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 وزارة الشؤون الدينية
ماالنقجامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية اٟتكومية   

 كلية علوم الًتبية والتعليم
 قسم تعليم اللغة العربية
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 إقرار الطالبة
  أدناه: ا١توقعةأنا 

 إيرليناىَتلُت:    اسم
 ٜٖٖٔٓ٘ٔٔ:  رقم القيد

 كاليماتا:  العنوان
شروط النجاح لنيل درجة  شرط من بأن ىذا البحث اٞتامعي الذى حضرتو لتوفَت أقرّ 

سرجانا يف قسم تعليم اللغة العربية كلية علوم الًتبية والتعليم جامعة موالنا مالك إبراىيم 
 ا١تباشرة الطريقة باستخدام الكالم مهارة تعليم: عنواناإلسالمية اٟتكومية ماالنق ٖتت ال

 .ماالنق لكى كوندانج ا١تتوسطة الرفاعى مدرسة يف
من إبداع غَتي أو تأليف اآلخر. وإذا أدعى أحد  زورتوحضرتو وكتبتو بنفسي وما 

استقباال أنو من تأليفو وتبُت أنو فعال ليس من ْتثي فأنا أٖتمل ا١تسؤولية على ذلك، ولن 
علوم الًتبية والتعليم تكون ا١تسؤولية على ا١تشرف أو على قسم تعليم اللغة العربية كلية 

 جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية اٟتكومية ماالنق.
 حرر ىذا اإلقرار  بناء على رغبيت ا٠تاصة والجيربين أحد على ذلك.

 ٕٚٔٓ مايو ٚٔماالنق، 
 صاحبة اإلقرار

 
 إيرلينا ىَتلُت
ٜٖٖٔٓ٘ٔٔرقم القيد: 
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 إىداء

 :الجامعي إلى البحث ىذا أىدى

  أمية أمي المحبوبة:

أن يرٛتها يف الدنيا واآلخرة الىت قد ربيٌت منذ صغاري وبدون رضاىا وحبها ما وجدت )عسى اهلل 

 (النجاح

 أمراهللأبي الكريم: 

 )الذى شجاعٍت على التعليم وأعطاين األموال إلكمال دراسيت وأطلب منو الرضى(

 أخي: فاضل فهلف، محمد ذكى الفارزى

 )الذي يعطي اٟتماسة واإلرشادات الكثَتة(

 اهلل يف أحّبكم
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 استهالل

 

 يسم اهلل الرحمن الرحيم 

 ِإنَّاأَنْ زَْلَناُه قُ ْرآناً َعَربِياً َلَعلَُّكْم تَ ْعِقُلْوَن (()) 

 (ٕ)سورة يوسف:آية 

 

ْوا الَعَرَب لَِثاَلِث أِلَينيْ َعَرِبٌ  عن ابن عباس رضي اهلل عنو أن رسول اهلل صل اهلل عليو وسلم قال: ُأْحب ُّ

 َوالُقْرآُن َعَرِبٌ وََكاَلُم أْىِل اٞتََنَة َعَرِبٌ 

 الطرباين وغَته( )رواه



 ي

 

 قديرشكر وت
. تقيمسط ا١تااب و صر و الصّ  ىلادى إه ال حيمؤوف الرّ د هلل العزيز اٟتكيم الرّ ماٟت

تعظيم وتوطُت الّنفس بإشتغال الا١تنعم مع  ة عن اإلعًتاف بنعمَتبعوكان اٟتمد للت
ىذا البحث العلمى با١توضوع  حىّت ّ٘تت كتابةداية منو،  ه التوفيق والرٛتة والعلى  الّشكر

 المتوسطة الرفاعى مدرسة في المباشرة الطريقة باستخدام الكالم مهارة تعليم
 .بأوفر اٞتهد والّسعى للوصول إىل غاية ا١ترجّوة ماالنق" لكى كوندانج

 خالص قدمت أنتسر الباحثة إنتهاء كتابة ىذه البحث العلمي، وىنا تريد الباحثة 
 :أولئك نمو  رساليت، بةكتا هناية ٔتناسبة تقديري و شكري

 الكم انوالم عةمجا ديرم ووصفب ارجوىرا وجييام اٟتاج الدكتور األستاذ فضيلة .ٔ
 نق.ٔتاال يةماٟتكو  يةماإلسال يمىرابإ

 انوالم عةمجا التعليم و يةبالًت  كلية يدمعو وصفب علي ورن اٟتاج الدكتور فضيلة  .ٕ
 .نقٔتاال يةماٟتكو  يةماإلسال يمىرابإ الكم

 تعليم اللغة العربية قسم ةرئيسها وصفب ا١تاجستَت ة ٦تلوءة اٟتسنةالدكتور  فضيلة  .ٖ
 حىت الروحي مهادع على نقٔتاال يةماٟتكو  يةماإلسال يمىرابإ الكم انوالم عةمجا
 .الصرورة هبذه عيماٞتا البحث ذاى إخراج يتم

 اتاإلرشاد وتقدًنالبحث  إشرافب فضلت الذي ل ْتر الدينيالدكتور أور  فضيلة .ٗ
 .البحث ذاى المإك يف ثَتام ساعدين اليت ا١تفيدة التوجهاتو  ةالنافع

 يةماٟتكو  يةماإلسال يمىرابإ الكم انوالم عةماّت واألستاذات األساتيذ ٚتيع  .٘
 البحث ذاى ةبكتا تتم حىت إرشاداهتم و هممعلو ب روحي ينورون الذي نقٔتاال

 .عيماٞتا
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 يةماإلسال يمىرابإ الكم انوالم عةماا١تكثف لتعليم اللغة العربية ّت الربنامج رئيس .ٙ
 .عيماٞتا البحث ليةملع ينةمالث الفرصة نحتٍتم قد اليتنق ٔتاال يةماٟتكو 

 ذهى يف صاحبوين قد الذي وأخوايت إخواين يعمٞت الثناء يلز ج و الشكر وخالص .ٚ
 الفرصة النبيلة.

 
 ٕٚٔٓمايو  ٚٔ ،نقاالم
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 مستخلص البحث

لكى ماالنق.البحث اٞتامعي، ّتامعة موالنا  وندانجك  ا١تتوسطة يف مدرسة الرفاعى باشرةا١تتعليم مهارة الكالم باستخدام الطريقة ، ٕٚٔٓإيرلينا ىيرلين 
 مالك إبراىيم اإلسالمية اٟتكومية ماالنق. ا١تشرف األوىل: الدكتور ا أورل ْترالدين.

الطريقة الطبيعية، تعليم مهارة الكالم الكلمات األساسية:  

مذ، واحدىا العوامل ا١تهم الذى يستحق اإلىتمام طريقة ىي النظام الذى يسَت ا١تدرس يف إلقاء درسو ليوصل ا١تعلومات إىل أذىان التال        
ية خاصة يف مهارة واحملتاجة يف عملية التعلم والتعليم. واختيار الطريقة ا١تناسبة واٞتيدة مهمة جدا للوصول النجاح التلمذ يف عملية تعليم اللغة العرب

علم إال با١تفردات الكالم، ويستطيع أن يبلغ األىداف ا١ترجوة بسهولة. وا١تقصود الطريقة الطبيعية ىي الطريفة يف التعليم اللغة العربية يف الفصل، وال ي
يعترب من أىم ا١تهارات اللغوية العربية والكلمات أكثر استعمال يف النشطة اليومية.وإن الكالم من أمهية ألوان النشاط اللغوى للصغاروالكبار، و 

الألكثر  األربعة، وىو معيار أساسي لنجاح التلمذ يف تعليم اللغة العربية، ألن أحد ما أو سخص يعرب بو ما يقصد بالكالم، بوصفها وسائل االتصال
 اسيا ألول مرة للتعلم.استخداما يف اٟتياة االحتماعية. وىي األمر ا١تهم فب التعلم الغة، فالكالم يهرب جزاءا أس

 وأسئلة البحث ىذا البحث ىي: كيف تطبيق تعليم مهارة الكالم بالطريقة الطبيعية؟ وكيف فعالية الطريقة الطبيعية لًتفية مهارة الكالم؟        

ٟتصول على ا١تعرفة عن مدى ٧تاح أما أىداف ىذا البحث فهو للحصول على ا١تعرفة عن فعالية طريقة الطبيعية يف تعليم مهارة الكالم وا         
 لكى ماالنق. وندانجذ بالطريقة الطبيعية لًتقية مهارة الكالم يف مدرسة الرفاعى كميالتال

تستخدم الباحثة يف ىذا البحث ا١تدخل الكمي . ونوع ىذا البحث ىو البحث التجرِب.تقوم الباحثة بتجربة فعالية الكالم بالطريقة        
لتجارب على ٣تموعتُت أو ا١تقران باستخدام ٣تموعة الضابطة. ةىي ٣تموعة التجربية للتلمذ فصل الثامن أ و٣تموعة الضابطة لتلمذ الطبيعية.بتصميم ا

الفصل الثامن ب. مث تقوم الباحثة االختبار القبلي والبعدي للمجموعتُت قبل إجراء التجربة وبعدىا. وادوات البحث ىذه البحث ىي: 
 االستبيان.االختبار،ا١تقابلةو 

 ٕٖٗٓٔ.ٔأما نتائج ىذا البحث فيما يأيت: أن استخدام الطريقة الطبيعيةيف تعليم مهارة الكالم بو قيمة فعالية نظرا إىل أن قيمة"ت" حساب        
مي وٖتسن مهارة فكان فروض ىذا البحث مقبوال تعٍت أن الطريقة الطبيعية تن ٕٚ،٘و  ٕٜٕٙٚ.ٔأكرب من قيمة "ت" اٞتدول يف مستوى الداللة 

%، ٚٙلكى ماالنق. ثن النتيجة اجملموعة الىت تستخدم الطريقة التقليدية حيصل على معدل= ندانجالكالم العرِب لدى التلمذ ا١تدرسة الرفاعى كو 
يجة الكبَت، فتبلغ نتيجة %، واما بنسبة عناصرىا فتكون ٥تتلفة ىناك ارتفاع النتٜٚواجملموعة الىت تستخدم الطريقة الطبيعية حيصل على معدل جيد= 

%. وليست ىذه العناصر ٖٛ،ٛٔ%والتعبَت ٖٖ،ٜٔ%، والنظام الصحيح أو الًتكيب ٕٙ،ٕٔ%، وا١تفردات اللغوية ٖٕ،ٜٔنطق السليم اىل 
  السابقة إال عناصر أساسيا يف عملية التكلم.
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Abstract 

Erlina Herlin, 2017. Learning Speaking Skills by Using Direct Methods at Arrifa'i 

Gondanglegi School Malang. Thesis, S-1 Program, State Islamic University Maulana 

Malik Ibrahim Malang. Advisor: 1). Dr.Uril Bahruddin. 

Keywords: Direct Method, Learning Speaking Skills 

The method is the system that teachers use in conveying their lessons to channel the 

information up to the minds of the students, and is one of the important factors that should be 

consisderet and needed in the teaching and learning process. The direct method is a method 

of learning in the classroom entirely using arabic, not taught except the vocabulary and 

sentence that is widely used in everiday life. With this method is expected to improve 

students’ speaking skills and can communicate well as the omner of the languange it self. 

Speaking is one of the major components in languange learning, both for adults and 

for children. Speaking is the most important element in the four arabic skills. And this skills 

is the most dominant in life as a means of communication everyday. It is very important to 

learn the languange, and also speaking skills are the first major aspect to be learned. The 

problem formulation in this research is how to learn speaking skill by using direct method ? 

and how the effeectiveness of the use of direct methods to improve speaking skills.  

The expected objective in this study is to generate knowledge about the effectiveness 

of the use of direct methods in speech skills and to produce a direct method success rate in 

developing the speaking ability of 8A class students as experimental group and 8B class 

student as control group. And held a pre-test and post-test for both samples before and after 

the experiment. The result of pre-test and post-test is used as the main data for the analysis 

process with the test "t-test" to know the significance. And the instruments used are test, 

interview, and questionnaire. 

 

           The results obtained from this study is that the application of direct methods in 

learning skills speak effectively, where t-count larger t-table is: 1.31042 <1.69726 <5.27 then 

the hypothesis of this study is accepted which means that the use of direct methods can 

improve and Improve the speaking skills of students of Arrifa'i school poor gondanglegi. 

Then, the group treated with the direct method yielded a good average value = 79% and its 

success has a significant number of digits. As for those who are not treated with direct 

methods produce a good average = 67% The results obtained from all elements of speaking 

skills there are differences and increased, where the pronunciation of 19.23% vocabulary 

21,26% tarakib / nidhom 19.33% Choice of expression 18,83%. And these elements are 

important in the process of speaking skills. 
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Abstrak 

Erlina Herlin, 2017. Pembelajaran Keterampilan Berbicara dengan Menggunakan  Metode 

Langsung  di SMP Modern Arrifa’i Gondanglegi Malang. Skripsi, Program S-1, Universitas 

Islam Negeri Maulana  Malik Ibrahim  Malang. Pembimbing:1). Dr.Uril Bahruddin. 

Kata Kunci: Metode Langsung, Pembelajaran Keterampilan Berbicara 

  Metode adalah sistem yang digunakan guru dalam menyampaikan pelajaranya untuk 

menyalurkan informasi-informasi sampai ke pikiran para siswa, dan merupakan salah satu 

faktor penting yang patut diperhatikan dan dibutuhkan dalam proses belajar-mengajar. 

Metode langsung adalah sebuah metode yang pembelajaran dikelas sepenuhnya 

menggunakan bahasa Arab, tidak diajarkan kecuali kosakata dan kalimat yang banyak 

digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya metode ini diharapkan bisa 

meningkatkan keterampilan berbicara siswa dan bisa berkomunikasi dengan baik seperti 

pemilik bahasa itu sendiri. 

  Berbicara adalah salah satu komponen utama dalam belajar bahasa, baik bagi orang 

dewasa maupun anak-anak. Berbicara merupakan unsur terpenting dalam empat keterampilan 

berbahasa Arab. Dan keterampilan ini yang paling dominan dalam kehidupan sebagai alat 

komunikasi setiap hari. Merupakan hal yang sangat penting dalam mempelajari bahasa, dan 

juga keterampilan berbicara merupakan aspek utama yang pertama kali untuk dipelajari. 

  Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pembelajaran keterampilan 

berbicara dengan menggunakan metode langsung? Dan bagaiamana efektifitas penggunaan 

metode langsung untuk meningkatkan keterampilan berbicara. 

  Tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah untuk menghasilkan pengetahuan 

tentang efektifitas penggunaan metode langsung dalam keterampilan berbicara dan untuk 

menghasilkan tingkat keberhasilan metode langsung dalam menembangkan kemampuan 

berbicara siswa kelas 8A sebagai kelompok eksperimen dan siswi kelas 8B sebagai kelompok 

kontrol. Dan mengadakan pre-test dan post-test untuk kedua sampel sebelum dan sesudah 

eksperimen dilakukan . Hasil dari pre-test dan post-test inilah yang dijadikan sebagai data 

utama untuk proses analisi dengan uji”t-test” untuk mengetahui signifikasinya. Dan 

instrumen yang digunakan adalah test, wawancara, dan angket. 

Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa penerapan metode 

langsung dalam pembelajaran keterampilan berbicar efektif, dimana t-hitung lebih besar t-

tabel yaitu: 1.31042 < 1.69726<5,27 maka hipotesis penelitian ini diterima yang berarti 

bahwa penggunaan metode langsung dapat meningkatkan dan memperbaiki keterampilan 

berbicara siswa sekolah Arrifa’i gondanglegi malang. Kemudian kemudian kelompok yang 

diberi perlakuan dengan metode langsung menghasilkan rata-rata nilai yang baik = 79% serta 

keberhasilanya memiliki taraf angka yang signifikan. Adapun yang tidak diberi perlakuan 

dengan metode langsung menghasilkan rata-rata yang baik = 67% Adapun hasil yang 

diperoleh dari semua unsur  keterampilan berbicara terdapat perbedaan dan mengalami 

peningkatan, dimana pengucapan sebesar 19,23% kosakata 21.26  dan tarakib/nidhom 

19.33%  pilihan ungkapan 18,83%. Dan unsur-unsur ini adalah sangat penting dalam proses 

keterampilan berbicara. 
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ولالفصل األ  

 اإلطارالعام
 

 المبحث األول: مقدمة
خلفية البحث -أ  

إن اللغة أدة للتفكَت كما أهنا وسيلة للتعبَت عما يدور ىف خاطر اإلنسان من 
وخلجات نفسية، ووسيلة لالتصال والتفاىم أفكار وما ىف وجدانو من مشاعر وأحاسيس 

بُت الناس، واللغة أيضا أدة التعلم والتعليم، ولوالىا ١تا أمكن للعملية التعليمية والتعليمية 
أنتتم، وال نقطعت الصلة بُت ا١تعلم وا١تتعلم أى لتوفقت اٟتضارة اإلنسانية وظلت حياة 

 ٔاٟتيوانية. اإلنسان ىف نطق الغرائز الفطرية واٟتاجات العضوية

تعليم اللغة العربية ىي حاجة ٞتميع الناس واألمة ا١تسلمُت خاصا. ىناك ثالثة  
عناصر ىف التعليم اللغة العربية جيب أن يكون معروفا واىتماما، ىي األصوات، ا١تفردات، 

 ٕوالًتكيب أم قواعد اللغة.

أساس اٟتياة يف وكذلك يف التعليم اللغة حيتاج إىل االىتمام ا٠تاص ألن اللغة ىي 
اجملتمع، فهي وسيلة التفاىم والتخاطب وتبادل األفكار واألراء وا١تشاعر بل ىي الركن 
األوىل يف تقدم الفكر، وارتفاع اٟتضارة، واتساع التأليف ىف ميادين العلم و ا١تعرفة. إن 

غَت ىذا و  ٖاللغة ٔتعنها الواسع أدة التفاىم ووسيلة التعبَت بالنفس بُت طوائف ا١تخلوقات.
ا١تعٌت أهنا أدة االتصال بُت ا١تاضى واٟتاضر والتخاطب وتبادل األفكار بُت األفراد 

                                                           
ٖٔم. ص:  ٜ٘ٛٔه / ٘ٓٗٔنايف ٤تمود معروف، خصائص العربية وطرائق تدريسها، )بَتوت : دار النفئس، ٔ  

2
 Syaiful Mustofa. Stretegi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif. (Malang: UIN Maliki Press, 2011. 

hlm, 91 
ٖٕ. ٜٙٛٔحسن سليمان : دراسة التحليلية ومواقف تطبيعو يف تعليم اللغة العربية والدين اإلسالمى، )مصر : دار ا١تعارف  ٖ  
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واجملتمع.فاإلنسان بطبيعتو االجتماعية ال يستطيع أن يعيش ىف ىذه الدنيا منفردا عن 
اجملتمع واٞتماعة وال يسعد يف حياتو إال بعد التعامل باجملتمع حولو.ألن كل فرد لديو 

 سية ال تتحق إال باجملتمع.حاجات أسا

كتساب ا ىل إ يهدف –شأن تدريس اللغات األخرى  –وتدريس اللغة العربية 
الدراسُت القدرة على االتصال اللغوى السليم، سواء أكان ىذا االتصال شفهيا أم  

كاتبيا. واالتصال اللغوى اليعتدى أن يكون بُت متكلم ومستمع أو بُت كاتب وقارئ. 
 ة الكالم لو مكانتو الرئيسية بُت ا١تهارات األخرى.ومن مث كان مهار 

. والكتابة القراءة مهارة تعلم وال والكالم االستماع مهاريت تعلم ا١تباشرة طريقة
 ىو اللغة من أساسي شكل بسبب العربية باللغة الكالم تعليم يف تركز الطريقة ىذه

 .الكالم

الذى يعطى دورا مهما ىف وّتانب ىذه ا١تسألة ا١تهمة إن الكالم ىو األساس 
حصول االتصال بينهم، واللغة العربية لغة أجنبية مألوفة بإندونيسيا وانتشرت إىل أ٨تاء 
إندونيسيا بانتشار اإلسالم، وإندونيسيا اآلن أكثر الدول اإلسالمية سكانا وللغة العربية 

 مكانة ومنزلة رفيعة لديهم.

تعليم اللغة العربية ىو اٟتصول كما ىو معلوم لدينا أن الغرض األساسى ىف ال
على ا١تهارات األربعة، االستماع والكالم والقراءة والكتابة. يعترب الكالم فن من فنون 
اللغة األربعة بعد االستماع، وىو ترٚتة اللسان عما تعلمو االنسان عن طريق االستماع 

الما، ألن والقراءة والكتابة، وىو من العالمات ا١تميزة لالنسان فليس كل صوت ك
الكالم ىو اللفظ واإلفادة، واللفظ ىو الصوت ا١تشتمل على بعض اٟتروف كما أن 
اإلفادة ىي مادلت على معٌت من ا١تعاىن، على األقل ىف ذىن ا١تتكلم، صحيح أن ىناك 
أصواتا تصدر من بعض اٟتيوانات والطيور ٖتمل بعض الدالالت ىف بعض ا١تواقف الىت 
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البيولوجية. ٢تذه اٟتيوان، وقد تفهم معاىن أخرى ولكنها قليلة يستدل هبا عن اٟتاجات )
 ٗومرتبطة ٔتواقف ٤تدودة.

وانطلقا من ىذه ا١تسألة فإن ميادين الًتبية والتعليمية ٖتتاج إىل الطريقة 
الصحيحة، الىت ٢تا مكانة عالية ىف تعليم ا١تواد الدراسية ومنها اللغة العربية و٢تا تأثَت ىف 

  ٘يل عند التلمذ.ا١تستوى التحص

عند ما نتحدث عن التعليم فال بد ١تدرس أن يتعد التعليم ايتعدادا كامال خاصة 
من ناحية طريقة التعليم كي تكون عملية التعليم والتعلم فعاال وكافا و٦تتعا. إن الطريقة 

 بالطريقة يستطيع ٙىي ا٠تطة الشاملة الىت يستعان هبا يف ٖتقيق ا٢تدف الًتبوي ا١تنشودة.
ا١تدرس أن يشرح احملتويات التلمذ بسهولة. وأما رأي أٛتد ٥تلص، الطريقة من إلحدى 
العوامل ا١تهمة يف تعليم اللغةالعربية، فنجاح التعليم متعلق على الطريقة ا١تستحدمة فيها 

 ٚوا١تعلم الناجح يف حقيقة طريقة تامة توصل الدرس إىل التالمذ بأيسر السبيل.

طريقة من الطرق ىف تعليم اللغة العربية. ىي تؤكد عدم الطريقة ا١تباشرة ىي 
استحدام لغة األم ىف حجرة الدراسة. وىذه الطريقة تعتمد على التمثيل الصامت والًتديد 
واألسئلة واإلجابات ا١تتبدلة كوسيلة لفهم اللغة وتقليدىا مع تنمية الثروة اللغوية من 

 ٛشياء.خالل الكلمات واٞتمل والًتاكيب ا١تتصلة باأل

                                                           
٘ٓٔم.، ص. ٤ٜٜٔٓتمد إبراىيم عطا، طرق تدريس اللغة العربية، )القاىر : مكتبة النهضة ا١تصرية ٗ   
هبا مناىجو وأساليب، )مصر: منشورات ا١تنظمة اإلسالمية للًتبية والعلوم رشدى اٛتد طعيمة، تعليم اللغة العربية لغِت الناطقُت  ٘

ٓ٘م.ص.ٜٜٛٔوالثاقة ايسسكوا،    
٤تمد كامل الناقة ورشدى أٛتد طعيمة ، طرائق تدريس اللغة العربية لعَت الناطقُت هبا )ايسيسكو : منشورات ا١تنطقة اإلسالمية ٙ

ٜ. ٖٕٓٓللًتبية والعلوم والثقافة،    
ٕٙ.٥ٜٔٛٗتلص مهارة الكالم وطريقة تدريسها،)كويت، مكتب الفالح، أٛتد ٚ   
٤تمد كامل الناقة ورشدى أٛتد طعيمة، مرجع السابق )ايسيسكو: منشورات ا١تنظمة اإلسالمية للًتبية والعلوم ٛ

ٗٚ.ٖٕٓٓوالثقافة   
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" ا١تتوسطة األىلية كوندانج لكى، ىذه يوكذالك الواقع ىف مدرسة "الرفاع
رس الىت تطبق تعليم اللغة العربية، وأكثر طالهبا يسكنون ىف احدى ا١تدإ منا١تدرسة 

ا١تعهد، وكان البد على كل طالب أن يستحدم اللغة العربية عند الكالم والتحدث ىف 
طالقة اللباحثة أن أكثر طالهبا ال يتكلمون العربية با١تدرسة وا١تعهد، ولكن وجدت ا

دامها مدرسوا خستيا١تشكلة تتعلق بطرق تدريس اللغة العربية الىت  هصحيحة. وىذوال
دمون طرق التدريس ا١تتنوعة. بل طريقة القراءة والًتٚتة خاللغة العربية، ألهنم ال يست

 توسطة األىلية كوندانج لكى." ا١تيداما ىف مدرسة "الرفاعخستاوحفظ ا١تفردات أكثر 

 هااللغة العربية وتعليم وترى الباحثة أن تلك الطريقة غَت فعالة ىف عملية تعلم
هبذه ا١تدرسة، بينما ا١تناسب أن تطبق ىف ىذه ا١تدرسة ا١تدخل اٞتديدة ومنها ا١تدخل 

 مادااعتتشدد على مهارة الكالم أو الشفوية. ولذالك  . ألن الطريقة ا١تباشرةيالطبيع
ا١توجودة، تريد الباحثة أن يعتقد ْتثا علميا لتطبيق ىذه ا١تدخل اٞتديدة  تلى ا١تشكالع

 ىف مدرسة "الرفاعى" ا١تتوسطة األىلية كوندانج لكى. 

 

أسئلة البحث -ب  
 حسب ا١تشكالت السابقة، قدمت الباحثة أسئلة البحث كما ياىل :

 ا١تباشرة؟. فكيف تطبيق تعليم مهارة الكالم بالطريقة ٔ

 . كيف فعالية الطريقة ا١تباشرةلًتقية مهارة الكالم  ؟ ٕ

 أىداف البحث-ج
    : وتتمثل أىدف البحث يف اآليت

 معرفة تعليم مهارة الكالم ىف ا١تدرسة الرفاعى.ٔ
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معرفة تطبيق تعليم مهارة الكالم بالطريقة ا١تباشرةىف ا١تدرسة الرفاعى كوندانج لكى  .ٕ
  .ماالنج

فعالية الطريقة ا١تباشرة لًتقية مهارة الكالم ىف ا١تدرسة الرفاعى كوندانج لكى . معرفة ٖ
 ماالنج.

 البحث فروض -د
دام الطريقة ا١تباشرة أكثر فعالية لتنمية كفاءة الطلبة ىف مهارة الكالم لطالب خ.استٔ

 الفصل الثاىن ٔتدرسة "الرفاعى" ا١تتوسطة األىلية كوندانج لكى. 

 أىمية البحث -ه
 األمهية النظرية .ٔ

. األمهية النظرية الىت تتعلق بشكل تدريس الكالم بالطريقة ا١تباشرةلتنمية مهارة  أ
 الكالم.

 . يسهل على مدرس اللغة ىف التأدية عملية التدريس. ب
ج . يدفع الباحثة اىل تنمية اٞتودة وا٢تواية كمدرس اللغة العربية ىف ا١تدرسة الرفاعى  

 دام الطريقة ا١تباشرةا١تكثفة كاستحدام ا١تدخل الطبيعى.كوندانج لكى ماالنج باستح

 . األمهية التطبيقية ٕ

 للطالب  أ. 

