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 الباب األول
 المقدمة

 خلفيات البحثالفصل األول: 

  سلتلفة كذبعلهابلداف  هبامن اللغات الدكلية. كتتكلم  اللغةالعربية ىي          
كيتكلم هبا  القرآف الكرمي  لغة العربيةاللغة الرمسية. كمن ناحية أخرل، كانت ال

. تتكوف ادلهارات اللغوية من أربع مهارات، كىي كثَت من ادلسلمُت كلة اإلسالـ
يتقنوا ادلهارات  أفاالستماع كالكالـ كالقراءة كالكتابة. كغلب على التالميذ 

االربع ليس زبدموىا باجلودة. إحدل مهارات اللغوية اليت غلب أف يتقنها 
 الكالـ، ألهنا تدعم مهارات أخرل. مهارة ىيالتالميذ 

تعليم اللغة العربية منذ أف يعلموه يف ادلدرسة  كقد قدـ للتالميذ ادلدرسي       
االبتدائية، كيستمركف ىذا تعليم يف ادلرحلة ادلستمرة. صار تنفيذ ىذه االنشطو 
التعليمية معتادا. ادلشاكل اليت ربدث يف ىذا ادلستوم ليس ذلا إىتماـ، الف 

 0عرؼ تعلم اللغة العربية أهنا مل يهتمها تالميذ ىذا ادلستوم جبد.ي
إف ادلشكلة اليت توجد يف تعليم اللغة العربية حىت اآلف كثَتة يف 
ادلؤسسات التعليمية. كما ػلدث يف مستوم ادلدرسة الثانوية. ال ؽلكننا أف نعترب 

بادلشاكل ادلوجودة فنهتم  .(Mts)األكؿ ىذه ادلشكلة سهلة للتالميذ يف ادلستوم 
 الكالـ. مهارةجبد. كىي مشكلة 
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الكالـ يف اللغة العربية ىي ادلهارة غلب علي التالميذ أف يتقنوىا  مهارةك 
لتطوير قدرة اللغة االجنبيو، خاصة لللغة العربية. تعلم اللغة العربية سلتلفة إختالفا 

سسة سلتلفة، سواء من اللغة األمية، كبالكلمة األخرل، فلتكن مبادئ التعلم ادلؤ 
من حيث طرؽ التدريس كظلاذجو كمواده أك عملية تنفيذه. كينبغي للطرؽ 

التعلم. فلتكن للمعلمُت  ىذاادلستخدمة أف ذبعل التالميذ مهتمُت كسعداء يف 
مسؤكلية على ذلك. فقّل بعض ادلدارس كجود تنفيذ تعليم اللغة العربية بتطبيق 

لتالميذ أف يصعب عليهم تعلم اللغة العربية الطرؽ ادلناسبة. لذلك يعترب بعض ا
لتعلمها، خاصة لتكلم اللغة  بالصعوبةشلل كمزعج جدا، كالتالميذ يشعركف 

 .عربيةال
مدرسة خاصة تركز دراساهتا علي الدراسة الدينية،  ادلدرسة العالية بالتئ

دبا يف ذلك اللغة العربية. ذلا مشاكل طرؽ التعلم ادلستخدمة فيها. كمن 
التعريف، يف تعلم اللغة العربية مهارات أساسية، عندما يتحدث التالميذ 

ية نقص ادلهارات يف التالميذ الناطقُت بالعرب .باستخداـ اللغة العربية بعد تعلمهم
التدريس كالتعلم باستخداـ طرؽ احملاضرات فقط كاليت  عمليةالف ادلعلمُت يف 

تركزت علي الكتيب ككرقة عمل الطرؽ )ادلصنفة( دكف استخداـ الدعائم أك 
 .ةكسائل االعالـ اليت ؽلكن اف ربسن قدرة اللغة العربي

ادلدرسة  فتقـو الباحثة بالبحث عن إجابات دلاذا ما زاؿ التالميذ يف
الكالـ منخفضة. كبالتلي، ىذا البحث ػلتاج إىل ما  مهاراهتمقدرة  العالية بالتئ

يقـو بو ادلدرسوف من أنشطة التعليم كالتعلم جلهود موجود االىتماـ التالميذ 
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كدفعهم علي تعليمها، علي سبيل ادلثاؿ، يوجههم ادلدرسوف الستخداـ ادلفردات 
ث اف القليل من التالميذ استنادا يعطيها ادلدرسوف للتحدث بعضهم بعضا، حبي

إىل كصف الباحثُت أعاله يف زلاكلة لتطبيق طريقة كاحدة من التعلم، كىذا ىو، 
كطريقة منح "تعليمات بطاقة" دلعرفة ما إذا كاف استخداـ األسلوب "تعليمات 

