادمدرساللغةالعربيةالكفء،ٕٓ،كالعصيلي،ادلرجعالسابقصٕٕغازممفلح،ادلرجعالسابق،ص٘

 ٕٗٔـ(صٕٔٔٓماالنج:مطبعةجامعةموالنامالكإبراىيم،مؤلفوأكريلحبرالدين،)
6
Fatkhur Rohman, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: Madani, 2015), h. 91  
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 ادلدخل التدريسإذل طرائق استخاالتصارلتسند كاحملاكاةديكن األلعاب داـ
ادلعلوماتكتعطىالفرصةإذلالطلبة ادلشكلةكأنشطةاحلواريفحالةفجوة كحالةحّل

حوارىا. قدرة كهبذاٚالرتفاع األـّ. اللغة كاّتصاؿ العربّية اللغة اّتصاؿ كبذلكيشكل
النموذج،سيشكلاالّتصاؿدبناسبةادلوضوع.

البحثىويعطىالبح اذلدؼىذا الكالـ،يعينأما ثربديثايفتعليممهارة
ادلعلوماتعننلكديأفتلميذاتالبّدلل.كيفىذاادلدخل،االتصارلباستحداـادلدخل
القدرةيفنلكديكاالتصارلادلدخلتلميذاتغةاليتهتدؼأفتعملالتنظيماستخداـالل

ذميناسبالتعليماللغةالكينتجتلميذاتكسيلةللاالّتصاؿ.كيفىذاادلدخل،أّفادلعلم
حباؿموجوددكفربديدادلوضوع.تلميذاتحاال.إذف،تّتصلال

يف كجدت اليت ادلشكالت كانت كإذا جّدا، مهّم ادلهارات احدل كالكالـ
استطعأفجيعلاالتصارلتعليمها،فالبحثعنتعليممهارةالكالـباستخداـادلدخل

 مهارة تعليم نظاـ خيلق لكي ىذاحاّل إذف، اذلدؼ. دبناسب كفّعاال جّذابة الكالـ
 ادلوضوعمهّمجّدا.

إليهتلميذاتكانتال نمشكلة ادليف األكؿ النور الّدينّية حاّل.نجتحيدرسة
 بادلدخل كثًنا الكالـ تدريب ىو ادلشكلة ىذه من احلّل يناسب .االتصارلكلذلك

قدرةنطّبقنيألهنتلميذاتتقىكالـالأفيراالتصارللاستطعتعليممهارةالكالـبادلدخ
ادلفرداتنكالمه كبذلك اللغة، بيئة تشكل إذف، اذلدؼ. باللغة الكالـ كشلارسة

 ادلدخل أما اّتصاال. ستطّبق مهارةاالتصارلكالقواعيد تعليم يف يستخدـ الذم فّعاؿ
عمليفالكالـ،ككانتالباحثةتبحثىذاادلدخليفحبثالعلمي،كىذاادلدخلمست

ادلدخل،ٛمدرسةمعّلماتزلّمديةيوكياكرتاللباحثاآلخركنتيجتوفّعاؿ. إفعلىكىذا
                                                           

7
 Prof. Dr. H. A. Syukur Ghazali. M. pd, Pembelajaran keterampilan berbahasa dengan 

pendekatan komunikatif-interaktif, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), h. 291. 
8
Kokom Afifah, Pembelajaran Bahasa Arab Melalui Pendekatan Komunikatif di Asrama Kelas II 

Madrasah Muallimat Muhammadiyah Yogyakarta, (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: Skripsi, 

2007) 
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ادلعلمأفيهيئمنالفرصماجيعلتعلمالعربيةيفبرامجتعليمهاللناطقٌنبلغاتأخرل
ٜعمليةحيةكليسرلرداستظهارقواعدأكحفظكلمات.

تلميذة العربية اللغة ىي األجنبية أمراللغة ىي تتعلم اليت ذلا تتصل خاصة،
فزيديفنادلفرداتلديهنتصليأفتلميذاتتزكؿادلفردات.إفسبارسالضركرملكيال

كتنذل . العلمي، البحث هبذا الباحثة باللغةتلميذاتالنستطيعيرجو كاّتصاال تكّلما
العربّيةجّيدة.

جديفىذهادلدرسةيتتويفتعليممهارةالكالـالمنادلشكالتادلذكورةسلفا
 ادلدخل تبدؿ بأف مقررا الباحثة اعطيت قد الباحثةاالتصارلالدينية تأخذ كلذلك

في المدرسة الدينية بمعهد  لتعليم مهارة الكالم االتصاليفّعالية المدخل "دبوضوع
.النور األول بولوالوانج بماالنج"

 ب. أسئلة البحث

متهاالباحثةفيماسبق،فإنودلنالضركرمبناءعلىخلفيةىذاالبحثاليتقد
أفربددالباحثةادلشكلةاليتتتعلقهبذاادلوضوعكىي:

يفادلدرسةالدينّيةدبعهدالنوراألكؿاالتصارل.كيفتعليممهارةالكالـبادلدخلٔ
بولوالكانجماالنج؟

رسةالدينّيةدبعهدالنوريفترقيةمهارةالكالـيفادلداالتصارلفّعاليةادلدخلمامدل.ٕ
األكؿبولوالكانجماالنج؟






                                                           

ٔٗق.ص.ٕٚٗٔالناقة،تعليماللغةاتصاليابٌنادلناىجكاالسرتاتيجيات،رشدمأضبدطعيمة،زلمودكاملٜ
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 ج. أهداف البحث

يهدؼىذاالبحثإذل: 

يفادلدرسةالدينّيةدبعهدالنوراألكؿاالتصارل.دلعرفةتعليممهارةالكالـبادلدخلٔ
بولوالكانجماالنج

ةالدينّيةدبعهدالنوريفترقيةمهارةالكالـيفادلدرساالتصارل.دلعرفةفّعاليةادلدخلٕ
األكؿبولوالكانجماالنج

 د. أهمية البحث

ديلكىذاالبحثادلنفعتٌن،يعين:ادلنفعةمنرلاؿالنظرمكمنرلاؿالتطبيقي.

قداستطعأفيرّقياالتصارلأّماادلنفعةمنرلاؿالنظرمىياستخداـادلدخل
مهارةالكالـللطلبة.

يقيىي:أّماادلنفعةمنرلاؿالتطب

للباحثة:استطعتالباحثةأفذبدادلدخلاجلديديفتعليممهارةالكالـيف .ٔ
 مدرسةالّدينّيةالّنوراألكؿ

يفتعليماالتصارلللمدّرسة:دبوجودىذاالبحث،استطعتادلدّرسةبادلدخل .ٕ
 مهارةالكالـ

يفتلميذاتستطعأفيرقيلليقداالتصارل:باستخداـادلدخلتلميذاتلل .ٖ
 مهارةالكالـتسهيال.
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 ه. فروض البحث

 فركضالبحثذلذاالبحثىو: 

ِفادلدرسةالدينيةدبعهدالنورتلميذاتكالـالفعاؿيفترقيةمهارةاالتصارلأفادلدخل
األكؿبولوالكانجماالنج.

 و. حدود البحث

.احلدكدادلوضوعيةٔ

ربّددالباحثةحبثهايفالنقاطاآلتية:

أفالطلبةتّتصلاليوميةحبّدادلوضوعيفالفصلكاحلديقةتصارلاالادلدخل .أ
كادلقصفكادلكتبة

تعليمالكالـيفىذاادلوضوعللطلبةادلتوّسطة .ب
احلدكدادلكانية .ٕ

"ب"مكافالبحثيفادلعهدالنوراألكؿيعينيفادلدرسةالدينيةيفالفصلاخلامس
.كينقسمارداتكثًنةكتفهمالقواعدجّيدفيفىذاالفصلسبلكادلتلميذاتألّفال

يففصلتلميذات"أ"كفصلاخلامس"ب"ألفالفصلٌنيعينفصلاخلامس
اخلامسكثًنة.

 احلدكدالزمانية .ٖ
الباحثةذلذاالبحثيفىذهادلدرسةيفالعاـالدراسي ـٕٚٔٓتقـو
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 ز. تحديد المصطلحات

إذلربديدمدلوالهتايفىذاالبحثفيماربّددالباحثةادلصطلحاتاليتربتاج 
يلي:

ةاالذباىاتكادلعاينكاألفكارمهارةنقلادلعتقداتكاألحاسيسأ.مهارةالكالـىي
كاألحداثمنادلتحدثإذلاآلخرينيفطالقةكانسيابمعصحةيفالتعبًنكسالمةيف

ٓٔاألداء.

ّٔٔتصاؿالفاعلكالعملي.ىوادلدخلالذميركزإذلقدرةاإلاالتصارلب.ادلدخل

 ح. الدراسات السابقة

 (0الجدول )

مرة
ن

 

 نتائج منهج أهداف موضوع إسم الباحث

ألفيةبوترم.ٔ
بردياسارم

(ٕٓٔٗ)

استخداـ
ادلدخل
علىاالتصارل

أساسالتفاىم
الثقايفلرتقية
مهارةالكالـ
)بالتطبيقعلى

كصفكيفية .ٔ
تطبيقادلدخل

علىاالتصارل
أساسالتفاىم
الثقايفلرتقية

مهارةالكالـيف
مدرسةضبيد

تستخدـ
الباحثة
ادلدخل
الكمي
الكيفي
كادلنهج
التجرييب

فركضىذا .ٔ
البحثيف

مدرسةضبيد
رشدممقبوؿ
أماستخداـ

ادلدخل
علىاالتصارل

                                                           
ـ،ص.ٜٜٗٔق/ٗٔٗٔدكتورزلمدصاحلالشظي،ادلهاراتاللغوية:مدخلإذلخصائصاللغةالعربيةكفنوهنا،)سعودية:داراألندلس،10

ةالنفسي،عمادةشؤكفادلكتبات،جامعةادللكالسعود،الرياض،.كىذامنكتاب:الدكتورعبداجمليدسيدأضبدمنصور،علماللغٜٗٔ
ٖٕٗقص.ٕٓٗٔ
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 Abd Wahab Rosyidi, Mamlu’atul Ni’mah, Memahami Konsep Dasar Pembelajaran Bahasa 

Arab, ( Malang: UIN Maliki PRESS, 2011), h. 38 
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طلبةمدرسة
ضبيدرشدم

الثانوية
اإلسالمية

سةداركمدر
أجونج العلـو

الثانوية
اإلسالمية

دباالنججاكا
الشرقية(

رشدمالثانوية
اإلسالمية

 كمدرسةالعلـو
أجونجالثانوية

اإلسالمية
 دباالنج.

دلعرفةفعالية .ٕ
استخداـادلدخل

علىتصارلاال
أساسالتفاىم
الثقايفيفترقية
مهارةالكالـ
لدلالطلبةيف
مدرسةضبيد

رشدمالثانوية
اإلسالمية

كمدرسةدار
أجونج العلـو

الثانويةاإلسالمية
دباالنج

أساسالتفاىم
الثقايفخاصة
يفتعبًنالثقافة

 العربيةفعاؿ
فركضىذا .ٕ

البحثيف
مدرسةدار

أجونج العلـو
مقبوؿأم
استخداـ
ادلدخل
علىاالتصارل

أساسالتفاىم
الثقايفخاصة
يفتعبًنالثقافة

 العربيةفعاؿ
فركضىذا .ٖ

البحثمقبوؿ
أماستخداـ

ادلدخل
علىاالتصارل

أساسالتفاىم
الثقايففعاال



ٔٓ 
 

 

لرتقيةمهارة
الكالـكترقية
الطلبةلتعلم
اللغةالعربية

زلمدرياضي.ٕ
(ٕٓٔٗ)

فعاليةاستخداـ
ادلدخل
االتصارل

الكمبيومي
لرتقيةمهارة

الكالـ)حبث
ذبرييببادلدرسة

ثنائيةاللغة
الثانويةباتو

جاكلالشرقية(

كصفكيفية .ٔ
استخداـادلدخل

االتصارل
الكمبيوميلرتقية
مهارةالكالـ

 بادلدرسةالعالية.
معرفةفعالية .ٕ

استخداـادلدخل
االتصارل

الكمبيوميلرتقية
مهارةالكالـ

خصوصاالتعبًن
عنمواقف

احلديثبسيطة.

يستخدـ
الباحث
ادلدخل
الكمي
كادلنهج
التجرييب

استخداـادلدخل
الكبيومييفاالتصارل

كالـفعاؿترقيةمهارةال

سوغًنما.ٖ
(ٕٖٓٔ)

إعدادادلواد
التعليميةعلى
أساسادلدخل

لرتقيةاالتصارل
مهارةالكالـ

معرفةكيفية .ٔ
إعدادادلواد

التعليميةعلى
أساس
ادلدخل

تستخدـ
الباحثة
ادلدخل
الكمي

نهجكادل

ادلوادالتعليميةاجلديدة
اليتأعدهتاالباحثةذلا
فعاليةيفترقيةقدرة

الطلبةعندأداءتعبًنىم
الشفهيمنحيث
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)حبثتطويرم
يفاجلامعة
اإلسالمية

احلكوميةبارم
بارم

سوالكيسي
اجلنوبية(

االتصارل
لرتقيةمهارة

الكالـ
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جامعة
اإلسالمية
احلكومية
بارمبارم.

 

باحثالسابققداختلفالبحثاألكؿيفعدةالنواحياألساسية،منها)أ(ركزال .ٔ
الكمبيوميمنكجهةاجلانبدلهارةالكالـفهوالتعبًناالتصارلحبثوذبربةادلدخل

.)ب(قاـاالتصارلعنمواقفاحلديثالبسيطة،كأماالباحثةاآلفبتجربةادلدخل
الباحثالسابقيفمدرسةثنائيةاللغةالثانويةباتوجاكلالشرقيةكأماالباحثةاآلف

 رسةالدينيةالنوراألكؿبوبوالكانجماالنججاكلالشرقية.قامتيفمد
الباحثة .ٕ ركزت )أ( منها األساسية، النواحي عدة يف األكؿ البحث اختلف قد

عليأساسالتفاىمالثقايف،كأماالباحثةاآلفاالتصارلالسابقةحبثهاذبربةادلدخل
 ادلدخل االتصارلبتجربة يف السابقة الباحثة قامت )ب( رشدم. ضبيد مدرسة

جاكل دباالنج اإلسالمية الثانوية أجونج العلـو دار كمدرسية االسالمية الثانوية
بوبوالكانجماالنج األكؿ النور الدينية قامتيفمدرسة اآلف الباحثة كأما الشرقية

 جاكلالشرقية.
قداختلفالبحثاألكؿيفعدةالنواحياألساسية،منها)أ(ركزالباحثالسابق .ٖ

لرتقيةمهارةالكالـ،كأمااالتصارلحبثوبإعدادادلوادالتعليميةعليأساسادلدخل
 ادلدخل بتجربة اآلف اجلامعةاالتصارلالباحثة يف السابق الباحث قاـ )ب( .

يف قامت اآلف الباحثة كأما اجلنوبية سوالكيسي بارم بارم احلكومية اإلسالمية
 كانجماالنججاكلالشرقية.مدرسةالدينيةالنوراألكؿبوبوال

 ادلدخل ىو كاختالفو اآلخر، بالبحث البحث ىذا ىذااالتصارلكخيتلف يف
ادلعٌّناالتصارليفاآلخرخاصاألفتركزإذلادلدخلاالتصارلالبحثعاماكأماادلدخل
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ادلدخل يف ىو كتساكيو البحث. يستخدـ الذم ادلكاف من البحث ىذا كاختلف
.االتصارلادلدخلادلستخدمةيعين
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري

 

 المبحث األول : مهارة الكالم

 مفهوم مهارة الكالم . أ
ادلتكلمٌن كعند األصواتادلفيدة، عن عبارة ىو لغة: الكالـ علياف فؤاد قاؿ

ادلعىنالقائمبالنفسالذميعربعنوباأللفاظ. التعريفاآلخرأفالكالٕٔىو: ـكأما
مهارةرئيسةمنمهاراتاللغةكموضوعإنساينأساسي.فقدكردعنمعىنالكالـيف
)لسافالعرب(البنمنظورقولو:)الكالـماكافمكتفيابنفسوكىواجلملةكالقوؿ:
إصباعالناسعلىأفيقولواأفالقرآفكالـ،كشلايدؿعلىأفالكالـىواجلملادلرتكبة

ٖٔيفاحلقيقة.
ت عريفالكالـاالصطالحيىوذلكالكالـادلنطوؽالذميعرببوادلتكلمأما

عمايفنفسومن:ىاجسو،أكخاطره،كماجيوؿخباطرهمنمشاعركإحساسات،كما
يزخربوعقلومن:رأمأكفكر،كمايريدأفيزكدبوغًنهمنمعلومات،أكضلوذلك،

ٗٔةيفاألداء.يفطالقةكانسياب،معصحةيفالتعبًنكسالم
األصوات علىاستخداـ القدرة ادلتعلم تتطلبمن انتاجية مهارة كقيلالكالـ
علىالتعبًن ترتيبالكلماتاليتتساعده كنظاـ كالتمكنمنالصياغالنحوية بدقة،

٘ٔعّمايريدأفيقولويفمواقفاحلديث.