 . اعطاء ا٠تربات ٢تم فيما يتعلق با١تدخل تعلم اللغة العربية,ٔ

. يعطى الدافع للطالب ألن تطبيق الكالم باستحدام الطريقة ا١تباشرةأسهل من ٕ
 الطرق األخرى.

  اللغة العربية ىب١تدرسب. 
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 . زيادة ا٠تربات وا٠تيارات ٢تم ىف تطبيق الطرق التعليمية ىف تعليم اللغة العربية. ٔ

 ٖتقق زيادة واتساع العلوم وا١تعارف ٢تم ىف تنمية مهارة الكالم با١تدرسة. .  ٕ    

 للمؤسسةج. 
 . إعطاء ا١تعلومات النظرية عن مدخل ا١تناسبة ىف تعليم اللغة العربية.ٔ
 . أن تكون نتائج الباحثة مرجعا إضافيا للمدرسة ىف ضوع منهج تعليم العربية. ٕ

 حدود البحث  -و
دام خفعالية استاٟتدود ا١توضوعية : ٖتدي الباحثة موضوع ىذا البحث"  .ٔ

دراسة ٕتريبة ٔتدرسة الرفاعى  فى تعليم مهارة الكالم"  الطريقة المباشرة
ويسلة ىف لقائُت، ١تعرفة أثر استحدام كوندانج لكى ماالنج. وجرى استحدام ال

ىذا الربنامج ىف عملية تعليم وتعلم اللغة العربية. هتدف ىذه التجربة ىف مهارة 
 الكالم.

اٟتدود ا١تكانيية  : ا١تكان الذى ْتث الباحثة ىف ا١تدرسة الرفاعى كوندانج لكى  .ٕ
لبة ىذه ماال٧تفى الفضل الثاىن. وقد اختار الباحثة ىذه ا١تدرسة ليعرف الط

الفصل  –الوسيلة التعليمية وكيف استحدامها. كذالك اختار ىذه ا١ترحلة 
ألن التلمذ قد درسوا اللغة العربية ىف الفصل السابق، ويهدف الباحثة أن -الثاىن

يبدأ الطلب بوسيلة جذابة ىف درس اللغة العربية خاصة مهارة الكالم الىت تؤثر ىف 
 حبو للمادة مستقبال.

 م.  ٕٚٔٓ -ٕٙٔٓانية  : يعقد ىف ىذه ا١تدرسة ىف السنة الدراسية  اٟتدود الزم .ٖ
 تحديد المصطلحات -ز
 وأىم ا١تصطلحات ىف ىذا البحث ما يلى:   

 الطريقة ا١تباشرة .ٔ
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الطريقة ا١تباشرةىو مدخل لتلميذ جديد ا١تعٌت يعٌت التلميذ الذى يتعلم 
التلميذ ا١تتوسطة، اللغة العربية حديثا. ويصنع ىذا مدخل ليساعدىم ليكون 

ونرجوا من ىذا مدخل التلميذ يستطيع يوجو اٟتال و يفهم اللغة األخرى، و 
  ٜيستطيع التلميذ يعرب فكرىم.

 مهارة الكالم  .ٕ
مهارة الكالم ىي إحدى ا١تهارات اللغوية األربعة ىف تعليم اللغة العربية، وأما 

 تعريف مهارة الكالم فهو كما يلي: 
حذافة تنمو بالتعلم وقد تكون حركة أو لفظية أوعقلية . ىي Skill)ا١تهارة . أ

  ٓٔ.أومزجيا من أكثر من نوع
الكالم ىف أصل اللغة ىو اإلبانة واإلفصاح عما جيول ىف خاطر اإلنسان من . ب

  ٔٔأفكاره ومشاعره من حيث يفهمو اآلخرون.
ج.الكالم اصطالحا ىو فن نقل ا١تعتقدات و مشاعر واألحاسيس وا١تعلوما       

١تعارف وا٠تربات واألفكار واألراء من شخص إىل آخرين نقال يقع من ا١تستمع وا
 ٕٔأو ا١تستقبل أو ا١تخاطب موقع القبول والفهم والتفاعل واالستجابة.

.ىي (Speaking Skills)د. وانطلقا من التعريفات السابقة فإن ا١تهارات الكالمية 
 ٖٔوصحة التنغيم والتحدث بسرعة مناسبة. صحة اللفظ
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 السابقة اتالدراس -ح
وعلى أساس نتيجة الدراسات فإن السابقة وقد سبق عدد من الباحثُت، كتبوا  

 . الدراسات السابقة : ٔعن مهارة الكالم، كما ظهر ىف اٞتدول رقم )

م بعنوان فعالية بالطريقة ا١تباشرة يف تعليم مهارة ٜٕٓٓ ٗٔ.دراسة أغوس جوكو تريونؤ
 "منبع الصاٟتُت" ا١تتوسطة ا٢تلية جرسيك.  الكالم بالتطبيق على مدرسة

يهدف ىذا البحث ىي تطبيق الطريقة ا١تباشرة يف تعليم مهارة الكالم ومعرفة فعالية 
تطبيق الطريقة ا١تباشرة يف تعليم مهارة الكالم ٔتدرسة منبع الصاٟتُت ا١تتوسطة األىلية 

 the oneواحدة) جرسيك. استخدام ىذا البحث ٔتدخل كمي ٔتنهج ٕترِب يف ٚتاعة
group) :أن استخدام الطريقة ا١تباشرة لو فعالة  ٔ. والنتائج من ىذا البحث ىي )

من اٞتوانب:أ(النطق، ب(تركيب اٞتمل، ج( قواعد، د( طالقة، fكبَتة لطلبة فصل 
( قد ارتفعت  ٕه(اختيارا١تفردات، و(فهماألسئلة، ي(سرعة اجابة األسئلة ا١تطروحة، 

كفاءة الطالب يف مهارة الكالم بتطبيق الطريقة ا١تباشرة، وحصلت نتيجة االختبار 
تطبيق الطريقة ا١تباشرة( وىي ، مع أن نتيجة اإلختبار القبلي )قبل ٕ٘،ٕٛالبعدي اىل

وىذا يدل على أن طريقة ا١تباشرة  ٖٓ،ٕٓ، الفرق من بُت ىاتُت النتيجتُت ه ٜ٘،ٔٙ
ٔتدرسة منبع الصاٟتُت ٢fتا فعالة أن تطبيق يف تعليم مهارة اكالم لطالب الفصا الثاين 

 ا١تتوسطة األىلية جرسيك وا١تدرس ا١تتوسطة األخري.

عن استخدام الطريقة ٝتعية شفوية لًتقية مهارة  ٕٔٔٓسنة يف ال ٘ٔ.دراسة بدر ا٠تَتٕ
-الكالم اللغة العربية على دراسة وصفية يف ا١تدرسة منبع العلوم اإلبتدائية سومرب غمفول

 ماالنق.-فاغالران
                                                           

أغوس جوكوتريونو،"فعالية الطريقة ا١تباشرة يف التعليم مهارة الكالم)بالتطبيق على مدرسة" منبع الصاٟتُت" تأىلية جرسيك"،)رسالة ٗٔ
(ٜٕٓٓماالنج،ا١تاجستَت،   

بدر ا٠تَت، استخدام الطريقة ٝتعية شفوية لًتفية مهارة الكالم اللغة العربية)ْتث التجرِب يف ا١تدرسة منبع العلةم اإلبتدائية سومرب ٘ٔ
(ٕٔٔٓكاالنج(،)ْتث جامعي،ماالنج،-فاغالران-غمفول  
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يهدف ىذا البحث للحصول علة معرفة يتم استخدام طريقة ٝتعية شفوية يف 
عالية طريقة ٝتعية شفوية يف تدريس مهارة تدريس مهارة الكالم وللحصول على معرفة ف

الكالم . ا١تدخل وا١تنهج ا١تستخدمة يف ىذاالبحث ىي مدخل الكيفي ٔتنهج الوصفي. 
ونتيجة من ىذا البحث ىي أن تطبيق طريقة ٝتعية شفوية أثبت فعاليتو يف ترفية مهارة 

ا١تتحمس .ٔمع اٟتقيقة: ٕٔٔٓ-ٕٓٔٓالكالم تالميذ يف الصف ا٠تامس العام دراسي 
. تتكلم ٕوالتعاون سواء كان بُت التالميذ وا١تدرس يف متابعة التعليم والتعلم يف الفصل،

مع ا١تدرس وخاصة مع ا١تدرس اللغة العربية باللغة العربية سواء كان يف داخل أو يف خارج 
. ا١تعلم بعد ٖالفصل، بل حىت يف خارج البيئة ا١تدرسة وفقا با١تفردات / كلمات ا١تعرفة،

تطبيق الطريقة ٝتعية شفوية يف التعليم والتعلم، وأيضا على أساس نتائج تقرير بطاقات 
 التلمذ اللغة العرِب يف ا١ترحلة األوىل وا١ترحلة الثانية ىي خَت من ا١ترحلة الثانية.

م، عن الطريقة ا١تباشرة يف التدريس مهارة القراءة ٕٔٔٓيف السنة  ٙٔ.دراسة أم مغفرةٖ
ة يف الفصل السابع)و( مدرسة ا١تعارف ا١تتوسطة اإلسالمية سنجاسري يف اللغة العربي

ماالنق. ويهدف ىذا البحث للحصول على بيان طريقة التدريس ا١تستخدمة لًتقية مهارة 
القراءة ومعرفة تأثَت طريقة التدريس ا١تستخدمة لًتفية مهارة القراءة. ا١تنهج ا١تستخدمة يف 

طبيق يف الفصل السابع )و( مدرسة ا١تعارف ا١تتوسطة ىذا البحث ىو البحث اإلجرائى بت
اإلسالمية سنجاساري ماالنق. والنتائج من ىذا البحث ىي أن ىذه الطريقة مناسبة 

 با٠تطوات ا١تطلوبة، وتستطيع أن ترقي قدرة الطلبة على قراءة النص العرِب.

الطريقة بالنظر إىل الدراسات السابقة بتضح أن دراسة أغوس جوكو تريونوتطبيق 
ا١تباشرة يف عملية التعليم مهارة الكالم وا١تنهج ا١تستخدم ىو ْتث ٕترِب. وذكر بدر ا٠تَت 
يف ْتثو أن كفاءة الكالم باللغة العربية تنمي باستخدام طريقة ا١تباشرة يف التعليم مهارة 

ج القراءة وهبذه الطريقة تستطيع أن ترقي قدرة الطلبة على قراءة النص العرِب، وا١تنه
                                                           

العربية يف الفصل السابع)و( مدرسة ا١تعارف ا١تتوسطة اإلسالمية أمي مغفرة،"الطريقة ا١تياشرة يف التدريس مهارة القراءة يف اللغة ٙٔ
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ا١تستخدمة ىو إجرائي. ومن جانب ا١توضوع استفادات الباحث من الدراسات السابقة 
بوصف عملية التعليم باستخدام الطريقة ا١تباشرة يف الفصل اٟتادي عشر قسم اللغة 

 وا١تنهج ا١تستخدم ىو ا١تنهج الوصفي الكيفي.

 (ٔ)الجدول

 الدراسات السابقة 

الرق
 م

اسم 
البحث،والموضوع،والشكل،وسن

 ة البحث

 الفرق التساوي

م ٜٕٓٓدراسة أغوس جوكو تريونو  ٔ
بعنوان فعالية بالطريقة ا١تباشرة يف 
تعليم مهارة الكالم بالتطبيق على 
مدرسة "منبع الصاٟتُت" ا١تتوسطة 

 ا٢تلية جرسيك.

استخدام  -
الطريقة 

 ا١تباشرة
لًتقية مهارة  -

 الكالم

 ا١توضوع -
 بعا١تتغَت التا -
 ا١تنهج -
 ا١تدخل -
مكان  -

 البحث
تاريخ  -

 البحث
 ٕٔٔٓدراسة بدر ا٠تَت يف السنة  ٕ

عن استخدام الطريقة ٝتعية شفوية 
لًتقية مهارة الكالم اللغة العربية 
على دراسة وصفية يف ا١تدرسة منبع 

-العلوم اإلبتدائية سومرب غمفول
 ماالنق.-فاغالران

لًتقية مهارة  -
 الكالم

 ا١توضوع -
 التابعا١تتغَت  -
 ا١تنهج -
 ا١تدخل -
مكان  -

 البحث
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تاريخ  -
 البحث

م، ٕٔٔٓدراسة أم مغفرة يف السنة  ٖ
عن الطريقة ا١تباشرة يف التدريس 
مهارة القراءة يف اللغة العربية يف 
الفصل السابع)و( مدرسة ا١تعارف 
ا١تتوسطة اإلسالمية سنجاسري 

 ماالنق

استخدام  -
الطريقة 

 ا١تباشرة

 ا١توضوع -
 ا١تتغَت التابع -
 ا١تنهج -
 ا١تدخل -
مكان  -

 البحث
تاريخ  -

 البحث
 

التعليق من البحوث السابقة، أن البحوث السابقة مساوية من ناحية البحث عن 
مهارة الكالم ولكن مفرقة من ناحية التطبيق. واالستفادة من البحوث السابقة تستطيع 
ان تزيد النظرية للباحث. ويعرف من البحوث قليلة مركز ىف التعليم اللغة العربية اإل٧تليزية 

 ر الذى طبق ىذه النظرية ىف تعليم اللغة العربية. وكذالك مل يوجد ْتث آخ
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 الفصل الثانى

 اإلطار النظرى

  المبحث األولى : مفهوم مهارة الكالم

  أ.تعريف تعليم مهارة الكالم
وعند ا١تتكلمُت ىو : ا١تعٌت القائم  ٚٔأصل اللغة: األصوات ا١تفيدة.الكالم ىف 

بالنفس الذى يعرب عنو بألفاظ، يقال ىف نفسى كالم، وىف اصطالح النحاة: اٞتملة 
 .ا١تركبة ا١تفيدة ٨تو : جاء الشتاء

أما تعريف االصطالحى للكالم فهو : ذالك الكالم ا١تنطوق الذى يعرب با١تتكلم 
ن : ىاجسة، أو خاطرة، و ما جيول ٓتاطره من مشاعر واحساسات، عما ىف نفسو م

ومايزخر بو عقلو من : رأي أو فكر، وما يريد أن يزود بو غَته من معلومات،أو ٨تو 
 .ذالك، ىف طالقو وإنساب، مع صحة ىف التعبَت و سالمة ىف األداء

كار عن مهارة الكالم ىي كفاءة تعبَت نطق األصوات أو الكلمات لتعبَت األف 
  ٛٔ   .الرأي أو الفكرة أو اإلرادة أو الشعور على الصحابة.

يء وديكن تعريف الكالم بأنو : ما يصدر عن اإلنسان من صوت يعرب بو عن ش
 ٜٔ .لو داللة ىف ذىن ا١تتكلم والسامع، أو على األقل ىف ذىن ا١تتكلم

                                                           
 ٜٚٚا١تعجم الوسيط، ص ،ٚٔ
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  ب. أىمية مهارة الكالم
وع اللغة العربية، بل ىو الغاية من الكالم ليس فرعا لغويا معزوال عن باقى فر 

  :دراسة كل فروع اللغة العربية. أما أمهية الكالم فمنها

 .. الكالم كوسيلة إفهام سبق الكتابة ىف الوجود،فاإلنسان تكلم قبل أن يكتبٔ

التدريب على الكالم يعود اإلنسان الطالقة ىف التعبَت عن أفكاره والقدرة على ا١تبادأة .ٕ
  .اٞتماىَتومواجهة 

.الكالم نشاط إنساىن يقوم بو الصغَت والكبَت، وا١تتعلم واٞتهل، والذكر واألنسى، ٖ
 .حيث يتيح للفرد فرصة أكثر ىف التعامل مع اٟتياة، والتعبَت عن مطالبة الضرورية

.اٟتياة ا١تعاصرة ٔتا فيها من حرية وثفافة ىف حاجة ماسة اىل ا١تناقشة وإبداء الرأي ٗ
وال سبيالىل ذلك إال بالتدريب الواسع على التحدث الذى سيؤدى اىل التعبَت واإلقناع، 

 الواضح عما ىف النفس.

للحكم على ا١تتكلم،ومعرفة مستواه الثقاىف،  -إىل حد ما –الكالم مؤشر صادق .٘
وطبقو االجتماعية، ومهنتو أو حرفتو، ذمل ألن ا١تتكلمُت على اختالف أنواعهم، إمنا 

، حات لغوية تنبئ عن عملهم، ومن ىنا فإن الكالم ىو اإلنسانيستحدمون اصطال
 .ولذالك قال بعض علماء ا١تنطق : إن اإلنسان حيوان ناطق

.الكالم وسيلة لتنفيس الفرد عما يعانية، ألن تعبَت الفرد عن نفسو عالج نفسى خيفف ٙ
 .من حدة األمنة الىت يعانيها أو ا١تقف الىت يتعرض ٢تا

رئيسية ىف العملية التعليمية ىف ٥تتلف مراحلها، ال ديكن أن يستغٌت عنو الكالم وسيلة .ٚ
 ٕٓ .معلم ىف أية مادة من ا١تواد للشرح والتوضيح

                                                           
 ٛٛ-ٚٛا١ترجع السابق، ص:  ٕٓ
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  ج. أىداف تعليم مهارة الكالم
ىناك أىداف كثَتة ومتنوعة من تعليم مهارة الكالم، وأىداف الكالم تشًتك مع  

  :مة للكالم ديكن توضيحها فيما يلىأىداف اللغة العربية العامة، وىناك أىداف عا

.قدرة األفرد على القيام ّتميع ألوان النشاط اللغوى الىت يتطلبها منهم اجملتمع، والتعود ٔ
على النطق السليم للغة  وىذا يستدعى أن يتعلم الفرد فن اللغة وقواعدىا، حيث 

 .كالميستحدم ألفاظا للداللة على ا١تعاىن ا١تتنوعة الىت ترد ىف أثناء ال

.٘تكُت األفراد من التعبَت عما ىف نفوسهم، أو عما يشاىدوهنم بعبارة سليمة. ويكون ٕ
ذلك يتزويدىم با١تادة اللغوية، لًتقي لغتهم، وتكون لديهم القدرة على توضيح األفكار 
باستحدام الكلمات ا١تناسبة، واألسلوب ا١تناسب، وذلك ألن األلفاظ ٖتمل سحنات 

  .عنهامعنوية التنفصل 

.توسيع دائرة أفكارىم، زذلك بقدرىم على تنسيق عناصر الفكرة ا١تعرب عنها ٔتا يضفى ٖ
عليها ٚتاال وقوة تأثَت ىف السامع، وقدرىم على نقل وجهة نظرىم إىل غَتىم من الناس 

 .وإالبانة عما ىف النفس بتعبَت سهل مفهوم

سرعة ىف التفكَت والتعبَت، وكيفية تعويد األفراد على التعبَت ا١تنطقى، والتعود على ال.ٗ
مواجهة ا١تواقف الطائرة وا١تفاجئة، وتعويدىم على تنظيم تعبَتىم عن طريق تدريبهم على 

  .ٚتيع األفكار واستيفائها، وترتيبها ترتيبا منطقيا، وربط بعضها ببعض

الىت .القدرة على مواجهة اآلخرين، وتنمية الثقة بالنفس، واإلعداد للمواقف اٟتيوية ٘
تتطلب فصاحة اللسان، والقدرة على االرٕتال، والتعود على االنطالق ىف اٟتديث 
والطالقة ىف التعبَت والقدرة على التعبَت عما ىف النفسس ّترأة وصدق، وتنمية القدرة 

 .على االستقالل ىف الرأي
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لسؤال .اتساع دائرة التكيف ١تواقف اٟتياة، باعتبار أن الكالم يتضمن كثَتا منها : اٙ
واٞتواب وا١تباحثات وا١تنظرات وإلقاء التعليمات والتوجيهات وإدارة اٟتوار وا١تناقشة 

 .والتعليق على األخبار وغَت ذلك

.إتقان ا١تالحظات السليمة عند وصف األشياء واألحداث وتنوعها وتنسيقها، فالفرد ٚ
اإلتقان جيب أن يدقق ىف كتابتو، ولكنو ىف كالمو ال يكون مدققا بصورة جيدة، وىذا 

يتصف بالسرعة ا١تناسبة، مع انتقاء األلفاظ ا١تناسبة للمعاىن، وكذا الًتاكيب والعبارة 
  .والتزويد هبا، ألن ا١تتكلم سيحتاج إليها ىف حياتو اللغوية

هتذيب الوجدان والشعور، و٦تارسة التخيل واالبتكار، والتعبَت الصحيحة عن .ٛ
  . أسلوب واضح راق و مؤثر األحاسيس وا١تشاعر و األفكار ىف

  : وىناك أيضا أىداف تعليم الكالم للناطقُت بغَت العربية وديكن عرضها فيما يلى

.أن ينطق ا١تتعلم أصوات اللغة العربية وأن يؤدى أنواع النرب والتنغيم ا١تختلفة وذلك ٔ
  .بطريقة مقبولة من أبناء العربية

  ..أن ينطق األصوات ا١تتجاورة وا١تتشاهبةٕ

  .أن يدرك الفرق ىف النطق بُت اٞتركات القصَتة واٟتركات الطويلةٖ

  ..أن يعرب عن أفكاره مستخدما الصيغ النحوية ا١تناسبةٗ

.أن يعرب عن أفكاره مستحدما النظام الصحيح لًتكيب الكلمة ىف العربية خاصة ىف لغة ٘
  .الكالم

التذكَت والتأنيث و٘تيز العدد .أن يستخدم بعض خصائص اللغة ىف التعبَت الشفوى مثل ٙ
 .واٟتال ونظام الفعل وأزمنتو وغَت ذلك ٦تا يلزم ا١تتكلم العربية
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.أن يكتسب ثروة لفظية كالمية مناسبة لعمره ومستوى نضجو وقدراتو، وأن يستحدم ٚ
  . بعض ىذه الثروة ىف إ٘تام عملية اتصال عصرية

وا١تناسبة لعمره ومستواه االجتماعى  .أن يستحدم بعض أشكال الثقافة العربية ا١تقبولةٛ
 .وطبيعة عملو،و أن يكتسب بعض ا١تعلومات األساسية عن تراث العرىب واإلسالمى

 ..أن يعرب عن نفسو تعبَتا واضحا ومفهوما ىف مواقف اٟتديث البسيطةٜ

أن يتمكن من التفكَت باللغة العربية والتحدث هبا بشكل متصل ومًتابط لفًتات  ..ٓٔ
 ٕٔبولة.زمنية مق

 د.بعض الجوانب المهمة فى تعليم مهارة الكالم
ثالثة جوانب مهمة ىف تعليم الكالم عند ٤تمد كامل الناقة ىف كتابو "تعليم اللغة 

طرق طرق تدريسو"، وىي النطق، -مداخلو –للناطقُت بلغات أخرى، أسسو  العربية
 ٕٕوا١تفردات والقواعد.

 .النطق ٔ

الصوتى،إذا يرى الًتبويون األمهية الكربى لتعليم النطق من أىم اٞتوانب، اٞتانب 
منذ البداية تعليما صحيحا، والنطق ىو ا١تظاىر ا٠تارجى لعملية الكالم، فا١تستمع ال 
يرى من عملية الكالم إال ىذا ا١تظهر ا٠تارجى ٢تا. ومن ىنا جيب أن يكون النطق سليما 

 ٖٕوواضحا خاليا من األخطاء.

                                                           
٤تمود كامل النقاة ورشدى أٛتد طعيمة، طرائق تدريس اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا، )إيسيسكو: منشورات ا١تنظمة اإلسالمية ٕٔ

  ٖٓٔم .،ص: ٖٕٓٓوالعلوم والثقافة، للًتبية 
طرق تدريسو، الطبعة األوىل )الرياض : اٞتامعةأم-مداخلو-٤تمد كاماللناقة، تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرى، أسسو  ٜٔ  

على أٛتد مدكور ، ٕٓ   
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اللغة صعوبة ىف تغيَته أوتصحيحو بعد تعلمو بشكل فالنطق أكثر عناصر 
خاطئ. وليكن واضحا ىف الذىان أنو ليس ا١تطلوب ىف النطق أن ينطق الدرس بشكل  

كامل تام، أي أن يسيطر على النظام الصوتى للغة سيطرة متحديثها، ولكن السيطرة ىنا 
ن الكالم مع أبناء تعٍت على القدرة على إخراج األصوات بالشكل الذى ديكن ا١تتعلم م

 اللغة بصرف النظر عن الدقة الكاملة ىف إخراج اصواهتم ونرباهتم وتنغيمهم.

 . ا١تفردات ٕ

تعد تنمية الثروة اللغوية ىدفا من أىداف أي خطة لتعليم لغة أجنبية، ذالك أن ا١تفردات 
يع ىي ادوات ٛتل ا١تعٌت، كما أهنا يف ذات الوقت وسائل التفكَت، فبا١تفردات يستط

ا١تتكلم أن يفكر مث يًتجم فكره إىل كلمات ٖتمل مايريد،وعادة ماتكتسب ا١تفردات يف 
اللغة العربية األجنبية من خالل مهارات االستقبال وىي االستماع والقراءة، مث تأتى 
مهارات الكالم والكتابة فتفسحا اجملال لتنميتهما والتدريب على استخدامها، معٌت ىذا 

لم إال من خالل السياق، أي من خالل استخدامها من خالل يف أن الكلمات ال تع
مواقف شفوية أو موضوعات للقراءة، ولذالك يفضل تقدًن الكلمات للدراسُت من 
خالل موضوعات يتكلمون فيها، ْتيث تتناول ىذه ا١توضوعات جوانب مهمة من 

 ٕٗحياهتم.

 .القواعدٖ

اإلشارة إىل القواعد، بل نرى بعضهم كثَتا ما يهمل ا١تهتمون بتعليم اللغة األجنبية 
ينكرىا ٘تاما، أما ا١تتعلمون للغة أجنبية فكثَتا ما يصرحون بأن القواعد ليست أمرا 
ضرورية يف تعلم استخدام اللغة، اي ليست ضرورية يف التحدث باللغة، ومهما يكن 

الىت ينبغى  األمرفثمة حقيقة ال ديكن انكارىا، وىي أن اللغة ٖتكمها ٣تموعة من القواعد
أن يعرفها ا١تتكلم جيدا، والىت جيب أيضا ان يعرفها الراغب يف تعلمها سواء مث ذالك قي 

                                                           

.٤ٔٙٔتمد كامل الناقة، مرجع سابق، ص: 24  



ٔٛ 
 

 
 

وقت مبكر أو وقت متأخر،وسواء مث بوعى أو بغَت وعى، و٨تن إذا تقرر ىذا إمنا تقرره 
 و٨تن واعون ٘تاما بأن صعوبات تدريس القواعد شيئ ضرورى لتعليم مهارات اللغة.

 ليم مهارة الكالمه. وسائل تع
حيتاج تعليم مهارة الكالم إىل الكثَت من الوسائل وا١تعينات، ذكر عبد اجمليد: "أن 
من أىم الوسائل واألجهزة الىت تفيد الدرس على تعلم مهارة الكالم وىي اللوحات 
الوبرية، والصور العادية والشفافة واألفالم الثابتة، ومعامل اللغات". وقال ٤تمود إٝتاعيل 

يٌت وعمر الصديق عبد اهلل يف ا١تعينات البصرية يف تعليم اللغة". أن ا١تعينات البصرية  ص
ا١تستخدنة يف أنشطة الكالم مثل الرحالت ا١تيدنية واأللعاب اللغوية وا١تعينات مثل لوحة 
العرض، واللوحة الوبرية وقرص الساعة، والصور والشرائح واألفالم الشريطية / الثابتة". 