ؽلكن اف تعزز قدرات التالميذ الناطقُت بالعربية. كاختار صاحب البالغ  "بطاقة
علم ىذه من أجل زبصيص الطالب الذم اعتاد التحدث باللغة العربية. طريقة الت
" التالميذ أكثر نشاطا يف تعلم اللغة العربية. كبينما تعليمات بطاقةيف طريقة "

يعمل ادلعلموف كموجُت أك مواد لتقدمي الدعم باستخداـ كسائط االعالـ، فاهنم 
 .يدعموف التعلم

بطاقة اإلشارة تأثير استخدام  "كترغب الباحثة يف حبث الرسالة كعنواهنا 
في ترقية مهارة الكالم على تنظيم األفكار لدى تالميذ الفصل الحادي عشر 

 المدرسة العالية باالتئ".
 

 مشكالت البحثالفصل الثانى: 
أما ادلشكالت الىت ستجعلها الباحثة أساسا للبحث يف ىذه الرسالة فيما 

 يلى:
كيف قدرة الكالـ بدكف استخداـ بطاقة اإلشارة على تنظيم األفكار لدل  .1

 ؟يف ادلدرسة العالية بالتئ تالميذ الفصل احلادم عشر 
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كيف قدرة الكالـ باستخداـ بطاقة اإلشارة على تنظيم األفكار لدل  .2
 ؟ يف ادلدرسة العالية بالتئاحلادم عشر  الفصلتالميذ 

ة لو تأثَت يف ترقية قدرة الكالـ لدل تالميذ ىل استخداـ بطاقة اإلشار  .3
 ؟ يف ادلدرسة العالية بالتئاحلادم عشر  الفصل
 

 أغراض البحث وفوائدالفصل الثالث: 
  أغراض البحث - أ

يف ادلدرسة العالية  قدرة الكالـ لدل تالميذ الفصل احلادم عشردلعرفة  .1
 بالتئ.

تراد ادلعرفة اليت تعطي ادلدرسة ىذه اإلشارة، ك دلعرفة طريقة استخداـ بطاقة  .2
 يف ادلدرسة العالية بالتئ.لدل تالميذ الطريقة 

بطاقة اإلشارة يف ترقية مهارة الكالـ على تنظيم تأثَت استخداـ دلعرفة  .3
 .األفكار لدل تالميذ ادلدرسة العالية باالتئ

 فوائد البحث- ب
 كمن ادلتوقع اف ربقق ىذه البحوث الفوائد التايل: 

مل الباحثة أف تكوف ىذه البحوث يف علم األسهم الفكرية ذات صلة .  تأ0
من حيث الطريقة اليت ذبرم هبا التمارين لتحسُت قدرة  كخاصةباللغة العربية، 

 الكالـ باستخداـ اللغة العربية.
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. تأمل الباحثة يف أف تصبح أكثر حبثا علميا للخزانة يف التعليم اإلسالمي، 0
 اللغة العربية.كخاصة يف طرؽ التدريس 

. كتأمل الباحثة أف توفر ىذه الدراسة فهما جديدا لتطوير علـو ادلعلومات 0
 كالباحثُت أنفسهم.
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 الباب الثاني

 الدراسة المكتبية 
 الفصل األول: فهم بطاقة اإلشارة

بطاقة اإلشارة ىي إحدم طريقة التعلم شيقة كشلتعة تعتمد على أسئلة 
للمجموعة التعاكنية تكوف يف بطاقة على شكل مركحة .كىذه الطريقة ىي طريقة 
تشدد علي حيوية التالميذ، حيث يتم إعطاء التالميذ يف تعلم كل طالب بطاقة 

قشتها، مث يتم التالميذ الفهرس اليت ربتوم علي معلومات عن ادلواد اليت سيتم منا
بشكل غَت مصقوؿ كفقا لبطاقات الفهرسة. كبعد ذلك، يناقش التالميذ 
كيعرضوف نتائج ادلناقشات ادلتعلقة دبسالة رلموعة الفئات. كىنا يقـو ادلعلموف 
بدكر ادليسر كيصفوف ادلواد اليت ربتاج إىل معاجلة أك ادلواد اليت مل تفهم بعد 

ىذه االسًتاتيجية ىي  (Card Sort)عرض. بطاقة نوع التالميذ بعد انتهاء ال
النشاط التعاكين اليت ؽلكن استخدامها لتعليم ادلفاىيم، كخصائص التصنيف، 
كاحلقائق حوؿ كائن أك استعراض العلم الذم مت تقدؽلو من قبل أك ادلعلومات 

ساعد ككانت احلركات ادلادية ادلهيمنة يف ىذه االسًتاتيجية ؽلكن اف ت .ادلتكررة
 0.علي التعب يف الفصوؿ الدراسية مندانيسَت