                                                           
ٙٛـ(ص.ٕٜٜٔسها،)الرياض:دارادلسلم،أضبدفؤادعلياف،ادلهاراتاللغويةماىيتهاكطرائقتدري12
ٜٖق(ص.ٜٕٗٔالربامجالتعليمية،)جداراللكتابالعادلي–ادلقدمات–األمهية-دكتورفراسالسلييت،فنوفاللغةادلفهـؤٖ
ٙٛادلرجعنفسو.ص.ٗٔ
ٖ٘ٔ(ص.ٜ٘ٛٔل،زلمودكاملالناقة،تعليماللغةالعربيةللناطقٌنبلغاتأخرل)مكة:جامعةأـالقر٘ٔ
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يتقنهاالفرد،حّتالكالـليسرلموعةمنادلهاراتاللغويةادلتنوعةاليتجيبأف
يصبحمتمكناشلايريدأفيعربعنويفيسر،بلإفالكالـلوبعداخرغًنىذاالبعد
كاحلقائق ادلعلومات بتحصيل يرتبط ادلعريف البعد كىذا ادلعريف: البعد كىو اللغوم،
لمكاألفكاركاخلرباتعنطريقالقراءةادلتنوعةالواعية،كىذاالبعدادلعريفيكسبادلتك

كالفقرات، العبارات كبناء اجلمل، تكوين على كالقدرة اللغوية، الطلقة الكالـ عند
يقرؤه ما بٌن كالربط العامة، بالقراءة االىتماـ على التنبيو يستدعي كىذا كترتيبها
فهو الكرمي، القراف كحفظو: إذلقراءتو ندعو ما كمنأىم فيو، يتكلم كما اإلنساف،

معينو،كادلددالذمالينقطع،كاحلديثالشريف:فهوادلوضحالغداءالذمالينضب
كاحلماسيات، ادلعلقات، مثل كشعره، نثره األدب، كقراءة القراف، يف دلا كادلفسر
كاألصمعيات،كاخلطب،كاألمثاؿ،كاحلكمكغًنىا.فهذهادلصادرللمعرفةكاللغةتعترب

ٙٔنبعالصايفالذمينهلمنوكلادلتكلم.
 ليم الكالمأهداف تع . ب

ٚٔمنأىّمماهندؼإليومنتعليمالتحّدثمايلي:
 تعويدالتالميذإجادةالنطقكطالقةاللسافكسبثيلادلعاين (ٔ
 تعويدالتالميذعلىالتفكًنادلنطقي،كترتيباألفكار،كربطبعضهاببعض (ٕ
تنميةالثقةبالنفسلدلالتالميذمنخالؿمواجهةزمالئهميفالفصلأك (ٖ

 درسةخارجادل
سبكنالتالميذمنالتعبًنعمايدكرحوذلممنموضوعاتمالئمةتتصل (ٗ

 حبياهتمكذبارهبمكأعماذلمداخلادلدرسةكخارجهايفعبارةسليمة
التغلبعلىبعضالعيوبالنفسيةاليتقدتصيبالطفلكىوصغًن (٘

 كاخلجلأكاللجلجةيفالكالـأكاالنطواء
                                                           

ٜ٘ق(ص.ٕٔٗٔأضبدفؤادعلياف،ادلهاراتاللغويةماىيتهاكطرائقتدريسها،)الرياض:دارادلسلمٙٔ
منكتابتقدديوزلّمدعليالكاملكإعدادهنورىادم،لتعليمادلهاراتاللغوية)ماالنج:ٜٓٔ-ٛٓٔإبراىيمعطا:مرجعسابق،ج،صٚٔ

UIN Maliki Press،ٕٓٔٔ.ص)ٖ٘-٘ٗ
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الّتبدأتتنموعندالتلميذيففنوفالتعبًنزيادةمنوادلهاراتكالقدرات (ٙ
 الوظيفيمنمناقشةكعرضلألفكاركاآلراءكإلقاءالكلماتكاخلطب

الكشفعنادلوىوبٌنمنالتالميذيفرلاؿاخلطابةكاالرذباؿكسرعةالبياف (ٚ
 يفالقوؿكالسداديفاآلراء

يكتسبوالتلميذمنتعزيزاجلانباآلخرمنالتعبًنكىوالتعبًنالتحريرمشلا (ٛ
 ثركةلغوية،كتركيباتبالغية،كمأثوراتأدبية

 هتذيبالوجدافكالشعورلدلادلتعلمليصبحفردايفصباعتواإلنسانية (ٜ
 دفعادلتعلمإذلشلارسةالتخيلكاالبتكار (ٓٔ

فينبغيأف منأىمأىداؼتعليمالتعبًن، كالطالقة كانتالتلقائية كإذا
يتع ما أىم من أف تعليمنؤكد ىو الكالـ، تعليم من أفهندؼإليو ٌنعلينا

كتبصًنه الكالـ، عن حيجم زمّت يتحدث كمّت احلديث، أدب ادلتحدث
فيها يتوخى اليت كتلك فيها، التحدث عليو يتعٌن اليت كباألماكن بادلواقف

السكوتكيلوذبالصمت.

 ج. أهمية الكالم

يفح التحدثكقيمتو أفصلليأمهية أردنا أفنطلقإذا فلنا البشر ياة
العنافخليالنالنتصوررلتمعامامناجملتمعاتكقدتعطلتفيولغةالكالـيوما
،ترلماذاعساهأفيصنعذلكاجملتمع؟كماالذمديكنأفحيدث أكبعضيـو
لو؟الشكأفالتواصلسيفتقدكيتعذربٌنأفرادذلكاجملتمع،كماأفاحلياة

كالقعود،كالغركيفذلك،فالتحدثمنأكثرفنوفاللغةفيوستصاببالشلل
أكقاهتميفالتحدث، كمعظمالناسيسلخوفأكثر االتصاؿ، يفعملية توظيفا

للكتابة-أيضا-كالعجب قبلهتيؤه فقدخلقاهللاإلنسافمتكلما يفذلك،
أنوكسيلةادل تعلميفأكالقراءة،فالكالـكسيلةاإلنسافيفالفهمكاإلفهاـ،كما
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اليت ادلواقف يف كاالذباؿ بالكلمة، ادلواجهة على كمقدرتو بنفسو، ثقتو بناء
أفالكالـيسهميفزيادةالثركةاللغويةلدلادلتعلمفيتسع تتطلبذلك،كما
قاموسواللغوم،كىناتتضحأمهيةالقراءةأيضاكارتباطهابفنالكالـكدكرىايف

أحسن إذا خاصة كربسينو، كمناسبةذبويده كجيدة جادة قرأنية مادة اختيار
للمتعلمٌن.

 الكالـ خالؿ مستول-أيضا–كمن على يقف أف ادلتعلم يستطيع
كالتقومي كالتمحيص للمحاكمة ليخضعو للمعلم الفرصة تتاح حيث حديثو،

كادلقارنة،دبايقودهيفهنايةادلطاؼإذلالنهوضدبستواهكاالرتقاءحبديثو.

ادل التعبًنكيتعٌنعلى علىحسن التلميذ قدرة يف يفكر "أال ىنا علم
كحده،بلجيبأفيفكريفإصالحطريقةتفكًنه،كذباربو،ككجدانوكعواطفو

إذعنطريقةالكالـيعربادلتعلمعنكلمايدكربرأسو،ٛٔضلومنيعيشمعهم
اهللككلماجييشبصدره،ككلمايعنخباطرهكيتواصلمعغًنهكحيققمطلوب

منوباعتبارهخليفةاهلليفاألرض،إلعمارىاكترقيةاحلياةعلىظهرىاكفقمنهج
اهلل،كالكالـمنأىمكسائلولتحقيقذلك،كبغًنذلكفقدادلتعلممسةاإلنسانية
كمنىناقيل:إفالكالـىواإلنساف.كمنخالؿاستماعكللمتكلمديكنك

ادلستولالثقايفكالفكرما ربدد أفكارهأف كتقفعلىعمق إليو لذمينتمى
كأصالتها،أكابتسارىاكضحالتها.

"أنتدل ادلفكريندلنجيالسو قاؿأحد ترلصاحبها،كما كباختصار
تتكلمحّتأراؾ"كحبقفادلرءسلبوءربتلسانو،كاإلنسافبأصغريةلسانوكقلبو"

كىوماعربعنوالشاعرالعريببقولو:

صففؤاده"لسافالفّتنصفكن
                                                           

منكتابتقدديوزلّمدعليالكاملكإعدادهٕٗٔعبدادلعمسيدعبدالعاؿ"طرؽالتدريساللغةالعربية"،القاىرة،مكتبةغريب،د،ت،ص.18
 .ٜٗ-ٛٗ(ص.ٕٔٔٓ،UIN Maliki Pressنورىادم،لتعليمادلهاراتاللغوية)ماالنج:



ٔٛ 
 

 

فلميبقإالصورةاللحمكالعظم"

ىذاكيتقدـاالىتماـكاالستخداـللتعبًنالشفومعلىالتعبًنالتحريريف
كاجلملة اللفظة يسبقالتعبًنالشفوميفاختيار فإفالتعبًنالتحرير االستخداـ
متقاربة، بصورة الكلمات تكرار كعدـ تفككها، كعدـ كسباسكها كالعبارة

القارئكخلوكالس أك السامع إذل ينقلها أف التلميذ اليتيريد الفكرة يف السة
األسلوبمنأخطاءالنحوكالصرؼ؛كذلكألفالتعبًنالشفومتؤثرفيوعوامل
يتغلبعلىما أك عليها حيثالديكنللمتحدثأفيسيطر كمتعددة سلتلفة

ٜٔيطرأعلىادلوفقنفسو".

التعبًني بٌن كثيقة جد مهاراتفالصلة على ادلتعلم سيطرة إف إذ ن،
ما فكثًنا مهاراتالكتابة، على سيطرتو األحياف من تتطلبيفكثًن الكالـ
ليتوخىبذلك كخواطره، ليسجلأفكاره بالكتابة ادلتحدثإذلاالستعانة يلجأ

 النعدـ أننا كما الرتتيبيفعرضها، كجودة يفكثًنأننا–الدقةيفصياغتها،
بعضمن-األحياف يف أك كاخلطب، زلاضرات يف ادلتحدثٌن بعض استعانة

العناصر بعض كتابة على ربتوم اليت األكراؽ ببعض كادلناقشات احلوارات
الرئيسة،كالنقاطاجلوىريةليتمتذكرىاأثناءاحلديث.

كادلالحظةيفضوءادلمارساتاليتتتمأفتدريسالتعبًنالشفوميتم
التعب مع جنب إذل نفسجنبا يف باحلديث ادلتعلم يكلف كردبا الكتايب، ًن

ادلوضوعالذميكتبفيو،كىذاخطأالريبفيو،إذإفادليادينكاجملاالتاليت
 ٕٓيتعٌنعلىادلتعلمالتحدثفيها.زبتلفعنتلكاليتيكتبفيها.

                                                           
 UIN Malikiالكاملكإعدادهنورىادم،لتعليمادلهاراتاللغوية)ماالنج:منكتابتقدديوزلّمدعليٙٔٔإبراىيمعطا،ص،ٜٔ

Press،ٕٓٔٔ.ص)ٜٗ-٘ٓ
 

 1٘-ٛٗ(صMalang: UIN Maliki PRESS, 2011)إعدادنوراذلادممنتقدميزلمدعليكامل،لتعليمادلهارةاللغوية).ٕٓ



ٜٔ 
 

 

 تعليم مهارة الكالم د.

غىمراعاةاآلتى:لكىنعلمالنطقاجليدللناطقٌنبغًناللغةالعربيةينب

أفيكوفادلعلمعلىكفاءةعاليةيفىذهادلهارة،كىيكوفمنوذجاحيتذلبو .ٔ
على سينعكسأثره فإنو ادلهارة ىذه من عاؿ قدر على ادلعلم يكن دل فإذا

الدارسٌنسواءباإلجيابأكالسلب.
ربية(كأيضاأفتبدأباألصواتادلتشاهبةبٌناللغتٌن)لغةالدارساألكذل،اللغةالع .ٕ

ادلضمار.كعلىسبيل أفيكوفادلعلمعلىبينةمنأمرهيفىذا يتطلبىذا
ادلثاؿ،لوبدأادلعلمبصوتاليوجديفلغةالدارساألـكصوتالعٌنالذمال
الدارس فإف )على( كلمة نطق يعلمهم أف كيريد اإلصلليزية، اللغة يف يوجد

ًنموجوديفلغتوكمنمثفإنويبدأسيواجوصعوبةشديدة،ألفىذاالصوتغ
 بتنفًنالدارسمناللغةاذلدؼ.

كىذاادلبدأينبغيأفيلمبومؤلفكتبتعليمالعربيةلغًنالناطقٌنهبا،
كاليقتصرعلىادلعلم،ألفادلعلميفمعظماألموريتقيدبكتابالطالب.

باأللفاظ .ٖ يبدأ كأف التدرج، مبدأ ادلؤلفكادلعلم يراعى منأف ادلكونة السهلة
كلمتٌنفثالثفأكثر،كأفسبثلىذهادلفرداتحاجةدلعرفتهالدلالدارسحّت

 يقبلعلىالتعلم.
بالقوائم .ٗ علىعلم كعلىادلؤلفكادلعلمأفيكونا بادلفرداتالشائعة، أفيبدأ

 الشائعةيفىذاادليداف،كىيكثًنةكمعركفة.
 دلد)احلركاتالطواؿ(يفبدايةاألمر.أفيتجنبالكلماتالّتربولحركؼا .٘
 أفيركزعلىادلهاراتالفرعيةدلهارةالنطقالرئيسيةالّتمنأمهها: .ٙ

 كيفيةإخراجاألصواتمنسلارجهاالصحيحة (ٔ
 التمييزعندالنطقبٌناحلركةالقصًنةكاحلركةالطويلة (ٕ
 مراعاةالنربكالتنغيميفالكالـكالنطق (ٖ
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بطريقة (ٗ فكرة عن الرتاكيبالصحيحةالتعبًن يراعى أم لغويا، مقبولة
 نطقا.

 استخداـاإلشاراتكاإلحياءاتغًناللفظية (٘
 مراعاةالطالقةاللغويةبالقدرادلناسبلقدراتالدارسٌن (ٙ
 مراعاةالتوقفادلناسبأثناءالنطق (ٚ
 استخداـالصوتادلعربمنادلنطوؽ (ٛ
 يةتدريبالدارسكيفيبدأحديثوككيفينهيوبصورةطبيع (ٜ

ةالّتحيتاجإليهاالدارس،حبيثيدكراالتصاليأفيلمادلؤلفكادلعلمبادلواقف .ٚ
احلديثفيهاكعنهامثل:يفادلطار،يفالسفارة،يفالسوؽ،يفعيادةالطبيب،
الرتحيببالضيوؼ،كداعالصديق..إخلىذايفادلستوياتادلبتدئةلتعليمالعربية

ا ادلستويات إذل انتقل ما منفإذا احلديث موضوع خيتار أف عليو دلتقدمة
 اجملاالتاآلتية:

 الثقافةاإلسالمية (ٔ
 القصصالقصًنة (ٕ
 األحداثاجلارية (ٖ
 األنشطةالثقافية (ٗ
 ادلشكالتاالجتماعية (٘
اجملاالت (ٙ ذلكمن كغًن عريب، الدارسيفبلد ادلشكالتالّتتواجو

 الّتتناسبالدارسيفاحلديثعنها.
 عةادلتعددةاألغراض:كثرةالتدريباتادلتنو .ٛ

 تدريباتيفسبييزنطقاألصوات (ٔ
 تدريباتيفكيفيةالتعبًنعنفكرة (ٕ
 تدريباتيفتدريباألفكار (ٖ
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 تدريباتيفاتقافمهارةالتعبًنالشفهيمثل: (ٗ
 كيفيبدأادلوضوعدبقدمةسبهدللموضوعكتثًنانتباهالسامع؟ .ٔ
ككيفيربطبٌن .ٕ مرتابطة؟ بصورة األفكاركيفيعربعناألفكار

الفرعيةكاألفكارالرئيسيةللموضوع؟ككيفيستطيعأفيدعمفكرة
 باألدلة

كيفينهىادلوضوعخباسبةيلخصفيهاأىمعناصرادلوضوعكتريح .ٖ
 ادلستمع؟

الصوتادلعربعنادلعىنمنحيثتلوين (٘ استخداـ تدريباتيفكيفية
 تًناتالصوتارتفاعاكازباضاكفقاللمعىنادلعربعنو

سلتلفة كسائل استخداـ يف ادلعلم تفيد ادلتنوعة التدريبات ىذه كمثل
لتقوميطالبويفمهارةالنطقكاحلديث،كألعملبالتقومييكوفعدمي
ال. أـ كحققىدفو أشبر التعليم كاف إذا نعرؼعما ال اجلدكلألننا
لدل كالضعف القصور أماكن ادلعلم يعرؼ التقومي أف إذل إضافة

أنويفيدِفأنويغًنالدارس علىالتغلبعليها،كما ٌنكيعملجاىدا
ٕٔمنطريقتوألنوردباتكوفىيالسيبيفذلك.
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 االتصاليالمبحث الثاني: المدخل 

 ووظائفها االتصاليمفهوم المدخل  . أ

 سبيل على اللغة تدريس العربيةاالتصارلىو اللغة ىوالتدريس كادلقصود ،
 النظرية على تدريبالتصارلامؤسسا إذل ادلدخل كيهدؼىذا اللغة. كظيفة أك

الطالبعلىاالستخداـالتلقائيكادلبدعللغةكليسرلردإجادةقواعدىا.كقدصنف
ٕٕىاليدامىذهادلواقفربتسبعةكظائفرئيسية،ىي:

الوظيفةالنفعية .ٔ

ادلا كإشباعحاجاتو متطلباتالفرد، لتلبية اللغة استخداـ هبا مثل:كيقصد دية،
 احلصوؿعلىالطعاـكقضاءحاجاتواألخرل.

الوظيفةالتفاعلية .ٕ
 كيقصدهبااستخداـاللغةمنأجلتبادؿادلشاعركاألفكاربٌنالفردكاآلخرين

الوظيفةاالستكشافية .ٖ
كيقصدهبااستخداـاللغةمنأجلاستفسارعنأسبابالظواىركالرغبةيفالتعلم

 منها.

يةالوظيفةالبيان .ٗ
إذل كتوصيلها كادلعلومات األفكار سبثل أجل من اللغة استخداـ هبا كيقصد

 اآلخرين.

الوظيفةالتنظيمية .٘
كيقصدهبااستخداـاللغةمنأجلإصدارأكامرأكتوجيوسلوؾاآلخرين.

 الوظيفةالشخصية .ٙ
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يقصدهبااستخداـاللغةمنأجلأفيعربالفردعنمشاعرهكأفكاره.

 نظريّةرلاالتصاادلدخل إذل يستند التدريس ىو اّتصاليا، اللغة تدريس ىو
قدرةاالتصارل تتطّور ىو اللغة تعليم يهدؼ ادلدخل ىذا كرأم اللغة. كظيفة أك
كعملّيةتعليمأربعمهارةاللغوية)االستماعكالكالـكالقراءةكالكتابة(اليتاالتصارل

 تّدعىاعتمادابٌناللغةكاالّتصاؿ.