الىت تشمل احملاكاة واإلعادة -عينات البصرية ا١تستخدمة يف أنشطة الكالموتقوم ا١ت
بالوظائف التالية: تشجيع الطالب على الكالم، تساعد على إجياد  –واالستعمال 

السباق الذى جيعل لكالم الطالب معٌت، توفر ا١تعلومات الىت يستخدمها الطالب يف  
 كالمو.

تعليم ىذه ا١تهارة ٔتا تتضمنو ىذه إعتمادا على ذلك، يشحع ا١تعلم على 
الوسائل من أفكار، ومناقشة ٤تتواىا ووصف مكوناهتا. و٦تارسة كل األنشطة الىت تؤدى 

 إىل اشًتاك ا١تتعلم يف مهارة الكالم. بعض الوسائل التعليمية لتعلم مهارة النطق والكالم:

هنا منظرا يساعد .تشتخدم اللوحات الوبرية لتدريب الدارس على النطق والكالم، ألٔ
 الدارس على تصور ما يتحدث عنو وتشجعو على شرح ما يرى.

.تستخدم األفالم الثابتة يف عرض منظم لسلسلة من االطًتتن أو الصور الىت تعُت ٕ
 الدارس على التعبَت عنالتتابع الزمٌت للقصة الىت يتحدث عنها أو ا١توضوع الذى يدرسو.
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الدارسُت، وجذب انتباىهم وتدريبهم على النطق .تستخدم أيضا قرص الساعة لتعليم ٖ
 ٕ٘وا١تهارات اللغوية األخرى.

 و.اختبار مهارة الكالم
هتدف اختبارات الكالم إىل قياس فدرة الطالب على الكالم ٔتستوباتو ا١تختلفة، 
وقد تكون األسئلة ىنا شفهية أو كتابية. ولكن اإلجابة يف ىذه اٟتالة ال بد أن تكون 

ف االختبار ىو قياس القدرة الكالمية. والقدرة الكالمية ٢تا عدة شفهية ألن ىد
مستويات، أدناىا ىو نطق نص مقروء أو نطق نص مسموع، ويف ىذه اٟتالة ال ينتجع 
الطالب تراكيب من عنده: ينطق فقط ما ىو مكتوب أو مسموع. وا١تستوى األعلى من 

اىن ىو تكوين سلسلة من اٞتمل ذالك ىو تكوين ٚتلة منطوقة. وا١تستوى األعلى من الث
يف عملية كالمية متصلة. وبذار ديكن أن تكون القدرة الكالمية ذات ثالثة مستويات 
على األقل: مستوى النطق مث مستوى تكوين اٞتملة مث مستوى تكوين الكالم ا١تتصل. 

ة، ومن وسائل قياس القدرة الكالمية : اختبار األسئلة مكتوبة، اختبار اإلعادة الشفهي
اختبار التحويل، اختبار األسئلة عن الصورة، احملورة، ا١تقابلة اٟترة، ا١تقابلة ا١توجهة، 

 ٕٙالتعبَت اٟتر.

.اختبار السئلة مكتوبة : ىنا يرى الطالب أسئلة مكتوبة، مث يطلب منو فرديا أن جييب ٔ
 عنها شفهيا.

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

. اختبار التحويل : ىنا يطلب من الطالب أن حيول اٞتمل الىت يسمعها أو يقرؤىا من ٖ
 شكل إىل اخر، مثال من األثبات إىل النفي، من االختبار إىل االستفهام.

                                                           
٘ٚٔعبد اجمليد سيد أٛتد منصور، مرجع سابق، ص: ٕ٘   

.ٖٔٔ(، ص.٤ٕٓٓٓتمد على ا٠تويل، االختبارات اللغوية، )عمان، دار الفالح،
26
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صورة يطلب منو أن يعلق عليها . اختبار األسئلة عن الصورة : تعرض على الطالب ٗ
ْتديث حر. مثال اشرح ما ترى يف ىذه الصورة، وجيوز عن طريقة اإلجابة عن أسئلة 

 ٤تددة.

.اختبار احملاورة : ىنا يئأخذ دور الوالد مثال والطالب اخر دور االبن ويتحاوران حول ٘
 موضوع حيايت ما.

على انفردا ويوجو إليو أسئلة غَت  . اختبار ا١تقابلة اٟترة: ىنا يقابل ا١تعلم الطالبٙ
 ٤تددة.

د أسئلة ٤تددة من قبل. وتسَت ا١تقابلة ‘. اختبار ا١تقابلة ا١توجهة: ىنا يكون ا١تعلم قد أٚ
 وفقا لألسئلة ا١تعدة مسبقا.

. اختبار التعبَت اٟتر: ىنا يطلب ا١تعلم من الطالب أن يتكلم ١تدة ٜتس دقائق يف ٛ
 موضوع حيدد لو.

جيواندنو : إقامة اختبار الكالم تعتمد على مرحلة ا١تتعلم. ومن أشكال التعليم وقال 
يستطيع ا١تدرس أن يستعمل بالطريقة الرادعة أو بالطريقة اٟترة. الطريقة الرادعة مثل 
االختيار بالقصة أو تعبَت النصوص ا١تتقدمة اللسانية أو الكتابية أو ٔتساعدة الصور 

 ٕٚاٟترة فإن ا١تدارس يًتك ا١تتعلم حرا قي التعبَت.اٞتذابة. واما بالطريقة 

 وقال ٤تمد علي ا٠توايل: خيترب الشفهي بعدة الطرق منها: 

.يطلب من الطالب أن يتحدث عن موضوع مألوف لديو. ويقيم على أساس الطالقة ٔ
 والصحة.

 .توجو إىل الطالب أسئلة كتابية أو شفهية تتطلب إجابات شفهية قصَتة.ٕ

                                                           
27
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ن أن تكون األسئلة مسجلة على الشريط ويًتك بُت كل سؤال وآخر وقت  .من ا١تمكٖ
 كاف لإلجابة.

 .تقدم إىل صورة يطلب منو أن يعلق عليها شفهيا يف وقت ٤تدد. ٗ

 ٕٛ.يشًتك طالبان أو أكثر يف ٤تاورة شفهية حول موضوع معُت أو يف ٤تادثة حرة.٘

 المبحث الثاني :  الطريقة المباشرة 
يقة كرد فعل للطريقة )النحو والًتٚتة. وقد ابتكرىا فرنسو جوان نشأت ىذه الطر  

م، وهتتم ىذه الطريقة با١تهارات الشفوية، و ىف ىذه الطريقة يتعلم التلمذ ٓٛٛٔىف عام 
اللغة بنفس الطريقة الىت يكتسب هبا الطفل لغتو األم، و ٗتتلف ىذه الطريقة كثَتا عن 

 ٜٕ(.الطريقة السابقة )النحو والًتٚتة

م .، والعامل األ١تاىن  ٜٛٓٔ-ٕٙٙٔ) L.Sauveurو كما كان منهم ل. سوفَت 
م.. وقد ٖتمس ىؤالء و غَتىم من أنصار ىذه ٜٓٛٔ-ٗٛٛٔ) F.Frankeف.فرنك

ا١تبادئ إىل إدخال ىف ا١تدارس الرٝتية ىف كل من فرنسا وأ١تانيا بشكلها األخَت الذى 
  ٖٓعرف بالطريقة ا١تباشرة.

أما ىف الواليات ا١تتحدة األمريكية قإن ىذه الطريقة قد عرفت من خالل 
٢تا ىف مدارس  Charlez Berlitzتطبيقات كل من سوفَت وما كسميلُت و تشارلز بَتليتز 

 Berlitzٕتاربة لتعليم اللغة، بيد أنو تعرف بالطريقة ا١تباشرة وإمنا عرفت بطريقة بَتلتز 
نصار ىذه الطريقة اللغوى البنيوي ا١تعروف أوتو سيرب صاحب ىذه ا١تدرسة، وكان من أ

                                                           

٤ٔٙ٘تمد علي ا٠توايل، مرجع سابق، ص. 28  
ٕ٘-ٔ٘م.  ٕٜٜٔالتطبيقى )جدة : دار حضر ٤تمد حضر عارف وأنوار النقشبندى. مقدمة ىف علم اللغة  ٜٕ  

ٓٙم(ٕٕٓٓعبد العزيز العصيلي.طرائق تدريس اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرى )الرياض: 30
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 Haroldم. ، واللغوى تطبيقى ىارولد با١تر  ٖٜٕٗ -ٜٙٛٔ Otto Jespersenسُت 

Palmer .ٖٔ 

 مدخل الطريقة المباشرة  -أ
 تستند ىذه الطريقة إىل عدد من ا١تدخل من أمهها :

أن الطريقة الىت يتم هبا تعلم اللغة العربية تتماثل مع الطريقة الىت تعلم الفرد هبا لغتو  .ٔ
 األوىل. 

 Associontionsit. يستند تعلم اللغات إىل نتائج دراسات علماء النفس الًتابطُت ٕ

psychology  

بط بو ىذه . ىف ضوء ا١تنطلقُت السابقُت ينبغى تدريس اللغة أصواتا وٚتال ىف طبيعى ترتٖ
األصوات واٞتمل ٔتدلوالهتا سواء عن طريق ٕتسيد الفعل من ا١تعلم أو لعب الدور أو عن 
طريق إحضار عينة من األشياء الىت تدل عليها الكلمات وذالك بالطبع ىف حدود البيئة 

 الىت يتحرك الدراس فيها.

صورة ٦تاثلة لتعلم  ىذه ا١تنطلق نفسو يتمشى مع ما سبق تقريره من أن تعلم اللغة الثانية
اللغة األوىل. والطفل كما نعلم يتعلم اللغة عن طريق الربط ا١تباشر بُت األشياء وما يطلق 
عليها من أٝتاء. أي بُت االسم و ا١تسمى. ىذه العالقة ا١تباشرة ىي الىت أعطت ىذه 

 ريقة اٝتها )الطريقة ا١تباشرة..طال

الطبيعى ىف تعلم مهارات اللغة ىو كما . يًتب على ىذىا١تنطلقات أيضا أن الًتتيب ٗ
فالكالم فالقراءة فالكتابة. ليس معٌت ىذا أن الفرد ينتظر بال قراءة حىت  يلى : االستماع

ينتهى الكالم. وإمنا ا١تقصود هبذا الًتتيب أن الفرد ال يكتب إال ما قرأ، وال يقرأ إال 
 ٕٖليو. إمانطق، وال ينطق إال ما استمع ٌ 
                                                           

ٔٙمرجع نفسو  ٖٔ    
رشدي أٛتد طعيمة، ا١ترجع ىف تعليم اللعة العربية للناطقُت بلغات األخرى )جامعة أم القرى : بدون السنة ٕٖ  
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 الطريقة المباشرة . أىداف وسمات ب
.ا٢تدف من تعلم اللغة وفقا ٢تذه الطريقة ىو االتصال هبا مع الناس بشكل طبيعى ٔ

 عفوى

 .اٟترص على أن يقرد تعلم اللغة ا٢تدف إىل التفكَت هبا ىف أقصر وقت ٦تكنٕ

.االىتمام بتعلم ا١تفردات واٞتمل الشائعة ىف ٤تيط الطالب وا١ترتبطة ْتاجتو اليومية ىف ٖ
 ا١تدرسة مث ىف ا١تًتل مث االنطالق إىل اٟتياة العامة

 .االىتمام بتقدًن العبارات واٞتمل اٞتاىزة من خالل  سياقات طبيعية شائعة٘

. التدرج ىف تقدًن ا١تادة اللغوية من احملسوس إىل اجملرد  ومن ا١تعلوم إىل اجملهول ومن ٙ
 السهل إىل الصعب ومن البسيط إىل ا١تعقد

 الكلمات من خالل ا١ترادفات، وتعليم العبارات واٞتمل من خالل الصور .بيان معاىنٚ
 واٟتركات والتمثيل وليس عن طريق الشرح أو الًتٚتة

. التدريس القواعد مباشرة بل يتوصل إليها ا١تتعلم بنفسو من خالل األمثلة والنصوص ٛ
 ا١تقروءة ا١تواقف الطبيعة.

اللحظة األوىل واستبعاد اللغة األم أو أي لغة  االلتزام باستعمال اللغة ا٢تدف منذ  .ٜ
 وسيطة ، واالعتماد على كثرة القراءة من نصوص سهلة ومكتوب باللغة ا٢تدف.

. إعطاء ا١تتعلمُت فرص كافيا ١تمارسة اللغة ا٢تدف داخل الفصل ، وأن يكون  ٓٔ
 كالمهم أكثر من كالم ا١تعلم.

 . اجراءات الطريقة المباشرةج
ا١تعلم الفصل يسلم على الطلبة ويسأ٢تم عن درس اليوم فَت دين عليو . عندما يدخل ٔ

 باللغة ا١تستهدمة.
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 . يستمر ا١تعلم ىف طرح األسئلة ويقوم أحيانا باصدار بعض األوامر التطبيقية.ٕ

ينتقل ا١تدرس تدرجييا با١تواقف اللغوية إىل أشياء توجد ىف ا١تدرسة مث ىف البيئة احمللية  .ٖ
 ٖٖسة.ىف خارج ا١تدر 

. على ا١تعلم بقدر األمكان أن يستعد ٘تاما استحدام اللغة األم للطالب ىف حجرة ٗ
 لبدراسة.

.يقدم ا١تعلم ا١تفردات اٞتديدة ويشرح معانيها مستعينا بالصور أو الرسوم و غَتىا ٦تا ٘
 يقع ٖتت نظر التلمذ.

القدرة على . يستحدم ا١تعلم كل اٟتيل والوسائل واألساليب الىت تساعد على منو ٙ
 اإلستماع والكالم ، كما أن ىذه الطريقة ال تغفل تنمية القدرة على القراءة والكتابة.

 . بعد تدريس الكلمات يطلب ا١تعلم من التلمذ أن يقرأوا النص من الكتاب ا١تقرر.ٚ

 . قرأ ا١تعلم النص ٚتلة ٚتلة ويردد التلمذ خلقو ٚتاعيا.ٛ

و ا١تعلم بعض ا١تعلم بعض األسئلة حول النص . ىف هناية اٟتصة يوجد ا١تعلم يوجٜ
 ٖٗوالتلمذ جييبون باللغة ا١تستهدمة.

 . وسائل الطريقة المباشرةد
إن من الضرورى أن يستفيد ا١تعلم من الوسائل فة التدريس عموما وتدريس اللغة 

 خصوصا . ومن بعض الوسائل ا١تعينة مايأتى:

 . السبورة ٔ

 منها : ٣ٖ٘تاالت ٥تتلفةتقدم السبورة عونا كبَتا فة 
                                                           

ٔٙ-ٓٙالعصيلى ، مرجع نفسو عبد العزيز ٖٖ  
(ٜٔٛٔ.)بَتوت :ٔصالح عبد اجمليد العرىب. تعلم اللغة اٟتية ةتعليمها بُت النظرية والتطبيق.ط.ٖٗ  
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 أ. يكتب ا١تعلم الكلمات اٞتديدة ومعانيها 

 ب. يكتب ا١تعلم الًتاكيب اٞتديدة 

 ج. يكتب ا١تعلم األسئلة لقصد ٘ترين أو اإلختبار 

 د. يستخدم ا١تعلم السبورة لرسم األشكال لقصد التوضيح 

 رى ه. يستخدم التلمذ السبورة ىف ا١تسابقات أو أية أغراد تعليمية أخ

 . الكتاب ا١تدرسى ٕ

يعترب الكتاب ا١تدرسى وسيطا من وسائط التعليم، وليس ا٢تدف األسسي منو بانسبة 
للطالب أن يستوعب ما ورد فيو من معلومات ومعارف حيفظها فقد، بل للكتاب 
ا١تدرس وظائف عدة منها : أن يقدم ا١تعرفة العلمية للطالب ىف صورة منظمة فيساعدىم 

، وادراك الًتابط بُت أجزائها ، وللكتاب ا١تدرسى دور اساسى ىف على استيعاهبا
ٕتديدموضوعات الدراسة ومداخل تدريسها و أساليب تقوًن التلمذ ىف ٖتصسيل ىذه 

 ا١توضوعات.

 . الصور والرسوم ٖٓ

منذ أكثر من تسعة وثالثُت قرنا استحدام العرب الصور والرسوم و ا٠تطوط البيانية  
ابتهم العلمية واألدبية وىف كتب الًتث العرىب اإلسالمى كان كوسائل إيضاح ىف كت

استخدام العرب الصور ىف إيضاح القصص وا١تسائل العلمية على السواء شائعا ومعروفا، 
وأخذ استخدام الصور و الرسوم ىف تدريس اللغة األجنبية يتزايد ويتاظم منذ أوائل القرن 

 ٖٙيم اللغة األجنبية. العشرين مع ظهور الطرائق ا١تباشرة ىف تعل

                                                                                                                                                               
ٔٚٔم(ٕٜٛٔ.)الرياض:ا١تملكة العربية السعودية، ٤ٕتمد على ا٠توىل، أساليب تدريس اللغة .ط.ٖ٘  
(مٜٜٙٔ.)القاىر: دار ا١تصرية اللبنائية،ٖ.ط.حسن شحانة. تعلبم اللغةالعربية بُت النظرية والتطبيقٖٙ   
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والصورة التعليمية ىي العامل ا١تشًتك األساسى ىف الغالية العظمى من العروض الضوئية، 
والعروض ا١تباشرة، والكتب ا١تدرسة، لذالك فهي إحدى دعامات أي نظم تعليمى، 

 ولكى يتضح دور الصورة ىف التعليم األساسي ينبغى التعرض لبعض اٞتوانب ا١تهمة فيها، 

 تها بالًتبية األساسية.وصل

 . نظرة تقويمية الطريقة المباشرةه
. تعد الدراس بشكل سريع للتعبَت عن نفس باللغة األجنبية ىف مواقف مل تعد بشكل ٔ

جيد لتكون ىادفة، ٦تا جيعل الدراس دييل إىل تنمية طالقتو اللغوية دون دقة،  ودييل إىل 
 لغتو األم. إدخال كثَت من ا١تفردات األجنبية ىف تراكيب

. قد ال تصلح للكبار ألنو رٔتا ال ديكن خلق ظروف تعلم اللغة اللغة القوامية ىف حجرة ٕ
الدراسة مع الكبار، فالطالب الكبَت قد كون بالفعل عادات اٟتديث بلغنو الوطنية 
بشكل خيتلف عن الصغَت، وىذه العادات ٖتدد حتما ظروفا ٥تتلفة لتعلم اللغة 

 ا١تستهدمة.

تراعى الفروق الفردية بُت التلمذ ، فعندما يطلب من التلمذ ىف حجرة الدراسة . ال ٖ
الربط بُت عبارة من اللغة ا١تتعلمة وا١تواقف أو العكس، فإن الطالب الذكى القادر على 
االستدالل ىو الذى يستطيع الربط و االسنفادة ومن ىنا ٧تد أن التلمذ األقل ذكاء 

ومن ىنا ٧تد أن التلمذ ىف الفصل الواحد خيتلفون فيما فيصاب باالرتباك و اإلحباط، 
 بينهم اختالفا بينا ىف درجة ٖتصيلهم للغة.

. ال تسمع بتكوين القدرة على اإل١تام بثروة لفظية واسعة إذا كان ا١تواقف ا١تخصص ٗ
لتعليم اللغة احملدودا، باإلضافة إىل أن الًتكيز على استخدام اللغة األجنبية واالقتصار 

يها وعدم اللجوء إىل غَتىا قد يؤدى إىل ضياع وقت طويل وٙتُت، وىذا اذاكان الوقت عل
 متاحا، أما مع ضيق الوقت فتصبح ا١تشكلة أكثر صعوبة وتعقيدا.
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. تلقى بأعباءكثَتة على كاىل ا١تعلم، فهي تتطلب منو أن يكون طليق اللسان، ملما ٘
اىن بوسائل ٥تتلفة دون االلتجاء باللغة إل١تاما كامال حىت يستطيع ان يوضح ا١تع

 ٖٚالستخدام اللغة القومية للطالب.

 . مزايا الطريقة المباشرةو
 وأما مزايا من الطريقة ا١تباشرة فهي مايلي: 

 .أكدت ىذه الطريقة على اٞتوانب السمعية الشفهية ىف تعليم اللغة.ٔ

ا١تواقف اللغوية .اىتمت با١تعٌت واٞتوانب الطبيعى من اللغة، ونبهت إىل خطورة ٕ
 االجتماعية ا١تصنوعة، الىت ال تؤدى إىل تعلم حقيقي.

. نادت بتكييف األنشطة داخل حجرة ا١تدرسة، وٖتويل الفصل إىل جو شبيو باٞتو ٖ
 العام ىف بيئة اللغة ا٢تدف.

. شجعت التلمذ على التفكَت باللغة ا٢تدف الذى ىو أرقى مستويات التعلم، وحذرت ٗ
 غالبا ما تقود إىل التداخل اللغوى. من الًتٚتة الىت

. كثَت من أنشطة ىذه الطريقة يساعد على بناء الكفاية اللغوية إذا طبقت تطبيقا ٘
 سليما.

. اإلىتمام بالنحو الوظيفي و اختيار الكلمات والعبارات واٞتمل الشائعة، وتقدديها ٙ
سليمة، ويشجع ا١تتعلمُت باألساليب ا١تتدرجة، يساعد ىف فهم اللغة واستعما٢تا بطريقة 

 على االستمرار فىالربنامج.

. يعتقد أن عدم تصحيح األخطاء اثناء الوقوع فيها جانب إجياىب ومطلوب ىف مرحلة ٚ
 اللغة، ألنو يشجع ا١تتعلم والتواصل باللغة ا٢تدف، ويقود إىل مزيد من الطالقة اللغوية.

                                                           

  37 ٤ٚٙتمود كامل النقاة و رشدي أٛتد طعيمة ، مرجع سابق، 
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 .  عيوب الطريقة المباشرة  ز
 باشرة فهي ما يلى: وأما عيوب الطريقة ا١ت

.االعتقاد بأن األجنىب يستطيع تعلم اللغة الثانية بالطريقة الىت يكتسبها الطفل لغتو ٔ
 واغفال الفروق بُت ا١تتعلمُت ىف اٟتالتُت.   األم، وتلك مغالطة صرحية

 . افًتضت الطريقة أن ٣ترد نقدًن اللغة ا٢تدف باألساليب الىت رٝتتها ومنع ٕ

ذ من الًتٚتة أو اٟتديث باللغة األم، ومنع تداخل اللغة األم ىف اللغة ا١تعلمُت والتلم
ا٢تدف، وىذا األسس غَت سليم ألن للتداخل أسبابا أخرى كثَتة، تتصل بالتفكَت و 
التشئة االجتماعية والثفافية للمتعلم، وىذه األمور ال ديكن التحكم فيها وال عز ٢تا عن 

 شخصية ا١تتعلم.

يقة على ٕتنب الًتٚتة ما جيعل ا١تعلم ٤تصورا ىف مفردات و . أكد أصحاب الطر ٖ
 عبارات وتراكيب ٤تدودة و٤تسوسة.

التعليم هبذه الطريقة حيتاج إىل معلم ذى كفاءة عالية ىف اللغة ا٢تدف مع مهارة ىف  .ٗ
 التعامل مع التلمذ وقدرة على توزيع األدوار عليهم.

١تواد اللغوية واألنشطة الصفية، ألن ىذه . ا١تعلم ال يشعر باٟترية ىف التصرف ىف ا٘
 األمور ٤تددة لو ىف ا١تنهج والكتاب ا١تقرر.

. اىتمام أصحاب ىذه الطريقة بالطالقة، ومطالبة ا١تتعلم باٟتديث و اإلجابة عن ٙ
األسئلة، كل ذالك رٔتا يؤدى إىل تعلمى شكلى خاطئ حيث يضطر الطالب إىل 

فيقبلها ا١تعلم، ٖتقيقا ١تبدأ)الطالقة أىم من استعمال عبارات وٚتل بطريقة خاطئة 
 الصحة..
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.ىذه الطريقة ال تضلح للفصول الدراسية ذات األعداد الكبَتة من التلمذ، بل ينبغى ٚ
 أال يعتدى عدد طالب الفصل ٜتسة عشر طلبا.
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 الفصل الثالث

 منهجية البحث

منهج البحث-أ  

 Quantitative))ا١تدخل الكمى ا البحثدم الباحثة ىف كتابة ىذخستت

Approach ويستعمل الباحثة التجرىب .((Eksperiment Research والبحث التجرىب ..
يبحث عن العالقات بُت ا١تتغَتات )العوامل. الصحيحة ٟتصول التعميم 

(Generalization.ٖٛ  وقال أٛتد يعترب ا١تنهج التجرىب أقرب مناىج البحوث ٟتل ا١تشاكل
بالطريقة العلمية. ىو ٤تاولة للتحكم ىف ٚتيع ا١تتغَتات والعوامل األساسية باستثناء 
متغَتات واحد. حيث يقوم الباحث بتطويعو أو تغيَته هبدف ٖتديد وقياس تأثَته ىف 

  ٜٖالعلمية.

والعامل  (Independent Variable)مل ا١تستقل يتكون ا١تنهج التجرىب من العا
، فالعامل ا١تستقل ىوالعامل الذى نريد أن نقيس مدى  (Dependent Variable)التابع 

تأثَته على ا١تواقف، أو العامل الذى يريد الباحث أن يقيس أثره على ا١تتغَت التابع. وأما 
ستقل. ويسمى العامل التابع أيضا العامل التايع ىو العامل الذى بنتج عن تأثَت العامل ا١ت

  ٓٗالعامل الناتج أو ا١تتغَت الناتج.

الباحثة ىف ىذا البحث بتصميم االختبار القبلى والبعدى ىف ٚتاعة واحدة  تقام
The One Group فهذه التجربة ٗتص ٚتاعة واحدة، فإن الباحث يضيف عامال واحدا ،

                                                           
3
8Bambang Setiyadi, metodologi penelitian untuk pengajaran bahasa asing, (yogyakarta: Graha 

Ilmu, 2006., hlm 125. 
ٕ٘ٚ،ص ٙ.م، طٕٜٛٔالكويت، وكالة النطبوعة عبد اهلل حرمى، )أٛتد بدر، أصول البحث العلمى ومناىجو،  ٜٖ  
ٕٚٚا١ترجع نفسو، ص  ٓٗ  
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يانامن الفرد.، مث يقوم بقياس التغيَت من اٞتماعة )وأح –أو يطرح ىذا العامل  -معروفا
 ٔٗالناتج إذا كان ىناك تغيَت.

 مجتمع البحث وعينتو وأسلوب اختيارىا -ب
إن اجملتمع ىف ىذا البحث ىو ٚتيع الطالبة للفصل الثاىن ىف مدرسة "الرفاعى"  

. وعينة البحث الىت ٕٚٔٓ/ٕٙٔٓا١تتوسطة األىلية كوندانج لكى ىف السنة الدراسية 
سيعرضها الباحثة ىم الطلبة للفصل الثاىن ٔتدرسة "الرفاعى" ا١تتوسطة األىلية كوندانج 

لبة اىل فصلُت ٥تتلفُت ومها الفصل "أ" والفصل طالبا. تقسم الطٛٙلكى وعددىم 
طالبا، وفصل  ٖٓوعددىم   control class"ب". ويسمى فصل "أ" ٔتجموعة الضابطة 

 طالبا. ٖٓوعددىم   eksperiment class"ب" ٔتحموعة التجربة 

 متغيرات البحث-ج
 متغَتات البحث الىت استطاع الباحثة أن يصل إليها تنقسم كالتاىل:  

 تغَت ا١تستقل ا١ت-ٔ

َت ا١تستقل ىف غىو العامل الذى يريد الباحثة أن يقيس أثره على ا١تتغَتالتابع، وا١تت 
 ىذا البحث ىو ىف الطريقة ا١تباشرة تعليم مهارة الكالم. 