بطاقة طريقة اإلشارة، كذلك باستخداـ بطاقة الوسائط يف شلارسة التعلم، 
كسوؼ تساعد التالميذ يف فهم الدركس كتنمو الدافع يف التعلم، كيف تطبيق 
طريقة اإلشارة البطاقات، يقـو ادلعلم بدكر ادليسر الذم يسهل علي تالميذه 

                                                             
2

  53( ص.CTSD ،2004)يوغياكارجا:  Strategi Pembelajaran Aktif هيشام زيىي، 
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م، يف حُت اف التالميذ يتعلموف بنشاط مع كاإلحاالت من ادلعلمُت، التعل
كنشطة جدا ىنا ال ادلعلم كلكن التالميذ أنفسهم الذين غلب اف تكوف نشطة 

 .يف التعلم
كؽلكن تطبيق ىذه االسًتاتيجية عندما كاف ادلعلم علي كشك تقدمي ادلواد 

ليك كيف كتب ادلعلم أك موضوع التعلم الذم ػلتوم علي أقساـ أك فئات. كا
أسفل ادلواد كأجزاءىا يف كرتوف الورؽ أك أكثر بشكل منفصل. كانت الورقة 
عشوائية كيسمح لكل طالب بأخذ كرقة كاحدة، أك عدد قليل من التالميذ 
الذين ياخذكف الورقة مث يوزعوهنا كاحدا كاحدا علي سبانتينيا. بعد التالميذ الذين 

كج آخر من التالميذ يف رلموعات علي أساس ػلملوف الورؽ، مث البحث عن ز 
الفئة ادلكتوبة. إذا كاف ؽلكن جلميع التالميذ العثور بالفعل علي زميل علي أساس 

 0.الفئة اليمٍت، كنطلب منهم علي التوايل مث اصطف كاحدة من رلموعة الفئة
 . طريقة بطاقة اإلشارة وخصائصها1

طريقة اإلشارة البطاقات يف كاحد من أكثر ادلربيُت الذين يعملوف كميسر 
كيصف ادلواد اليت ربتاج إىل معاجلة أك ادلواد اليت مل يتم بعد فهم التالميذ بعد 
االنتهاء من العرض. التايل فاف ادلواد اليت سبت دراستها فهمت حقا كفهمها من 

عليمي النشط للبطاقة من ىذا النوع ىو قبل التالميذ. السمة ادلميزة للنموذج الت
الطالب يبحث عن ادلواد اخلاصة بو أك ادلواد اليت تتوافق مع فئة من اجملموعات 

                                                             
3

 Keterampilan Dalam Mengajar (PPL 1) Berorientasi Pada Kurikulum Berbasis سيحي كورسيىي، 
Kompetensi  ( :2009 كلية الحرتية يجامعة ماالوج األسالمي الحكومية،  ماالوغ) .132-131ص. 
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كالتالميذ احلصوؿ علي غَت مصقوؿ كفقا لبطاقات الفهرس لديو. كىكذا يصبح 
 التالميذ متحفزين كنشطُت يف عملية التعليم كالتعلم.

 . غرض طريقة بطاقة اإلشارة2
لغرض من ادلصطلح ادلقصود، يعٍت االذباه أك النية أك القوس. يف ا

"الوجهة" العربية ادلسمية "الغياة أك ادلقاصيد" يف حُت اف لغة ادلملكة ادلتحدة 
". كيف ادلصطلحات ، يعٍت ، أك جبيكيف، اذلدؼتسمي "اذلدؼ، الغرض

 4."النشاط الغرض "انو يتم التوصل إىل شيء متوقع بعد االنتهاء من اجلهد أك
ككاف اذلدؼ من االسًتاتيجية كأسلوب التعلم باستخداـ "اإلشارة 
" تذكر "أك التنحي ضلو ادلوضوع  كاختيار بطاقة" نوع "ىذا ىو التعبَت عن اليـو
درس التالميذ. لذلك فهم التالميذ حقا كتذكر الدرس قد اعطي. لذلك ، 

 كاألشياء اليت ذبدر االشاره ؛
 اإلشارةىا مرقمة. البطاقات اليت ال يتم .1
 البطاقات اليت مت إنشاؤىا بنفس احلجم   .2
 ال تعطي "عالمة" من ام نوع علي البطاقات.   .3
البطاقات اليت تشمل "بعض ادلناقشات" كاليت ذبرم باعداد كبَتة أك كفقا  .4

 لعدد التالميذ.