ألّفأىلتدريساللغةاألجنبّيةيرألأماتدريساللغةاالتصارلدخلكافادل
النحومنقصالنجاح،مقصودهكبعدتتابع(sintetik)باستخداـادلدخلاالصطناعي

استخداـ أك كظيفتو. دبناسبة اللغة استخداـ يف سباما تستطع دل تدريسا الطلبة
دةكادلدرس.أكاحلاسباليستطيعأفاحلاسوبحيتاجمهارةالّتدليعملمؤّلفادلا

يعطىتدريباتإذلبعضمهارةاللغويةأكيستطيعلكنحيتاجمعيشةكثًنةالستعداد
ٖٕالربرليات.

ٕٗكافقاتباعىذاادلدخلعلىسبعالوظائفاألساسيةيفاللغةمنها:

 كظيفةاآللةحلصوؿالشيئ (ٔ
 كظيفةادلنظملتنظمسلوؾالشخص (ٕ
 للتعاملمعالشخصاآلخركظيفةالتعاملية (ٖ
 كظيفةالفردلتعبًنادلعىنأكشعورالفرد (ٗ
 كظيفةاخرتاعالشيئللتعّلمكاستخالصالنتائج (٘
 كظيفةاخلّيارّلخللقالشيئ (ٙ
 اليصاؿادلعلومات(representasional)كظيفةالنيايّب (ٚ
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اؿ،عناللغةىيأّفاللغةنظاـلتعبًنادلعىنكالتعاملكاالّتصاالتصارلرؤية
اللغة يف األساسية ادلاّدة كاّتصاليا. كظيفيّا استخدامو اللغة تركيب يدّؿ إضافة

كماتأيت.االتصارلليستتركيبهالكنهامعىنالوظيفّيك

(ٕ(مبادئاالّتصاؿالواقعئأماالرتاكباليتتعتمدنظرياأساسيامنها:
االتصارلشطةاليتتشرتؾ(بادلغزلاللغة،مقصودىاكلاألنٖالواجباتاحملتوية

شكل كليس للطلبة ادلعنوية اللغة كاستخداـ ادلعنوية الواجبات انتهاء الواقعي،
الكلمةيدفععمليةالتعّلمكنيلاللغة.

تدريساللغة. يف ليساألىداؼاألساسي القواعد أما ىي خالصتها إذف،
ىدؼتدريساللغة أما لوصوؿاذلدؼ. القواعدشرطا نيلقدرةصارتقبضة ىو

 باللغةفّعالية.االتصارل

 االتصاليالجانب  . ب

إفكوفاللغةكسيلةلالتصاؿأكضحمنأفيناقش.فاللغةيستخدمهااإلنساف
للتعبًنعنأفكارهكأغراضوربقيقالالتصاؿ.بلإفاللغةتتكوفنتيجةلوجودرغبة

اإلنسافكمخلوؽاجتماعييفقضاءحاجاتولالتصاؿ.

ةللغةيفرلاؿتعليماللغةالعربيةأفيتكوفادلنهجاالتصاليذهالطبيعةكيعينى
شلاديكنالتالميذمنالتواصلهبذهاللغةبشّتأشكاؿاالتصاؿيفمواقفسلتلفة.

اجلانب يفكضعمنهجتعليماللغةالعربيةضركرماالتصارلكالرتكيزعلىىذا
أف على دلت دراسات ىناؾ أف أكال، اللغةلسببٌن: تعلم يفصل الذل ادلنهج

كتعليمهامنطبيعتهااالجتماعية)طبيعةاتصالية(لنحيققنتائجمرضية.كثانيا،أف
ىناؾاذباىاتسلبيةعامةلدلاألجانبيفتعليمهمكتعلمهماللغةالعربيةكىيأف
العرب تعليم كىي ألغراضدينية كإمنا ليستألغراضاتصالية اللغة ىذه يةيتعلموا

اللغوية القدرة تدين ذلك على كيرتتب الدينية. النصوص لفهم كوسيلة كتعلمها
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قلةاالتصالي إذل يؤدم شلا اللغة العربية اللغة استخداـ على األجانب لدل ة
استخدامهااتصاليايفالدكؿاألجنبيةخاصةيفالوقتالذمصلحرلاؿتعليماللغات

ةبٌنمتعلميها.االتصالييزيةيفتنميةادلهاراتاألجنبيةاألخرلكيفمقدمتهااإلصلل

إفتعلماللغةالعربيةمنأجلاألىداؼالدينيةليسعيبابكلالتأكيدإالأف
ادلتعلمٌناألجانبمنإجادةاللغةالعربيةبصورةكاملةكشاملة الرتكيزالبالغعليوحيـر

كاستهانته كالرتصبة النحو على اىتمامهم اللغةكذلكالضلصار دبهاراتاستخداـ م
للغة أساسية أساسيتسن اتصاليتٌن كظيفتٌن بوصفهما كالكتابة الكالـ مهارة مثل
ال االذباه ىذا مثل على كتعلمها العربية اللغة تعليم جانبذلكإف إذل العربية.
يتماشىمعكظائفمستجدةللغةالعربيةيفعصرالعودلةبوصفهالغةأجنبيةاليتال

 لغةينحصر لتكوف استخدامها توسع قد الديينفقطكإمنا اجملاؿ على استخدامها
كالثقافية، كالسياسية، األكادديية، اجملاالت مثل احلياة رلاالت كل يف اتصالية

كالدبلوماسية،كالسياحية،كالصحافية،كغًنىامناجملاالت.

اجلانب علىىذا فالرتكيز العراالتصارللذا اللغة أخرل–بيةيفتعليم -مرة
ةاالتصاليضركريةللغاية.كربقيقاذلذاجيبأفيكوفزلتولادلنهجمشتمالعلىادلواد

للغةالعربيةبشّتألواهنا.كىذااحملتولجيبأفيكوفتقدديوعلىادلستولالتعليمي
منخالؿالطرائق،كاألساليب،كالوسائلاليتتتبىنمدخالاتصالياككلذلكيتميف

مايعرؼبعملية"تعليماللغةاتصالينا".ضوء
ٕ٘

 االتصاليج. خصائص المدخل 

 ادلدخل تطبيق خصائص فينوجيارااالتصارلأما قاؿ ( (Finochiaroكما
(منها:ٜٔ:ٖٜٛٔ)((Brumfitكبركمفيت
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 ادلعىنأمرضركرم (ٔ
الوظائف (ٕ لرتكيز التدريسالبّد يعملو إذا أكاالتصارلاحلوار، حيفظ دل ك

 رمسّيايذكر
 السياقاتىيفكرةأساسّية (ٖ
 تعّلماللغةىوتعّلماالّتصاؿ (ٗ
 االّتصاؿفّعاليةيراد (٘
 كافالتدريباتادلرتتّبةلكندلتثقل (ٙ
حيتاج (ٚ  القوؿادلفهـو
 الوسيلةالّتتستعيدالطلبة،تناسبالعمركادليلكغًنذلك (ٛ
 كلاجلهدلالّتصاؿيساعدعلىاالبتداء (ٜ
 دلناسبةمقبوؿاستخداـاللغةاألصليةا (ٓٔ
 ذبوزأفربتاجالطلبةاستخداـالرتصبة (ٔٔ
األكؿعنداحلاجة (ٕٔ  بدأتالقراءةكالكتابةعندالطفل،منيـو
 يتعّلمنظاـعلملغةاذلدؼجيدابعمليةاجلمعلالّتصاؿ (ٖٔ
ىياذلدؼالذميريد)قدرةاستخداـنظاـعلماللغةاالتصارلمهارة (ٗٔ

 فّعالية(
رأساسّييفادلاّدةكادلنهجيةلوفعلماللغةىوتصوّ (٘ٔ
 يعٌّنادلسلسلدلناسبةادلنتكالوظيفةأكادلعىنالذميسّببادليل (ٙٔ
 ساعدادلدرسالطلبةحّّتيدفعهاأفتعملباللغة (ٚٔ
 (trial and errorخلقالفرداللغةبعملّيةاحملاكلةكاخلطاء) (ٛٔ
ليس (ٜٔ ضبطالقيمة ىدؼأساسّي، مها يقبل اللذاف كاللغة يفالفصيح

 اجملردلكنيفمقامو
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القرينة (ٕٓ أك اجلماعة بواسطة الشخصاآلخر، مع تعامال ترجى الطلبة
 لساناأككتابة

 دليعرؼادلدرسعاجالماذااللغةاليتتستخدمهاالطلبة (ٕٔ
 ظهرتشويقالنفسكادليلللشيئالذميّتصلبتلكاللغة (ٕٕ

استخداـادلدخلعنخصائص(Rodgers)كركدجًن( Richard)كيعرّبرجيارد
ٕٙمنها:
 اللغةىيالنظاـتعبًنادلعىن (ٔ
 كظيفةاللغةاألساسيةىيالتعاملكاالّتصاؿ (ٕ
 االتصارلعكستركيباللغةاستخداـالوظيفيك (ٖ
بابمعىن (ٗ لكن فحسبىيخصائصالقواعد اللغة مبادئ ليستطائفة

 كمايفاخلطاباالتصارلالوظيفّيك
 ٕٚاالتصاليمالمح وأهداف المدخل  .د

اإلديافبأفالوظيفةاألساسيةاللغةىيربققاالتصاؿدبعناهالشاملالذمال .ٔ
يقتصرعلىاإلتصاؿالشفهيكالتفاىماحملدكدبٌنمتحدثكسامعكإمناىو
كسيلةللتفاىمبٌناالفرادكاالممكالشعوب،ككسيلةلنقلادلعرفةمنأمةإذل

 أخرل.
ةلدلادلتعلمجبوانبهااألربعة:تصالياالاذلدؼتعليماللغةىوبناءالكفاية .ٕ

الكفايةالنحويةككفايةاخلطابككفايةاللغويةاإلجتماعيةككفاية
 اإلستًناذبية.

أفتعلماللغةاألجنبيةليسسلوكاشكلياآليا،يبىنمنخالؿالتقليد .ٖ
كاحلفظ،كيعتمدعلىادلثًنكاالستجابةأكالثوبكالعقاب،كإمناىورلموعة

لعملياتالعقليةادلعرفيةادلعقدة،داخلفيهاالعواملاللغويةكالنفسيةمنا
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كاالجتماعيةمعادلؤثراتاخلارجية،كأفالسلوؾاخلارجيللمتعلمأحدمساهتا
 الظاىرةفقد.

بناءأساسلغومإبداعيلدلادلتعلم،ينطلقمنوإذلتوليدعباراتكتراكيب .ٗ
 صحيحةلغوياكمقبولةإجتماعيا.

ىتماـبالقواعدالوظيفية،بوصفهااذليكلالبنائيللغة،كتقدديهاللدارسٌناال .٘
 بأساليبمباشرةأكغًنمباشرة.

 االىتماـبالطالقةاللغويةبدالمنالدقةالشكلية. .ٙ
االىتماـبادلعىنالذمىوىدؼالعمليةالتعليميةكأساساإلتصاؿ،منغًن .ٚ

 إعفاؿللشكلاللغوم.
 ظائفاللغوميفاحلياةكربطهابادلنهج.اإلعتمادعلىالو .ٛ
ادلتعلمىوأساسالعمليةالتعليمية،كينبغيأفتبينادلناىجكاخلطط .ٜ

 كادلقراراتكفقحاجةكرغبةادلتعلم
االىتماـبادلهاراتاألربعكتنميتهايفكقتكاحدكبشكلمتكامل،فال .ٓٔ

 تقدـمهارةعلىغًنىامنادلهاراتاألخرل.
نشطةالصفية،كربويلالفصلالدراسىإذلبيئةاتصاؿاالىتماـباأل .ٔٔ

 شبيهةبالبيئةالطبيعيةالعامةللغةاذلدؼ.
 االىتماـبالتعليمالتعاكين. .ٕٔ

 وظائف المعلم والمتعلم والمواد الدراسية:  . ه
ادلدخلاجليديشرحلناالوظائفكلمنادلعلمكادلتعلمكادلوادالدراسيةكي

امالئماكمناسبابوظائفهمفيمايلي:جيرمادلدخلمنظماككاضح
 كظائفادلعلم .ٔ

كظائفادلعلميفىذاادلدخلكمحلللالحتياجاتكمديرللعمليةاجلماعية
كادلنتشاركالناقلأكادلبلغ.كعلىادلعلمأفحيللحوائجالطلبةالنابعةمن
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حاجاهتمكزلققةلالتصاؿ.ككذلكيصمماألنشطةاللغويةادلناسبةذلم،كيف
الوقتنفسوينظمكيشرتؾمعهميهتمكباألخطاءلدلالطلبةكيصححها

بالدقةلتحققالبيئةالتواصلية.
 كظائفادلتعلم .ٕ

كظائفادلتعلمٌنكمحورللعمليةالتعليميةعليهمأفيشرتكوايفكل
األنشطةالتواصليةداخلالفصل،كمااشرتاكهميفتفاكضادلعىنأفحياكؿ

ككالـأصدقائهم.الطلبةفهمحديث
 كظائفادلوادالدراسية .ٖ

Larsen-Freemanأكدالرسٌنفردياف
أفادلوادالدراسيةمبنيةعلىالنصٕٛ

كالواجبادلنزرلكالوسائلاحلقيقيةغًنادلصنوعة،كديكنأفتقدـمنخالؿ
الصورالقصصيةكاأللعاباللغويةكتبادؿاألدكاركالتمثيل.

 االتصاليالم بالمدخل و. خطوات تعليم مهارة الك

ٜٕمنها:االتصارلإحدلخطواتتعليمFinochiaro dan Brumfitقدصّورا

 يبدأاحلوارالقصًنشرحاعنكظائفالتعبًنفيوكحالوقديوجد (ٔ
 يدّربأفينطقالكلماتاألساسيةفرديّاأكرلموعاأككالسيكيّا (ٕ
شّبهةلكنتناسبحباؿكانتاألسئلةعناحلواركحالو،كتستمّراألسئلةادل (ٖ

 قدتبدأ.االتصارلالطلبة،كىذاأنشطة
 يفاحلواراالتصارلالفصليبحثالعبارات (ٗ
تتوّقعللطلبةإعطاءالناذبةعنالقواعداليتتوجديفاحلوار.ادلعّلميسهلكيصّحح (٘

 اخلطاء
 الطلبةتفّسركيشرحمقصودالتدريباإلّتصاؿاحلّربدكفادلنظم (ٙ

                                                           
 ٚ٘ٔادلرجعنفسو،ص.28
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 مبأخذالعينةمنمظهرالطلبةيفأنشطةاإلّتصاؿاحلرّيقيمادلعلّ (ٚ

 االتصال اللغوي في الفصل ز. 

اجملاالتالسابقةنفسهاىياليتينبغيأفيدكرحوذلاالنشاطاللغوميف
الفصل،إفعلىادلعلمأفيهيئمنالفرصماجيعلتعلمالعربيةيفبرامجتعليمها

ليسرلرداستظهارقواعدأكحفظكلمات.للناطقٌنبلغاتأخرلعمليةحيةك

كلعلىذهىيالفرصةاليتنؤكدفيهاثالثحقائقعندمانتحدثعنموقع
 ٖٓاللغةيفنظريةاالتصاؿكعنخطةتعليمهايفالفصل:

إفكفاءةاالّتصاؿبالعربيةتشملكلأشكاؿالعالقةبٌناللغةكالثقافة.بٌن .ٔ
دثيففراغكإمناحيدثبٌنأفرادكيفسياؽاللغةكاجملتمع.فاالّتصاؿالحي

 اجتماعيمعٌن.
إفاكتسابالقدرةعلىاإلّتصاؿالكفءبٌنناطقبالعربيةكناطقبأخرل .ٕ

 عمليةسبردبراحلمتدرجةكيفكلمرحلةيكتسبالفردشيئا
إفاكتسابالقدرةعلىاإلتصاؿالكفءأيضااليتممنخالؿعمليةاحملاكاة .ٖ

رمايتممنخالؿعملياتعقليةيدرؾفيهاالفرد،الناطقبلغاتكالتذكرةقد
 أخرل،خصائصالرتاكيباليتيستعملهاموظفاذلايفسياؽاجتماعي.

 ةاالتصاليالمواد التعليمية  ح.

ةزبتلفعنادلوادالتعليميةعلىطريقةالسمعيةاالتصاليإفادلوادالتعليمية
ةاختيارادلوادكطريقةترتيبها.أمااختيارادلوادعندالشفهيةكذلكالفرؽيقعيفطريق

علىأساسحاجاتالدرسٌن.كذلكبالنظرإذل طريقةالسمعيةالشفهيةفتقـو
خلفيتهملتعلماللغةاألجنبيةكالدكافعالنفسيةاليتكانتيفأنفسهم.

                                                           
ٕٗ-ٔٗق.ص.ٕٚٗٔادلناىجكاالسرتاتيجيات،رشدمأضبدطعيمة،زلمودكاملالناقة،تعليماللغةاتصاليابٌن30
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ايرفيمايليرلموعةمنالتطبيقاتاليتتشكلأساسامنأسسبناءقائمةادلع
ٖٔ.االتصارلكمصدرامنمصادرىايفإعدادادلوادالتعليميةعلىأساسادلدخل
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 الفصل الثالث

 منهجية البحث

 

 مدخل البحث ومنهجه . أ

بالكمي كيسمى التجرييب، الكمي ادلدخل البحثىو ادلنهجادلستعمليفىذا
أك العدد، الباحثةربتاجإرلالبياناتعليصورة يوضعمقدارألّف رقميا تعطيكصفا

 ٕٖىذهالظاىرةأكحجمهاكدرجاتارتباطهامعالظواىرادلختلفةاألخرل.