 ا١تتغَت التابع -ٕ

ىو العامل الذى ينتج عن تأثَت العامل ا١تستقل ويسمى أيضا العامل الناتج أو  
وىف ىذا البحث ىو نتيجة التعلم لدى الطلبة قبل تطبيق الطريقة  ا١تتغَت الناتج،

 ا١تباشرةوبعد تطبيقها.
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ٖٕ 
 

 
 

 أدوات البحث-د
أما الطريقة الىت يستحدمها الباحثة ٞتمع البيانات وا١تعلومات ىف ىذه الدراسة  

 فهي كما يلى : 

 ا١تالحظة ا١تباشرة  .ٔ
البيانات، وىناك معلومات ديكن تعترب ا١تالحظة ا١تباشرة وسيلة مهمة من وسائل ٕتميع 

للمالحظة تستخدم عادة لفهم الظواىر  ٕٗللباحثة أن ٖتصل عليها بالفحص ا١تباشر.
وأمناط السلوك واتصال الفرقة طبيعيا والبحث ىف السلوك الفردى وعملية وقوع اٟتوادث 

  ٖٗالىت تستطيع مالحظتها ىف ا١تواقف أو ا١تواقف الوضيعية.

ويقوم الباحثة هبذه ا١تالحظة للحصول على البيانات الىت تتعلق بأنشطة الطلبة ىف عملبة 
التعليم والتعلم، وإ٧تازات الطلبة الذين يتعلمون با١تدخل الطبيعى، وتقام ىذه ا١تالحظة 

 من حالل عملية التعليم والتعلم. 

 ستبانة اال .ٕ
ت عن الظروف واألساليب القائمة االستبانة أداة للحصول على اٟتقائق وٕتميع البيانا

بالفعل.  ويعتمد االستبانة على اعداد ٣تموعة من األسئلة ترسل لعدد كبَت نسيبا من 
أفراد اجملتمع حيث ترسل ىذه األسئلة عادة لعينة ٦تثلة ٞتميع فئات اجملتمع ا١ترادفحص 

 ٗٗآرائها.

 

 

                                                           
ٖٗ٘أٛتد بدر،ا١ترجع نفسو، ص  ٕٗ  
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 االختبار .ٖ
كتابية أو صور أو رسوم. اعدت االختبار ىو ٣تموعة من ا١تثَتات )أسئلة شفوية أو  

لتقيس بطريقة كمية أو كيفية سلوكاما، واالختبار يعطى درجة ما أو قيمة ما أو رتبة ما 
للمفحوص، وديكن االختبار ٔتجموعة من األسئلة أو جيهاز معُت، وتستخدم 
االختبارات ىف القياس والكشف عن الفروق بُت األفراد والفروق بُت اٞتماعات والفروق 

 ٘ٗ األعمال.بُت

واإلخنبار أيضا ىو أداة القياس الذى يقدم على شكل أسئلة متتالية أو موضوعية، 
شفهية أو ٖتريرية، نظرية أو عملية، ويطلب من ٣تتمع البحث أن جييب عنها أو يقوم 

  ٙٗبتنفيذ ا١تهمة الىت تطلب منو.

وتعطي تستخدم الباحثة ٢تذا البحث ىو االختبار القبلي واالختبار البعدي، 
الباحثة االختبار القبلي واالختبار البعدي للمجموعة التجربية باستخدام طريقة الطبيعية 

 وللمجموعة الضابطة بدون استخدام طريفة الطبيعية.

وىذا االختبار تستخدمو الباحثة إلكشاف ضبط التالمذ ٨تو مادة التدريس 
ة التعلم والتعليم وأيضا ١تعرفة مدى تطورىم أوعدمها من جهة كالمهم يعد إقام

 باستخدام ىذه الطريقة وبعد ٘تام الدور.

ولتحليل كفاءة التالمذ يف مهارة الكالم فاستخدم الباحثة ا١تعيار النقاط أو 
العناصر األربعة تتكون على ا١تعايَت اليت تستخدم لقياس مهارة الكالم، وىذه ا١تعاير كما 

 يلي: 
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 (ٔ)الجدول 

 الكالممعيار االختبار في مهارة 

 أوال: النطق

 الدرجة المعايير الرقم
 ٕ٘ مفهوم ٘تاما مع وجود لكنو أحنبية خفيفة ٔ
 ٕٓ مفهوم غَت بعيد مع وجود لكنو واضحة ٕ
 ٘ٔ األخطاء الكثَتة يف النطق وتقود إىل سوء الفهم ٖ
 ٓٔ الديكن فهمو لكثرة أحطاء النطق ٗ

 

 ثانيا : التراكيب

 الدرجة المعايير الرقم
يرتكب أخطاء ٨توية وصرفية قليلة جدا ال تؤثر يف فهم  ٔ

 ا١تعٌت 
ٕ٘ 

 ٕٓ مع كثرة أخطاء النحوية ديكن فهم ما يعينو ٘تاما ٕ
 ٘ٔ تسبب أخطاؤه النحوية يف عدم فهم ا١تعٌت أحيانا ٖ
 ٓٔ إال قليل بسبب األخطاء النحوية –يصعب ما يقول  ٗ

 

 ثالثا : المفردات اللغوية

 الدرجة المعايير الرقم
 ٕ٘ يستخدم نفس ا١تفردات اليت يفضلها أىل اللغة  ٔ
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يستخدم ألفاظا غَت معربة أحيانا ولكن معٌت ما يقول  ٕ
 مفهوم ٘تاما

ٕٓ 

يست خدم بعض األلفاظ ا٠تاطئة ٦تا تسبب يف عدم  ٖ
 وضوح معٌت بعض فقرات حذيثة

ٔ٘ 

 ٓٔ قلة ا١تفردات واستخدامو يف غَت السياق ا١تناسب ٗ
 

 رابعا : التعبير 

 الدرجة المعايير الرقم
 ٕ٘ يتحدث بطالقة كأىل اللغة  ٔ
 ٕٓ استطاعة التعبَت ٘تاما عما يريد مع بعض الًتد والتكرار ٕ
 ٘ٔ كثرة الًتدد والبطاء الشديد وقد يصعب فهم ما يقول ٖ
كثرة الًتدد وصمتو يف زمن طويل حىت يصعب فهم ما  ٗ

 يعينو
ٔٓ 

 

 (ٕ)الجدول 

 ٚٗنتيجة اختيار الكالم من حيث نقطو

 النسبة الئوية الدرجات التقدير الرقم
 %ٓٓٔ-%ٓٛ ٓٓٔ-ٓٛ جيد جدا ٔ
 %ٜٚ-%ٓٚ ٜٚ-ٓٚ جيد ٕ

                                                           
سمعية الشفهية يف تعليم مهارة الكالم )ْتيث ٕترِب يف مدرسة السلفية الشافعية ا١تتوسطة اإلسالمية فعالية استخدام طريقة الٚٗ 

 جومبانغ( جوى الشرقية
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 %ٜٙ-%ٓٙ ٜٙ-ٓٙ مقبول ٖ
 %ٜ٘-%ٓ٘ ٜ٘-ٓ٘ ناقص ٗ
 %ٜٗ-%ٓٓ ٜٗ-ٓٓ ضعيف ٘

 

 مصادر البيانات  -ه
اللغة العربية ىف الفصل إن مصادر البيانات ىف ىذا البحث ىو الباحثة ومعلم  

الثاىن وٚتيع التلمذ ىف الفصل الثاىن مدرسة "الرفاعى" ا١تتوسطة األىلية كوندانج لكى 
 .ٚٔٓٔ/ٕٙٔٓماالنج السنة الدراسية 

 أسلوب تحليل البيانات   -و
يستحدم الباحثة ىف ىذا البحث الطريقة الكمية بالكتغَتات، ويستعمل الباحثة  

.، و أما التحليل Analysis statistic inferensial))فبها التحليل اإلحصائ االستدالىل 
.، أى اختبار ٚتاعة صغَتة Sampling))اإلحصائ االستدالىل فهو يتضمن عملية ا١تعاينة 

. ا١تختارة منو على أن تكون النتائج النهائية Popilation or Univers))٘تثل اجملتمعالكبَت 
 ٛٗتقربية وداخل حدود ٤تسوب إحصاليا.

ويستحدم الباحثة ا١تقياس ا١تعدل لتحليل نتائج االختبار القبلى واالختبار البعدى 
اللذين يقامان ٢تذا الفصل، مث ١تعرفة الفعال من االختبار القبلى واالختبار البعدى 

 .t-test)).باختبار Trearment))مل الباحثة ىف ٖتليل البيانات اإلحصائية احملصولة فيستع

اإلحصاء ديدنا بوسيلة فعالية لوصف البيانات وا١تعلومات الىت ٕتمعت أثناء الدراسة. ىذا 
وتصنف البيانات اإلحصائية سلوك اٞتماعة أو صفات اٞتماعة، وذالك بناء على دراسة 

                                                           
ٖٗٙ-ٖٖٙأٛتد بدر، ا١ترجع نفسو، ص  ٛٗ  
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عن طريق  (Generalization)الفردية. وديكن الوصول إىل التعميماتعدد من اٟتاالت 
 ٕتميع ا١تالحظة والقياسات لعدد من تلك اٟتاالت.

  

 
 

MD  =)متوسط اال٨تراف بُت اإلختبار ين من )القبلى والبعدى 

XD   =فروح اال٨تراف مع متوسط اال٨تراف  

N      =عدد أفراد العينة 
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 الرابع الفصل

 ومناقشتها وتحليلها البيانات عرض

  تاريخية نبذة:  األولى المبحث

 الجغرافيا المواقع.أ
 لكى كوندانج بقرية ماالنج منطقة ىف األىلية ا١تتوسطة الرفاعى مدرسة تقع

 .الشرقية جاوا ٤تافظة ماالنج

 التأسيس تاريخ.ب
 شهر من عشر ٙتانية التاريخ ىف لكى كوندانج ا١تتوسطة الرفاعى ا١تدرسة أنشأت

 اٛتد الكرًن الشيخ أنشأىا. ميالدية وتسعُت واثنان وتسعمائة ألف سنة اكتوبَت
-ٕٜٜٔ سنة منذ يصنع اٟتاج ا١تدرسة ىذه رئيس البداية ىف و. اٟتاج ٚتخشرى

 .األن حىت مٕٙٓٓ الرفاعى صلحان كالرئيس بدلو سنوات عشرة ثالثة وبعد مٕٙٓٓ

  المتعلمين حلة. ج
 الدراسة للسنة ماالنج لكى كوندانج ا١تتوسطة الرفاعى ا١تدرسة طلبة عدد يبلغ

 طالبة، ٕٓٔ حواىل من األوىل الفصل طلبة ويتكون.طالبة ٜٕٙ حواىلٕٚٔٓ-ٕٙٔٓ
 وعدد. طالبة ٜ٘ حواىل الثالث الفصل طالبة ٜٓ حواىل الثاىن الفصل طالبة ويبلغ

 فصول، ٖ عدده األوىل الفصل من تتكون فصال، ٛ ا١تدرسة ىذه ىف للدراسة الفصول
. اآلتى اٞتدول ىف كما فصول، ٕ عدده الثالث الفصل فصول، ٖ عدده الثاىن الفصل

 للسنة ماالنج لكى كوندانج ا١تتوسطة الرفاعى مدرسة طلبة لعدد جدول يلى وفيما
 . ٕٚٔٓ/ٕٙٔٓ الدراسة
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 (ٔ )الجدول

 الدراسة للسنة ماالنج لكى كوندانج المتوسطة الرفاعى مدرسة طالبات عدد
ٕٓٔٙ/ٕٓٔٚ 

 عدد الطلبة الفصل رقم
ٔ  

 األول

 

A 
ٖٚ 

ٕ  

B 
ٖٗ 

ٖ  

C 
ٖٜ 

 ٕٓٔ المجموعة
ٔ  

 الثاني

 

A 
ٖٓ 

ٕ  

B 
ٖٓ 

ٖ  

C 
ٖٓ 

 ٜٓ المجموعة
ٔ  

 الثالث
 

A 
ٖٓ 

ٕ  

B 
ٕٜ 

 ٜ٘ المجموعة
 

 المعلمين حالة. د
  ا١تدرسُت حالة مدرسة، و مدرسا ٖٙ عندىم فيبلغ ا١تدرسة ىذه ىف ا١تدرسون أما

 .ٕٚٔٓ/ٕٙٔٓ الدراسية للسنة ماالنج لكى كوندانج ا١تتوسطة الرفاعى مدرسة ىف
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 ٕالجدول 

 المدرس في المدرسة الرفاعي المتوسطة كواندنج لكى ماالنج

 مادة التعليم المدرس/المدرسة الرقم
 أخالق لؤلؤ ٔ
 الًتيية الدين اإلسالم ٤تمود ٕ
 علم اجملتمع شيفول ٖ
 الرياضة شيفل فناين ٗ
 اللغة اإلندونيسيا نكتا نئمة ٘
 علم اإلقتصادي تريراواتى ٙ
 الرياضية دانك فوفيتا ساري ٚ
 اللغة العربية /النحو نور ليال عزيزة ٛ
 أخالق وشياتر رزقة ٜ

 الصرف ىليا موّدة ٓٔ
 الفقو دياحخبلحا  ٔٔ
 الًتبية الدين اإلسالم عبدا٠تالق ٕٔ
 الثقافة ٥تيد حانف ٖٔ
 الًتبية الدين اإلسالم ٤تمد خَت ا٢تدى ٗٔ
 اللغة اإلنزيا أٜتد الراف ٘ٔ
 العلوم الطبيعية ٚتيةالليل ٙٔ
 تكنولوجي ا١تعلومات واالتصاالت إيرلينا إيك ٚٔ
 الرياضية سيف األنوار ٛٔ
 اللغة افندونيسيا إيك فراستيوا ٜٔ
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 الًتبية البدنية والصحة كاجات ٕٓ
 اٞتنسية الًتبية األسرية بوراىن ٕٔ
 التاريخ آنس مفلخة ٕٕ
 اللغة اإلندوانيسيا لينا بدق ٖٕ
 اللغة اإل٧تلزيا جندي فوتري ٕٗ
 اللغة اإل٧تلزيا دافت أ٥تم ٕ٘
 اإل٧تلزيا اللغة سرى فًتياىن ٕٙ
 اٟتاسوب إرفا سيف اهلل ٕٚ
 الًتبية الدين اإلسالم ىاننور عزة ٕٛ
 العلوم االجتماعية أدى ودياطا ٜٕ
 اللغة اإلندونيسيا صفي اهلل ٖٓ
 الرياضية خَت اآلمُت ٖٔ
 فزيا فتح العلوم ٕٖ
 ٤تافظة دياسفن أنندا ٖٖ
 اللغة العربية فرح الندين ٖٗ
 تطوير الذات لالبن طريق العزيز ٖ٘
 تطوير الذات للبنات خلفة السعدية ٖٙ

 

 الدراسية المواد حصص وتوزيع الدراسى المنهج. ه
 الدراسى ا١تنهج على ماالنج لكى كوندانج ا١تتوسطة الرفاعى ا١تدرسة تعتمد 

 ا١تنهج ىذا تنفيذ وىف. إندونيسيا ٚتهورية الدينية الشؤون وزارة قررهتا الىت ٕٗٓٓ
. ٕٙٓٓ/ٕٗٓٓ ا١تدرسي للمستوى الدراسى با١تنهج مايسمى ا١تدرسة ىذه صممت

 ٓتصصها ا١تتوسطة ا١تدرسة ا١تستوى على الدراسية ا١تواد على ٖتتوى الدراسية ا١تناىج ىذه
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 الثمنية رؤيتها ىف تتمثل تعليمية أىداف ا١تدرسة ٢تذه. الدراسية ا١تواد من مادة لكل ا١تقررة
 الكردية واألخالق( الًتبوى لاجملا) العلوم نوعية ترقية  إىل يتجو الذى التعليم تنفيذ: ىي

 الشؤون ٣تاالت ىف متوفقُت ليكونوا وتنميتهم األجيال الستعداد قصدا واالجتماعية
 . والفنونالثقافية والتكنولوجيا العلوم و٣تاالت الدينية

 العربية القواعد وىي ا١تدرسة قررهتا ٤تلية دراسية مناىج ىناك ذالك وّتانب
 احملتوى اما. اليومية األوراد وقراءة القرآن وقراءة العرِب ا٠تط وتعليم( والصرف النحو)

 :االتى ذكر كما

 المدرسة ىذه فى الكالم مهارة تعليم. خ
 ىف العربية اللغة يدرسون الذين التالميذ لدى مهمة الكالم مهارة تعليم إن

 ويتم. األخرى اللغوية ا١تهارات تعليمهم أمهية كما اإلسالمية، ا١تتوسطة ا١تدرس مستوى
 ويتضمن أسبوع، كل دراسية حصص( ٖ) ثالثة ىف ا١تدرسة ىذه ىف العربية اللغة تعليم

 ٔتا والكتابة، والقراءة والكالم االستماع مهارة وىي األربع، اللغوية ا١تهارات تعليم فيها
 ا١تدرسة يف الكالم تعليم وأىداف(. العربية اللغة عناصر) والًتاكيب ا١تفردات تعليم فبها

 العامة األىداف ىف تتمثل ماالنج لكى كوندانج األىلية اإلسالمية ا١تتوسطة الرفاعى
 (ٕٗٓٓ الدراسي ا١تنهج توسيع) ٕٚٔٓ الدراسى ا١تنهج قررىا الىت العربية اللغة لتعليم

 ىف ورد كما ا١تدرسة ٢تذه العربية اللغة درس ىف الكالم مهارة تعليم أىداف وأما
 :يلى ما فهي الدراسى، ا١تنهج

 بالنطق واٞتمل والعبارات الكلمات إىل تشَت جهرية قراءة من  الطلبة يتمكن أن -ٔ
 .الصحيح والتنغيم والنرب

 ىف ا١تكتوبة واٞتمل والتعابَت الكلمات معاىن فهم أو استجابة من الطلبة يتمكن أن -ٕ
 .بسيط بشكل ا١تفروء النص
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 النص ىف الثانية أو الرئيسية األفكار فهم أو استجابة من من الطلبة يتمكن أن -ٖ
 . بسيط بشكل ا١تقروء

 الكالم مهارة لتعليم الدراسية المواد. ز
 فهو ا١تواد تلك ٤تتوى وأما ،ٕٙٓٓ الدراسي ا١تنهج على تعتمد ا١تدرسة ا١تواد إن

 االستماع، مهارة وىي األربع ومهاراهتا العربية اللغة تعليم أىداف مع يتماشى
 اللغة يف الكفاءات معايَت يف  األىداف تلك وتتمثل. الكتابة، والكالم،والقراءة،و

 واألنشطة الدراسية، وا١تواد وا١تؤثرات، األساسية، العربية،والكفاءات
 ا١تراحل لكل ا١تدرسة وا١تواد. للدراسة اٟتصة أو والزمان التعليمية،والتقوًن،وا١تصادر،

 ا١تفردات اللغة وعناصر األربع اللغوية ا١تهارات على تشتمل الثالثة الدراسية
 (.القواعد)والًتاكيب

 ح.عرض بيانات المقابلة
تستخدم الباحثة ىذه الطريقة ١تعرفة عملية تعليم مهارة الكالم العرِب يف ا١تدرسة 
"الرفاعى". و تناسب ٔتشكلة البحث ستعاٞتها الباحث وتكفيو ا١تقابلة على من لو 

بية. ٢تذه، ا١تختلصة ١تقابلة نفران. وىم األستاذشيف ا١تسؤول واالىتمام ٔتادة اللغة العر 
 األمل كرئيس ا١تدرسة ومدرسة اللغة العربية ىي األستاذة نور ليال والطلبة الفصل الثاىن.

 ط. المقابلة مع مدرس المدرسة والطلبة 
بعد ا١تقابلة مع رئيس ا١تدرسة، مث أدائتها الباحثة ا١تقابلة مع مدرس اللعة العربية 

م. ويستهدف معرفة عن تعليم اللغة ٕٚٔٓمن مارس  ٖٕاذة نور ليال يف التاريخ األست
العربية خاصة عملية تعليم مهارة الكالم يف ا١تدرسة الرفاعى كواندانج لكى ماالنق. 

 وتتكون من سبعة بنود أسئلة ا١تقابلة.
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 ونفس الشهر. تستهدم معرفة ٕٗوا١تقابلة مع الطلبة الفصل الثاىن فب التاريخ 
البيانات ا١تيدانية عن عملية التعلم والتعليم يف ا١تدرسة الرفاعى الىت حيتاجها الطلبة يف 
عملية التعلم والتعليم. تتكون من ٜتسة نبود أسئلة ا١تقابلة. وستشرح الباحثة لكل بنود 

 األسئلة قي جدول كما يلي  :

 (ٔالجدول )

 توضيح النتائج المقابلة مع المعلم

 البيان األسئلةينود  الرقم 
عملي         ة ال         تعلم والتعل         يم  ٔ

 مهارة الكالم
يعطى ا١تعلم على الطلبة ا١تفردات اٞتديدة من 
الكتاب ا١تدروسة مث تركيب اٞتمل مفيدة، 
يًتجم الطلبة النص القراءة اللغة اإلندوتيسيا إىل 
اللغة العربية شفهيا بإستخدام القواعد النحوية 

خدم الصحيحة، تركيب األسئلة أن يست
االستفهام ا١تتعلق بالنص. مث يأمر ا١تعلم على 
الطلبة أن يعرب أمام الفصل تعبَتا شفهيا حسب 

 فهمهم وبلغاة أنفسهم.
أما أىداف تعليم مهارة الكالم ا١ترجوة يف ىذه  ا٢تدف الدراسية ا١تقرر ٕ

 ا١تدرسة: 
 تشَت جهرية قراءة من  الطلبة يتمكن أن -ٔ

 والنرب بالنطق ملواٞت والعبارات الكلمات إىل
 .الصحيح والتنغيم

 فهم أو استجابة من الطلبة يتمكن أن -ٕ
 ىف ا١تكتوبة واٞتمل والتعابَت الكلمات معاىن
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 .بسيط بشكل ا١تفروء النص
 فهم أو استجابة من من الطلبة يتمكن أن -ٖ

 ا١تقروء النص ىف الثانية أو الرئيسية األفكار
 .بسيط بشكل

يستخدم طريقة أو أساليب يف تعليم مهارة  التعليمطريقة أو أساليب  ٖ
الكالم ىي طريقة التقليدية )الًتٚتة وتعلم 
الفعال واحملادثة(. ومل يستخدم ا١تعلم طريقة 

 الطبيعية يف التعليم مهارة الكالم.
ا١تادة ا١تزضزعات ا١تدروسة يف تعليم مهارة  مواد التعليمية ٗ

واٟتوار أو الكالم وىي: ا١تفردات اليومية ونص 
-أنشطيت يف ا١تدرسة-ا٢تواية-القراءة مثل ا٢تواية

الساعة ةأكثر يأخذ ا١تراجع من الكتاب ا١تصنع 
 نفسو ومن الكتاب األخرى إال قليال.

ال يشًتك الطلبة يف عملية تعليم مهارة الكالم  مشاركة الطلبة ٘
بنشاط ألن دوافع ورغتهم منحفصة بل الطلبة 

 ١تدرسة.الشاجعة والتدريب يف ا
عملي       ة التق       وًن يف تعل       يم  ٙ

 مهارة الكالم
نظام التقوًن يف ىذه ا١تدرسة ىي تقام التقوًن 

 مباشرة يف كل حصة الدراسية
العوئق يف تعليم مهارة  ٚ

 الكالم
أما العوائق ا١توجهة يف التعليم مهارة الكالم ىو  

خلفية الطلبة ا١تختلفة وفلة الرغبة والدوافع لدى 
الطلبة، قلة الفرصة يف ٦تارسة الكالم، الوقت 
احملتاجة احملدودة لتعليمها، ومل يستطيع بعض 
الطلبة يف الكتابة والقراءة، وعدم  البيئة التعليمية 
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 اٞتيدة.
 الطبيعي     ة طريق     ة ع     ن رأي ٛ

 الك     الم مه     ارة التعل     يم يف
 النط             ق اٞتوان             ب م             ن

 ِأو والنظ              ام وا١تف              ردات
 الص                حيحة الًتاكي                ب

 والتعبَت

كمدرس، أوافق ذالك. ورأى أنو انفرج ا١تتوقع 
نتيجتو حىت لدينا نوع طرق التعليمية اٞتديدة 
تطبق الدارس وحيول حل ا١تشكالت ا١توجهة 

الًتاكيب من حيث النطق وا١تفردات والنظام أو 
الصحيح والتعبَت، ألن مل تكن كامال يف 

 تطبيقها.
 

يتضح من اٞتدول السابق أن عملية التعلم والتعليم اللغة العربية خاصة فب 
مهارة الكالم تستخدم طرق أو أساليب ا١تتنوعة ولكن مل يسبق أن يستخدم طريقة 
الطبيعية يف التعليم مهارة الكالم. ال يشًتك الطلبة بنشاط ألن دوافع ورغبتهم منخفصة 

رة الكالم ونظام التقوًن يف البيانات ا١تيدانية وا١تواد ويعرف العوائق ا١توجهة يف تعليم مها
 ا١تدروسة وا٢تدف ا١تقرر تعليم مهارة الكالم. 

 (ٕالجدول )

 توضيح النتائج المقابلة مع الطلبة 

 البيان بنود األسئلة الرقم
يستخدم طريقة أو أساليب الًتٚتة احملادثة  طريقة أو أساليب التعليم ٔ

يستخدم ا١تعلم طريقة والتعلم الفعال ومل 
 الطبيعية يف التعليم مهارة الكالم.

مادة التعليم ا١تدروسة ىي ا١تادة الىت تتعلق  مواد التعليمية  ٕ
يف -ا٢تواية-ياٟتياة اليومية مثل : ا٢تواية

يف  -إدارة-ا١تشتشفى-يف ا١تطبخ-البيت
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 ا١تدرسة.
العوائ          ق يف تعل          م مه          ارة  ٖ

 الكالم
م يف الفصل فرصة ١تمارسة مهارة الكال

وا٠تارج نادرة، تشعر الصعوبة يف تعلم مهارة 
 الكالم و٦تلة.

حيفظ ا١تفردات اٞتديدة واٟتوار، تركيب اٞتمل  تعلم مهارة الكالم ٗ
ا١تفيدة مث ديارس مهارة الكالم يف داخل 

 وخارج الفصل، والتدريبات األمناط اللغوية.
ا١تدرسة مل تطيح عملية التعلم والتعليم ىذه  عملية التعليم ٘

الفرصة ١تمارسة الكالم ألن الوقت احملتاجة 
 منحفضة.

 

ينضح من اٞتدول السابق أن عملية التعلم والتعليم مهارة الكالم يستخدم بتنوع 
الطرق التعليمية وا١تواد ا١تدروسة يتعلق باألنشطة اليومية ولكن التزال تشعر الطلبة يف 

قلة فرصة ١تمارستها ألن الوقت احملتاجة منحفضة تعلم مهارة الكالم الصعوبة و٦تلة و 
 ورجاء استحدام الطريقة ا١تباشرة يستطيع أن يعاًف تلك ا١تشكالت ا١توجودة.

 ي. عرض بيانات االستبيانات
 .االستبيان للمعلمٔ

طريقة الثانية استخدامتها الباحثة ىي االستبيانات. يبدأ الباحثة أن ٗتتار العينة 
ا١تالحظة لدى الدارسُت، وطلب منهم أن خيتاروا األجوبة وديلؤلوا  احملتاجة للبحث بعد

 االستبيان بوضع العالمة ) ( ويتكون من ستة بنود.
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ويستهدف ىذا االستبيان ١تعرفة عن فعالية إجراء الطريقة ا١تنطور يف التعليم مهارة 
م ٕٚٔٓأبريل من  ٜٔالكالم وىي الطريفة الطبيعية. ووقع ذالك االستبيان يف التاريخ 

 بعد تقوم الباحثة التجربة.

 . االستبيان للطلبةٕ

يستهدف ىذا االستبيان ىو ١تعرفة مدى فعالية استخدام الطريقة ا١تباشرة يف 
تعليم مهارة الكالم لدى الطلبة. ويتكون من ستة بنود، تقوم الباحثة بعد التجربة. وقع 

 م.ٕٚٔٓمن أبريل  ٕٙىذا االستبيان يف تاريخ 

 النسبة الدرجة اإلجابة االستبيانات للطلبة، فيستخدم الرموز أو الطريقة  ولتعُت
كما البيان من ا١تبحث السابقة، ومعيار النتيجة ا١تيتخدمة وتفسَتىا ىو: إذا كان حصل 

( فدخل على معيار النتيجة فهو على مستوى جيد جدا، وبُت ٕٗ-ٜٔالدرجة بُت )
( فهو على مستوى مقبول ٕٔ-ُٚت )( فهو على مستوى جيد، مث درجة بٛٔ-ٖٔ)

 ( فهو على مستوى ناقص أو مردود.ٙ-ٓودرجة بُت )

 ك.عرض نتائج االختبار

يف عرض البيانات تقدم الباحثة نتيجة االختبار القبلية البعدي الذي أجري يف 
ا١تدرستُت وبفصلُت يف كل مدرسو فصالن، وكان االختبار ١تعرفة كفاءهتم يف مهارة 

مت الباحثة بإجراءات تدريس اللغة العربية يف مهارة الكالم باستخدام الكالم، قد قا
 الطريقة ا١تباشرة. 

قامت الباحثة بستة لقاءات واللقاء األوىل لإلختبار الفبلي للمجموعتُت وأربعة 
لقاءات لتدريس اللغة العربية للمجموعتُت ولكن مث تستخدم الباحثة الطريقة ا١تباشرة يف 

لضابطة ١تعرفة فعالة استخدام ىذا الطريقة لتنمية مهارة الكالم ورغبة تدريس اجملموعة ا
 الدراسُت يف تعلمها واللقاء األخَت عقدل الختبار البعدي للمجموعتُت.
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 المبحث الثاني:

 أ.في الجدول التالي تقدم الباحثة معيار التقدير من نتيجة الطلبة في االختبارات:
 (ٖالجدول )

 النسبة الئوية الدرجات التقدير الرقم
 %ٓٓٔ-%ٓٛ ٓٓٔ-ٓٛ جيد جدا ٔ
 %ٜٚ-%ٓٚ ٜٚ-ٓٚ جيد ٕ
 %ٜٙ-%ٓٙ ٜٙ-ٓٙ مقبول ٖ
 %ٜ٘-%ٓ٘ ٜ٘-ٓ٘ ناقص ٗ
 %ٜٗ-%ٓٓ ٜٗ-ٓٓ ضعيف ٘

 

 ب. خطوات تدريس مهارة الكالم للمجموعة الضابطة والتجربة:
 :ا٠تطوات العامة لتدريس مهارة الكالم جملموعة الضابطة كما يلي 

 الباحثة ا١تادة( تراجع ٔ

 ( تقرأ الياحثة اٟتوار وتلقن ا١تفردات اٞتديدة للطلبة.ٕ

 ( تشَت الباحثة لطالبُت لقراءة اٟتوار.ٖ

 ( تعطى الباحثة الواجب ا١تًتيل للطلبة.ٗ

 أما عن ستة لقاءات للمجموعة الضابطة وىو كما يف اٞتدول األيت:
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 اللقاء األول 

 الزمن مراحل الدرس الرقم
 األنشطة األولى )التمهيد( ٔ

  تدخل الباحثة إىل الفصل مث تلقى السالم
 واألسئلة عن أحوال الطلبة.

 .إبتداء بالدعاء 
  التعارف بُت الباحثة والطلبة وتشجيعهم لتعلم

 اللغة العربية.
  ٗترب الباحثة أن ىذا اليوم سيقام باالختبار القيلى

 الطلبة.وتشرح الباحثة كيفية بالقيام االختبار إىل 

 دقائق ٓٔ

 األنشطة األساسية : ٕ
  تبدأ الباحثة بتوزيع أورق االختبار القبلى

وأسئلة االختبار متعلقة بالتعارف أي عن 
 أسهل ا١توضوع عندىم.

  تعطى الباحثة للطلبة الفرصة لإلجابة عن
األسئلة واحد فواحدا يطريقة إلقاء السؤال 

 واٞتواب بُت الباحثة والطلب.
 نتيجة االختبار القبلي حسب   تعطى الباحثة

 كفاءة الطلبة با١تعيار ا١تعُت.
  تعطي الباحثة الفرصة للطلبة لطرح السؤال

ا١تتعلق باالختبار القبلي وبعدىا تقوم الباحثة 
ٔتراجعة حول كيف تكلم اللغة العربية 
الصحيحة من ناحية صحة النطق والتنغيم 

 ائقدق ٓٗ
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 والسياق وا١تفردات ا١تستخدمة عند العرب.
 األنشطة النهائية: ٖ

  تعطي الباحثة الدوافع والتشجيعات ليتعلموا
 اللغة العربية.

 

 دقائق ٓٔ



 اللقاء الثاني

 الزمان مراحل الدؤس الرقم
 األنشطة األولى )التمهيد( ٔ

  تدخل الباحثة إىل الفصل مث إلقاء السالم
 واألسئلة عن أحوال الطلبة.

 .إبتداء بالدعاء 
  ا١توضوع يف ىذا اللقاء عن " تشرح الباحثة

 ا٢تواية"

 دقائقٓٔ

 األنشطة األساسية: ٕ
  تقرأ الباحثة اٟتوار بصوت مرتفع وواضح مث

 يطرر الطلبة ٚتاعو.
  اٞتديدة ا١تفردات عن الطلبة الباحثة تسأل. 
  
 إىل اٞتديدة وا١تفردات ا١تعاىن الباحثة تشرح 

 .الطلبة
 القواعد ناحية من اٟتوار الباحثة تشرح 

 .النجوية

 دقائقٓٗ



ٕ٘ 
 

 
 

 الكتاب من والتدريبة النجوية التدربيات 
 .األساسي

 األنشطة النهائية : ٖ
 تراجع الباحثة على مادة الدرس السابق عرب 

 األسئلة واألجوبة مع الطلية.
 التحية والسالم 

 دقائق ٓٔ



 اللقاء الثالث

 الزمان مراحل الدرس الرقم
 األنشطة األولى )التمهيد( ٔ

  الباحث إىل الفصل مث إلقاء السالم تدخل
 واألسئلة عن أحوال الطلبة.

 .إبتداء الدعاء 
  تشرح الباحثة ا١توضوع يف ىذا اللقاء عن

 "ا٢تواية"

 دقائق ٓٔ

 األنشطة الساسية : ٕ
 تسأل الباحثة الطلبة عن ا١تفردات اٞتديدة 
  تشرح الباحثة معاين ا١تفردات اٞتديدة للطلبة 
  من ناحية القواعد النحويةتشرح الباحثة اٟتوار 
 التدريب على كراستهم 

 دقائق ٓٗ

 األنشطة النهائية: ٖ
  تعطى الباحثة الواجب ا١تًتىل للطلبة لتعبَت

 ٓتَتهتم عن "ا٢تواية"

 دقائق ٓٔ
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 اللقاء الرابع

 الزمان مراحل الدرس الرقم
 األنشطة األولى )التمهيد( ٔ

  تدخل الباحثة إىل الفصل مث إلقاء السالم
 واألسئلة عن أحوال الطلبة.

 .إبتداء بالدعاء 
  تشرح الباحثة ا١توضوع يف ىذا اللقاء عن

 اٟتوار ا٢تواية. 

 دقائق ٓٔ

 األنشطة األساسية : ٕ
  تسأل الباحثة إىل الطلبة عن ا١تفردات

 اٞتديدة.
 .تشرح الباحثة ا١تعاىن وا١تفردات اٞتديدة للطلبة 
  عن  ٓ٘تشرح الباحثة الًتاكيب يف الصفحة

 "مصدر مؤّول.
 التدريب على كرساهتم 

 دقائق ٓٗ

ٖ   تطلب الباحثة من الطلبة تكوين اٟتوار
 ٔتوضوع "ا٢تواية" ٖتريريا مع زمال هتم.

 دقائق ٓٔ

 اللقاء الخامس

 الزمان مراحل الدرس الرقم 
 األنشطة األولى )التمهيد( ٔ

  تدخل الباحثة إىل الفصل مث إلقاء السالم
 الطلبة. واألسئلة عن أحوال

 دقائق ٓٔ
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  .إبتداء بالدعاء 
  تشرح الباحثة ا١توضوع يف ىذا اللقاء عن

 "اٟتوار ا٢تواية"
 األنشطة األساسية : ٕ

  .تسأل الباحثة إىل الطلبة عن ا١تفردات اٞتديدة
وتشرح الباحثة ا١تعاىن وا١تفردات اٞتديدة إىل 

 الطلبة.
 .تشرح الباحثة الًتاكيب يف اٟتوار 
   ٔ٘كراستهم يف الصفحة التدريب على-ٖ٘. 

 

 دقائق ٓٗ

 األنشطة النهائية : ٖ
 .تعطى الباحثة الواجب ا١تًتيل عن "ا٢تواية" ٖتريريا 

 دقائق ٓٔ



 اللقاء السادس

 الزمان  مراحل الدرس الرقم
 األنشطة األولى )التمهيد(  ٔ

  تدخل الباحثة إىل الفصل مث إلقاء السالم
 واألسئلة عن أحوال الطلبة.

 .إبتداء بالدعاء 
  ٗترب الباحثة الطلبة بأهنا ستقوم باالختبار

 البعدي.

 دقائقٓٔ

 األنشطة األساسية: ٕ
  إجراء االختبار البعدي مث تدعوالباحثة الطلبة

 دقائق ٓٗ
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واحد فواحدا وتعطي النتيجة ٢تم حسب  
 كفائتهم.

 
 األنشطة النهائية: ٖ

  ليتعلموا يف اللقاء اآلخَت تعطي الباحثة النصائح
اللغة العربية باجتهاد وٛتاسة وتقول ٢تم باهنم ىي 

 اللغة الىت انزل اهلل هبا القرآن الكرًن.

 دقائق ٓٔ

 

 :ج.الخطوات العامة لتدريس مهارة الكالم لمجموعة التجربية كما يلي
.تبدأ الباحثة بتشجيع الطلبة على ا١تادة الدراسية باستخدام لغة األم، مث تقدم الباحثة ٔ

 الدرس وتقرأ اٟتوار أوبعض منها أمام الفصل أوٗتتار الباحثة الطلبة ا١تثايل منوذجا لقراأهتا.

 .إعادة الطلبة القراءة ٚتاعيا ومفردا.ٕ

 .توجو الباحثة األسئلة حسب خَتاهتم الشخصية ا١تتعلقة باٟتوار الصغر.ٖ

 .تشرح الباحثة استحدام وظائف الكلمات يف اٟتوار كأدة للتوصل.ٗ

 يقوم الطلبة باٟتوار على أسلوهبم. .٘

 .يكتب الطلبة اٟتوار الذى وجوده يف النص.ٙ

 .إعطاء الباحثة الواجب ا١تًتيل عند اإلقتضاد. ٚ

 اللقاء األول

 الزمان مراحل الدرس الرقم
 األنشطة الولى )التمهيد( ٔ

  تدخل الباحثة إىل الفصل مث إلقاء السالم واألسئلة
 دقائق ٓٔ
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 عن أحوال الطلبة.
 .إبتداء بالدعاء 
  التعارف بُت الباحثة والطلبة وتشجيعهم لتعلم اللغة

 العربية بالطريقة ا١تباشرة.
  ٗترب الباحثة أن ىذا اليوم ستقوم باإلختبار القبلي

 وتشرح الباحثة كيفية بالقيام االختبار إىل الطلبة. 
 األنشطة الساسية : ٕ

 القبلي  تبدأ الباحثة بالتوزيع أورق االختبار
 وأسئلة االختبار .

  تعطي الباحثة لطلبة الفرصة إلجابة األسئلة
واحدا فواحدا بالطريقة القاء السؤال واٞتواب 

 بُت الباحثة والطالب.
  تعطي الباحثة الفرصة اىل الطلبة لطرح السؤال

ا١تتعلق باإلختبار القبلي وبعدىا تقوم الباحثة 
 با١تراجعة حول كيف تتكلم اللغة العربية

الصحيحة من ناحية صحة التنطق والتنغيم 
 والسياق وا١تفردات ا١تستخدمة عند العرب.

 دقائق ٓٗ

 األنشطة النهائية: ٖ
  تعطي الباحثة الدوافع والتشجيعات ليتعلموا

 اللغو العربية.

 دقائق ٓٔ
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 اللقاء الثاني

 الزمان مراحل الدرس الرقم 
 (التمهيد) األولى األنشطة 

 السالم إلقاء مث الفصل إىل الباحثة تدخل 
 .الطلبة أحوال عن واألسئلة

 بالدعاء إبتداء. 
 باللغة للتطلم الطلبة وتشجيع الفصل تنظيم 

 .العربية
 "تقدم الباحثة ا١تقدمة للمزضوع اٞتديد "ا٢تواية 

 دقائقٓٔ

 األنشطة األساسية : ٕ
 الحوار: 

   طلب ا١تعلمة باالىتمام، مث ا١تعلمة يعطى ا١تفردات
 الشاشة و طلب ا١تعلمة بأن يفتح الكتب.يف 

  ا١تعلمة يدعوا الطلبة واحدا فوادا ليقرأ الكلمة يف
 اٞتملة أول التعليم.

 .وبعد أن يقرأ ىم يعطى الفرصة لسؤال 
  ا١تعلمة يعطى السؤال للطلبة و التلمذ جييب

باٞتماعة. وبعد ذالك طلب ا١تعلمة إىل الطلبة 
 ليعرب السؤال.

 ب مث ا١تعلمة يعطى قطعة من والطلبة خيرج الكت
 ا١توضوع القصَتة. 

 .والتلمذ يناقش بُت فرقتهم 

 دقائق ٓٗ

 دقائق ٓٔ األنشطة النهائية : ٖ
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  تسال ا١تعلمة عن ا١تفردات اٞتديدة فيما يتعلق
 باٟتوار.

  ٗتتم ا١تعلمة بالدعاء مث السالم عليكم ورٛتة اهلل
 وبركاتو.



 اللقاء الثاث

 الزمان مراحل الدرس الرقم
 األنشطة األولى )التمهيد( ٔ

  تدخل الباحثة إىل الفصل مث تلقي السالم
 واألسئلة عن أحوال الطلبة.

 .إبتداء بالدعاء 
  تنظيم الفصل وتشجيع الطلبة للتكلم باللغة

 العربية.
  تقدم الباحثة ا١تتقدمة للموضوع مثل يف اللقاء

 اآلتى سعٌت عن ا٢تواية.

 دقائق ٓٔ

 األساسى:األنشطة  ٕ
 الحوار:
 يعطى ا١تعلمة مث باالىتمام، ا١تعلمة طلب 

 يفتح بأن ا١تعلمة طلب و الشاشة يف ا١تفردات
 .الكتب

 يف الكلمة ليقرأ فوادا واحدا الطلبة يدعوا ا١تعلمة 
 .التعليم أول اٞتملة

 لسؤال الفرصة يعطى ىم يقرأ أن وبعد. 

 دقائق ٓٗ
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 جييب التلمذ و للطلبة السؤال يعطى ا١تعلمة 
 الطلبة إىل ا١تعلمة طلب ذالك وبعد. باٞتماعة

 .السؤال ليعرب
 من قطعة يعطى ا١تعلمة مث الكتب خيرج والطلبة 

  .القصَتة ا١توضوع
 فرقتهم بُت يناقش والتلمذ. 

 
 المشطة النهائي : ٖ

  تسأل ا١تعلمة عن ا١تفردات اٞتديدة فيما يتعلق
 باٟتوار.

  يف األسبوع تعطي الواجب ا١تًتيل لألنشطة
القادم "تقدًن ا١تشروع" عن ا٢تواية وتشرح كيفية 

 لتقدديها أمام الفصل.
 .ٗتتم ا١تعلمة بالدعاء مث السالم 

 دقائق ٓٔ



 اللقاءالرابع

 الزمان مراحل الدرس الرقم
 األنشطة األولى )التمهيد( : ٔ

  تدخل الباحثة إىل الفصل مث إلقاء السالم
 واألسئلة عن أحوال الطلبة.

 .إبتداء بالدعاء 
  تنظيم الفصل وتشحيع الطلبة لتكلم باللغة

 العربية.

 دقائق ٓٔ
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 ."تقدم الباحثة ا١تقجمة للموضوع "ٚتعية ا٢تواية 
 األنشطة األساسية: ٕ

 الحوار:
 يعطى ا١تعلمة مث باالىتمام، ا١تعلمة طلب 

 يفتح بأن ا١تعلمة طلب و الشاشة يف ا١تفردات
 .الكتب

 الكلمة ليقرأ فوادا واحدا الطلبة يدعوا ا١تعلمة 
 .التعليم أول اٞتملة يف

 لسؤال الفرصة يعطى ىم يقرأ أن وبعد. 
 جييب التلمذ و للطلبة السؤال يعطى ا١تعلمة 

 إىل ا١تعلمة طلب ذالك وبعد. باٞتماعة
 .السؤال ليعرب الطلبة

 قطعة يعطى ا١تعلمة مث الكتب خيرج والطلبة 
 . القصَتة ا١توضوع من

 فرقتهم بُت يناقش والتلمذ. 

 دقائق ٓٗ

 األنشطة النهائية: ٖ
  تسأل ا١تعلمة عن ا١تفردات اٞتديدة فيما يتعلق

 باٟتوار.
 .ٗتتم ا١تعلمة بالدعاء مث السالم 

 دقائق ٓٔ



 خامساللقاء ال

 الزمان مراحل الدرس الرقم
 دقائق ٓٔ األنشطة األولى)التمهيد(: ٔ
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  تدخل الباحثة إألى الفصل مث إلقائ السالم
 عنأحوال الطلبة.واألسئلة 

 .إبتداء بالدعاء 
  تقدم الباحثة ا١تقدمة للموضوع اٞتديد "ا١تهنة

 واٟتياة"
 األنشطة األساسية: ٕ

 الحوار:
 يعطى ا١تعلمة مث باالىتمام، ا١تعلمة طلب 

 يفتح بأن ا١تعلمة طلب و الشاشة يف ا١تفردات
 .الكتب

 الكلمة ليقرأ فوادا واحدا الطلبة يدعوا ا١تعلمة 
 .التعليم أول اٞتملة يف

 لسؤال الفرصة يعطى ىم يقرأ أن وبعد. 
 جييب التلمذ و للطلبة السؤال يعطى ا١تعلمة 

 الطلبة إىل ا١تعلمة طلب ذالك وبعد. باٞتماعة
 .السؤال ليعرب

 من قطعة يعطى ا١تعلمة مث الكتب خيرج والطلبة 
 .القصَتة ا١توضوع

 فرقتهم بُت يناقش والتلمذ. 

 دقائقٓٗ

 األنشطة النهائية: ٖ
 يتعلق فيما اٞتديدة ا١تفردات عن ا١تعلمة تسأل 

 .باٟتوار
  يف اللقاء اآلخَت تعطي الباحثة النصائح ليتعلموا

 دقائقٓٔ
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 اللغة العربية باجتهاد ةٛتاسة.
 السالم مث بالدعاء ا١تعلمة ٗتتم. 



 اللقاء السادس

 الزمان مراحل الدرس الرقم
 األنشطة األولى )التمهيد( ٔ

 السالم إلقائ مث الفصل إألى التاحثة تدخل 
 .الطلبة عنأحوال واألسئلة

 بالدعاء إبتداء. 
 .ٗترب الباحثة بأهنا ستقوم باإلختبار التعدي 

 دقائق ٓٔ

 األنشطة األساسية: ٕ
  أجراءات فياالختبار البعدي مث تدعوا الباحثة

الطلبة واحدا فواحدا مث تعطي النتيجة ٢تم 
 حسبمفائتهم.

  الباحثة من الطلبة تكوين اٟتوار ٔتوضوع تعطي
 "ٚتعية ا٢تواية" ٖتريريا مع زميلو.

 دقائق ٓٗ

 األنشطة النهائية: ٖ
  يف اللقاء اآلخَت تعطي الباحثة النصائح ليتعلموا

 اللغة العربية باجتهاد وٛتاسة.

 دقائق ٓٔ
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 المبحث الثلث :

 للمجموعة التجربية. نتيجة االختبار القبلي واالختبار البعدي ٔ

ستخدام الباحثة االختبار القبلي والبعدي، وىذا التقييم يتكون من أربعة ا
تفصيالت الىت يعتمد على ا١تعيار االختبار يف مهارة الكالم وىي: )أ( النطق، )ب( 
ا١تفردات اللغوية، )ج( الًتتكيب، )د( التعبَت. وبناء على تقدير النتيجة االختبار مهارة 

 ى الطلبة كما التايل:الكالم لد

 ( تقدير النتيجةٔ)الجدول 

 النسبة الئوية الدرجات التقدير الرقم
 %ٓٓٔ-%ٓٛ ٓٓٔ-ٓٛ جيد جدا ٔ
 %ٜٚ-%ٓٚ ٜٚ-ٓٚ جيد ٕ
 %ٜٙ-%ٓٙ ٜٙ-ٓٙ مقبول ٖ
 %ٜ٘-%ٓ٘ ٜ٘-ٓ٘ ناقص ٗ
 %ٜٗ-%ٓٓ ٜٗ-ٓٓ ضعيف ٘

 

 (ٖ)الجدول 

 نتائج االختبار القبلي للمجموعة الضابطة

 
 الرقم

 
 أسماءالطلبات

  نتائج االختبار لكل نقط
 النتيجة

 
 تعبير تراكيب مفردات نطق التقدير

 ناقص ٘٘ ٔٔ ٘ٔ ٜٔ ٓٔ نينديا اكا فاراديرا ٔ
 ناقص ٓ٘ ٓٔ ٔٔ ٘ٔ ٗٔ افرليا ٕ
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 ناقص ٘٘ ٕٔ ٗٔ ٜٔ ٓٔ فبونا وىي دفينة ٖ
 جيد ٓٚ ٕٓ ٘ٔ ٘ٔ ٕٓ املى سعفافا ٗ
 ناقص ٘٘ ٔٔ ٘ٔ ٓٔ ٜٔ حيماياه ازمي فاوزيياه ٘
 ناقص ٓ٘ ٔٔ ٔٔ ٗٔ ٗٔ سكاى رمديتاشا الفيهراين ٙ
 مقبول ٓٙ ٘ٔ ٘ٔ ٗٔ ٙٔ الفية فطةزةرا ٚ
 مقبول ٓٙ ٘ٔ ٙٔ ٗٔ ٘ٔ مفيدى عمليازلنا ٛ
 ناقص ٘٘ ٜٔ ٘ٔ ٓٔ ٔٔ جنتيك دوى سلسبيال ٜ

 مقبول ٓٙ ٖٔ ٙٔ ٛٔ ٖٔ سيال كوسي شكَتا ٓٔ
 جيد ٓٚ ٗٔ ٙٔ ٕٕ ٛٔ ذايانا استفانية ٔٔ
 مقبول ٓٙ ٕٔ ٛٔ ٚٔ ٖٔ فينا أمليا ٕٔ
 ناقص ٘٘ ٘ٔ ٜٔ ٔٔ ٓٔ رزا ستفيوال ٖٔ
 مقبول ٓٙ ٖٔ ٚٔ ٙٔ ٗٔ وىي رٛتا ٗٔ
 مقبول ٘ٙ ٘ٔ ٕٓ ٛٔ ٕٔ وردةاألسيفا ٘ٔ
 مقبول ٓٙ ٙٔ ٕٔ ٕٔ ٕٓ وما نور كماظنا ٙٔ
 مقبول ٓٙ ٕٓ ٕٔ ٖٔ ٘ٔ ديانا رحن أوليا ٚٔ
 مقبول ٓٙ ٘ٔ ٚٔ ٕٔ ٙٔ البجييا تالتا قوترعى  ٛٔ
 ناقص ٓ٘ ٓٔ ٕٔ ٖٔ ٘ٔ انديٍت ضرديانا ٜٔ
 مفبول ٓٚ ٘ٔ ٚٔ ٛٔ ٕٓ كاوسا ٕٓ
 ناقص ٘٘ ٘ٔ ٘ٔ ٖٔ ٕٔ انًت امنداوزلٍت ٕٔ
 ناقص ٓ٘ ٓٔ ٔٔ ٗٔ ٘ٔ الفياة سلةازىارا ٕٕ
 مقبول ٓٙ ٘ٔ ٙٔ ٖٔ ٙٔ الزىرا حبيبة ٖٕ
 مقبول ٓٙ ٕٔ ٜٔ ٔٔ ٛٔ سلفاىي بيتاشفينا ٕٗ
 مقبول ٓٙ ٘ٔ ٜٔ ٓٔ ٙٔ نديا ٕ٘
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 مقبول ٘ٙ ٘ٔ ٕٓ ٘ٔ ٘ٔ ادال سفلرين ٕٙ
 ناقص ٘٘ ٓٔ ٛٔ ٚٔ ٘ٔ ايفا دوي ففيانا  ٕٚ
 جيد ٓٚ ٘ٔ ٘ٔ ٕٓ ٕٓ دينا نوفيتا ساري ٕٛ
 مقبول ٓٙ ٓٔ ٘ٔ ٜٔ ٙٔ نفسةالزين ٜٕ
 مقبول ٓٙ ٘ٔ ٔٔ ٛٔ ٙٔ ىاليشا رٛتة ٖٓ

  ٘ٚٚٔ  مجموع
 

 أ,القدرةالعامة لتلمذ المجموعة الضابطة بعد االختبار القبلي:
 =مقبولٙٔ،ٜ٘=  ٘ٚٚٔ= اٞتموعة النتيجة النسبة ا١تؤية = 

 ٖٓعددالتالمذ                          

 البيان مفصال:

 -جيد جد = 

 %ٓٔ=  xٔٓٓ( ٖٓ: ٖتلمذ = ) ٖجيد = 

 %ٖٖ،ٖ٘= xٔٓٓ( ٖٓ: ٙٔتلمذ= ) ٙٔمقبول = 

 %ٚٙ،ٖٙ= ٓٓٔ x( ٖٓ: ٔٔتلمذ= ) ٔٔناقص = 

  -ضعيف = 

( ٜ٘،ٙٔ) ا١تعدلة الدرجة نالوا التلمذ أن ظهر القبلي، اإلختبار ىذا نتائج فمن
: مقبول مستوى يف ،(ٖ: )جيد مستوى يف ،(-: )جدا جيد مستوى يف التلمذ وأما