كيسمىبالتجرييبألّفالباحثةالتكتفيحبدكدالواقعادلوجود،كأمّناحياكؿاالتياف
التغيًناتكماربدث كقياسأثرىذه اجلديدةعنطريقادخاؿتغيًناتعليو بالظاىرة

ائج.مننت

البحثباستخداـرلموعتٌن،اجملموعةاألكذلىياجملموعةالتجريبػية، يعقدىذا
من "ٕٗ)تتكوف اخلامس الفصل من كأماب( ، األّكؿ النور الدينية ادلدرسة يف "

"أ(منطلبةالفصلاخلامس"ٕٗ)اجملموعةالثانيةفهياجملموعةالضابطة،كتتكوفمن
النو الدينية سلوؾيفادلدرسة اليتجيرمبػها ىياجملموعة التجريبػية كاجملموعة األكؿ. ر

.كجعلتالباحثةالفصلٌناخلامسمنالفصلالضابطكالتجريبة.ٖٖخاص،

 مجتمع البحث وعينته . ب
 البحثىوصبيع األكؿأقصددبجتمع النور الدينية كأماالتلميذاتيفادلدرسة .

ٓٙٗادلدرسةالدينةالنوراألكؿكعددىنتلميذاتيفالنصبيعالبحثفهرلتمعىذا
كالعينةىذاالبحثىنالتلميذاتيفـ.ٕٚٔٓ–ـٕٙٔٓالعاـالدراسيتلميذات
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 ٖٛادلرجعنفسو.ص.ٖٖ



ٖٖ 
 

 

يكّوفاجملموعة كيفالصفاخلامس"ب" الضابطة يكّوفاجملموعة الصفاخلامس"أ"
التجريبية.

العينةيفىذهالبحثىيالعينةالعمدية ة،يعينالباحث(Purposive Sample)أّما
يفىذهاحلالةقدخيتارمناطقزلددةتتميزخبصائصكمزايااحصائيةسبثيليةللمجتمع.

الباحث تكوفإذلالنتائجاليتديكنأفيصلإليها تعطينتائجأقربما دبسحةكىذه
ٖٗاجملتمعكلو.

ج. المتغيرات البحث
ادلتغًنالتابع.ادلتغًنادلستقبلتغًناتالبحثنوعٌنمهاادلتغًنادلستقبلكمككانت

independent variable ،ادلوقف على تأثًنه مدل أنقيس تريد الذم العامل ىو
العامل تأثًن عن تنتج الذم العامل ىو التابع كادلتغًن التجرييب. بادلتغًن كيسمى

ٖ٘ادلستقبل.
 ادلدخل ادلستقبلىو البحثادلتغًن التاباالتصارلكيفىذا مهارةكادلتغًن تعليم ىو ع

الكالـيفمدرسةالدينيةالنوراألكؿبولوالكانجماالنج.
 د. طريقة جمع البيانات

أدكاتالبحثادلستخدمةيفىذاالبحثكمايلي:

 ادلقابلة-ٔ

ادلقابلػػػػةىػػػػياحلػػػػواربػػػػٌنالباحثػػػػةكمػػػػنلػػػػومعلومػػػػاتباذلػػػػدؼدلعرفػػػػةاآلراءكاألفكػػػػار
كىػػػػدؼادلقػػػػابالتىػػػػومعرفػػػػةآراءٖٙرباتالشػػػػخص.كالشػػػػعوركالتفاسػػػػًنكادلعػػػػارؼكخػػػػ

اآلخػػػرينالػػػيتالتسػػػتطيعالباحثػػػةمعرفتهػػػابواسػػػطةادلالحظػػػة.يفىػػػذهادلناسػػػػبة،كانػػػت

                                                           
ٖٖٗ-ٕٖٗ.(،صٕٜٛٔدكتورأضبدبدر،أصوؿالبحثالعلميكمناىجو،)كويت:ككالةادلطبوعاتعبداهللحرمي،ٖٗ
.ٕٙٚادلرجعنفسو.صٖ٘
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ادلقابلػػةذبػػرممػػعرئػػيسادلدرسػػةالدينيػػةأكنائبػػوكمدرسػػةاللغػػةالعربيػػة،كمشػػرفةادلدرسػػة
الدينية

ك لكشفاحلقائق الطريقة ىذه الباحثة كتستخدـ باسرتاتيجيةالبياناتادلتعلقة
تعليماللغةالعربيةكنظاـتقوديويفادلدرسةالدينيةالنوراألكؿ

ادلالحظة-ٕ

ـ(معػػىنادلالحظػػةٜٜ٘ٔادلالحظػػةىػػياالنتبػػاهكالنظػػرلشػػيئمػػاكيػػوردالعسػػاؼ)
احػثبقولو)أهناأداةمنأدكاتالبحثالعلمػيذبمػعبواسػطتهاادلعلومػاتالػيتسبكػنالب

كىػيطريقػةتتطلػبأفتكػوفالباحثػةٖٚمناإلجابػةعػنأسػئلةالبحػثكاختبػارفركضػو.
الباحثػػػةدبالحظػػػةسػػػلوؾمعػػػٌنمػػػنخػػػالؿ جػػػزءامػػػنالنشػػػاطاتالتعليميػػػةألبػػػأفتقػػػـو
اتصػػػػػالومباشػػػػػرةباألشػػػػػخاصأكاالمكانيػػػػػاتادلوجػػػػػودة.كىػػػػػذهالطريقػػػػػةتفيػػػػػدالباحثػػػػػة

يفترقيّػػػػةمهػػػارةاالتصػػػارلبػػػةاسػػػتخداـادلػػػدخلللحصػػػوؿعلػػػىبيانػػػاتالبحػػػثحػػػوؿذبر
الكػػالـ،لػػذلك،ربصػػيلالبيانػػاتبطريقػػةادلالحظػػةتعػػدكسػػيلةسبلػػكالبيانػػاتالصػػحيحة

كادلناسػبة.

كتسػػػػتخدـالباحثػػػػةطريقػػػػةادلالحظػػػػةللحصػػػػوؿعلػػػػىالبيانػػػػاتالواضػػػػحةالػػػػيتتتعلػػػػق
بأنشطةالطلبةاليوميةادلربرلةيفشلارسةالكالـ.

االختبار-ٖ

) رسـو أك أكصور أكربريرية شفوية ادلثًنات)أسئلة من رلموعة ىو االختبار
أككيفية. اختربتالباحثةمهارةكالـٖٛأعدتلتقيسبطريقةكمية الدراسة كيفىذه

الطلبةخالؿكجودىنيفادلدرسةالدينيةالنوراألكؿ

                                                           
سعيدحسنعبدالفتاحالغامدم،أدكاتالبحثالعلميٖٚ
.ٚ٘ٔ،ص:مرجع سابقذكقافعبيدات،كعبدالرضبن،.ٖٛ
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صػػلالتجػػرييبقبػػلكجػػودىميفتأخػػذالباحثػػةاالختبػػارالقبلػػيعنػػدالطلبػػةيفالف
ادلدرسػػػػةالدينيػػػػةالنػػػػوراألكؿمػػػػننتػػػػائجاإلمتحػػػػافالنهػػػػائييفالفصػػػػلالثػػػػاين،مثتعطػػػػي
الباحثػػػػػةاالختبػػػػػارالبعػػػػػدمبعػػػػػداقػػػػػامتهميفادلدرسػػػػػةالدينيػػػػػةالنػػػػػوراألكؿ.أمػػػػػاللفصػػػػػل
الضػػػػابط،تأخػػػػػذالباحثػػػػةاالختبػػػػارالقبلػػػػيكاالختبػػػػارالبعػػػػدممػػػػنخػػػػالؿدراسػػػػتهميف

الفصوؿالدراسيةفحسب.

ىو:االتصارلكأّماادلؤّشريفاختبارمهارةالكالـبادلدخل

مطابقباختيارادلفردات .ٔ
 فصيح .ٕ
 مطابقبصياغةالكلمة .ٖ
الدينامية .ٗ

 ه. مصادر البيانات

مصػػادرالبيانػػاتمػػنمػػديرادلدرسػػةالدينيػػةكمدرسػػااللغػػةالعربيػػةكطلبػػةالصػػفاخلػػامس
لنوراألكؿبولوالكانجدباالنجكتفصيلهاكمايفاجلدكؿاآليت:منادلدرسةالدينيةا

(ٕاجلدكؿ)

 مصدر البيانات  البيانات  الرقم

 التالميذ نتيجةاالختبارالقبليكاالختبارالبعدم ٔ

الدينيػػةالنػػوراألكؿبولػػوالكانجمػػاالنجحملػػةمػػوجزةعػػنادلدرسػػة ٕ
جاكلالشرقية

 رئيسادلدرسة

اللغػػػةالعربيػػةعػػػنتعلػػػيممهػػارةالكػػػالـيفمدرسػػػةآراءمدرسػػة ٖ
الدينيةالنوراألكؿ

معّلماللغة
 العربية
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آراءالطلبػػػةعػػػنتعلػػػيممهػػػارةالكػػػالـيفادلدرسػػػةالدينيػػػةالنػػػور ٗ
األكؿ

 الطلبة

ادلدرسةمشرفةالربامجاليوميةلتنميػةمهارةالكالـللطلبة. ٘
الدينيةالنور

األكؿ


ياناتادلستخدمةيفىذاالبحثىيادلصادرالرئيسيةكالفرعية.فادلصادرمصادرالب

.كادلصادرالفرعيةىيالكتباالتصارلالرئيسيةىيالبياناتعناستخداـادلدخل
بالبحثكربليلادلصادرالرئيسية.كادلراجعاليتتتعلق

 و. أسلوب تحليل البيانات

ربليػلالبيانػات.كبيانػػاتالبحػثاجملموعػػةبعػدأفصبعػتالباحثػػةالبيانػاتتبػػدأيف
تتكػػػوفمػػػناحملادثػػػةيفكػػػلاالختبػػػار،كنتيجػػػةادلقابلػػػةكادلالحظػػػة،كتسػػػجيالتادليػػػداف.
كيسػػػتعملربليػػػلالبيانػػػاتربلػػػيالكميػػػاحيػػػثيتكػػػوفمػػػنثالثػػػةعناصػػػرمسلسػػػلة،منهػػػا

أنشطةالبحثعنالبيانات،عرضالبيانات،كأخذاخلالصة.

ادلعرفػػػػةعػػػػنفعاليػػػػةادلدرسػػػػةالدينيػػػػةالنػػػػوراألكؿيفترقيػػػػةمهػػػػارةكللحصػػػػوؿعلػػػػى
الكػػػالـ،ربلػػػلالباحثػػػةالبيانػػػاتالػػػيتتػػػدؿعلػػػىمػػػدلقػػػدرةالطلبػػػةيفالتحػػػدثباللغػػػة
النتػػائجبػػٌنالفصػػلٌنالضػػابطكالتجػػرييب.كبعػػدمعرفػػةنتػػائجادلقارنػػة العربيػػة،كلػػذلكتقػػـو

سػرتفسػػًنامػػاعلػػيفاعليػةادلدرسػػةالدينيػػةيفترقيػػةبػٌناجملمػػوعتٌنتسػػتطيعالباحثػػةأفتف
-T)مهػػػارةالكػػػالـ.كدلعرفػػػةفعاليتػػػو،فتسػػػتخدـالباحثػػػةالرمػػػوزاإلحصػػػائيةاختبػػػار"ت"

test):ٜٖالتارل

                                                           
39.Suharsimi Arikunto,Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Edisi Revisi V. (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2002), h. 275 
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حيث:

=      M،معػدؿالنتػائجلكػلالفرقػةxجملموعػةالتجربػةكyجملموعػةالضػابطة
            Nرلموععينة=

 2xرلموعاالضلراؼمربعاللفصلالتجرييب

 2yرلموعاالضلراؼمربعاللفصلالضابط 

 

ٓٗكأماالرموزادلستخدمةللبحثعنمعدؿنتيجةقدرةالطلبةفهي:

 

n

x
X


  



حيث:

=Xادلعدؿ

 x=عددالنتائجادلتحصلةعليهامنصبيعالطلبة=nعددالطلبة 

كأماالنسبةادلئويةكتفسًنىافهي:






                                                           

40
 .Ibid, p: 274 
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(ٖاجلدكؿ)

 التقدير النتيجة

 شلتاز ٓٓٔ–ٜٙ

 جيدجدا ٜ٘–ٙٛ

 جيد ٘ٛ–ٙٚ

 مقبوؿ ٘ٚ–ٔٙ

 ضعيف ٓٙ–ٓ

 مراحل تنفيذ الدراسة-ز

لبحثمدةشهرين،كتنفيذهكمايلي:جيرمىذاا

احملتاجة.أكال :تستأذفالباحثةرئيسادلدرسةالدينيةالنوراألكؿكهتيئةبعضاللواـز

:تتعرؼالباحثةمشكالتالبحثثانيا

:تعٌّنالباحثػةالطلبػةالفصػلٌنيفالفصػلاألكؿكمجموعػةذبريبيػةكالفصػلاألخػرثالثا
 كمجموعةضابطة.

:االختبارالقبلي،بػأفتأخػذالباحثػةنتػائجاالمتحػافالنهػائييفالفصػلالدراسػيرابعا
األخًنمنكلتااجملموعتٌنقبلكجودالفصلالتجريبة.

خامسا:التجربة،دبالحظةأنشطةاجملموعةالتجريبػيةيفاللفصل

الباحثةباالختبارالبعدمعلياجملموعتٌنشفهيا. سادسا:تقـو

 ثحبلاجئاتنليلرب:اعباس
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 الفصل الرابع
 عرض البيانات وتحليلها

 

 المبحث األول : المالمح عن المدرسة الدينية النور األول

 مالمح المدرسة الدينية النور األول وموقعها . أ
:ادلدرسةالدينيةالنوراألكؿاسمادلدرسة
ٜٖٜٕٓٔٙٗٙ٘ٛٓ(/ٖٔٗٓ)ٖٖ٘ٓٔٛ:رقماذلاتف

حليمةالسعديةعلي:اسممديرادلدرسة
ـٜٛٛٔ:سنةادلوقف

الشيخ يقومو الذم اإلسالمية الرتبوية ادلؤسسة ىو األكؿ النور ادلعهد
 منادلصٜٓٗٔاحلاجأنوارنوريفالعاـ كبدأ تعلمـ. لىالذمفيوالستخداـ

ادلعهدالذمفيوتلميذاتال بولوالكانج،كنشرمعهدالنوراألكؿتربوية منقرية
لرتبيةلتعلي العليا إضافة،معهدالنوراألكؿملكاإلرادة معلمالديناإلسالـ.

معهد كاف كاآلف، النفسبتقولاهلل. ك يعىنبتخليطالعقل الكردية األخالؽ
النوراألكؿأفيديرلوالشيخاحلاجفحرالرازمبرىاف.

 العاـ قامتيف األّكؿ النور الّدينية كادلؤّسسٜٛٛٔأماادلدرسة ىذهـ
ٓٓٗيفىذهادلدرسةتلميذاتّلةكأّماعددالادلدرسةىوالشيخةاحلاجةنورادل

يفتلميذة العربّية اللغة كانتمعلمة معّلما. كثالثوف اثناف ىو ادلعّلم عدد ك
ادلدرسةكةالفصلاخلامس"أ"ك"ب"األستاذةحليمةالسعديةعليكىيمدير

 النظارأيضايفالفصلاخلامس.
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 موقع الجغرافي . ب
قريةبولوالكانجماالنجٗتقعمدرسةالدينيةالنوراألكؿيفشارعديفوناغارا

جاكلالشرقية.

 ج. الرؤية والرسالة المدرسة الدينية النور األول 

 الرؤية -
يسّجلادلعهدالنساءالعميدةكادلربّيةكادلسلمةكادلزيّةكأخالؽالكردية

 الرسالة -
 ترقيةنظاـالعبادةإذلاهلل .ٔ
 ترقيةاحرتاؼأىلالرتبيةالدينية .ٕ
كأخالؽ .ٖ "العبادة يوجو الذم التعليم طريقة فهم يف ادلعّلم قدرة ترقية

 الكردية"
كالذكّية .ٗ الكردية كأخالؽ كاآلدب كالتقول القّوة اإلدياف النساء جعل

 كاالستجابةكاإلبداعيكادلسؤكلية

 رسة الدينية النور األولالتنظمي في المد له. هيك

(ٗاجلدكؿ)

احلاجةزبيدةأنوار .ٔادلرشد
احلاجةسعيدة .ٕ
الدين .ٖ برىاف احلاج كالبنات البنوف

ضبيد
 مديرةادلدرسةالدينية


حليمةالسعديةعلي


 احلاجةنورادلّلة .ٔ التمويل
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أئّمةاذلداية .ٕ

نيلةعائشة .ٔالرتبية
فيتافائلة .ٕ

اجلميلةأفيتاليلة .ٔاإلدارة
نسرينأبًن .ٕ

الفصلاإلعداد"أ":نوراذلداييت .ٔالنظار
نور .ٕ : "ب" اإلعداد الفصل

اذلداييت
حسن .ٖ : "ج" اإلعداد الفصل

اخلاسبة
حسن .ٗ : "د" اإلعداد الفصل

اخلاسبة
الفصلاألّكؿ"أ":أئمةاذلداية .٘
:إيفيبقّيةالفصلاألكؿ"ب" .ٙ
احلاالفصلاألّكؿ"ج" .ٚ ليلة: جة

ادلسركرة
:نورعيينالفصلالثاين"أ" .ٛ
 الفصلالثاين"ب":فيتافائلة .ٜ


الفصلالثاين"ج":فيتافائلة .ٓٔ
الفصلالثاين"د":نوراخلًنية .ٔٔ
الفصلالثالث"أ":إيفيرأينا .ٕٔ
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عزيزة .ٖٔ "ب": الثالث الفصل
الصبحة

الفصلالرابع"أ":احلاجةألفة .ٗٔ
ع"ب":احلاجةألفةالفصلالراب .٘ٔ
حلمة .ٙٔ "أ": اخلامس الفصل

السعديةعلي
حليمة .ٚٔ اخلامس"ب": الفصل

السعديةعلي
:نيلةعائشةالفصلالسادس .ٛٔ

 

 المبحث الثاني : عرض البيانات وتحليلها

 في المدرسة الدينية النور األول االتصاليتعليم مهارة الكالم بالمدخل  . أ
درسةالدينيةالنورنتعليممهارةالكالـيفادلعرضالبياناتمنادلالحظاتع

فصلاخلامسالباءكمجموعةالتجريبية،كىيتلميذاتللاالتصارلادلدخلعلىاألكؿ
:تشتملعلىثالثمراحلىي

 مرحلةالتمهيد (ٔ
الّتعليم عملّية افتتحتالباحثة اليت ادلرحلة ىي ادلقدمة ك التمهيد ادلرحلة

 كبدأت الّسالـ، يتعّلقبإلقاء ما الباحثة كشرحت التعليم. بدعاء الباحثة
.كادلوضوعيعينتعليممهارةالكالـبادلدخل .االتصارلبادلوضوعاليـو

 مرحلةاألنشطةكالتعليم (ٕ
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مرحلةاألنشطةكالتعليمىيمرحلةمهمةعنعمليةالتعليمكالتعلم,ألف
ىذهادلرحلة،أعطتالباحثةىذهادلرحلةىيمرحلةنواةيفالتعليمكالتعلم.يف

 بادلدخل الكالـ مهارة تعليم يعين اجلديد الكالـ مهارة قبلهااالتصارلتعليم .
ليعرؼمعرفة الكالـ كالتعلمعنتعليممهارة علىالتعليم الطلبة سألتالباحثة

الطلبةعنتلكادلواد.حّتتستطيعالباحثةأفمنأينستبدأىذاالتعليم.
األن مرحلة بادلدخل يبدأاالتصارلشطة خطواتكىي سبع على تشتمل

يدّربأفينطق قديوجد، كحالو عنكظائفالتعبًنفيو القصًنشرحا احلوار
ك عناحلوار كانتاألسئلة أككالسيكيّا، رلموعا أك فرديّا الكلماتاألساسية

أنشط األسئلةادلشّبهةلكنتناسبحباؿالطلبة،كىذا االتصارلةحالو،كتستمّر
يبحثالعبارات الفصل تبدأ، للاالتصارلقد تتوّقع احلوار، إعطاءتلميذاتيف

ادل احلوار. يف توجد اليت القواعد عن اخلطاء،الناذبة كيصّحح يسهل عّلم
عّلممقصودالتدريباإلّتصاؿاحلّربدكفادلنظم،يقيمادلنكيشرحففّسرتلميذاتيال

يفأنشطةاإلّتصاؿاحلّر.ذاتتلميبأخذالعينةمنمظهرال
بادلدخل الكالـ مهارة تعليم بادلدرسةاالتصارلأما الكالـ مهارة يفترقية

الدينيةالنوراألكؿكمايلي:
 اللقاء األول .أ

للمجموعة ك التجريبية للمجموعة القبلي باإلختبار الباحثة قامت
اخلامسب،كىذاالضابطة.االختبارالقبليللمجموعةالتجريبيةيفالفصل

 التاريخ يف اإلثنٌن يـو يعقد ٕٗالعمل يفٕٚٔٓإبريل -٘ٔ:ٛٓالساعة
ال٘ٗ:ٙٓ عدد تلميذاتك الفرصة القبليتلميذةٕٗيفىذه االختبار  أما .

للمجموعةالضابطةيفالفصلاخلامسأيفادلدرسةالدينيةالنوراألكؿ.كىذا
األحديفالساعة يفىذهالتلميذاتكعدد٘ٗ:ٙٓ-٘ٔ:ٛٓالعمليعقديـو

.تلميذةٕٗالفرصة
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بادلدخل الكالـ مهارة تعليم قبل تدؿعلىأف اإلجراءتالسابقة ك
االختباراالتصارل ىذا ك القبلي. االختبار ىو االختبار نقاـ أف علينا البد ،

.االتصارليهدؼإذلمعرفةكفاءةالطلبةقبلتطبيقتعليممهارةالكالـبادلدخل
 ىذااإلختبارتعطىالباحثةعلىادلوضوع"اللغة"حلوارالتلميذات.كيف

 اللقاء الثاني .ب
 بادلدخل الكالـ مهارة تعليم لتحقيق ىذااالتصارلقامتالباحثة ،ك

 التاريخ يف الثالثاء يـو يعقد ٕ٘العمل ٕٚٔٓإبريل الساعة -٘ٗ:ٙٓيف
يفىذهالتلميذاتديفالفصلاخلامسبيفالدينيةالنوراألكؿ.كعد٘ٔ:ٛٓ
تلميذة.ٕٗالفرصة

أمانشاطاتعمليةالتعليمىيبدأتالباحثةعمليةالتعليمبالسالـك
للجلوسيفتلميذاتكأمرتالالتلميذاتالدعاء.كسألتالباحثةعنأحواؿ

.االتصارلمكاهنن.مثشرحتالباحثةعنتعريفتعليممهارةالكالـبادلدخل
ممهارةالكالـ،تنقسمالباحثةسبعرلموعةككلاجملموعةبعدشرحتعنتعلي

ثالثةأشخاص.كيفكلاللقاء،يتكوفالتعليمعلىسبعخطواتكىي:
 يبدأاحلوارالقصًنشرحاعنكظائفالتعبًنفيوكحالوقديوجد .ٔ

ت التعبًنقّكبعد كلمة عن الباحثة كشرحث اعطت رلموعة، الباحثة سم
مثل:وارادلستخدمةيفأكؿاحل

:السالـعليكم...عائشة
:كعليكمالسالـ...فاطمة
:كيفأصبحت؟عائشة
:أصبحتعلىخًنبربكةدعاءؾياأخيت...فاطمة

كادلدرسة "الدكاف ادلوضوع على اجملموعة كل الباحثة تعطى الفرصة كيفىذا
 كزيارةادلريض"
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 عاأكصباعةيدّربأفينطقالكلماتاألساسيةفرديّاأكرلمو .ٕ
مثل:لبيكيااتاألساسيةكتبعتالطلبةصباعةنطقتالباحثةعنالكلم

أخيت،أحسنت،جزاؾاهللخًنا،الشكراعلىكاجب،كيفأصبحت،
كغًنىا.

ةادلشّبهةلكنتناسبحباؿكانتاألسئلةعناحلواركحالو،كتستمّراألسئل .ٖ
 قدتبدأ.االتصارل،كىذاأنشطةتلميذاتال
،مثلاحلوار:حوارايناسبحباؿكلاجملموعةتلميذاتدأتالب

:مّتتبدئٌنالدركسيفادلدرسةالدينية؟زكية
:أناأبدئهايفالساعةالسابعةسباماسلمى
:ماأنواعالدركسالدينية؟زكية

:ىيالصرؼكالتفسًنكاحلديثكالنحوكالبالغةكغًنىاسلمى
ةالعربية؟:ىلأنتتعرفٌناللغزكية

:نعم،أناأعرؼ،كىياللغةالقرآفكاللغةالدينسلمى
:ىلأنتتذىبٌنإذلادلدرسةالعمومية؟زكية

:نعم،أناأذىبإليهايفالساعةكاحدهناراسلمى
:ماأنواعها؟زكية

:ىناؾأدرسعلمالرياضيةكاجلغرافياكاللغةالفرنساكغًنىاسلمى
اللغةاإلصلليزيا؟:ىلأنتتعرفٌنزكية

 :نعم،أعرؼكثًناإفشاءاهللسلمى
 يفاحلواراالتصارلالفصليبحثالعبارات .ٗ

 تلميذاتحثةعنالعبارتتناسبحباؿالحبثتالبا
إعطاءالناذبةعنالقواعداليتتوجديفاحلوار.ادلعّلميسهلتلميذاتتتوّقعلل .٘

 كيصّححاخلطاء.
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 لذميعملصديقتٌنمناحلواراتلميذاتزبلصال
 ّتصاؿاحلّربدكفادلنظم.مقصودالتدريباالنكيشرحففّسرتلميذاتيال .ٙ

 تلميذاتالعملت مثل ، احلّر موجودتلميذاتالاحلوار إذف ادلستشفى يف
الطبيبةكادلريضةمهاتعمالفدكرايناسبمهنتو.كيفىذااللقاءربّورالطلبةعن

 ض،أماكلاجملموعةيناؿموضوعاسلتلفا.الدكافكادلدرسةكالزيارةادلري
 يفأنشطةاإلّتصاؿاحلرّتلميذاتاليقيمادلعّلمبأخذالعينةمنمظهر .ٚ

جاءتالباحثةإذلكلاجملموعةإلعطاءالقيمة.
اللقاء الثالثج. 

.كىذاالعمليعقداالتصارلقامتالباحثةتعليممهارةالكالـبادلدخل
 التاريخ يف الثالثاء ٕ٘يـو ٕٚٔٓإبريل الساعة يف٘ٗ:ٓٔ-٘ٔ:ٜٓيف

يفىذهتلميذاتالالفصلاخلامسالباءيفادلدرسةالدينيةالنوراألكؿ.كعدد
تلميذةٕٗالفرصة

أمانشاطاتعمليةالتعليمىيبدأتالباحثةعمليةالتعليمبالسالـك
أمرت ك الطلبة أحواؿ عن سألتالباحثة ك يفللجلوستلميذاتالالدعاء.

كل كيف أشخاص. ثالثة اجملموعة ككل رلموعة سبع الباحثة تنقسم مكاهنن.
اللقاء،يتكوفالتعليمعلىسبعخطواتكىي:

 يبدأاحلوارالقصًنشرحاعنكظائفالتعبًنفيوكحالوقديوجد. .ٔ
ت التعبًنقسّكبعد كلمة عن الباحثة كشرحث اعطت رلموعة، الباحثة م

مثل:رادلستخدمةيفأكؿاحلوا

:لبيكياأخيت...عائشة

لبيك...:فاطمة

:كيفحالكعائشة
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:أناخبًنكعافيةفاطمة

ماذاتفعلٌنىنا:عائشة

أناأشرتلالفواكو:فاطمة

كادلدرسة "الدكاف ادلوضوع على اجملموعة كل الباحثة تعطى الفرصة كيفىذا
ادلريض" يناؿكزيارة لكن الثاين باللقاء ادلوضوعسواء على اجملموعة كل
 ادلختلفقبلها.

 يدّربأفينطقالكلماتاألساسيةفرديّاأكرلموعاأكصباعة .ٕ

مثلصباحصباعة.تلميذاتالنطقتالباحثةعنالكلماتاألساسيةكتبعت
 اخلًن،صباحالنور،احلمدهللعلىسالمتكياأخيت،إذلاللقاء،معالسالمة.

اركحالو،كتستمّراألسئلةادلشّبهةلكنتناسبحباؿكانتاألسئلةعناحلو .ٖ
 قدتبدأ.االتصارلالطلبة،كىذاأنشطة

،مثلاحلوار:وارايناسبحباؿكلاجملموعةتلميذاربالبدأت
:ياأخيت،دلاذاأنتالتدخلٌنإذلادلدرسة؟دنية
:أنامريضةاحلّمىشفاء
:أنيفا،األستاذةتسئلإرلّدنية
مثّماذاتقولٌن؟:شفاء
:أناأقوؿ"أناالأعرؼياأستاذة"ألفأناالأعرؼأنتمريضةيادنية

أخيت...
:دلاذاأنتالتعرفٌن؟شفاء
:دلاذاأنتالتكتبٌنالرسالة؟دنية
:أناأكتبالرسالةكلكنأختكبًنةالتأيتإذلادلدرسةشفاء
درسة؟:دلاذاأختكبًنةالتأيتإذلادلدنية
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:ألفأختكبًنةمشغولةشفاء
:أينأبوؾكأّمك؟دنية
:أيبكأّمييفالصيدليةليشرتافالدكاءشفاء
:كيفحالك؟دنية
:أشعرضعيفشفاء
:يااهللأخيت،أنانسيا،أنيفاأضبلشيئادنية
:ماذاأخيت؟شفاء
:حلظة،ىذاأخيت،عفواأناأضبلىذافقطدنية
ءاهلل،شكراكثًناأخيت...:ماشاشفاء
 :عفوادنية

 يفاحلواراالتصارلالفصليبحثالعبارات .ٗ
تلميذاتالحبثتالباحثةعنالعبارتتناسبحباؿ

إعطاءالناذبةعنالقواعداليتتوجديفاحلوار.ادلعّلميسهلتلميذاتلتتوّقعل .٘
 كيصّححاخلطاء.

 مناحلوارالذميعملصديقتٌنتلميذاتالزبلص
 مقصودالتدريباإلّتصاؿاحلّربدكفادلنظمنكيشرحففّسرتلميذاتيال .ٙ

يفادلستشفىإذفموجودالطبيبةتلميذةاحلواراحلّر،مثلالتلميذاتالعملت
كادلريضةمهاتعمالفدكرايناسبمهنتو.كيفىذااللقاءربّورالطلبةعنالدكاف

 موعةنيلادلوضوعادلختلفقبلو.كادلدرسةكالزيارةادلريضأيضا،لكنكلاجمل
 يقيمادلعّلمبأخذالعينةمنمظهرالطلبةيفأنشطةاإلّتصاؿاحلرّ .ٚ

جاءتالباحثةإذلكلاجملموعةإلعطاءالقيمة.
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 اللقاء الرابع .د
.كىذاالعمليعقداالتصارلقامتالباحثةتعليممهارةالكالـبادلدخل

اإلثنٌنيفالتاريخ يفالفصل٘ٔ:ٛٓ-٘ٗ:ٙٓيفالساعةٕٚٔٓمايؤٓيـو
يفىذهالفرصةتلميذاتالاخلامسالباءيفادلدرسةالدينيةالنوراألكؿ.كعدد

.تلميذةٕٗ
أمانشاطاتعمليةالتعليمىيبدأتالباحثةعمليةالتعليمبالسالـك

للجلوسيفتلميذاتالكأمرتتلميذاتالالدعاء.كسألتالباحثةعنأحواؿ
كلمكاهن كيف أشخاص. ثالثة اجملموعة ككل رلموعة سبع الباحثة تنقسم ن.

اللقاء،يتكوفالتعليمعلىسبعخطواتكىي:
 يبدأاحلوارالقصًنشرحاعنكظائفالتعبًنفيوكحالوقديوجد. .ٔ

تقسّ التعبًنكبعد كلمة عن الباحثة كشرحث اعطت رلموعة، الباحثة م
مثل:ادلستخدمةيفأكؿاحلوار

:لبيكياأخيت...ئشةعا
:لبيك...فاطمة
:كيفحالكعائشة
:أناخبًنكعافيةفاطمة
ىلبيتكجديدا؟:عائشة
نعم،بييتجديدا:فاطمة

البيتاجلديدكيفكيفىذاالفرصةتعطىالباحثةكلاجملموعةعلىادلوضوع"
"الفصلكاألعماؿاليومية
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 فرديّاأكرلموعاأكصباعةيدّربأفينطقالكلماتاألساسية .ٕ

،مثل:كيفصباعةتلميذاتالنطقتالباحثةعنالكلماتاألساسيةكتبعت
حالك،خبًنكاحلمدهلل،لومسحت،شفاىااهلل،ربّنايتقّبلدعاءنا،ىيّابنا،

 كغًنذلك.

كانتاألسئلةعناحلواركحالو،كتستمّراألسئلةادلشّبهةلكنتناسبحباؿ .ٖ
 قدتبدأ.االتصارلكىذاأنشطةات،تلميذال

،مثلاحلوار:بةحوارايناسبحباؿكلاجملموعةبدأتالطل
؟كينونا :ماذاتعملٌنبعداستيقظتمنالنـو
:أناأغسلأنيتا
:أناأيضا،مثماذاتفعلٌن؟كينونا
:أناصالةالتهّجد،كأنت؟أنيتا
:أناأيضا،مثماذاتفعلٌن؟كينونا
أناأغسلالثوب،كأنت؟:أنيتا
:أناأيضا،لكنبعدالظهر،مثماذاتفعلٌن؟كينونا
:أناأقرأالقرآف،كأنت؟أنيتا
:أناأأكليفالصباح،ىلأنتالتأكلٌن؟كينونا
:ال،أناأصـوأنيتا
:سبحافاهلل...مثّماذاتفعلٌن؟كينونا
:أناأدخلإذلادلدرسةالدينّيةأنيتا
:أناأدرسيفادلدرسةالثانية،إذلمّتأنتيفادلدرسة؟كينونا
:إذلالساعةعشرةسباما،كأنت؟أنيتا
:إذلبعدالظهر،مثماذاتفعلٌن؟كينونا
:أناأنتظرلدخوؿادلدرسةالثانوية،كأنت؟أنيتا
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:أناقراءةالكتبإذلبعدالعصر،مثماذاتفعلٌن؟كينونا
أأكل:أناأغسلمثأنيتا
:كماذاتفعلٌنبعدالعشاء؟كينونا
:أناأتعّلمالدرسأنيتا
:كمالساعةتنومٌن؟كينونا
يفالساعةعشرةسباماأنيتا  :أناأنـو

 يفاحلواراالتصارلالفصليبحثالعبارات .ٗ
تلميذاتالحبثتالباحثةعنالعبارتتناسبحباؿ

توجديفاحلوار.ادلعّلميسهلتتوّقعللطلبةإعطاءالناذبةعنالقواعداليت .٘
 كيصّححاخلطاء.

 مناحلوارالذميعملصديقتٌنتلميذاتالزبلص
 مقصودالتدريباإلّتصاؿاحلّربدكفادلنظمنكيشرحففّسرتلميذاتيال .ٙ

يفادلستشفىإذفموجودالطبيبةتلميذةاحلواراحلّر،مثلالتلميذاتالعملت
ينا تعمالفدكرا مها كادلريضة ربّور اللقاء كيفىذا عنتلميذاتالسبمهنتو.

موضوعا يناؿ اجملموعة كل اليومية،أما كاألعماؿ الفصل كيف اجلديد البيت
 سلتلفا.

 يقيمادلعّلمبأخذالعينةمنمظهرالطلبةيفأنشطةاإلّتصاؿاحلرّ .ٚ
جاءتالباحثةإذلكلاجملموعةإلعطاءالقيمة.

 اللقاء الخامسح. 
الباح قامت بادلدخل الكالـ مهارة تعليم العملاالتصارلثة ىذا ك .