 على قدرهتم فإن ىنا ومن(. -: )ضعيف مستوى يف ،(ٔٔ: )ناقص مستوى يف ،(ٙٔ)
 .مقبول بصفة الكالم مهارة تعليم
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 (ٗ)الجدول 

 نتائج االختبار البعدي للمجموعة الضابطة

 
 الرقم

 
 أسماءالطلبات

  نتائج االختبار لكل نقط
 النتيجة

 
 تعبير تراكيب مفردات نطق التقدير

 مقبول ٘ٙ ٘ٔ ٕٓ ٘ٔ ٘ٔ فاراديرا اكا نينديا ٔ
 مقبول ٘ٙ ٖٔ ٚٔ ٜٔ ٙٔ افرليا ٕ
 جيد ٓٚ ٘ٔ ٕٓ ٚٔ ٛٔ دفينة وىي فبونا ٖ
 جيد ٘ٚ ٚٔ ٛٔ ٕٓ ٕٓ سعفافا املى ٗ
 مقبول ٘ٙ ٚٔ ٖٔ ٙٔ ٜٔ فاوزيياه ازمي حيماياه ٘
 مقبول ٓٙ ٘ٔ ٓٔ ٚٔ ٛٔ الفيهراين رمديتاشا سكاى ٙ
 جيد ٓٚ ٘ٔ ٚٔ ٕٓ ٛٔ فطةزةرا الفية ٚ
 جيد ٓٚ ٗٔ ٛٔ ٜٔ ٜٔ عمليازلنا مفيدى ٛ
 مقبول ٘ٙ ٓٔ ٜٔ ٚٔ ٜٔ سلسبيال دوى جنتيك ٜ

 جيد ٓٚ ٕٓ ٖٔ ٜٔ ٛٔ شكَتا كوسي سيال ٓٔ
 جيد ٘ٚ ٛٔ ٚٔ ٕٓ ٕٓ استفانية ذايانا ٔٔ
 مقبول ٘ٙ ٚٔ ٖٔ ٙٔ ٜٔ أمليا فينا ٕٔ
 مقبول ٘ٙ ٚٔ ٜٔ ٜٔ ٓٔ ستفيوال رزا ٖٔ
 جيد ٓٚ ٘ٔ ٕٓ ٚٔ ٛٔ رٛتا وىي ٗٔ
 جيد ٓٚ ٘ٔ ٚٔ ٕٓ ٛٔ وردةاألسيفا ٘ٔ
 مقبول ٘ٙ ٘ٔ ٕٓ ٘ٔ ٘ٔ كماظنا نور وما ٙٔ
 مقبول ٘ٙ ٖٔ ٚٔ ٜٔ ٙٔ أوليا رحن ديانا ٚٔ
 جيد ٓٚ ٚٔ ٛٔ ٜٔ ٙٔ قوترعى تالتا البجييا ٛٔ
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 مقبول ٘ٙ ٕٔ ٛٔ ٚٔ ٛٔ ضرديانا انديٍت ٜٔ
 جيد ٘ٚ ٕٓ ٜٔ ٙٔ ٕٓ كاوسا ٕٓ
 مقبول ٓٙ ٘ٔ ٙٔ ٖٔ ٙٔ امنداوزلٍت انًت ٕٔ
 مقبول ٓٙ ٕٔ ٜٔ ٔٔ ٛٔ سلةازىارا الفياة ٕٕ
 مقبول ٓٙ ٘ٔ ٜٔ ٓٔ ٙٔ حبيبة الزىرا ٖٕ
 مقيول ٘ٙ ٘ٔ ٕٓ ٘ٔ ٘ٔ بيتاشفينا سلفاىي ٕٗ
 جيد ٓٚ ٗٔ ٙٔ ٕٕ ٛٔ نديا ٕ٘

 جيد ٓٚ ٘ٔ ٚٔ ٕٓ ٛٔ سفلرين ادال ٕٙ
 مقبول ٘ٙ ٕٔ ٛٔ ٘ٔ ٕٓ ففيانا دوي ايفا ٕٚ
 جيد ٓٚ ٚٔ ٘ٔ ٛٔ ٕٓ ساري نوفيتا دينا ٕٛ
 مقبول ٘ٙ ٘ٔ ٕٓ ٛٔ ٕٔ نفسةالزين ٜٕ
 مقيول ٘ٙ ٘ٔ ٕٓ ٘ٔ ٘ٔ رٛتة ىاليشا ٖٓ

  ٕٓٔٓ  مجموع
 

 =مقبولٚٙ=  ٕٓٔٓ= اٞتموعة النتيجة النسبة ا١تؤية = 

 ٖٓعددالتالمذ                          

 البيان مفصال:

 -جيد جد = 

 %ٖٖ،ٖٗ=  xٔٓٓ( ٖٓ: ٖٔتلمذ = ) ٖٔجيد = 

 %ٚٙ،ٙ٘= xٔٓٓ( ٖٓ: ٚٔتلمذ= ) ٚٔمقبول = 

  -ناقص = 
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  -ضعيف = 

( ٖٖ،ٙٙ) ا١تعدلة الدرجة نالوا التلمذ أن ظهر القبلي، اإلختبار ىذا نتائج فمن
: مقبول مستوى يف ،(ٖٔ: )جيد مستوى يف ،(-: )جدا جيد مستوى يف التلمذ وأما

 على قدرهتم فإن ىنا ومن(. -: )ضعيف مستوى يف ،(-: )ناقص مستوى يف ،(ٚٔ)
 .مقبول بصفة الكالم مهارة تعليم

 .نتائج االختبار القبلي للمجموعة التجربيةٕ
 (٘)الجدول

 نتائج االختبار القبلي للمجموعة التجربية

 
 الرقم

 
 أسماءالطلبات

  نتائج االختبار لكل نقط
 النتيجة

 
 تعبير تراكيب مفردات نطق التقدير

 مقبول ٘ٙ ٘ٔ ٕٓ ٛٔ ٕٔ شفا رشدان ابادية ٔ
 مقبول ٓٙ ٓٔ ٜٔ ٕٓ ٖٔ مرشندىشلى  ٕ
 مقبول ٓٙ ٖٔ ٓٔ ٜٔ ٕٓ سالزازليايت ٖ
 مقبول ٘ٙ ٘ٔ ٖٔ ٕٓ ٜٔ سربينا روستسنسقسية ٗ
 ناقص ٘٘ ٓٔ ٓٔ ٛٔ ٜٔ تنيا شيشا ٘
 ناقص ٘ٗ ٓٔ ٓٔ ٚٔ ٓٔ سييت عهمد فعد ٙ
 جيد ٓٚ ٙٔ ٚٔ ٜٔ ٛٔ شجرة اشل ٚ
 ناقص ٓٗ ٓٔ ٓٔ ٓٔ ٓٔ تراشاآتاندر جياحياين ٛ
 جيد ٓٚ ٘ٔ ٕٓ ٚٔ ٛٔ انتان رسانيا ٜ

 جيد ٓٚ ٘ٔ ٚٔ ٕٓ ٛٔ بلقس القاريتا ٥تتافيت سكينة ٓٔ
 مقبول ٘ٙ ٚٔ ٜٔ ٜٔ ٓٔ حنيف عمارة ٔٔ
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 جيد ٓٚ ٘ٔ ٚٔ ٕٓ ٛٔ نور عزيزة القليب ٕٔ
 جيد ٓٚ ٗٔ ٛٔ ٜٔ ٜٔ اليفأ ناديأقوتري ٖٔ
 مقبول ٓٙ ٓٔ ٕٔ ٜٔ ٜٔ سفيت اٝتي ٗٔ
 جيد ٓٚ ٗٔ ٙٔ ٕٕ ٛٔ قلُت سبيال جيهات ٘ٔ
 جيد ٓٚ ٘ٔ ٚٔ ٕٓ ٛٔ نور أولياجينيت ننذساري ٙٔ
 مقبول ٘ٙ ٜٔ ٜٔ ٚٔ ٓٔ فاطوة عزيزة آمينو ٚٔ
 جيد ٓٚ ٕٓ ٚٔ ٛٔ ٘ٔ نسوا كاميلال فاندييا ٛٔ
 مقبول ٓٙ ٔٔ ٜٔ ٔٔ ٜٔ عائسة نور عُت ٜٔ
 مقبول ٘ٙ ٜٔ ٚٔ ٓٔ ٜٔ اييا جكونيا ٕٓ
 جيد ٓٚ ٚٔ ٛٔ ٕٓ ٘ٔ تلفي انيشة الفيانتا ٕٔ
 جيد ٓٚ ٙٔ ٜٔ ٚٔ ٛٔ عطف عقل ٕٕ
ايو ىنل اين نور رىيد  ٖٕ

 اياىاويت
 جيد ٓٚ ٙٔ ٜٔ ٜٔ ٙٔ

 ناقص ٘٘ ٘ٔ ٘ٔ ٖٔ ٕٔ يويل رٛتاويت ٕٗ
 مقبول ٘ٙ ٘ٔ ٕٓ ٘ٔ ٘ٔ نويف سلستياوايت ٕ٘

 مقبول ٘ٙ ٖٔ ٚٔ ٜٔ ٙٔ كيكن نور ماوليدا ٕٙ
 جيد ٓٚ ٘ٔ ٛٔ ٕٓ ٚٔ سغنة سلبسبيال ٕٚ
 مقبول ٓٙ ٕٔ ٜٔ ٔٔ ٛٔ امَتا نيال فارة ٕٛ
 مقبول ٓٙ ٘ٔ ٜٔ ٓٔ ٙٔ ايزما زمي ٜٕ
 ناقص ٘٘ ٓٔ ٛٔ ٚٔ ٘ٔ أيواقارالنهوندا ٖٓ

  ٜ٘ٓٔ  مجموع
 

 %=مقبول٘،ٖٙ= ٜ٘ٓٔ= اٞتموعة النتيجة النسبة ا١تؤية = 
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 ٖٓعددالتالمذ                          

 البيان مفصال:

 -جيد جد = 

 %ٓٗ=  xٔٓٓ( ٖٓ: ٕٔتلمذ = ) ٕٔجيد = 

 %ٖٖ،ٖٗ= xٔٓٓ( ٖٓ: ٖٔتلمذ= ) ٖٔمقبول = 

 %ٚٙ،ٙٔ=  ٓٓٔ x(  ٖٓ: ٘تلمذ =) ٘ناقص = 

  -ضعيف = 

( ٖٙ, ٘فمن نتائج ىذا اإلختبار القبلي، ظهر أن التلمذ نالوا الدرجة ا١تعدلة )
مستوى مقبول: (، يف ٕٔ(، يف مستوى جيد: )-وأما التلمذ يف مستوى جيد جدا: )

(. ومن ىنا فإن قدرهتم على -(، يف مستوى ضعيف: )٘(، يف مستوى ناقص: )ٖٔ)
 تعليم مهارة الكالم بصفة مقبولة.

 (ٙ)الجدول  

 نتائج االختبار البعدي للمموعة التجربية

 
 الرقم

 
 أسماءالطلبات

  نتائج االختبار لكل نقط
 النتيجة

 
 تعبير تراكيب مفردات نطق التقدير

 جيد جدا ٓٛ ٕٓ ٕٓ ٕٕ ٛٔ ابادية رشدان شفا ٔ
 جيد ٘ٚ ٚٔ ٛٔ ٕٓ ٕٓ مرشندى شلى ٕ
 جيد ٘ٚ ٜٔ ٜٔ ٕٓ ٚٔ سالزازليايت ٖ
 جيد ٘ٚ ٛٔ ٕٓ ٜٔ ٛٔ روستسنسقسية سربينا ٗ
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 جيد ٓٚ ٘ٔ ٛٔ ٛٔ ٜٔ شيشا تنيا ٘
 جيد ٘ٚ ٛٔ ٙٔ ٚٔ ٜٔ فعد عهمد سييت ٙ
 جيد جدا ٘ٛ ٜٔ ٕٓ ٜٔ ٚٔ اشل شجرة ٚ
 جيد ٓٚ ٙٔ ٜٔ ٚٔ ٛٔ جياحياين تراشاآتاندر ٛ
 جيدجدا ٘ٛ ٕٓ ٕٓ ٕ٘ ٕٓ رسانيا انتان ٜ

 جيد جدا ٘ٛ ٕٕ ٛٔ ٕٗ ٕٔ سكينة ٥تتافيت القاريتا بلقس ٓٔ
 جيد ٘ٚ ٕٓ ٜٔ ٜٔ ٚٔ عمارة حنيف ٔٔ
 جيد جدا ٓٛ ٛٔ ٕٓ ٕٕ ٕٓ القليب عزيزة نور ٕٔ
 جيد جدا ٓٛ ٛٔ ٛٔ ٕٕ ٕٕ ناديأقوتري اليفأ ٖٔ
 جيد ٘ٚ ٘ٔ ٛٔ ٕٕ ٕٓ اٝتي سفيت ٗٔ
 جيد جدا ٓٛ ٕٓ ٕٕ ٕٓ ٛٔ جيهات سبيال قلُت ٘ٔ
 جيد جدا ٓٛ ٛٔ ٛٔ ٕٕ ٕٕ ننذساري أولياجينيت نور ٙٔ
 جيد ٘ٚ ٜٔ ٜٔ ٕٓ ٚٔ آمينو عزيزة فاطوة ٚٔ
 جيد جدا ٓٛ ٕٓ ٕٓ ٕٕ ٛٔ فاندييا كاميلال نسوا ٛٔ
 جيد جدا ٜ٘ ٕٓ ٕ٘ ٕ٘ ٕ٘ عُت نور عائسة ٜٔ
 جيد ٘ٚ ٕٓ ٕٓ ٕٕ ٛٔ جكونيا اييا ٕٓ
 جيد جدا ٘ٛ ٕٓ ٕٓ ٕ٘ ٕٓ الفيانتا انيشة تلفي ٕٔ
 جيد جدا ٘ٛ ٕٕ ٛٔ ٕٗ ٕٔ عقل عطف ٕٕ
 جيد جدا ٜٓ ٕٓ ٕ٘ ٕ٘ ٕٓ اياىاويت رىيد نور اين ىنل ايو ٖٕ
 جيد ٘ٚ ٚٔ ٛٔ ٕٓ ٕٓ رٛتاويت يويل ٕٗ
 جيد جدا ٓٛ ٛٔ ٕٓ ٕٕ ٕٓ سلستياوايت نويف ٕ٘

 جيد جدا ٓٛ ٛٔ ٛٔ ٕٕ ٕٕ ماوليدا نور كيكن ٕٙ
 جيد جدا ٘ٛ ٕٕ ٛٔ ٕٗ ٕٔ سلبسبيال سغنة ٕٚ
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 جيد ٘ٚ ٕٓ ٜٔ ٜٔ ٚٔ فارة نيال امَتا ٕٛ
 جيد ٘ٚ ٜٔ ٜٔ ٕٓ ٚٔ زمي ايزما ٜٕ
 جيد ٓٚ ٚٔ ٛٔ ٕٓ ٘ٔ أيواقارالنهوندا ٖٓ

  ٖٕٓٚ  مجموع
 

 %=جيدٜٚ= ٖٕٓٚ= اٞتموعة النتيجة النسبة ا١تؤية = 

 ٖٓعددالتالمذ                          

 البيان مفصال:

 %ٖٖ،ٖ٘=  xٔٓٓ( ٖٓ: ٙٔتلمذ = )ٙٔجيد جد = 

 %ٚٙ،ٙٗ= xٔٓٓ( ٖٓ: ٗٔتلمذ= ) ٗٔجيد =

 -مقبول = 

 -ناقص = 

  -ضعيف = 

 وأما( ٖٙ, ٘) ا١تعدلة الدرجة نالوا التلمذ أن ظهر القبلي، اإلختبار ىذا نتائج فمن
 -: )مقبول مستوى يف ،(ٗٔ: )جيد مستوى يف ،(ٙٔ: )جدا جيد مستوى يف التلمذ

 تعليم على قدرهتم فإن ىنا ومن(. -: )ضعيف مستوى يف ،(-: )ناقص مستوى يف ،(
 جيد جدا. بصفة الكالم مهارة
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 المبحث الرابع:

فعالية استخدام الطريقة المباشرة لتنمية مهارة الكالم بالمدرسة المتوسطة الرفاعى  
 كوندانج لكى ماالنق.

 .أ.عرض البيانات نتائج االختبار وتحليلها
وغيما يلي سيعرض الباحثة البيانات الىت تتعلق بنتائج البحث. وعرض الباحثة 
فب ىذا البحث نتائج االختبارين القبلي والبعدي من اجملموعتُت الضابطة والتجربية مث 

 .t-testحللتها باستخدام الرموز اإلحضائي 

 .أ,نتائج االختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجربية
 أما نتائج اإلختبار القبلي للمجموعة التجربية كما يلي:

 (ٔ)جدول  
 نتائج االختبار القبلي للمجموعة التجربية الفصل الثامن "أ"

 التقدير النتيجة اسماء التلمذ الرقم
 مقبول ٘ٙ شفا رشدان ابادية ٔ
 مقبول ٓٙ شلى مرشندى ٕ
 مقبول ٓٙ سالزازليايت ٖ
 مقبول ٘ٙ سربينا روستسنسقسية ٗ
 ناقص ٘٘ تنيا شيشا ٘
 ناقص ٘ٗ سييت عهمد فعد ٙ
 جيد ٓٚ شجرة اشل ٚ
 ناقص ٓٗ تراشاآتاندر جياحياين ٛ
 جيد ٓٚ انتان رسانيا ٜ
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 جيد ٓٚ بلقس القاريتا ٥تتافيت سكينة ٓٔ
 مقبول ٘ٙ حنيف عمارة ٔٔ
 جيد ٓٚ عزيزة القليبنور  ٕٔ
 جيد ٓٚ اليفأ ناديأقوتري ٖٔ
 مقبول ٓٙ سفيت اٝتي ٗٔ
 جيد ٓٚ قلُت سبيال جيهات ٘ٔ
 جيد ٓٚ نور أولياجينيت ننذساري ٙٔ
 مقبول ٘ٙ فاطوة عزيزة آمينو ٚٔ
 جيد ٓٚ نسوا كاميلال فاندييا ٛٔ
 مقبول ٓٙ عائسة نور عُت ٜٔ
 مقبول ٘ٙ اييا جكونيا ٕٓ
 جيد ٓٚ انيشة الفيانتا تلفي ٕٔ
 جيد ٓٚ عطف عقل ٕٕ
 جيد ٓٚ ايو ىنل اين نور رىيد اياىاويت ٖٕ
 ناقص ٘٘ يويل رٛتاويت ٕٗ
 مقبول ٘ٙ نويف سلستياوايت ٕ٘
 مقبول ٘ٙ كيكن نور ماوليدا ٕٙ
 جيد ٓٚ سغنة سلبسبيال ٕٚ
 مقبول ٓٙ امَتا نيال فارة ٕٛ
 مقبول ٓٙ ايزما زمي ٜٕ
 ناقص ٘٘ أيواقارالنهوندا ٖٓ

 ٜ٘ٓٔ العدد
 ٘،ٖٙ المعدلة
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( ٖٙ, ٘فمن نتائج ىذا اإلختبار القبلي، ظهر أن التلمذ نالوا الدرجة ا١تعدلة )
(، يف مستوى مقبول: ٕٔ(، يف مستوى جيد: )-وأما التلمذ يف مستوى جيد جدا: )

قدرهتم على (. ومن ىنا فإن -(، يف مستوى ضعيف: )٘(، يف مستوى ناقص: )ٖٔ)
 تعليم مهارة الكالم بصفة مقبولة.

 (ٚجدول )

 نتائج االختبار القبلي للمجموعة الضابطة الفصل الثامن "ب"

 القدير النتيجة  أسماء التلمذ الرقم
 ناقص ٘٘ نينديا اكا فاراديرا ٔ
 ناقص ٓ٘ افرليا ٕ
 ناقص ٘٘ فبونا وىي دفينة ٖ
 جيد ٓٚ املى سعفافا ٗ
 ناقص ٘٘ فاوزيياه حيماياه ازمي ٘
 ناقص ٓ٘ سكاى رمديتاشا الفيهراين ٙ
 مقبول ٓٙ الفية فطةزةرا ٚ
 مقبول ٓٙ مفيدى عمليازلنا ٛ
 ناقص ٘٘ جنتيك دوى سلسبيال ٜ

 مقبول ٓٙ سيال كوسي شكَتا ٓٔ
 جيد ٓٚ ذايانا استفانية ٔٔ
 مقبول ٓٙ فينا أمليا ٕٔ
 ناقص ٘٘ رزا ستفيوال ٖٔ
 مقبول ٓٙ وىي رٛتا ٗٔ
 مقبول ٘ٙ وردةاألسيفا ٘ٔ
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 مقبول ٓٙ وما نور كماظنا ٙٔ
 مقبول ٓٙ ديانا رحن أوليا ٚٔ
 مقبول ٓٙ البجييا تالتا قوترعى  ٛٔ
 ناقص ٓ٘ انديٍت ضرديانا ٜٔ
 مفبول ٓٚ كاوسا ٕٓ
 ناقص ٘٘ انًت امنداوزلٍت ٕٔ
 ناقص ٓ٘ الفياة سلةازىارا ٕٕ
 مقبول ٓٙ الزىرا حبيبة ٖٕ
 مقبول ٓٙ سلفاىي بيتاشفينا ٕٗ
 مقبول ٓٙ نديا ٕ٘

 مقبول ٘ٙ ادال سفلرين ٕٙ
 ناقص ٘٘ ايفا دوي ففيانا  ٕٚ
 جيد ٓٚ دينا نوفيتا ساري ٕٛ
 مقبول ٓٙ نفسةالزين ٜٕ
 مقبول ٓٙ ىاليشا رٛتة ٖٓ

 ٘ٚٚٔ العدد
 ٙٔ،ٜ٘ المعدلة

 

( ٜ٘،ٙٔ) ا١تعدلة الدرجة نالوا التلمذ أن ظهر القبلي، اإلختبار ىذا نتائج فمن
: مقبول مستوى يف ،(ٖ: )جيد مستوى يف ،(-: )جدا جيد مستوى يف التلمذ وأما

 على قدرهتم فإن ىنا ومن(. -: )ضعيف مستوى يف ،(ٔٔ: )ناقص مستوى يف ،(ٙٔ)
 .مقبول بصفة الكالم مهارة تعليم
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 أما نتائج االختباري البعدي للمجموعة التجربية كما يلي:

 (ٛ)جدول 

 نتائج االختبار البعدي للمجموعة التجربية الفصل الثامن "أ"

 التقدير النتيجة أسماء التلمذ الرقم
 جيد جدا ٓٛ ابادية رشدان شفا ٔ
 جيد ٘ٚ مرشندى شلى ٕ
 جيد ٘ٚ سالزازليايت ٖ
 جيد ٘ٚ روستسنسقسية سربينا ٗ
 جيد ٓٚ شيشا تنيا ٘
 جيد ٘ٚ فعد عهمد سييت ٙ
 جيد جدا ٘ٛ اشل شجرة ٚ
 جيد ٓٚ جياحياين تراشاآتاندر ٛ
 جيدجدا ٘ٛ رسانيا انتان ٜ

 جيد جدا ٘ٛ سكينة ٥تتافيت القاريتا بلقس ٓٔ
 جيد ٘ٚ عمارة حنيف ٔٔ
 جيد جدا ٓٛ القليب عزيزة نور ٕٔ

 االختبار القبلي

االختبارالقبليفصل
 التجربي

 االختبارالقبليفصلالضابط
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 جيد جدا ٓٛ ناديأقوتري اليفأ ٖٔ
 جيد ٘ٚ اٝتي سفيت ٗٔ
 جيد جدا ٓٛ جيهات سبيال قلُت ٘ٔ
 جيد جدا ٓٛ ننذساري أولياجينيت نور ٙٔ
 جيد ٘ٚ آمينو عزيزة فاطوة ٚٔ
 جيد جدا ٓٛ فاندييا كاميلال نسوا ٛٔ
 جيد جدا ٜ٘ عُت نور عائسة ٜٔ
 جيد ٘ٚ جكونيا اييا ٕٓ
 جيد جدا ٘ٛ الفيانتا انيشة تلفي ٕٔ
 جيد جدا ٘ٛ عقل عطف ٕٕ
 جيد جدا ٜٓ اياىاويت رىيد نور اين ىنل ايو ٖٕ
 جيد ٘ٚ رٛتاويت يويل ٕٗ
 جيد جدا ٓٛ سلستياوايت نويف ٕ٘
 جيد جدا ٓٛ ماوليدا نور كيكن ٕٙ
 جيد جدا ٘ٛ سلبسبيال سغنة ٕٚ
 جيد ٘ٚ فارة نيال امَتا ٕٛ
 جيد ٘ٚ زمي ايزما ٜٕ
 جيد ٓٚ   أيواقارالنهوندا ٖٓ

 ٖٕٓٚ العدد
 ٜٚ المعدلة

 

( ٖٙ, ٘) ا١تعدلة الدرجة نالوا التلمذ أن ظهر البعدي، اإلختبار ىذا نتائج فمن
: مقبول مستوى يف ،(ٗٔ: )جيد مستوى يف ،(ٙٔ: )جدا جيد مستوى يف التلمذ وأما
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 على قدرهتم فإن ىنا ومن(. -: )ضعيف مستوى يف ،(-: )ناقص مستوى يف ،( -)
 جيد جدا. بصفة الكالم مهارة تعليم

 .ب.نتائج االختبار والبعدي للمجموعة الضابطة
 أمانتائج االختبار البعدي للمجموعة الضابطة كما يلي:

 (ٗجدول )

 نتائج االختبار البعدي للمجموعة الضابطة الفصل الثامن "ب"

 التقدير النتيجة أسماءالتلمذ الرقم
 مقبول ٘ٙ فاراديرا اكا نينديا ٔ
 مقبول ٘ٙ افرليا ٕ
 جيد ٓٚ دفينة وىي فبونا ٖ
 جيد ٘ٚ سعفافا املى ٗ
 مقبول ٘ٙ فاوزيياه ازمي حيماياه ٘
 مقبول ٓٙ الفيهراين رمديتاشا سكاى ٙ
 جيد ٓٚ فطةزةرا الفية ٚ
 جيد ٓٚ عمليازلنا مفيدى ٛ
 مقبول ٘ٙ سلسبيال دوى جنتيك ٜ

 جيد ٓٚ شكَتا كوسي سيال ٓٔ
 جيد ٘ٚ استفانية ذايانا ٔٔ
 مقبول ٘ٙ أمليا فينا ٕٔ
 مقبول ٘ٙ ستفيوال رزا ٖٔ
 جيد ٓٚ رٛتا وىي ٗٔ
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 جيد ٓٚ وردةاألسيفا ٘ٔ
 مقبول ٘ٙ كماظنا نور وما ٙٔ
 مقبول ٘ٙ أوليا رحن ديانا ٚٔ
 جيد ٓٚ قوترعى تالتا البجييا ٛٔ
 مقبول ٘ٙ ضرديانا انديٍت ٜٔ
 جيد ٘ٚ كاوسا ٕٓ
 مقبول ٓٙ امنداوزلٍت انًت ٕٔ
 مقبول ٓٙ سلةازىارا الفياة ٕٕ
 مقبول ٓٙ حبيبة الزىرا ٖٕ
 مقيول ٘ٙ بيتاشفينا سلفاىي ٕٗ
 جيد ٓٚ نديا ٕ٘
 جيد ٓٚ سفلرين ادال ٕٙ
 مقبول ٘ٙ ففيانا دوي ايفا ٕٚ
 جيد ٓٚ ساري نوفيتا دينا ٕٛ
 مقبول ٘ٙ نفسةالزين ٜٕ
 مقيول ٘ٙ   رٛتة ىاليشا ٖٓ

 ٕٓٔٓ العدد
 %ٚٙ المعدلة

 

( ٖٖ،ٙٙ) ا١تعدلة الدرجة نالوا التلمذ أن ظهر القبلي، اإلختبار ىذا نتائج فمن
: مقبول مستوى يف ،(ٖٔ: )جيد مستوى يف ،(-: )جدا جيد مستوى يف التلمذ وأما

 على قدرهتم فإن ىنا ومن(. -: )ضعيف مستوى يف ،(-: )ناقص مستوى يف ،(ٚٔ)
 .مقبول بصفة الكالم مهارة تعليم
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 التجربيةج.مقارنة نتائج االختبار القبلي والبعدي للمجموعة 

وبعد شرح الباحثة نتائج االختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجربية، فقدم 
 الباحثة ا١تقارنة بُت اختبار القبلي والبعدي لتلك اجملموعة. وا١تقارنة كما يلي:

 (ٜ)الجدول 

 المقارنة بين االختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجربية

 
 الرقم

 
 المستوى

 
 النتيجة

 االختبارالبعدي القبلي االختبار
عدد 

 التالمذ
النسبة 

 المؤية
عدد 

 التالمذ
النسبة 

 المؤية
 - - - - ٓٓٔ-ٓٛ جيد جد ٔ
 %ٖٖ،ٖ٘ ٙٔ %ٓٗ ٕٔ ٜٚ-ٓٚ جيد ٕ
 %ٚٙ،ٙٗ ٗٔ %ٖٖ،ٖٗ ٖٔ ٜٙ-ٓٙ مقبول ٖ
 - - %ٚٙ،ٙٔ ٘ ٜ٘-ٓ٘ ناقص ٗ
 - - - - ٜٗ-ٓٓ ضعيق ٘

 %ٓٓٔ ٖٓ %ٓٓٔ ٖٓ العدد

 االختبار البعدي للمجموعة التجربية والضابطة 

االختبارالبعديللمجموعة
 التجربية

االختبارالبعديللمجموعة
 الضابطة
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 فظهر التجريبة للمجموعة البعدي و القبلي اإلختبار بُت ا١تقارنة بيان إىل بالنسبة
 يف% ٖٗ،ٖٖ و ناقص، مستوى يف التلمذ من% ٚٙ،ٙٔالقبلي اإلختبار يف أن

 أن ظهر البعدي اإلختبار يف أما و. جيد مستوى يف% ٓٗو مقبول، مستوى
 يعٍت البيان ىذا و. مقبول مستوى يف منهم% ٚٙ،ٙٗ و جيد، مستوى يف% ٖٖ،ٖ٘

 .القبلي اإلختبار نتيجة من أيضا  أكرب البعدي اإلختبار نتيجة أن

 ٕتري اليت با١تالحظة الباحثة فقامت متساويتان ومضة بينهما البيانات كانت
 يف أما. بينهما الفرق الباحث وجد وفيها ا١تذكورتُت، اجملموعتُت يف التعليم عملية عند

 منهم وبعض التلمذ، لدى ٛتاسة تظهر وال ٦تلة جيري التعليم كان الضابطة، اجملومعة
 عند التلمذ بنشاط ملون التعليم كان التجريبية، اجملموعة يف وأما. التعليم عند نائمون

 ىذه ا١توزع، ا١تفاىيم خرائط يف ا١تادة عن ا١تعلم شرح ٔتا يهتمون ىم والسؤال، التعليم
 ستذكر كما اإلختبار من الرقمية البيانات يف البحث ىذا تركيز ألن مؤقت، ظن البيانة

 .بعدىا

 د.مقارنة شرح االختبار القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة
وبعد شرحت الباحثة نتائج االختبار القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة، 

 فقدمت الباحثة ا١تقارنة بُت اختبار القبلي والبعدي لتلك اجملموعة، وا١تقارنة كما يلي :

 (ٓٔ)الجدول  

 المقارنة بين االختبار القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة

 
 الرقم

 
 المستوى

 

 
 النتيجة

 االختبار البعدي االختبار القبلي
 عدد

 التالمذ
 النسبة
 المؤية

 عدد 
 التالمذ

 النسبة
 المؤية

  - - - ٓٓٔ-ٓٛ جيد جدا ٔ
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 %ٖٖ،ٖٗ ٖٔ %ٓٔ ٖ ٜٚ-ٓٚ جيد ٕ
 %ٚٙ،ٙ٘ ٚٔ %ٖٖ،ٖ٘ ٙٔ ٜٙ-ٓٙ مقبول ٖ
 - - %ٚٙ،ٖٙ ٔٔ ٜ٘-ٓ٘ ناقص ٗ
 - - - - ٜٗ-ٓٓ ضعيف ٘

 %ٓٓٔ ٖٓ %ٓٓٔ ٖٓ العدد
 

 فظهر الضابطة للمجموعة البعدي و القبلي اإلختبار بُت ا١تقارنة بيان إىل بالنسبة
 مستوى يف% ٓٔو مقبول، مستوى يف التلمذ من% ٖٖ،ٖ٘ القبلي اإلختبار يف أن

% ٚٙ،ٙ٘أن ظهر البعدي اإلختبار يف أما و. ناقض، مستوى يف% ٚٙ،ٖٙو جيد،
 نتيجة أن يعٍت البيان ىذا و. جيد، مستوى يف% ٖٖ،ٖٗ و مقبول، مستوى يف

 .القبلي نتيجة من أكرب البعدي اإلختبار

 (ٔٔاٞتدول )
 اجملموعتُت من ا١تربع اال٨تراف عدد و اال٨تراف عدد نتائج

التجريبيةا١ت جموعة  الضابطة ا١ت جموعة  الرقم 
Y2 (Y) Y2 Y1 X2 (X) X2 X1 

ٔٓٓ ٔٓ ٙ٘ ٘٘ ٕٕ٘ ٔ٘ ٛٓ ٙ٘ ٔ 
ٕٕ٘ ٔ٘ ٙ٘ ٘ٓ ٕٕ٘ ٔ٘ ٚ٘ ٙٓ ٕ 
ٕٕ٘ ٔ٘ ٚٓ ٘٘ ٕٕ٘ ٔ٘ ٚ٘ ٙٓ ٖ 

ٕ٘ ٘ ٚ٘ ٚٓ ٔٓٓ ٔٓ ٚ٘ ٙ٘ ٗ 
ٔٓٓ ٔٓ ٙ٘ ٘٘ ٕٕ٘ ٔ٘ ٚٓ ٘٘ ٘ 
ٔٓٓ ٔٓ ٙٓ ٘ٓ ٜٓٓ ٖٓ ٚ٘ ٗ٘ ٙ 
ٔٓٓ ٔٓ ٚٓ ٙٓ ٕٕ٘ ٔ٘ ٛ٘ ٚٓ ٚ 
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ٔٓٓ ٔٓ ٚٓ ٙٓ ٜٓٓ ٖٓ ٚٓ ٗٓ ٛ 
ٔٓٓ ٔٓ ٙ٘ ٘٘ ٕ٘ ٘ ٛ٘ ٚٓ ٜ 
ٔٓٓ ٔٓ ٚٓ ٙٓ ٕٕ٘ ٔ٘ ٛ٘ ٚٓ ٔٓ 

ٕ٘ ٘ ٚ٘ ٚٓ ٔٓٓ ٔٓ ٚ٘ ٙ٘ ٔٔ 
ٔٓٓ ٔٓ ٙ٘ ٙٓ ٔٓٓ ٔٓ ٛٓ ٚٓ ٕٔ 
ٔٓٓ ٔٓ ٙ٘ ٘٘ ٔٓٓ ٔٓ ٛٓ ٚٓ ٖٔ 
ٔٓٓ ٔٓ ٚٓ ٙٓ ٕٕ٘ ٔ٘ ٚ٘ ٙٓ ٔٗ 

ٕ٘ ٘ ٚٓ ٙ٘ ٔٓٓ ٔٓ ٛٓ ٚٓ ٔ٘ 
ٕ٘ ٘ ٙ٘ ٙٓ ٔٓٓ ٔٓ ٛٓ ٚٓ ٔٙ 
ٕ٘ ٘ ٙ٘ ٙٓ ٔٓٓ ٔٓ ٚ٘ ٙ٘ ٔٚ 

ٔٓٓ ٔٓ ٚٓ ٙٓ ٔٓٓ ٔٓ ٛٓ ٚٓ ٔٛ 
ٕٕ٘ ٔ٘ ٙ٘ ٘ٓ ٕٕٔ٘ ٖ٘ ٜ٘ ٙٓ ٜٔ 

ٕ٘ ٘ ٚ٘ ٚٓ ٔٓٓ ٔٓ ٚ٘ ٙ٘ ٕٓ 
ٕ٘ ٘ ٙٓ ٘٘ ٕٕ٘ ٔ٘ ٛ٘ ٚٓ ٕٔ 
ٕ٘ ٘ ٙٓ ٘ٓ ٕٕ٘ ٔ٘ ٛ٘ ٚٓ ٕٕ 
ٕ٘ ٘ ٙٓ ٙٓ ٗٓٓ ٕٓ ٜٓ ٚٓ ٕٖ 
ٕ٘ ٘ ٙ٘ ٙٓ ٗٓٓ ٕٓ ٚ٘ ٘٘ ٕٗ 

ٔٓٓ ٔٓ ٚٓ ٙٓ ٕٕ٘ ٔ٘ ٛٓ ٙ٘ ٕ٘ 
ٕ٘ ٘ ٚٓ ٙ٘ ٕٕ٘ ٔ٘ ٛٓ ٙ٘ ٕٙ 

ٔٓٓ ٔٓ ٙ٘ ٘٘ ٕٕ٘ ٔ٘ ٛ٘ ٚٓ ٕٚ 
ٓ ٓ ٚٓ ٚٓ ٕٕ٘ ٔ٘ ٚ٘ ٙٓ ٕٛ 

ٕ٘ ٘ ٙ٘ ٙٓ ٕٕ٘ ٔ٘ ٚ٘ ٙٓ ٕٜ 
ٕ٘ ٘ ٙ٘ ٙٓ ٕٕ٘ ٔ٘ ٚٓ ٘٘ ٖٓ 
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 اجملموع ٜ٘ٓٔ ٖٕٓٚ ٘٘ٗ ٕ٘ٔٛ ٘ٚٚٔ ٕٓٔٓ ٕٓٗ ٖٕٓٓ

 

 

  
 

 

  N 

 :السابق اٞتدول يف ما توضيح يلي فيما و  
X1= التجريبية اجملموعة من القبلي اإلختبار نتائج 
X2 =التجريبية اجملموعة من البعدي اإلختبار نتائج 
(X)= التجريبية اجملموعة نتائج من اال٨تراف عدد 
X2= التجريبية اجملموعة نتائج من ربعا١ت اال٨تراف عدد 

 =∑Xالتجريبية اجملموعة نتائج من اال٨تراف عدد ٣تموع 
 =∑X2التجريبية اجملموعة نتائج من ربعا١ت اال٨تراف عدد ٣تموع 

Y1= الضابطة اجملموعة من القبلي اإلختبار نتائج 
Y2= الضابطة اجملموعة من البعدي اإلختبار نتائج 
(Y)= الضابطة اجملموعة نتائج من اال٨تراف عدد 
Y2 = الضابطة اجملموعة نتائج من ربعا١ت اال٨تراف عدد 

 =∑Yالضابطة اجملموعة نتائج من اال٨تراف عدد ٣تموع 
 =∑Y

 الضابطة اجملموعة نتائج من ربعا١ت اال٨تراف عدد ٣تموع2

 (ٕٔالجدول )
 اجملموعتُت من ربعا١ت اال٨تراف عدد و اال٨تراف ٣تموع عدد

 التجريبية اجملموعة الضابطة اجملموعة
 عدد ٣تموع

 (∑Y)اال٨تراف 
 عدد ٣تموع

 اال٨تراف
 عدد ٣تموع

 (∑X)اال٨تراف 
٣تموع عدد 

اال٨تراف ا١تربع 
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Y2)ربع ا١ت
∑) (X2

∑) 
ٕٗٓ ٕٖٓٓ ٗ٘٘ ٕٛٔ٘ 

 

 :اآليت اإلحصائي الرمز إىل السابق النتائج بإدخال الباحث قاممث 
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مث  ٕٚ،٘اإلحصائي = t أن نتيجة ةالباحث تمن اٞتدول السابق، وجد  

أن نتيجة يف القائمة اٟترية  ةالباحث توْتث t-tableبتعيُت  ةالباحث تقام

(degree of freedom)  منt-table  ٘أن نتيجة يف التقدير ا١تعنوي = %

 .ٕٖٗٓٔ،ٔ% = ٓٔونتيجة يف التقدير ا١تعنوي  ٕٜٙٚٙ،ٔ
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 تقرير "ت"

t.test (اٟتساِب t)< t.table  (t  = )حصلت التجريبة = مقبولجدوايل 
t.test (اٟتساِب t)> t.table  (t  = )مقبولغَت فشلت التجريبة = جدوايل 

 ٕٜٙٚٙ.ٔ% = ٘ا١تعنوي  التقدير نتيجة من أكرب ٕٚ،٘=  اإلحصائي ونتيجة

 Hٔ أن ٔتعٌت  ٕٖٗٓٔ،ٔ% =ٓٔ ا١تعنوي تقدير نتيجة من أكرب كذلك و

الطريقة ا١تباشرة  أن استخدام ىذا دليل و مقبول. البحث ىذا فروض أن أو مقبول

. وىذا اٟتصيل معزز يف التعليم مهارة الكالم ٔتدرسة الرفاعى كوندانج لكى ماالنق

وا١تعلم، وغالبا  تالمذبالبيانات من ا١تقابلة واإلستبانة اليت تتكون باألسئلة ا١توافقة لل

الطريقة ا١تباشرة يقدر على التعليم اللغة العربية منهم حيبون التعليم والتعلم باستخدام 

، أن ةوخالصة ٢تذا البحث ّتميع البيانات اليت ٚتعها الباحث جذابة و٦تتع. 

ا١تباشرة فعال يف ترقية مهارة الكالم ٔتدرسة الرفاعى كواندج لكى الطريقة  استخدام

 ماالنق .

(ٖٔالجدول  ) 

 اإلستبانة واإلجابة من خبراء المادة

 الرقم بنود االستبيان الدرجة
ٗ ٖ ٕ ٔ 

كانت عملبة التعلم والتعليم باستخدام طريقة      ٔ 



ٜٛ 
 

 
 

 الطبيعية تعطى فرصة واسعة ١تمارسة مهارة الكالم
إن تعليم مهارة الكالم باستخدام طريقة الطبيعية     

يساعد التلمذ على التكلم العرِب باستخدام 
 الصيغ النحوية الصحيحة

ٕ 

إن تعليم مهارة الكالم باستخدام الطريقة ا١تباشرة     
 يساعد يف التكلم العرِب حسب ا١تادة ا١تعينة

ٖ 

ا١تباشرة إن تعليم مهارة الكالم باستخدام الطريقة     
 يشجع ١تمارسة مهارة الكالم

ٗ 

 ٘ كانت ا١تادة التعليمية ا١تدروسة سياقية ومناسبة    
إن تعليم مهارة الكالم بايتخدام الطريقة ا١تباشرة     

 فعال ومناسب
ٙ 

(ٗٔ)الجدول    

 نتيجة اإلستبانة من خبراء المادة

مقياس النتيجة أو  رقم
 اإلجابة 

 الرمز
 مجموع اإلجابة( X)النتيجة 

 مجموع

 X 0 0 1 مردود  1

 X0 0 2 مفبول 2

 X 3 9 3 جيد 3

 X 3 12 4 جيد جدا 4

  29 
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  النتيجة األعلى = ٣تموع األسئلةX النتيجة مقياس األعلى 

6 X ٗ  =ٕٗ )النتيجة األعلى( 
 النتيجة األقل = ٣تموع األسئلة X النتيجة مقياس األقل 

6 X ٔ  =ٙ )النتيجة األقل( 
  = النتيجة األخَتة 

 ∑٣تموعة النتيجة ا١تقياس  

 100 %   X      قيمة = 

 ∑النتيجة األعلى  

 
  

  
 X 100% =120,83% 

 

  بناء على اٟتساب السابق، فا١تالحظة الذي يؤديها خرباء احملتوى بأكملو حصل
، فهذه النتيجة ”Likert“%. إذا ناسب جدول اللياقة ليكَتت ٖٛ،ٕٓٔعلى 

 .موفق بشدةمن ا١تعيار  

 

نتيجة 
 اإلجمالية

مجمو 
ع 

 النتيجة

 نتيجة اإلجابة

 رقم إسم المستجيبات

6 5 4 3 2 1 

 .1 ابادية رشدان شفا 4 4 4 4 3 3 11 3

 .2 مرشندى شلى 4 4 4 3 4 4 23 3،13

 .3 سالزازليايت 4 4 3 4 3 3 21 3،5

 .4 روستسنسقسية سربينا 4 4 4 3 4 3 22 3،66

 .5 شيشا تنيا 3 4 4 4 3 2 20 3،33

 .6 فعد عهمد سييت 3 3 4 4 4 3 21 3،5
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 .7 اشل شجرة 2 4 3 3 4 4 20 3،33

 .1 جياحياين تراشاآتاندر 4 4 4 3 3 4 22 3،66

 .9 رسانيا انتان 3 4 4 4 4 3 22 3،66

 .10 سكينة ٥تتافيت القاريتا بلقس 4 3 4 4 4 4 23 3،13

 .11 عمارة حنيف 4 4 4 4 3 4 23 3،13

 .12 القليب عزيزة نور 2 3 3 3 3 4 11 3

 .13 ناديأقوتري اليفأ 4 4 4 2 3 3 20 3،33

 .14 اٝتي سفيت 4 4 3 4 2 4 21 3،5

 .15 جيهات سبيال قلُت 4 4 4 4 3 3 22 3،66

 .16 ننذساري أولياجينيت نور 4 4 4 4 4 4 24 4

 .17 آمينو عزيزة فاطوة 4 4 4 4 3 4 23 3،13

 .11 فاندييا كاميلال نسوا 4 4 4 3 3 4 22 3،66

 .19 عُت نور عائسة 2 4 4 4 4 3 21 3،5

 .20 جكونيا اييا 4 2 2 3 3 4 11 3

 .21 الفيانتا انيشة تلفي 4 4 4 4 4 3 23 3،13

 .22 عقل عطف 4 4 3 4 4 3 22 3،66

 .23 اياىاويت رىيد نور اين ىنل ايو 4 4 4 4 3 4 23 3،13

 .24 رٛتاويت يويل 3 3 4 3 4 4 21 3،5

 .25 سلستياوايت نويف 4 4 4 4 4 4 24 6

 .26 ماوليدا نور كيكن 4 4 4 3 3 4 22 3،66

 .27 سلبسبيال سغنة 3 4 4 4 3 3 21 3،5

 .21 فارة نيال امَتا 4 3 4 4 3 4 22 3،66

 .29 زمي ايزما 4 4 4 4 4 3 23 3،13
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 30 أيواقارالنهوندا 4 4 3 4 3 3 21 3،5

01 646  مجموع
 



  النتيجة األعلى = ٣تموع األسئلةX  النتيجة مقياس األعلىX ٣تموع ا١تستجيبات 

6 X 4 X  ٖٓ  =ٕٚٓ )النتيجة األعلى( 
  النتيجة األقل = ٣تموع األسئلةX النتيجة مقياس األقل X  ٣تموع ا١تستجيبات 

6 X 1 X ٖٓ  =ٔٙٓ )النتيجة األقل( 
 

 

 

  = النتيجة األخَتة 

 ∑٣تموعة النتيجة ا١تقياس  

                  X100%            قيمة = 

 ∑النتيجة األعلى  

 
   

   
 X 100% = 22,22 % 

 

  بأكملو حصل يؤديها التجربة الوحدية بناء على اٟتساب السابق، فا١تالحظة اليت
، فهذه ”Likert“%. إذا ناسب جدول مقياس ا١تعيار ليكَتت 77،77على 

 موفق بشّدة.النتيجة من ا١تعيار 
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 الفصل الخامس

 مناقشة نتائج البحث

 فعالية الطريقة المباشرةلترقية مهارة الكالم   أ.
الطريقة ا١تباشرة يف بعد أن قامت الباحثة يف ىذا البحث عن إجراء التجربية 

التعليم مهارة الكالم، إعتمادا على النتائج الىت حصل عليها التلمذ يف االختبار القبلي 
والبعدي، وعرض البيانات وٖتليلها ومناقشتها يف ا١تبحث السابق فيمكن للباحث أن 

 يتلخص النتائج احملصولة فيما يلي:

بلي واالختبار البعدي من اجملموعتُت فهو النتائج الىت حصل عليها التلمذ يف االختبار الق
% وتنال قيمة ا١تعدل من ٙٔ،ٜ٘تنال قيمة ا١تعدل االختبار القبلي للمجموعة الضابطة 

%، مث تنال قيمة ا١تعدل االختبار القبلي للمجموعة ٚٙاالختبار البعدي
%، وحللت تلك النتيجة ٜٚ%وتنال قيمة ا١تعدل من االختبار البعديٖٙ،٘التجربية

 لرموز اإلحصائي اختبار"ت".با

 و ٕٜٙٚٙ.ٔ% = ٘ا١تعنوي  التقدير نتيجة من أكرب ٕٚ،٘=  اإلحصائي ونتيجة
 أو مقبول Hٔ أن ٔتعٌت  ٕٖٗٓٔ،ٔ% =ٓٔ ا١تعنوي تقدير نتيجة من أكرب كذلك

الطريقة ا١تباشرة يف التعليم مهارة  أن استخدام ىذا دليل و مقبول. البحث ىذا فروض أن
. وىذا اٟتصيل معزز بالبيانات من ا١تقابلة الرفاعى كوندانج لكى ماالنق الكالم ٔتدرسة

وا١تعلم، وغالبا منهم حيبون التعليم والتعلم  تالمذواإلستبانة اليت تتكون باألسئلة ا١توافقة لل
وخالصة ٢تذا  الطريقة ا١تباشرة يقدر على التعليم اللغة العربية جذابة و٦تتع. باستخدام 

الطريقة ا١تباشرة فعال يف ترقية  ، أن استخدامةبيانات اليت ٚتعها الباحثالبحث ّتميع ال
 مهارة الكالم ٔتدرسة الرفاعى كواندج لكى ماالنق .
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 تطبيق تعليم مهارة الكالم بالطريقة المباشرة ب,
 ىذه خطوات استخدام الطريقة ا١تباشرة لًتقية مهارة الكالم

الطلبة ويسأ٢تم عن درس اليوم فَت دين عليو . عندما يدخل ا١تعلم الفصل يسلم على ٔ
 باللغة ا١تستهدمة.

 . يستمر ا١تعلم ىف طرح األسئلة ويقوم أحيانا باصدار بعض األوامر التطبيقية.ٕ

ينتقل ا١تدرس تدرجييا با١تواقف اللغوية إىل أشياء توجد ىف ا١تدرسة مث ىف البيئة احمللية  .ٖ
 ىف خارج ا١تدرسة.

األمكان أن يستعد ٘تاما استحدام اللغة األم للطالب ىف حجرة  . على ا١تعلم بقدرٗ
 لبدراسة.

.يقدم ا١تعلم ا١تفردات اٞتديدة ويشرح معانيها مستعينا بالصور أو الرسوم و غَتىا ٦تا ٘
 يقع ٖتت نظر التلمذ.

. يستحدم ا١تعلم كل اٟتيل والوسائل واألساليب الىت تساعد على منو القدرة على ٙ
 كالم ، كما أن ىذه الطريقة ال تغفل تنمية القدرة على القراءة والكتابة.اإلستماع وال

 . بعد تدريس الكلمات يطلب ا١تعلم من التلمذ أن يقرأوا النص من الكتاب ا١تقرر.ٚ

 . قرأ ا١تعلم النص ٚتلة ٚتلة ويردد التلمذ خلقو ٚتاعيا.ٛ

 األسئلة حول النص . ىف هناية اٟتصة يوجد ا١تعلم يوجو ا١تعلم بعض ا١تعلم بعضٜ
 .والتلمذ جييبون باللغة ا١تستهدمة
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 الفصل السادس

 االخاتمة

 أ.ملخص نتائج البحث
بعد انتهاء ىذا البحث فتقدم الباحثة النتائج ا١تتواذعة من حيث كوىا معرفة 

 للمجتمع خاصة للمعلم الذى يريد ترقية كفاءة التالمذ يف مهارة الكالم، وأما نتائجها:

.إن تعليم مهارة الكالم باستخدام الطريقة ا١تباشرة ٔتدرسة الر فاعى كواندانج لكى ٔ
ا١تعنوي  التقدير نتيجة من أكرب ٕٚ،٘=  اإلحصائي ونتيجةماالنق، بدليل نتيجة "ت" 

  ٕٖٗٓٔ،ٔ% =ٓٔ ا١تعنوي تقدير نتيجة من أكرب كذلك و ٕٜٙٚٙ.ٔ% = ٘
 أن استخدام ىذا دليل و مقبول. البحث ىذا فروض أن أو مقبول Hٔ أن ٔتعٌت

. وىذا الطريقة ا١تباشرة يف التعليم مهارة الكالم ٔتدرسة الرفاعى كوندانج لكى ماالنق
 تالمذاٟتصيل معزز بالبيانات من ا١تقابلة واإلستبانة اليت تتكون باألسئلة ا١توافقة لل

باشرة يقدر على التعليم الطريقة ا١توا١تعلم، وغالبا منهم حيبون التعليم والتعلم باستخدام 
، أن ةوخالصة ٢تذا البحث ّتميع البيانات اليت ٚتعها الباحث اللغة العربية جذابة و٦تتع. 

الطريقة ا١تباشرة فعال يف ترقية مهارة الكالم ٔتدرسة الرفاعى كواندج لكى  استخدام
 ماالنق .

وفعاليا يف فهم تعليم . معرفة أن الطريقة ا١تباشرة حيعفون التلمذ ٛتاسة وفرحية وسهلة ٕ
مهارة الكالم، والطريقة ا١تباشرة تستطيع أن ترقي تعليم مهارة الكالم ومناسب هبا، 

 وتعليم مهارة الكالم حيتاج الوسائل التعليمية.

 ب. توصيات البحث
بناء على النتائج احملصولة عليها الباحثة من ىذه البحث، فتحسن ٢تا أن تقدم 

 ي:الباحثة التوصيات فيما يل
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 .ترجوا الباحثة أن يعطى ا١تعلم الفرصة الكثَتة الطلبة ١تمارسة الكالم.ٔ

.ترجوا الباحثة أن تزويد اٟتصة الدراسية لتعليم اللغة العربية السيما تعليم مهارة الكالم ٕ
 ا١تدروسة.

 . والوسائل التعليمية مثل معمل اللغة إذا وجدت يف ا١تدرسة.ٖ

خال طريقة الطبيعية يف إجراء التعلم مهارة الكالم .أن يهتم للمعلم بتنوع الطرق ٗ
 ويعطي ا١تواد الكثَتة اللغة العربية حىت يقدر التلمذ الدراسية العلوم يف مهارة اللغوية.