يفالتاريخ الثالثاء يـو ٕٓيعقد ٕٚٔٓمايو يف٘ٔ:ٛٓ-٘ٗ:ٙٓيفالساعة
كعدد النوراألكؿ. الدينية يفىذهتلميذاتالالفصلاخلامسالباءيفادلدرسة

.تلميذةٕٗالفرصة
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التعليمبالسالـكأمانشاطاتعمليةالتعليمىيبدأتالباحثةعملية
للجلوستلميذاتالكأمرتتلميذاتالالدعاء.كسألتالباحثةعنأحواؿ

يفمكاهنن.تنقسمالباحثةسبعرلموعةككلاجملموعةثالثةأشخاص.كيفكل
اللقاء،يتكوفالتعليمعلىسبعخطواتكىي:

 يبدأاحلوارالقصًنشرحاعنكظائفالتعبًنفيوكحالوقديوجد. .ٔ

تقسّك التعبًنبعد كلمة عن الباحثة كشرحث اعطت رلموعة، الباحثة م
مثل:ادلستخدمةيفأكؿاحلوار

:هنارسعيدعائشة

سعيدةمباركة:فاطمة

:كيفحالكعائشة

:أناخبًنكعافيةفاطمة

تدرسٌنيفالفصل؟:ماذاعائشة

أناأدرسالدركسادلتنّوعة:فاطمة

عطىالباحثةكلاجملموعةعلىادلوضوع"الدكافكادلدرسةكزيارةكيفىذاالفرصةت
 ادلريض"سواءباللقاءالثاينلكنيناؿكلاجملموعةعلىادلوضوعادلختلفقبلها.

 يدّربأفينطقالكلماتاألساسيةفرديّاأكرلموعاأكصباعة .ٕ

 صباعة.تلميذاتالنطقتالباحثةعنالكلماتاألساسيةكتبعت

ألسئلةعناحلواركحالو،كتستمّراألسئلةادلشّبهةلكنتناسبحباؿكانتا .ٖ
 قدتبدأ.االتصارلكىذاأنشطةتلميذات،ال

،مثلاحلوار:حوارايناسبحباؿكلاجملموعةتلميذاتالبدأت
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:دلاذاأنتزبرتينىذاالبيت؟صبيلة
:ألفىذاالبيتقريبمنادلسجدكادلدرسةكالسوؽألف
اهلليبارؾىذااحملّل.ىذاادلاؿاجلديد:صبيلة
:أشكركم،اهلليبارؾفيكألف
:كمأنتتشرتينىذاالبيت؟صبيلة
:يشرتمأيببثمنمليافألف
:دلاذاأنتزبتارينلوفأخضريفالبيت؟صبيلة
:ألفلوفاألخضرلوفاجلّنةألف
:معمنأنتتسكنٌن؟صبيلة
أّميكأخكبًنكأخصغًن:أناأسكنمعأيبكألف
:ماذاكراءىذاالبيت؟صبيلة
:كراءالبيتتوجداحلديقةالواسعةألف
:ماذاتزرعها؟صبيلة
:أزرعشبرةكزىرةألف
:ماذاشبرةتزرعها؟صبيلة
:كلموزكادلنجاكالربتقاؿكغًنىاألف
:ىلأنتتبيعٌنيفالسوؽ؟صبيلة
 فأسريتكثًنة:ال،الأبيعيفالسوؽألألف

 يفاحلواراالتصارلالفصليبحثالعبارات .ٗ
 حبثتالباحثةعنالعبارتتناسبحباؿالطلبة

إعطاءالناذبةعنالقواعداليتتوجديفاحلوار.ادلعّلميسهلتلميذاتلتتوّقعل .٘
 كيصّححاخلطاء.

 مناحلوارالذميعملصديقتٌنتلميذاتالزبلص
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 قصودالتدريباإلّتصاؿاحلّربدكفادلنظممنكيشرحففّسرتلميذاتيال .ٙ
يفادلستشفىإذفموجودالطبيبةالتلميذةاحلواراحلّر،مثلتلميذاتالعملت

عنتلميذاتالكادلريضةمهاتعمالفدكرايناسبمهنتو.كيفىذااللقاءربّور
عأيضا،لكنكلاجملموعةنيلادلوضوالفصلكاألعماؿاليوميةالبيتاجلديدكيف
 ادلختلفقبلو.

 يقيمادلعّلمبأخذالعينةمنمظهرالطلبةيفأنشطةاإلّتصاؿاحلرّ .ٚ
 جاءتالباحثةإذلكلاجملموعةإلعطاءالقيمة.

 اللقاء السادسز. 
للمجموعة ك التجريبية للمجموعة البعدم باإلختبار الباحثة قامت

امسبيفادلدرسةالضابطة.االختبارالبعدمللمجموعةالتجريبيةيفالفصلاخل
الثالثاءيفالتاريخ يفٕٚٔٓمايوٕٓالدينيةالنوراألكؿ،كىذاالعمليعقديـو

 ٘ٔ:ٜٓ-٘ٗ:ٓٔالساعة تلميذاتالكعدد الفرصة ىذه أماتلميذة.ٕٗيف
االختبارالبعدمللمجموعةالضابطةيفالفصلاخلامسأيفادلدرسةالدينيةالنور

يعقد العمل ىذا األكؿ،ك التاريخ يف األحد ٖٓيـو الساعةٕٚٔٓإبريل يف
تلميذةٕٗيفىذهالفرصةتلميذاتالكعدد٘ٗ:ٙٓ-٘ٔ:ٛٓ

بادلدخل الكالـ مهارة تعليم بعد أف على تدؿ السابقة اإلجراءت ك
االختباراالتصارل ىذا ك البعدم. االختبار ىو االختبار نقاـ أف علينا البد ،

كيفىذا.االتصارلةيفتعليممهارةالكالـبادلدخليهدؼإذلمعرفةكفاءةالطلب
اإلختبارتعطىالباحثةعنادلوضوع"اللغة".

 مرحلةاإلختتاـ (ٖ
لّتعليمالباحثةعملّيةاختتمتادلرحلةاليتايىختتاـمرحلةاإل

.الّسالـالدعاءكب
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 تحليل البيانات من إختبار الطالبة : الثالثث المبح
قامتالباحثةباإلختبارا ادلدخلتلميذاتاللقبليلمعرفةقدرةكالـ قبالستخداـ

إبريلللمجموعةالضابطةكيفالتاريخٖٕفيالتاريختلميذاتاليفترقيةكالـاالتصارل
السؤاالإلختبارربتادلوضوع"اللغة"،يفٕٚٔٓإبريلٕٗ كأما التجريبية. للمجموعة

 :تائجاإلختباركمايليىذهالفرصةطلبةتتكلمعناللغةمناسبةبقدرهتا.كن
 نتائجاإلختبارالقبليللمجموعةالضابطةكالتجريبية .أ

 (٘اجلدكؿ)
نتائجاإلختبارالقبليللمجموعةالضابطةكالتجريبية

 اجملموعةالتجريبية
اإلسم

 اجملموعةالضابطة
 الرقم اإلسم

 الدرجة التقدير الدرجة التقدير

النساء ٖ٘ ضعيف
مقبوؿ احلسبية  ٔ اريةعٌنج ٖٚ

ٓٛ جيد أرينامناسكنا ٖ٘ ضعيف  ٕ ألفةصفيانا

 ٖ أمنةالصاحلة ٓٙ ضعيف دنيةاحلبيبة ٓٛ جيد

ألتاعافية ٖ٘ ضعيف دكمهناراين ٖ٘ ضعيف
 ٗ السعادة

ذرةالنصحى ٓٗ ضعيف  ٘ فتحيةالنعمة ٚ٘ ضعيف

ضبدةادلعافية ٓٙ ضعيف فردكسيزىرة ٖٚ مقبوؿ ٙ 

عبدحسن ٖ٘ ضعيف
 ٚ مطيعةاحلمًنة ٖٚ مقبوؿ متاخلوا
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متياراحكمة ٚ٘ ضعيف إشارة ٚٚ جيد
 ٛ إ

 ٜ نورمزياملة ٖ٘ ضعيف صبيلةاألكذل ٚ٘ ضعيف

 ٓٗ ضعيف لؤلؤشللوئة ٓٗ ضعيف
نرةالعزة
 ٓٔ فكرية

ملداعائشة ٖٚ مقبوؿ
 ٔٔ نزؿكحيوين ٓٗ ضعيف الرىرة

نفيسةعملية ٖ٘ ضعيف
 ٕٔ فوترممهةـ ٖٚ مقبوؿ إ

نوفاعينيا ٖٚ مقبوؿ
الفاربة  ٖٔ قارئةالصافية ٚ٘ ضعيف

ضعيف ٘ٚ نورجنة قيمة ٓٙ ضعيف
 ٗٔ األنداياين

ضعيف ٖ٘ ريزاأمة جيد ٛٓ رابئةاألدكية ٔ٘

ضعيف ٗٓ رافعةالسيدة
الليلي مقبوؿ ٖٚ ركضةاحلسنة ٔٙ

جيدجدا ٛٚ سلمىدافيكا ضعيف ٗٓ سسكايسفي
عزيزم ٔٚ

مقبوؿ ٖٚ اءاخلًنيةشف ضعيف ٗٓ سيدةفاطمة ٔٛ

ضعيف ٘ٚ زكيةالفطرية مقبوؿ ٖٚ سيدةحلمة ٜٔ
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س

مقبوؿ ٖٚ كينونا ضعيف ٖ٘ أمينور
خليفة ٕٓ

مقبوؿ ٖٚ ألفصفية ضعيف ٖ٘
أليالعزلدين

اهلل ٕٔ

جيد ٚٚ أنيتانوررضبة ضعيف ٖ٘ نزلةالناظرة ٕٕ

ضعيف ٗٓ خريدةالبغية ضعيف ٘ٚ نورالعٌن ٕٖ

ضعيف ٖ٘ نبيالعملية ضعيف ٖ٘ سيدةىداية
النساء ٕٗ

العدد ٔٙٗٔ العدد ٔٔٗٔ

ادلعدؿ ٜ.ٓٙ ادلعدؿ ٛ.ٛ٘


كماادلذكورقبلها،كافبٌناإلختبارينيعينبعداإلختبارالقبليكقبلاإلختبار

 بادلدخل الكالـ مهارة تعليم أم تصرؼ التجريبيةاالتصارلالبعدم اجملموعة أما ،
عندالتعليمكاجملموعةالضابطةبدكفالتصرؼ،أمااالتصارلمتصرؼباستخداـادلدخل

مايوٕٓالتاريخيفيقدـالبياناتلإلختبارالقبليقدذكرتقبلها،كأمااإلختبارالبعدم
،كالبياناتلإلختبارالبعدمستذكريفجدكؿاآليت:ٕٚٔٓ
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 لتجريبيةللمجموعةالضابطةكانتائجاإلختبارالبعدم .ب
 

 (ٙاجلدكؿ)
الضابطةكالتجريبيةللمجموعةنتائجاإلختبارالبعدم

 اجملموعةالتجريبية
اإلسم

 اجملموعةالضابطة
 الرقم اإلسم

 الدرجة التقدير الدرجة التقدير

النساء ٖٚ مقبوؿ
جيد احلسبية  ٔ عٌنجارية ٚٚ

ٜٓ جيدجدا أرينامناسكنا ٚٚ جيد  ٕ ألفةصفيانا

 ٖ أمنةالصاحلة ٖٚ مقبوؿ دنيةاحلبيبة ٜٓ داجيدج

ألتاعافية ٚ٘ ضعيف دكمهناراين ٚٚ جيد
 السعادة

ٗ 

ذرةالنصحى ٚٚ جيد  ٘ فتحيةالنعمة ٖٚ مقبوؿ

ضبدةادلعافية ٖٚ مقبوؿ فردكسيزىرة ٚٛ جيدجدا ٙ 

إبدحسن ٓٛ جيد
 ٚ مطيعةاحلمًنة ٚٚ جيد اخلاسبة

متياراحكمة ٖٚ مقبوؿ إشارة ٚٛ جيدجدا
 ٛ إ

 ٜ نورمزياملة ٚ٘ ضعيف صبيلةاألكذل ٚٛ جيدجدا
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نرةالعزة ٖ٘ ضعيف لؤلؤشللوئة ٖٚ مقبوؿ
 ٓٔ فكرية

ملداعائشة ٚٛ جيدجدا
 الرىرة

 ٔٔ نزؿكحيوين ٖ٘ ضعيف

نفيسةعملية ٚٚ جيد
 ٕٔ فوترممهةـ ٓٛ جيد إ

نوفاعينيا ٚٛ جيدجدا
الفاربة  ٖٔ الصافيةقارئة ٓٙ ضعيف

جيد ٛٓ نورجنة قيمة ٖٚ مقبوؿ
 األنداياين

ٔٗ 

جيد ٚٚ ريزاأمة جيد ٖٛ رابئةاألدكية ٔ٘

مقبوؿ ٖٚ رافعةالسيدة
الليلي جيد ٚٚ ركضةاحلسنة ٔٙ

جيدجدا ٜٖ سلمى
دافيكا

ضعيف ٗٓ سسكايسفي
عزيزم

ٔٚ

جيدجدا ٛٚ شفاءاخلًنية ضعيف ٗٓ سيدةفاطمة ٔٛ

جيدجدا ٛٚ زكيةالفطرية مقبوؿ ٖٚ سيدةحلمة
س ٜٔ

جيدجدا ٛٚ كينونا ضعيف ٖ٘ أمينور
خليفة

ٕٓ
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جيدجدا ٛٚ ألفصفية ضعيف ٙٓ أليالعزلدين
اهلل ٕٔ

جيدجدا ٛٚ أنيتانوررضبة ضعيف ٘ٚ نزلةالناظرة ٕٕ

جيد ٚٚ خريدةالبغية مقبوؿ ٖٚ نورالعٌن ٕٖ

جيد ٚٚ نبيالعملية ضعيف ٘ٚ سيدةىداية
النساء ٕٗ

العدد ٜٔٚٔ العدد ٕٛ٘ٔ

ادلعدؿ ٕ.ٕٛ ادلعدؿ ٜ.٘ٙ



الباحثةفقدمتللمجموعتٌن،اإلختبارالقبليكالبعدمنتائجبيافمعرفةكبعد
كمايلي:ذلما.كادلقارنةكالبعدمالقبلياإلختباربٌنادلقارنة



 (ٚاجلدكؿ)
الضابطةعةللمجموكالبعدمالقبلياإلختبارادلقارنةبٌن

التقديرالنتيجةالرقم
اإلختبارالبعدماإلختبارالقبلي

النسبةادلئويةعددالطالبالنسبةادلئويةعددالطالب
.%-.%-شلتازٓٓٔ-ٜٙٔ
%ٙٔ.ٗٔ.%-جيدجداٜ٘-ٕٙٛ
%ٗٛ.ٕٓ٘%ٖٖ.ٕٛجيد٘ٛ-ٖٙٚ
%ٚٔ.ٜٕٚ%ٖٛ.ٕٓ٘مقبوؿ٘ٚ-ٔٙٗ
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%ٖٛ.٘ٗٔٔ%ٗٛ.ٓٚٚٔضعيفٓٙ-ٓ٘
%ٕٓٓٔٗ%ٕٓٓٔٗالعدد



ةفظهرالضابطللمجموعةكالبعدمالقبلياإلختباربٌنادلقارنةبيافإذلبالنسبة

يفأف القبلي ضعيفمستوليفبةالطلمن%ٗٛ.ٓٚاإلختبار ك %يفٖٛ.ٕٓ،

 مقبوؿ،مستول يفٖٖ.ٛك كأمايف% جيد. أفاإلختبارالبعدممستول ظهر

يفٖٛ.٘ٗ ضعيفمستول% ك يفٚٔ.ٜٕ، % مقبوؿمستول ك ،ٕٓ.ٛٗ%

اإلختبارنتيجةأفيعينالبيافكىذاجيدجدا.%فيمستولٙٔ.ٗفيمستولجيد،ك

.القبلينتيجةمنأكربالبعدم



 (ٛ)اجلدكؿ
ةيالتجريبللمجموعةكالبعدمالقبليختباراإلبٌنادلقارنة

التقديرالنتيجةالرقم
لبعدماختباراإلالقبليختباراإل

النسبةادلئويةالطالبعددالنسبةادلئويةالطالبعدد

ٔ
ٜٙ-
ٔٓٓ

%ٓ-%ٓ-شلتاز

%ٕٓ٘ٔ%ٚٔ.ٗٔجيدجداٜ٘-ٕٙٛ
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%٘.ٖٜٚ%٘.ٕٖٔجيد٘ٛ-ٖٙٚ
%٘.ٕٖٔ%ٕ٘ٙمقبوؿ٘ٚ-ٔٙٗ
%ٓ-%ٖٖ.ٛ٘ٗٔضعيفٓٙ-ٓ٘

%ٕٓٓٔٗ%ٕٓٓٔٗالعدد


تجريبةفظهرالللمجموعةكالبعدمالقبلياإلختباربٌنادلقارنةبيافإذلبالنسبة
يفأف القبلي يفتلميذاتال%منٖٖ.ٛ٘اإلختبار ك %يفٕ٘مستولضعيف،

مستولجيدجدا.كأما%يفٚٔ.ٗمستولجيد،ك%يف٘.ٕٔمستولمقبوؿ،ك
البعدماإلختباريف أف مقبوؿ،مستول%يف٘.ٕٔظهر مستول%يف٘.ٖٚك

أكرباإلختبارالبعدمنتيجةأفيعينالبيافكىذامستولجيدجدا.%يفٓ٘جيد،ك
نتيجةاإلختبارالقبلي.أيضامن

بادلالحظةاليتذبرمعندةالباحثتكانتالبياناتبينهماكمضةمتساكيتاففقام

كجد كفيها ادلذكورتٌن، اجملموعتٌن يف التعليم يفةالباحثتعملية أما بينهما. الفرؽ

.كأمايفاجملموعةبةةالضابطة،كافالتعليمجيرمشللةكالتظهرضباسةلدلالطلاجملومع

هتمندباشرحنتعندالتعليمكالسؤاؿ،ىتلميذاتالتجريبية،كافالتعليمملوفبنشاطال

ادلعلمعنادلادةيفخرائطادلفاىيمادلوزع،ىذهالبيانةظنمؤقت،ألفتركيزىذاالبحث

رقميةمناإلختباركماستذكربعدىا.يفالبياناتال
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نتائجاإلختبارالقبليكالبعدمللمجموعتٌنفشرح مقارنة ةالباحثتكبعدمعرفة

كمامنادلربعاالضلراؼكعدداالضلراؼعدد كىي السابقتٌن. اجلدكؿيفاجملموعتٌن

:التارل

 

 (ٜاجلدكؿ)
اجملموعتٌنمنادلربعاالضلراؼكعدداالضلراؼعددنتائج



ةيجموعةالتجريبػادل الضابطةجموعةػادل  الرقم 
Y

2 
(Y) Y2 Y1 X

2
 (X) X2 X1 

04 2 77 77 211 71 77 37 0 

011 01 09 09 324 72 77 37 7 

049 01 77 09 011 01 09 09 1 

04 2 37 37 324 72 77 37 2 

734 04 77 37 0149 12 77 09 3 

049 01 77 09 094 02 07 77 4 

04 2 77 77 279 72 09 37 2 

734 04 77 37 011 01 07 77 8 

04 2 37 37 911 11 07 37 9 

049 01 37 09 0189 11 77 09 01 



ٙٗ 
 

 

049 01 37 09 094 02 07 77 00 

29 2 09 77 324 72 77 37 07 

9 1 09 37 094 02 07 77 01 

049 01 77 09 379 71 09 37 02 

9 1 07 09 324 72 77 37 03 

04 2 77 77 0189 11 77 09 04 

1 1 09 09 14 4 07 07 02 

1 1 09 09 094 02 07 77 08 

1 1 77 77 911 11 07 37 09 

1 1 37 37 094 02 07 77 71 

29 2 09 37 094 02 07 77 70 

04 2 37 37 011 01 07 77 77 

024 04 77 37 0149 12 77 09 71 

04 2 37 37 324 72 77 37 72 

0840 020 0387 0200 
0724

4 
 اجملموع 0240 0920 301

  
  

  
  N 
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 التلميذاتنتائجعدداالضلرافوعدداالضلرافادلربعمناجملبنسبة قيمة أف التجريبية، موعة
زيادة.كالسببزيادةقيمةمنمعظمالتلميذاتىوالتلميذاتالدكافعكالتدريبكثًنا

الصديقات.كقبلهاالتلميذاتعدـكشلارسةبكالـاللغةالعربيةكتشكيلبيئةاللغويةمع
الطريقة نقصالتدريبألف ك صديقاهتّن أماـ العربية اللغة لتكّلم ألهننحياء الدكافع
ادلستخدمةدلعّلمهنطريقةاحلواريعينالتلميذاتاحلواريناسببكتاهبّنكلذلككالمهّن

داتاليتسبلك.ربديدبالكتاب،كهبذاادلدخلالتلميذاتديارسنأفيستخدمنادلفر

 :السابقاجلدكؿمايفتوضيحمايليكيف

X1=ةيالتجريباجملموعةمنالقبلياإلختبارنتائج 

X2 =ةيالتجريباجملموعةمنالبعدماإلختبارنتائج 

(X)=ةيالتجريباجملموعةنتائجمناالضلراؼعدد 

X
2

 ةيالتجريباجملموعةنتائجمنربعادلعدداالضلراؼ=

=∑Xةيالتجريباجملموعةنتائجمناالضلراؼعددرلموع 

=∑X
 ةيالتجريباجملموعةنتائجمنربعادلاالضلراؼعددرلموع2

Y1=الضابطةاجملموعةمنالقبلياإلختبارنتائج 

Y2=الضابطةاجملموعةمنالبعدماإلختبارنتائج 

(Y)=الضابطةاجملموعةنتائجمناالضلراؼعدد 

Y
2

 الضابطةاجملموعةنتائجنمربعادلاالضلراؼعدد=

=∑Yالضابطةاجملموعةنتائجمناالضلراؼعددرلموع 

=∑Y
الضابطةاجملموعةنتائجمنربعادلاالضلراؼرلموععدد2
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 (ٓٔاجلدكؿ)

اجملموعتٌنمنربعادلاالضلراؼكعدداالضلراؼرلموععدد

 اجملموعةالتجريبية اجملموعةالضابطة

 رلموععدد

 (∑Y)االضلراؼ

 موععدداالضلراؼرل

Y)ربعادل
2

∑) 

 رلموععدد

 (∑X)االضلراؼ

رلموععدد
االضلراؼادلربع

(X
2

∑) 

020 0840 301 07244 



 :آليتاإلحصائياالرمزإذلالسابقالنتائجبإدخاؿةالباحثقاـمث
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تقاممث4،34=  اإلحصائيtنتيجةأفةالباحثتالسابق،كجداجلدكؿمن

 degree of)احلريةالقائمةيفنتيجةأفةالباحثتكحبثt-tableبتعيٌنةالباحث

freedom)منt-tableكنتيجة7،297% = 0 ادلعنومالتقديريفنتيجةأف

 .0،200% = 3 ادلعنومالتقديريف

 تقرير"ت"
t.test (احلسايب t)< t.table  (t=)التجريبة=مقبوؿحصلتجدكارل 

t.test (احلسايب t)> t.table  (t=)مقبوؿغًنفشلتالتجريبة=جدكارل 

%=ٔادلعنومالتقديرنتيجةمنأكربٙ٘،ٙاإلحصائي=كنتيجة
أكمقبوؿ0Hأفدبعىنٔٔٚ،ٔ%=٘عنومادلتقديرنتيجةمنأكربككذلكٕٜٗ،ٕ

يفترقيةفعاليةاالتصارلادلدخلداـاستخأفىذادليلك .مقبوؿالبحثذاىفركضأف
.كىذااحلصيلمعززبالبياناتمنتلميذاتيفادلدرسةالدينيةالنوراألكؿلمهارةالكالـل

هارببكادلعلم،كغالبامنبةاليتتتكوفباألسئلةادلوافقةللطلالحظةكاإلختبارادلقابلةكادل
.كخالصةذلذاتستطيعأفتتكلمحرّاألهنااالتصارلادلدخلالتعليمكالتعلمباستخداـ

يفترقيةفعاليةاالتصاليادلدخلاستخدام،أفةالبحثجبميعالبياناتاليتصبعهاالباحث
تلميذاتيفادلدرسةالدينيةالنوراألكؿ.لمهارةالكالـل
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 الفصل الخامس
 مناقشة نتائج البحث

 

لدينية بمعهد النور في المدرسة ا االتصاليتعليم مهارة الكالم بالمدخل  .0
 األول بولوالوانج ماالنج

بادلدخل الكالـ مهارة البحثيعينتعليم التعليميفىذا االتصارلإف
اخلامس"ب"ادلدرسةالدينيةالنوراألكؿبولوالكانججملموعةالتجريبيةيفالفصل

النوراألكجملموعةالضابطةيفالفصلماالنج، الدينية كؿاخلامس"أ"ادلدرسة
 ماالنج. مهارةبولوالكانج تعليم بتطبيق كىي بادلدخل يعيناالتصارلالكالـ

 و مرحلة إلاختتام.ألانشطة ألاساسيةو مرحلة  التمهيد دبرحلةتشمل

 مرحلةالتمهيد (ٔ
ادلرحلةالتمهيدكادلقدمةىيادلرحلةاليتافتتحتالباحثةعملّيةالّتعليم

بدع الباحثة كبدأت الّسالـ، يتعّلقبإلقاء ما الباحثة كشرحت التعليم. اء
.كادلوضوعيعينتعليممهارةالكالـبادلدخل .االتصارلبادلوضوعاليـو

 مرحلةاألنشطةكالتعليم (ٕ
مرحلةاألنشطةكالتعليمىيمرحلةمهمةعنعمليةالتعليمكالتعلم,

ادلرح التعلم.يفىذه يفالتعليمك نواة ادلرحلةىيمرحلة أعطتألفىذه لة،
.االتصارلالباحثةتعليممهارةالكالـاجلديديعينتعليممهارةالكالـبادلدخل

 الباحثة سألت الكالـتلميذاتالقبلها مهارة تعليم عن كالتعلم التعليم على
ليعرؼمعرفةالطلبةعنتلكادلواد.حّتتستطيعالباحثةأفمنأينستبدأىذا

التعليم.
يفترقيةمهارةالكالـبادلدرسةاالتصارلكالـبادلدخلأماتعليممهارةال

الدينيةالنوراألكؿكمايلي:
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كاللقاء األول، التجريبية القبليللمجموعة باإلختبار قامتالباحثة
اخلامس الفصل يف التجريبية للمجموعة القبلي االختبار الضابطة. للمجموعة

التار يف اإلثنٌن يـو يعقد العمل ىذا ك ب، ٕٗيخ الساعةيفٕٚٔٓإبريل
.أمااالختبارتلميذةٕٗيفىذهالفرصةتلميذاتكعددال٘ٗ:ٙٓ-٘ٔ:ٛٓ

القبليللمجموعةالضابطةيفالفصلاخلامسأيفادلدرسةالدينيةالنوراألكؿ.
األحديفالساعة يفالتلميذاتكعدد٘ٗ:ٙٓ-٘ٔ:ٛٓكىذاالعمليعقديـو

.تلميذةٕٗىذهالفرصة
اإل بادلدخلك الكالـ مهارة تعليم قبل تدؿعلىأف جراءتالسابقة

االختباراالتصارل ىذا ك القبلي. االختبار ىو االختبار نقاـ أف علينا البد ،
.االتصارليهدؼإذلمعرفةكفاءةالطلبةقبلتطبيقتعليممهارةالكالـبادلدخل

الكالاللقاء الثاني مهارة تعليم لتحقيق الباحثة قامت بادلدخل، ـ
االتصارل التاريخ يف الثالثاء يـو يعقد العمل ىذا ٕ٘،ك يفٕٚٔٓإبريل
يفالفصلاخلامسبيفالدينيةالنوراألكؿ.كعدد٘ٔ:ٛٓ-٘ٗ:ٙٓالساعة

تلميذة.ٕٗيفىذهالفرصةالتلميذات
أمانشاطاتعمليةالتعليمىيبدأتالباحثةعمليةالتعليمبالسالـك

للجلوسيفتلميذاتكأمرتالالتلميذاتلتالباحثةعنأحواؿالدعاء.كسأ
.االتصارلمكاهنن.مثشرحتالباحثةعنتعريفتعليممهارةالكالـبادلدخل

بعدشرحتعنتعليممهارةالكالـ،تنقسمالباحثةسبعرلموعةككلاجملموعة
:ثالثةأشخاص.كيفكلاللقاء،يتكوفالتعليمعلىسبعخطواتكىي

 يبدأاحلوارالقصًنشرحاعنكظائفالتعبًنفيوكحالوقديوجد .ٔ
التعبًن عنكلمة اعطتكشرحثالباحثة رلموعة، الباحثة تنقسم كبعد
يف مثل سلتلف، حاؿ اعطيو اجملموعة ككل احلوار، أكؿ يف ادلستخدمة

 ادلدرسةكادلقصفكالدكافكغًنذلك.
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 اأكرلموعاأكصباعةيدّربأفينطقالكلماتاألساسيةفرديّ .ٕ
 نطقتالباحثةعنالكلماتاألساسيةكتبعتالطلبةصباعة.

ةادلشّبهةلكنتناسبكانتاألسئلةعناحلواركحالو،كتستمّراألسئل .ٖ
 قدتبدأ.االتصارل،كىذاأنشطةتلميذاتحباؿال
 حوارايناسبحباؿكلاجملموعةتلميذاتبدأتال

 يفاحلواررلاالتصاالفصليبحثالعبارات .ٗ
 تلميذاتحثةعنالعبارتتناسبحباؿالحبثتالبا

إعطاءالناذبةعنالقواعداليتتوجديفاحلوار.ادلعّلمتلميذاتتتوّقعلل .٘
 يسهلكيصّححاخلطاء.

 مناحلوارالذميعملصديقتٌنتلميذاتزبلصال
 م.مقصودالتدريباإلّتصاؿاحلّربدكفادلنظنكيشرحففّسرتلميذاتيال .ٙ

مثلتلميذاتالعملت ، احلّر يفادلستشفىإذفموجودتلميذاتالاحلوار
الطبيبةكادلريضةمهاتعمالفدكرايناسبمهنتو.كيفىذااللقاءربّورالطلبة

 عنالدكافكادلدرسةكالزيارةادلريض،أماكلاجملموعةيناؿموضوعاسلتلفا.
 يفأنشطةاإلّتصاؿاحلرّتلميذاتاليقيمادلعّلمبأخذالعينةمنمظهر .ٚ

جاءتالباحثةإذلكلاجملموعةإلعطاءالقيمة.
.كىذااالتصارلقامتالباحثةتعليممهارةالكالـبادلدخلاللقاء الثالث

 التاريخ يف الثالثاء يـو يعقد ٕ٘العمل ٕٚٔٓإبريل الساعة -٘ٔ:ٜٓيف
ا٘ٗ:ٓٔ النور الدينية ادلدرسة يف الباء اخلامس الفصل عدديف ك ألكؿ.

تلميذةٕٗيفىذهالفرصةتلميذاتال
أمانشاطاتعمليةالتعليمىيبدأتالباحثةعمليةالتعليمبالسالـك

أمرت ك الطلبة أحواؿ عن سألتالباحثة ك للجلوسيفتلميذاتالالدعاء.
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كل كيف أشخاص. ثالثة اجملموعة ككل رلموعة سبع الباحثة تنقسم مكاهنن.
التعليمعلىسبعخطواتكىي:اللقاء،يتكوف

 يبدأاحلوارالقصًنشرحاعنكظائفالتعبًنفيوكحالوقديوجد. .ٔ
التعبًن كلمة عن الباحثة كشرحث اعطت رلموعة، الباحثة تنقسم كبعد
يف مثل سلتلف، حاؿ اعطيو اجملموعة ككل احلوار، أكؿ يف ادلستخدمة

 ادلدرسةكادلقصفكالدكافكغًنذلك.
 ينطقالكلماتاألساسيةفرديّاأكرلموعاأكصباعةيدّربأف .ٕ

 صباعة.تلميذاتالنطقتالباحثةعنالكلماتاألساسيةكتبعت

كانتاألسئلةعناحلواركحالو،كتستمّراألسئلةادلشّبهةلكنتناسب .ٖ
 قدتبدأ.االتصارلحباؿالطلبة،كىذاأنشطة

 .حوارايناسبحباؿكلاجملموعةتلميذاتالبدأت
 يفاحلواراالتصارلالفصليبحثالعبارات .ٗ

تلميذاتالحبثتالباحثةعنالعبارتتناسبحباؿ
إعطاءالناذبةعنالقواعداليتتوجديفاحلوار.ادلعّلمتلميذاتلتتوّقعل .٘

 يسهلكيصّححاخلطاء.
 مناحلوارالذميعملصديقتٌنتلميذاتالزبلص

 يباإلّتصاؿاحلّربدكفادلنظممقصودالتدرنكيشرحففّسرتلميذاتيال .ٙ
يفادلستشفىإذفموجودتلميذةاحلواراحلّر،مثلالتلميذاتالعملت

الطبيبةكادلريضةمهاتعمالفدكرايناسبمهنتو.كيفىذااللقاءربّورالطلبة
عنالدكافكادلدرسةكالزيارةادلريضأيضا،لكنكلاجملموعةنيلادلوضوع

 ادلختلفقبلو.
 ادلعّلمبأخذالعينةمنمظهرالطلبةيفأنشطةاإلّتصاؿاحلرّيقيم .ٚ

 جاءتالباحثةإذلكلاجملموعةإلعطاءالقيمة.
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.كىذااالتصارلقامتالباحثةتعليممهارةالكالـبادلدخلاللقاء الرابع
 التاريخ يف اإلثنٌن يـو يعقد ٔٓالعمل ٕٚٔٓمايو الساعة -٘ٗ:ٙٓيف

اخلام٘ٔ:ٛٓ الفصل عدديف ك األكؿ. النور الدينية ادلدرسة يف الباء س
.تلميذةٕٗيفىذهالفرصةتلميذاتال

أمانشاطاتعمليةالتعليمىيبدأتالباحثةعمليةالتعليمبالسالـك
للجلوسيفتلميذاتالكأمرتتلميذاتالالدعاء.كسألتالباحثةعنأحواؿ

اجملم ككل رلموعة سبع الباحثة تنقسم كلمكاهنن. كيف أشخاص. ثالثة وعة
اللقاء،يتكوفالتعليمعلىسبعخطواتكىي:

 يبدأاحلوارالقصًنشرحاعنكظائفالتعبًنفيوكحالوقديوجد. .ٔ
التعبًن كلمة عن الباحثة كشرحث اعطت رلموعة، الباحثة تنقسم كبعد
يف مثل سلتلف، حاؿ اعطيو اجملموعة ككل احلوار، أكؿ يف ادلستخدمة

 ةكادلقصفكالدكافكغًنذلك.ادلدرس
 يدّربأفينطقالكلماتاألساسيةفرديّاأكرلموعاأكصباعة .ٕ

 صباعة.تلميذاتالنطقتالباحثةعنالكلماتاألساسيةكتبعت

كانتاألسئلةعناحلواركحالو،كتستمّراألسئلةادلشّبهةلكنتناسب .ٖ
 قدتبدأ.االتصارلكىذاأنشطةتلميذات،الحباؿ
 تالطلبةحوارايناسبحباؿكلاجملموعة.بدأ

 يفاحلواراالتصارلالفصليبحثالعبارات .ٗ
تلميذاتالحبثتالباحثةعنالعبارتتناسبحباؿ

تتوّقعللطلبةإعطاءالناذبةعنالقواعداليتتوجديفاحلوار.ادلعّلميسهل .٘
 كيصّححاخلطاء.

 مناحلوارالذميعملصديقتٌنتلميذاتالزبلص
 مقصودالتدريباإلّتصاؿاحلّربدكفادلنظمنكيشرحففّسرتلميذاتيلا .ٙ
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 التلميذاتالعملت مثل ، احلّر موجودتلميذةاحلوار إذف ادلستشفى يف
ربّور اللقاء ىذا كيف مهنتو. يناسب دكرا تعمالف مها كادلريضة الطبيبة

اجملموعةعنالبيتاجلديدكيفالفصلكاألعماؿاليومية،أماكلتلميذاتال
 يناؿموضوعاسلتلفا.