 ج.مقترحات البحث
اعتماد على النتائج احملصولة ىذا البحث، رجاء وينبغي للباحثُت اآلخرين 

الطريقة التعليمية اٟتديثة األخرى يف تعليم اللغة االحقُت أن يطورواىذا البحث باستخدام 
العربية ولتحسُت وتنمية مهارة الكالم لدى التلمذ خاصة أو مهارات اللغوية األخرى. 
وبعد عملية ىذا البحث توجوا الباحثة أن تفيد نتيجة ىذا البحث بفائدة إما للباحث و 

 إما للقارئ.
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 المصادروالمراجع

 أ.الكتاب اللغة العربية

معروف نايف ٤تمود ، خصائص العربية وطرائق تدريسها، )بَتوت : دار النفئس،   
    .م ٜ٘ٛٔه / ٘ٓٗٔ

سليمان حسن : دراسة التحليلية ومواقف تطبيعو يف تعليم اللغة العربية والدين 
 (ٜٙٛٔدار ا١تعارف اإلسالمى، )مصر : 

عطا ٤تمد إبراىيم ، طرق تدريس اللغة العربية، )القاىر : مكتبة النهضة ا١تصرية 
  (مٜٜٓٔ

طعيمة رشدى اٛتد ، تعليم اللغة العربية لغِت الناطقُت هبا مناىجو وأساليب، )مصر: 
 (مٜٜٛٔمنشورات ا١تنظمة اإلسالمية للًتبية والعلوم والثاقة ايسسكوا، 

كامل و طعيمة رشدى أٛتد ، طرائق تدريس اللغة العربية لعَت الناطقُت هبا   الناقة ٤تمد
  .ٖٕٓٓ)ايسيسكو : منشورات ا١تنطقة اإلسالمية للًتبية والعلوم والثقافة، 

   . ٥تلصٜٗٛٔأٛتد مهارة الكالم وطريقة تدريسها،)كويت، مكتب الفالح، 

  .مٜٓٛٔر العلم للماليُت، ا٠تويل ٤تمد علي ، قاموس الًتبية ، لبنان بَتوت : دا

أردن : -الدليمى على حسُت ، الطرائق العلمية ىف تدريس اللغة، )عمان
 .مٖٕٓٓدارالشروق،
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فنياتو واسًتاتيجيا وأساليب ا٠تويل ٤تمد علي ، ا١ترجع  –اللبودى مٌت إبراىيم ، اٟتوار 
 نفيو،  

، الطبعة األوىل )الرياض: عليان أٛتد فؤاد ، ا١تهارات اللغوية ماىيتها زطرائق تدريسها 
 (.ٕٜٜٔه/ٖٔٗٔمطبعة دار ا١تسلم للنشر والتوزيع، 

عارف ٤تمد حضر و النقشبندى أنوار. مقدمة ىف علم اللغة التطبيقى )جدة : دار 
 (.م ٕٜٜٔحضر 

العصيلى عبد العزيز. طرائق تدريس اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرى )الرياض : 
  (مٕٕٓٓ

.)بَتوت ٔصالح عبد. تعلم اللغة اٟتية ةتعليمها بُت النظرية والتطبيق.ط.اجمليد العرىب 
:ٜٔٛٔ) 

.)القاىر: دار ا١تصرية ٖشحانة حسن. تعلبم اللغةالعربية بُت النظرية والتطبيق.ط.
 (مٜٜٙٔاللبنائية،

بدر أٛتد ، أصول البحث العلمى ومناىجو، الكويت، وكالة النطبوعة عبد اهلل حرمى، 
 (.ٙ.م، طٕٜٛٔ)

عبيدات ذوقان وزمالؤه، البحث العلمى، مفهومو وأدواتو وأساليبو، )الرياض: دار 
  .مٜٜٚٔالسامة، 

 

 

 



ٜٜ 
 

 
 

يةجنبب.الكتب اللغة األ  
Acep Hernawan ,. Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab. Bandung: PT Remaja 

Rosda karya: 2011 

Mustofa Syaiful. Stretegi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif. (Malang: UIN 

Maliki Press, 2011. 

Rohman Fathur, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab,(Madani : Citra 

Imtransselaras 2015) 

Setiyadi Bambang, metodologi penelitian untuk pengajaran bahasa asing, 

(yogyakarta: Graha Ilmu, 2006 

Sujana Nana,Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar , Cetakan pertama, (Bandung: 

Sinar Algesindo, 1989 

ledhyane.lecture.ub.ac.id/files/2013/04/tabel-t.pdf. فيالساعة7102مايوا8يوماالسنين

00.17 

           

  



 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
  



 
 

 
 

 

 

 
 

 

 دليل المقابلة مع المعلم

 البحث التجربي في المدرسة الرفاعى كواندانج لكى ماالنق

.أي عملية التعلم والتعليم مهارة الكالم يف ىذه ا١تدرسة؟ٔ  

.ما ا٢تدف ا١تقرر يف تعليم مهارة الكالم العرِب ا١تذكور؟ٕ  

تعليم مهارة الكالم؟.أي طريقة أو أساليب التعليم ا١تستخدمة يف ٖ  

.أي ا١تادة التعليمية ا١تدروسة يف تعليم مهارة الكالم؟ٗ  

.كيف مشاركة الطلبة يف تعليم مهارة الكالم؟٘  

.كيف عملية تقوًن تعليم يف مهارة الكالم؟ٙ  

.ماالعوئق يف  تعليم مهارة الكالم؟ٚ  

يقة تعليم اللغة .قصدالًتقية مهارة الكالم، فإن الباحثة ستقوم بعملية البحث عن طر ٛ
 العربية للناطقُت بغَتىا:"استخدام الطريقة الطبيعية يف تعليم مهارة الكالم"،ماذا ترى؟

 الملحق المقابلة للمعلم



 
 

 
 

 

 

 

 

  

 دليل المقابلة مع الطالب

 البحث التجربي في المدرسة الرفاعى كواندانج لكى ماالنق

تعليم مهارة الكالم؟. أي طريقة أو أساليب التعليم ا١تستخدمة يف ٔ  

.أي ا١تادة التعليمية ا١تدروسة يف تعليم مهارة الكالم؟ٕ  

.ماالعوائق أو الصعوبات يف تعليم مهارة الكالم؟ٖ  

.كيف تتعلم مهارة الكالم؟ٗ  

.ىل عملية التعلم والتعليم تعطى الفرصة الواسعة ١تمارسة مهارة الكالم؟٘  

 

 

 

 

 الملحق المقابلة للمعلم
 



 
 

 
 

 دليل االستبيان للمعلم

الطبيعية في تعليم مهارة الكالماستخدام طريقة   
إلسم         :ا  

 التاريخ        :
 دليل إجابة االستبيان

.يستخدم ىذا االستبيان للتعبَت عن رأيكم عن استخدام طريقة الطبيعية يف تعليم ٔ
 مهارة الكالم

.أن ٘تلئ ىذا االستبيان بوضع العالقة) ( يف اٞتدولٕ  
.دليل الدرجةٖ  

.     :جيدٕ                             : مردود   ٔ          
.     : جيد جداٖ: مقبول                               ٕ          

 الرقم بنود االستبيان الدرجة
ٗ ٖ ٕ ٔ 

كانت عملية التعلم والتعليم باستخدام طريقة الطبيعية تعطى     
 فرصة واسعة ١تمارسة مهارة الكالم لدى الطالب

ٔ 

إن تعليم مهارة الكالم باستخدام طريقة الطبيعية يساعد الطالب     
 على التكلم العرِب 

ٕ 

إن تعليم مهارة الكالم باستخدام طريقة الطبيعية يساعد الطالب     
 على التكلم العرِب حسب ا١تادة ا١تعينة

ٖ 

إن تعليم مهارة الكالم باستخدام طريقة الطبيعية يشجع الطالب     
مهارة الكالم١تمارسة   

ٗ 

 ٘ كانت ا١تادة التعليمية ا١تدروسة سياقية ومناسبة    
 ٙ إن تعليم مهارة الكالم باستخدام طريقة الطبيعية فعال ومناسب    

 



 
 

 
 

 دليل االستبيان للطلبة

 بعدتجربية طريقة الطبيعية في تعليم مهارة الكالم

 اإلسم            :
 التاريخ           :

االستبياندليل إجابة   
. يستخدم ىذا االستبيان للتعبَت عن خَتاتكم عرب تعليم مهارة الكالم باستخدام ٔ

 الطريقة الطبيعية
.أن ٘تلئ ىذا االستبيان بوضع العالمة) ( يف اٞتدولٕ  
.دليل الدرجةٖ  

:جيد   ٖ:مردود                                       ٔ         
: جيد جدا   ٗ                         :مقبول              ٕ         

 الرقم بنود االستبيان الدرجة
ٗ ٖ ٕ ٔ 
كانت عملية التعلم والتعليم باستخدام طريقة الطبيعية تعطى فرصة واسعة ١تمارسة     

 مهارة الكالم لدى الطالب
ٔ 

 ٕ إن تعليم مهارة الكالم باستخدام طريقة الطبيعية يساعد الطالب على التكلم العرِب     
إن تعليم مهارة الكالم باستخدام طريقة الطبيعية يساعد الطالب على التكلم العرِب     

 حسب ا١تادة ا١تعينة
ٖ 

تعلم مهارة إن تعليم مهارة الكالم باستخدام طريقة الطبيعية جيعل أكثر ٛتاسة يف     
 الكالم

ٗ 

 ٘ إن تعليم مهارة الكالم باستخدام طريقة الطبيعية يشجع ١تمارسة مهارة الكالم    
 ٙ كانت ا١تادة التعليمية ا١تدروسة سياقية )قريب من حياة الطالب(     

 



 
 

 
 

 اْخَتاِر اإِلَجابََة الُمَناِسَبَة بَ ْيَن ا،ب،ج،و دِبَوْضِع َعاَلَمِة الُصْلِب!

ُب َاْن ... ِاىَل َخارِِج الِبالَِد بِالطَائَِرِة.1.  ِىَوايَ ُتَك الَسَفُر، ٖتُِ

أ.يَ ْرِجُع                      ج.َتْذَىبُ       

ب.َٖتُْضَر                     د.تُ ْرِسلُ      

.يُرِْيُد َحَسٌن اَْن َيُكْوَن ... يف ُكَرِة الَقَدِم.ٕ  

ج.َحاِفظًا     أ.قَارٌِئ                       

ب.اَلِعًبا                        د.َكاتًِبا   

ْكَتَبةِ ٖ
َ

.أُرِْيُد ... يف ا١ت  

أ.الِقرَاَءَة                     ج.النَ ْومَ     

ب.الَلْعَب                    د.اَٞتْمعَ    

.َىْل تُرِْيُد ... ِاىَل اَٟتْفَلِة ؟ٗ  

أ. َٖتُْضُر                   ج.حَيُْضرُ     

ب.اُٟتُضْوَر                 د.َاْحُضرُ    

. َمْن يَ ْقرَأُ الُكُتَب اَْرَبَع َسَعاٍت يف اليَ ْوِم ؟٘  

أ. ُعَمُر                  ج.َحاِمدٌ      

ب. َعِلٌي                  د. ُعَمُر َو ُسَلْيَمانُ    



 
 

 
 

 

َلْيَماُن ؟. َمَذا يَ ْقرَأُ سُ ٙ  

َجَلَة                    ج.الرَِوايَةَ   
َ

أ.ا١ت  

 ب. الِقَصُة                    د.ِكَتاٌب الِفْقوِ 

. َىْل ِعْنَد ُسَلْيَماُن َمْكَتَبٌة يف بَ ْيِتِو ؟ٚ  

أ. الَ، ِعْنَد َكاِمل َمْكَتَبٌة      ج. نَ َعْم، ِعْنَدُه َمْكَتَبةٌ     

َمْكَتَبٌة     د. الَ، ِعْنَد ُسَلْيَمَاُن َمْكَتَبةٌ  ب. اَل، ِعْنَد َشرِْيفٌ   

. َمْن يَ ْفَهُم الُلَغَة الَعَربَِيَة ؟ٛ  

دٌ   أ.ُعَمُر                       ج.ٛتَِ  

ب.َعِلى                      د.ُعَمُر َوُسَلْيَمانُ    

. ِمْن ِىَوايَِة ُعَمُر...ٜ  

أ. الرِْحاَلْت                 ج.ِسَباَحةٌ    

ب.ِكَتابٌَة                    د.الَسَفرٌ    

10.Hobbyku menulis dan membaca, susunan kalimat yang sesuai dengan kalimat 

indonesia ini adalah .... 

 ِسَباَحةٌ أ.ِىَوَيىِت ِكَتابٌَة َو ِقرَاَءٌة           ج.ِىَوَيىِت قَ رَاَءٌة وَ 

 ب. ِىَوَيىِت ِدرَاَسٌة وَِكَتابٌَة         د.ِىَوَيىِت َٚتُْع َطَواِبِع وَِكَتابَةٌ 



 
 

 
 

 

 ِاْسَتِمْع َو ِاْختَ ْر الَكِلَمَة الَصِحْيَحُة!

 . اَٟتَة     ) (        ا٠َتُط         ) (ٔ

 .ِشَباَحٌة   ) (        ِسَباَحٌة       ) (ٕ

 لَِعٌب         ) (   .َلْقٌب    ) (        ٖ

 .َحاُسْوٌب ) (      َىاُسْوٌب       ) (ٗ

 .طَاِبٌع    ) (       طاَِبٌق          ) (٘

 َصِحْح الِعَبارَُة الَتالَِيُة !

 ) (          ا١تِْسطَرةِ .ِمْن ِىَوايَِة ُسَلْيَماَن َلْعُب ٔ

ْدَرَسةُ .يَ ْقرَأُ ُسَلْيَماُن ٕ
َ

 ) (                     ا١ت

ُب ُعَمُر ٖ ِديْ َنُة        ) ( الُكَرةَ .حيُِ
َ

 ِاىَل َخارِِج ا١ت

 َثاَلَث َمرَاٍت يف اليَ ْوِم    ) ( ا١تِْنظَرُ .يَ ْقرَأُ َعِلٌي ٗ

ُب َعِلٌي ٘  ُكَل يَ ْوٍم                ) (  النَ ْومَ . حيُِ

 
  



 
 

 
 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

TAHUN PELAJARAN 2016/2017 

 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Kelas/Semester : VII/II 

Materi : Berbicara (الكالم) tentang الهواية 

Pertemuan Ke : 1 dan 2 

Alokasi Waktu :2 x 40 menit (2 Pertemuan) 

 

A. KOMPETENSI INTI: 

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 

2. Menghargai dan menghayati prilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli 

(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif 

dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 

keberadaannya 

3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa 

ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena 

dan kejadian tampak mata 

 

B. KOMPETENSI DASAR:  

1. Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa 

pengantar komunikasi internasional dan bahasa pengantar khazanah keislaman 

yang diwujudkan dalam semangat belajar. 

2. Menunjukkan prilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan 

lingkungan sosial sekitar rumah dan sekolah. 

3. Menunjukkan prilaku motivasi internal (intrinsik) untuk pengembangan   

kemampuan berbahasa. 

4. Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa Arab 

sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji khazanah 

keislaman. 

5. Mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang topik الهواية dengan 

memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks 

6. Menunjukkan contoh ungkapan sederhana untuk menyatakan, menanyakan dan 

merespon tentang:  dengan memperhatikan struktur teks dan unsur  الهواية

kebahasaan yang benar dan   sesuai konteks 

7. Menyampaikan berbagai informasi lisan sederhana  tentang الهواية 
 

C. INDIKATOR PEMBELAJARAN 



 
 

 
 

1. Menirukan contoh ungkapan sederhana yang mengandung kata tanya  dengan 

jawabannya yang benar. 

2. Melafalkan ungkapan sederhana yang mengandung kata tanya dan jawabannya 

dengan benar. 

3. Melakukan tanya jawab sesuai contoh ungkapan yang diprogramkan dengan 

benar. 

4. Menyatakan, menanya dan merespon dengan ungkapan sederhana dengan baik 

dan benar. 

5. Menyampaikan  informasi lisan dengan ungkapan sederhana dengan baik dan 

benar   

 

 

D. MATERI POKOK 

 الهواية  :tentang topik (Keterampilan berbicara)  مهارة الكالم

 

E. PENDEKATAN/ METODE 

1. Metode Langsung 

 

F. MEDIA DAN SUMBER BELAJAR 

1. Media   : Papan tulis  

2. Alat/Bahan   : Gambar/tulisan,Kertas 

3. Sumber Belajar    : Buku paket دروس اللغة العربية Kementrian 

Agama 

      Buku LKS Araminta Sains Kementrian Agama 

   Kamus Al-Munawwir, Pengarang KH. Ahmad 

Warso  

    Munawwir, Penerbit Pustaka progressif 

Surabaya  

 

G. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Tahapan 

Pembelajaran 
Deskripsi Kegiatan Guru dan Siswa 

 

Pendahuluan 

(10 menit) 

Kegiatan Guru 

1. Memberi salam dan memulai pelajaran dengan 

mengucapkan basmalah dan kemudian berdo’a bersama.  

2. Guru mengabsen siswa 

3. Guru mengkondisikan kesiapan mental siswa dalam 

belajar 

4. Menanyakan materi yang pernah diajarkan (Appersepsi). 

5. Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang materi 

yang sudah dipelajari dan terkait dengan materi yang akan 

dipelajari 

6. Guru mengantarkan Siswa kepada suatu permasalahan 

yang dihadapi kemudian menjelaskan tujuan 



 
 

 
 

pembelajaran atau KD yang akan dicapai 

7. Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan 

penjelasan tentang proses pembelajaran yang akan 

dilakukan  serta bentuk tes dan tugas selesai pembelajaran 

yang akan dilaksanakannya. 

 

Siswa dengan khidmat dan santun 

1. Menjawab salam  

2. Membaca do’a yang dipimpin oleh ketua kelas 

3. Mendengarkan guru mengabsen 

4. Merespon pertanyaan guru tentang materi yang sudah 

dipelajari dengan serius 

5. Menyimak tujuan dan penjelasan materi yang 

disampaikan guru 

Kegiatan Inti 

(40 enit) 

Kegiatan Ke-1 

1. Guru menyiapkan bahan yang akan diperdengarkan yang 

terkait dengan materi. 

2. Siswa diminta untuk mendengarkan/ mengamati 

rekaman/tanyangan yang diprogramkan. 

3. Guru memperdengarkan dan/atau memperlihatkan bahan 

pembelajaran yaitu contoh tanya jawab dengan 

jawabannya 

4. Guru memperdengarkan bahan pembelajaran kembali, 

kemudian siswa menirukan/melafalkan contoh ungkapan 

pertanyaan dan jawaban diperdengarkan dan/atau 

diperlihatkan secara klasikal, kemudian secara 

kelompok/individual. Jika dipandang perlu, kegiatan ini 

dapat diulang lebih dari satu kali. 

Kegiatan Ke-2 

5. Dengan menggunakan alat peraga, berupa gambar/tulisan 

di kertas, guru memberikan contoh tanya jawab seperti 

pada kegiatan pertama.  

6. Siswa diberikan rangsangan dan kesempatan seluasnya 

untuk menanya makna ungkapan  pertanyaan dan jawaban 

yang diprogramkan. Untuk mengecek pemahaman siswa, 

guru bertanya secara acak kepada siswa. 

7. Siswa mencoba/ melakukan tanya jawab sesuai dengan 

ungkapan pertanyaan dan jawaban yang diprogramkan, 

berdasarkan stimulus yang diberikan guru. Kegiatan ini 

dilakukan secara kelompok, kemudian secara individual. 

Jika dipandang perlu, kegiatan ini dilakukan berulang-

ulang. 

8. Siswa memantapkan pemahaman  makna kalimat yang 

terkandung dalam naskah (Penalaran) 

Penutup 

      (10 menit) 

 

1. Guru bersama-sama dengan siswa dan/atau sendiri 

membuat rangkuman/simpulan pelajaran 

2. Guru melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap 

kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan 



 
 

 
 

terprogram 

3. Guru memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil 

pembelajaran 

4. Guru merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk 

pembelajaran remedi, program pengayaan, layanan 

konseling dan/atau memberikan tugas, baik tugas 

individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar 

siswa 

5. Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada 

pertemuan berikutnya. 

 Tugas Terstruktur (20 menit) 

1. Mendemontrasikan perkelompok sesuai naskah hiwar (pecakapan) yang 

terdapat dalam buku pelajaran (Mengkomunikasikan). 

2. Menjawab soal-soal latihan secara lisan yang terdapat dalam buku pelajaran

  

 

 Tugas Tidak Terstruktur 

Membiasakan bercakap-cakap dengan teman sekolah di luar kelas dengan 

menggunakan bahasa Arab saat berkenalan. 

H. PENILAIAN 

1. Penilaian Performansi 

2. Penilaian sikap 

 

a. Penilaian Performansi 

Indikator Penilaian  

(Menirukan dan melafalkan ungkapan yang mengandung kata tanya dan 

jawabannya) 

No. Aspek Yang Dinilai Skor 

1 

Ketepatan Pertanyaan dan Pelafalan  1 – 4 

a. Pertanyaan dan pelafalannya sudah sesuai dan tepat 4 

b.Pertanyaan dan pelafalannya cukup sesuai dan cukup tepat 3 

c. Pertanyaan dan pelafalannya kurang sesuai dan kurang 

tepat 
2 

d.Pertanyaan dan pelafalannya tidak sesuai dan tidak tepat 1 

2 Ketepatan Jawaban dan Pelafalan  1 – 4 



 
 

 
 

No. Aspek Yang Dinilai Skor 

a. Jawaban dan pelafalannya sudah sesuai dan tepat 4 

b. Jawaban dan pelafalannya cukup sesuai dan cukup tepat 3 

c. Jawaban dan pelafalannya kurang sesuai dan kurang tepat 2 

d. Jawaban dan pelafalannya tidak sesuai dan tidak tepat 1 

3 

Ketepatan Makhraj 1 – 4 

a. Makhraj pelafalan ungkapan sudah sesuai dan tepat 4 

b. Makhraj pelafalan ungkapan cukup sesuai dan cukup tepat 3 

c. Makhraj pelafalan ungkapan kurang sesuai dan kurang 

tepat 
2 

d. Makhraj pelafalan ungkapan tidak sesuai dan tidak tepat 1 

4 

Intonasi 1 – 4 

a. Intonasi sudah baik dan tepat 4 

b. Intonasi cukup baik dan cukup tepat 3 

c. Intonasi kurang baik dan kurang tepat 2 

d. Intonasi sudah baik dan tidak tepat 1 

5 

Ekspresi 1 – 4 

a. Penyampaian ungkapan dengan ekspresif 4 

b. Penyampaian ungkapan cukup ekspresif 3 

c. Penyampaian ungkapan kurang ekspresif 2 

d. Penyampaian ungkapan tidak ekspresif 1 

6 

Kelancaran Ujaran 1 – 4 

a. Penyampaian ungkapan lancar dan jelas 4 

b. Penyampaian ungkapan cukup lancar dan cukup jelas 3 

c. Penyampaian ungkapan kurang lancar dan kurang jelas 2 

d. Penyampaian ungkapan tidak lancar dan tidak jelas 1 



 
 

 
 

No. Aspek Yang Dinilai Skor 

 Skor Maksimal 24 

Pedoman penskoran : 

Nilai Akhir = Jumlah Nilai Perolehan X 100  = ................. X 100 = .......... 

                             Jumlah Skor Maksimal                      24 

 

Penilaian Tugas Tidak Terstruktur 

      

No Aspek yang dinilai Skor 

 Membiasakan bercakap-cakap dengan teman di luar kelas 

dengan menggunakan bahasa Arab saat berkenalan, 

membicarakan kondisi sekolah dan tentang warna-warna. 

 

1 - 5 

 Selalu  5 

 Sering 4 

1 Kadang-kadang 3 

 Pernah 2 

 Tidak Pernah 1 

 Nilai Akhir = Jumlah Skor Perolehan x 100 = ....... x 100 = 

........ 

                        Jumlah Skor Maksimal                5 

5 

 

 

No Nama Siswa 

Aspek yang dinilai 

Total Pembiasaan bercakap dengan 

bahasa Arab di luar kelas 

1    

2    

3    

4    

dst    

    

     

 

 

 



 
 

 
 

b.  Penilaian sikap 

No Aspek yang diobservasi 

Pilihan Jawaban 

SKOR Selalu 

 

Sering Kadang-

kadang 

Tidak 

Pernah 

1 Antusiasme dalam belajar      

2 Bertanggung jawab/peduli       

3 Percaya diri dalam 

berinteraksi 

     

4 Menghargai orang lain      

5 Santun      

 JUMLAH      

 

Rentang Skor Sikap 

 

 

 

Penskoran :       Nilai 

= Jumlah skor 

Jawaban                                                        5 

 

I. REMIDIAL 

Siswa yang belum mencapai ketuntasan belajar diberikan kesempatan untuk 

memperbaikinya sesuai dengan indikator pembelajaran yang belum tercapai baik 

dengan cara dibrikan tugas atau dengan mengulang tes. Jika didapati banyak siswa 

yang belum mencapai ketuntasan belajar maka guru wajib memberikan pembelajaran 

ulang sesuai dengan indikator yang belum tercapai oleh kebanyakan siswa (remedial 

teaching), selanjutnya guru melakukan penilaian kembali  dengan indikator soal  yang 

sejenis. Remedial pembelajaran dilaksanakan pada waktu dan  hari tertentu atas 

kesepakataan antara siswa dan guru. 

 

J. INTERAKSI GURU DENGAN ORANG TUA 

Guru meminta siswa memperlihatkan lembar penilaian kepada orang tuanya 

dengan memberikan komentar dan paraf. Cara lainnya dapat juga dengan mengunakan 

buku penghubung kepada orang tua yang berisi tentang nilai pengetahuan dan sikap 

prilaku siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. 

  

  
 

No Keterangan Jumlah Skor 

1 Baik Sekali/Selalu 76-100 

2 Baik / Sering 51-75 

3 Cukup/Kadang-kadang 26-50 

4 Cukup/Tidak pernah 0-25 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

القبلي للفصل التجربية اراالختب  

ضابطةالقبلي للفصل ال اراالختب  



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

تجربيةللفصل ال بعديال اراالختب  

ضابطةللفصل ال بعديال اراالختب  



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 السيرة الذاتية

 المعلومات الشخصية . أ
 إيرلينا ىَتلُت:  إسم

 ٜٜٗٔنوفمبَت  ٛٔكاليماتا، :  ا١تكان/تارخ ا١تولود
 : اإلندونيسية اٞتنسية

 كلية علوم التربية والتعليم/ قسم تعليم اللغة العربية:  كلية/قسم

  ٔٛشارع حج.إمران كنق مونغان رقم :  العنوان
 ٖٖٖٖٕٕٔٙٓٓٛٓ:  رقم اٞتوال

 erlina.herlin11@gmail.com:  الربيد اإليليكًتوين
 

 المستوى الدراسي: . ب
 السنة ا١تستوى الدراسي

-ٜٜٜٔ بيت الرحيمروضة األطفال 
 مٕٓٓٓ

-ٕٓٓٓ بيت الرحيما١تدرسة اإلبتدائية 
 مٕٙٓٓ

-ٕٙٓٓ  اٟتديث دار السالم كونتور للبنات األول معهد 
 مٕٕٔٓ

بكلوريوس )سرجانا( ىف قسم تعليم اللغة العربية كلية 
علوم الًتبية والتعليم ّتامعة موالنا مالك إبراىيم 

 اإلسالمية اٟتكومية ماالنق

ٕٖٓٔ-
 مٕٚٔٓ

 