 يقيمادلعّلمبأخذالعينةمنمظهرالطلبةيفأنشطةاإلّتصاؿاحلرّ .ٚ
جاءتالباحثةإذلكلاجملموعةإلعطاءالقيمة.

.كاالتصارلقامتالباحثةتعليممهارةالكالـبادلدخلاللقاء الخامس
الثالثاءيفالتاريخ -٘ٗ:ٙٓالساعةيفٕٚٔٓمايوٕٓىذاالعمليعقديـو

عدد٘ٔ:ٛٓ ك األكؿ. النور الدينية ادلدرسة يف الباء اخلامس الفصل يف
.تلميذةٕٗيفىذهالفرصةتلميذاتال

أمانشاطاتعمليةالتعليمىيبدأتالباحثةعمليةالتعليمبالسالـك
للجلوستلميذاتالكأمرتتلميذاتالالدعاء.كسألتالباحثةعنأحواؿ

تنقسمالباحثةسبعرلموعةككلاجملموعةثالثةأشخاص.كيفكليفمكاهنن.
اللقاء،يتكوفالتعليمعلىسبعخطواتكىي:

 يبدأاحلوارالقصًنشرحاعنكظائفالتعبًنفيوكحالوقديوجد. .ٔ
التعبًن كلمة عن الباحثة كشرحث اعطت رلموعة، الباحثة تنقسم كبعد

اجملم ككل احلوار، أكؿ يف يفادلستخدمة مثل سلتلف، حاؿ اعطيو وعة
 ادلدرسةكادلقصفكالدكافكغًنذلك.

 يدّربأفينطقالكلماتاألساسيةفرديّاأكرلموعاأكصباعة .ٕ

 صباعة.تلميذاتالنطقتالباحثةعنالكلماتاألساسيةكتبعت

كانتاألسئلةعناحلواركحالو،كتستمّراألسئلةادلشّبهةلكنتناسب .ٖ
 قدتبدأ.االتصارلكىذاأنشطة،تلميذاتالحباؿ
 حوارايناسبحباؿكلاجملموعة.تلميذاتالبدأت
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 يفاحلواراالتصارلالفصليبحثالعبارات .ٗ
 حبثتالباحثةعنالعبارتتناسبحباؿالطلبة

إعطاءالناذبةعنالقواعداليتتوجديفاحلوار.ادلعّلمتلميذاتلتتوّقعل .٘
 يسهلكيصّححاخلطاء.

 مناحلوارالذميعملصديقتٌنلميذاتتالزبلص
 مقصودالتدريباإلّتصاؿاحلّربدكفادلنظمنكيشرحففّسرتلميذاتيال .ٙ

يفادلستشفىإذفموجودالتلميذةاحلواراحلّر،مثلتلميذاتالعملت
الطبيبةكادلريضةمهاتعمالفدكرايناسبمهنتو.كيفىذااللقاءربّور

أيضا،لكنكلالفصلكاألعماؿاليوميةيدكيفعنالبيتاجلدتلميذاتال
 اجملموعةنيلادلوضوعادلختلفقبلو.

 يقيمادلعّلمبأخذالعينةمنمظهرالطلبةيفأنشطةاإلّتصاؿاحلرّ .ٚ
جاءتالباحثةإذلكلاجملموعةإلعطاءالقيمة.

قامتالباحثةباإلختبارالبعدمللمجموعةالتجريبيةكاللقاء السادس، 
يفالفصلاخلامسللمجم التجريبية البعدمللمجموعة االختبار الضابطة. وعة

الثالثاءيفالتاريخ ٕٓبيفادلدرسةالدينيةالنوراألكؿ،كىذاالعمليعقديـو
 ٕٚٔٓمايو الساعة ٘ٔ:ٜٓ-٘ٗ:ٓٔيف الفرصةتلميذاتالكعدد يفىذه
يفأمااالختبارالبعدمللمجموعةالضابطةيفالفتلميذة.ٕٗ صلاخلامسأ

األحديفالتاريخ العمليعقديـو إبريلٖٓادلدرسةالدينيةالنوراألكؿ،كىذا
ٕٓٔٚ الساعة ٘ٗ:ٙٓ-٘ٔ:ٛٓيف الفرصةتلميذاتالكعدد ىذه يف
تلميذةٕٗ

كاإلجراءتالسابقةتدؿعلىأفبعدتعليممهارةالكالـبادلدخل
االختبارالبعدم.كىذااالختبار،البدعليناأفنقاـاالختبارىواالتصارل

.االتصارليهدؼإذلمعرفةكفاءةالطلبةيفتعليممهارةالكالـبادلدخل
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 مرحلةاإلختتاـ (ٖ
لّتعليمالباحثةعملّيةاختتمتادلرحلةاليتايىختتاـمرحلةاإل

 .الّسالـالدعاءكب
ية بمعهد في ترقية مهارة الكالم في المدرسة الدين االتصاليفعالية المدخل  .1

 النور األول بولوالوانج ماالنج
 ادلدخل استخداـ التلميذاتيفاالتصارلكأما كفاءة ترقية على يقدر

ىذا فنتائج ماالنج، بولوالكانج األكؿ النور الدينية ادلدرسة يف الكالـ مهارة
البحثىيكمايلي:

ٛ،ٛ٘بادلعدؿٔٔٗٔإفنتائجاإلختبارالقبليللمجموعةالضابطة=
نتائجاإلختبارالقبلىللمجموعةالتجريبية= كبعدٜ،ٓٙبادلعدؿٔٙٗٔكأما

كأمانتائجٜ،٘ٙبادلعدؿٕٛ٘ٔإجراءاإلختبارالبعدلللمجموعةالضابطة=
 التجريبية= للمجموعة البعدل ٜٔٚٔاإلختبار .ٕ،ٕٛبادلعدؿ

 ٙ٘،ٙكنتيجةاإلحصائي= ٔأكربمننتيجةالتقديرادلعنوم = %ٕ،ٜٕٗ
٘كأكربمننتيجةتقديرادلعنومككذل = %ٔ،ٚٔٔ

دليألناستخدام.مقبوألكأنفركضهذاالبحثمقبوؿ0Hدبعنىأف ادلدخلكىذا
.كىذامهارةالكالـللطلبةيفادلدرسةالدينيةالنوراألكؿفعاليةيفترقيةاالتصالي

كادل ادلقابلة بالبياناتمن معزز كاإلختباراحلصيل باألسئلةالحظة تتكوف اليت
للطلادلواف منبةقة كغالبا هارببكادلعلم، باستخداـ كالتعلم ادلدخلالتعليم

.كخالصةذلذاالبحثجبميعالبياناتاليتألهناتستطيعأفتتكلمحرّااالتصارل
يفمهارةالكالـللطلبةفعاليةيفترقيةاالتصاليادلدخل،أفاستخدامةصبعهاالباحث

ادلدرسةالدينيةالنوراألكؿ
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السادسالمبحث   
 الخاتمة

 

 خالصة نتائج البحث .أ
قدشرحتالباحثةشرحاكاضحايفالفصلالسابق،استخلصتالباحثةشلا

تتضمنيفىذاالبحثمننتائجالبحثكمايلي:
أمانشاطاتعمليةالتعليمىيبدأتالباحثةعمليةالتعليمبالسالـكالدعاء.(.ٔ

 أحواؿ عن الباحثة سألت أالتلميذاتك الك يفتلميذاتمرت للجلوس
.االتصارلمكاهنن.مثشرحتالباحثةعنتعريفتعليممهارةالكالـبادلدخل

بعدشرحتعنتعليممهارةالكالـ،تنقسمالباحثةسبعرلموعةككلاجملموعة
ثالثةأشخاص.كيفكلاللقاء،يتكوفالتعليمعلىسبعخطواتكىي:

 .فالتعبًنفيوكحالوقديوجديبدأاحلوارالقصًنشرحاعنكظائ .ٔ
كبعدتنقسمالباحثةرلموعة،اعطتكشرحثالباحثةعنكلمةالتعبًن
مثليف اعطيوحاؿسلتلف، ادلستخدمةيفأكؿاحلوار،ككلاجملموعة

 ادلدرسةكادلقصفكالدكافكغًنذلك.
 يدّربأفينطقالكلماتاألساسيةفرديّاأكرلموعاأكصباعة .ٕ

 ةعنالكلماتاألساسيةكتبعتالطلبةصباعة.نطقتالباحث
األسئل .ٖ كتستمّر حالو، ك احلوار عن األسئلة لكنكانت ادلشّبهة ة

 قدتبدأ.االتصارل،كىذاأنشطةتلميذاتتناسبحباؿال
 حوارايناسبحباؿكلاجملموعةتلميذاتبدأتال

 يفاحلواراالتصارلالفصليبحثالعبارات .ٗ
 تلميذاتبارتتناسبحباؿالحثةعنالعحبثتالبا
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إعطاءالناذبةعنالقواعداليتتوجديفاحلوار.ادلعّلمتلميذاتتتوّقعلل .٘
 يسهلكيصّححاخلطاء.

 مناحلوارالذميعملصديقتٌنتلميذاتزبلصال
 مقصودالتدريباإلّتصاؿاحلّربدكفادلنظم.نكيشرحففّسرتلميذاتيال .ٙ

ىذاالتعليمتستعّدالباحثةموضوعايفتعطيالباحثةذلنموضوعا،كيف
ادلريضكالبيتاجلديد كزيارة كالدّكافكادلدرسة يعين"اللغة كلاللقاء

 كيفالفصل".
 يفأنشطةاإلّتصاؿاحلرّتلميذاتاليقيمادلعّلمبأخذالعينةمنمظهر .ٚ

جاءتالباحثةإذلكلاجملموعةإلعطاءالقيمة.

يفادلدرسةالدينيةالنوراألكؿبولوالكانجاالتصارللالمبادلدختعليممهارةالك(.ٕ
تدؿعلىذلكككجدتالباحثةأفنتيجة"ماالنج فعالية. "االختبارينtذلا

القبليللمجموعة نتائجاإلختبار أّف البعدم. القبليكاإلختبار يعيناإلختبار
 ٔٔٗٔالضابطة= للمجموٛ،ٛ٘بادلعدؿ القبلى اإلختبار نتائج عةكأما
 ٔٙٗٔالتجريبية= للمجموعةٜ،ٓٙبادلعدؿ البعدل اإلختبار إجراء كبعد
 ٕٛ٘ٔالضابطة= للمجموعةٜ،٘ٙبادلعدؿ البعدل اإلختبار نتائج كأما
نتيجةمنأكربٙ٘،ٙكنتيجةاإلحصائي=.ٕ،ٕٛبادلعدؿٜٔٚٔالتجريبية=

%=٘ادلعنومتقديرنتيجةمنأكربككذلكٕٜٗ،ٕ%=ٔادلعنومالتقدير
ٔ،ٚٔٔ.
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 التوصيات البحث . ب
 انطالقامننتائجالبحثيرلالباحثةضركرةتقدميالتوصياتكمتيلي:

 مهارةالكالـيفتعليمتلميذاتعندالاالتصارلادلدخلعلىأفهتتمادلدرسة .ٔ
تدريباتال .ٕ ادلدرسة الكالـعلىتلميذاتأفتكثر كشلارسةمهارة بالشجاعة

 بدكفاخلوؼكاخلجل.
 ات البحثمقترح . ج

الباحثةبعضاإلقرتاحاتحوؿماتاعتماداعلىنتيجةالبحث،فسوؼتقدم
 تتعلقبالبحثفهي:

1.  فعاليةفرتجوالباحثةعلىاالتصارلالكالمبادلدخلأفتعليممهارة ذلا
 يفتعليمها.االتصارلالمبادلدخلمٌنأفتطبيقتعليممهارةالكادلعل

ادلدخلاإلتصاؿزيا .2 يفأفاستخداـ الكالـ التلميذاتمهارة كفاءة دة
 تعليمها

3.  تعليم عن تبحث التالية الباحثة على الكالمبادلدخل االتصارلمهارة
 إلكماؿالبحثاآلف.
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 قائمة المراجع

 علياف، فؤاد تدريسهاأضبد كطرائق ماىيتها اللغوية ادلسلم،ادلهارات دار الرياض: ،
 ـٕٜٜٔ

 بدر، أضبد ادكتور اهلللبحثالعلميكمناىجوأصوؿ ادلطبوعاتعبد ككالة كويت: ،
ٕٜٛٔحرمي،

،ادلهاراتاللغوية:مدخلإذلخصائصاللغةالعربيةكفنوهنادكتورزلمدصاحلالشظي،
 ـٜٜٗٔق/ٗٔٗٔسعودية:داراألندلس،

 طعيمة، أضبد كأساليبورشدم كمناىجو هبا الناطقٌن لغًن العربية الرباط:تعليم ،
 ـٜٜٛٔق/ٓٔٗٔسيسكو،إي

 ،أدكاتالبحثالعلميعبدالفتاحالغامدمسعيدحسن
 الفوزاف، إبراىيم بن الرضبن بوعبد الناطقٌن لغًن لغًن العربية اللغة ،إضاءاتدلعلمي

 قٕٖٗٔ

عبدالعزيزإبراىيمالعصيلي،طرائقالتدريساللغةباللغاتآخر،)رياض:بدكفالناشر،
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 ،القاىرة،:مكتبةغريبطرؽالتدريساللغةالعربيةدعبدالعاؿ،عبدادلعمسي

:ضلوإعدادمدرساللغةالعربيةالكفء،مؤلفهأكريلحبرمهاراتالتدريسغازممفلح،
 ـٕٔٔٓالدين،ماالنج:مطبعةجامعةموالنامالكإبراىيم،

 السلييت، ادلفهـوفراس اللغة -فنوف التعليميةالربام–ادلقدمات–األمهية جداراج ،
 قٜٕٗٔللكتابالعادلي
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 ،داراالعتصاـبالعربيّة

 إدريسجوىر، الدين كجهانصر كالعودلة العربية اللغة الدكرل: ادلؤسبر العلمي، السجل
 ٕٛٓٓ،ماالنج:جامعةماالنجاحلكومية،لوخو
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WAWANCARA 

1. Bagaimana pembelajaran bahasa Arab di Madrasah Diniyyah Annur 1? 

2. Bagaimana pembelajaran Maharah Kalam dikelas 5?. 

3. Bagaimana tujuan pembelajaran bahasa Arab? 

4. Apa kesulitan maharah kalam bagi murid-murid kelas 5? 

5. Berapa jumlah semua murid di Madrasah Diniyyah Annur 1? 

6. Untuk pembelajaran bahasa Arab satu minggu berapa kali? 

7. Apa Ilmu alat yang dipakai di madrasah untuk penunjang kalam yang 

baik? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

  

 اإلختبارالقبلييفالفصل"أ" اإلختبارالقبلييفالفصل"ب"
 

 

 

 

  

 ادلبىنمدرسةالدينيةالنوراألكؿ أنشطةالتعليميفالفصل
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

  

 اإلختبارالبعدميفالفصل"أ" اإلختبارالبعدميفالفصل"ب"
 

 

 

 

  

 التلميذاتيفالفصل"ب" التلميذاتيفالفصل"أ"
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 
 

 ادلدرسةالدينيةالنوراألكؿبعضادلعّلميف مديرةادلدرسةالدينيةالنوراألكؿ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 الكليمات المفتوحة واإلختتام في المحاورة

 كعليكمالسالـ-السالـعليكم -
 نورصباحال-صباحاخلًن -
 سعيدةمباركة-هنارسعيد -
 سعيدةمباركة-مساءالسعيد -
 سعيدةمباركة-ليلةالسعيدة -
 أناخبًنكعافيةاحلمدهلل-كيفحالك؟ -
 احلمدهللخبًنكاهلليبارؾإفشاءاهلل-كيفصبحت؟ -
 لبيك-لبيكياأخيت -
 أحسنت -
 جزاؾاهللخًنا -
 عفوا-شكرا -
 الشكراعلىكاجب-شكرا -
 لومسحت -
 ربّنايتقّبلدعائنا-شفاىااهلل -
 ىّيابنا -
معالّسالمة-إذلاللقاء -

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 ختبارأسئلة الإل

 السؤاؿاإلختبارالقبلي .ٔ
التلميذاتيتكّلمناللغةالعربّيةربتادلوضوع"اللغة"كىّنينقسمنثالث

 رلموعة
 السؤاؿاإلختبارالبعدم .ٕ

التلميذاتيتكّلمناللغةالعربّيةربتادلوضوع"اللغة"كىّنينقسمنثالث
 الفصلكادلقصف"رلموعة،ككلاجملموعةتعطىحاالسلتلفايعين"يفادلدرسةك


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 السيرة الذاتية
 المعلومات الشخصية . أ

لالسعادةني:اإلسم
ٜٜٗٔماريسٚٔماالنج،:ادلكاف/تارخادلولود

:اإلندكنيسيةاجلنسية
الرتبيةكالتعليم/قسمتعليماللغةالعربية كلية/قسم  :كليةعلـو

ن،ماالنجسسيدكرجو،فاغاالرا:العنواف
 ٕٕٛٗٛٓ٘٘ٚ٘ٛٓ:قماجلواؿر

naesha17@gmail.com:الربيداإليليكرتكين
 

 المستوى الدراسي: . ب
 السنة المستوى الدراسي

ماالنجركضةاألطفاؿ ـٜٜٜٔ-ٜٜٛٔمفتاحالعلـو
ماالنجادلدرسةاإلبتدائية ـٕ٘ٓٓ-ٜٜٜٔمفتاحالعلـو

ـٕٛٓٓ-ٕ٘ٓٓادلدرسةادلتوسطةهنضةالعلماءغونداصللغيماالنج
تامباءبراس ادلدرسةالثانويةمعلمٌنمعلماتحبرالعلـو

جومبانج
ـٖٕٔٓ-ٕٛٓٓ

الرتبية بكلوريوس)سرجانا(ِفقسمتعليماللغةالعربيةكليةعلـو
كالتعليمجبامعةموالنامالكإبراىيماإلسالميةاحلكوميةماالنق

 ـٕٚٔٓ-ٖٕٔٓ
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