                                                             
4

  (UIN Malang Press  ،2009 ماالوغ:، )Dimensi-Dimensi Pendidikan Islam عثد الفحاح جاسميه،  
 . 109-101ص.
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ادلواد ادلكتوبة يف البطاقات، كقد درست كسبت دراستها من قبل الطالب أك  .5
 5.التالميذ

 . تدريب طريقة بطاقة اإلشارة3
أف ليس التعلم رلرد مسالة القوؿ. كالتعلم  سيلبَتماف  ميلفُتكأكضح 

ليس نتيجة للمعلومات اليت تصب يف أذىاف التالميذ. كيتطلب التعلم مشاركة 
العمل الذىٍت كالتالميذ أنفسهم. تفسَت كلن يكوف رلرد أعاده السن لتؤيت شبارىا 

كاف من ادلمكن اف يؤدم ذلك إىل نتيجة تعلم دائمة ىي رلرد التعلم الدائم. ك 
أنشطة التعلم النشطة. كلكي يتعلم التالميذ اف يكونوا نشطُت، ينبغي اف يعملوا 
علي عدد ال ػلصي من ادلهاـ. كينبغي اف تستخدـ ادلخ، كيفحص األفكار، 

ا كشلتعا كحل ادلشاكل، كتطبيق ما يتعلمونو. كغلب اف يكوف التعلم النشط ذكي
كمفعما باحليوية كمليئا بالعاطفة. كحىت التالميذ غالبا ما يًتكوف مقاعدىم، 

 6.(Moving about and thinking aloud)كيتنقلوف حبرية كيفكركف جبد 
ظلوذج التعلم النشط للبطاقة ىو نوع من التعلم الذم يشدد علي احليوية، 
حيث يتم إعطاء التالميذ يف تعلم كل طالب بطاقة الفهرس اليت ربتوم علي 
معلومات عن ادلواد اليت سيتم مناقشتها، مث يتم التالميذ بشكل غَت مصقوؿ 

ف نتائج ادلناقشات كفقا لبطاقات الفهرسة. كبعد ذلك، يناقش التالميذ كيعرضو 
ادلتعلقة دبسالة رلموعة الفئات. كىنا يقـو ادلعلموف بدكر ادليسر كيصفوف ادلواد 
اليت ربتاج إىل معاجلة أك ادلواد اليت مل تفهم بعد التالميذ بعد انتهاء العرض. 

                                                             
5

 Strategi Pembelajaran Active Learning Suatu Strategi Pembelajaran Berbasis حارجووث، 
CentredStudent ( ،.www.sanaky.com )  ،2001 

6
  .8.( صNusa Media ،2006تاودووغ: ) Aktif Learning: 101 Cara Belajar Siswa Aktif ميلفيه سيثيرمان،  

http://www.sanaky.com/
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اسًتاتيجيات التعلم "اإلشارة كاختيار بطاقة" نوع البطاقة، كقد صاغ العديد من 
 :م تطبيق التدابَت، دبا يف ذلكخرباء التعلي

 :كتابة اخلطوات التطبيقية ىارتونو، علي النحو التايل
البطاقة" علي كل طالب كقد كتبت علي "يتقاسم ادلدرسوف قطعة من  . أ

بطاقة العنواف" ك "بطاقة" من عنواف "كتتالف البطاقة من  .البطاقة ماده
االستهاللية كالبطاقات الًتصبة ادلناقشة. بطاقة العنواف عادة استخداـ احلركؼ 

 .باستخداـ خطابات غَت رمسلتها
طلب من التالميذ البحث عن أصدقاء )عنواف حامل البطاقة( اليت تناظر  . ب

ادلشكلة ادلتعلقة بالبطاقات اخلاصة دبجموعة كاحدة. اخلطوة الثالثة، سيتم 
 .ذبميع التالميذ يف "موضوع" كاحد أك يف ادلشاكل اخلاصة بكل منهم

طلب إىل التالميذ اف يرفقوا الرسائل ادلوجودة علي اللوحة كاليت توجد يف . ت
 .البطاقات علي أساس متواليات النظر يف اجملموعة اليت عقدت

طالب )حامل بطاقة ادللكية( من كل رلموعة لشرح تسلسل احلقيقة لكل . خ
موضوع كالتحقق منو يف نفس الوقت. كاخلطوة السادسة، بالنسبة للطلبة 

يبحثوف عن رلموعات مناقشة خاطئة أك ادلوضوع، قد منحت العقوبة  الذين
 .بالبحث يف عنواف العمل أك ادلادة اليت تتطابق مع البطاقة احملتفظ هبا

 7.يقدـ ادلدرسوف تعليقات أك شرحا للعبو. ج
  

                                                             
1

 Strategi Pembelajaran Active Learning Suatu Strategi Pembelajaran Berbasis Student حارجووث، 
Centred( ،.www.sanaky.com )  ،2001 

http://www.sanaky.com/
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 :اليت ىي كفقاؿ فتاح يسنخطوة خبطوة طريقة التطبيق نوع بطاقة 

 .أك فئات معينة بشكل عشوائيكرقة مشاركة تقوؿ ادلعلومات . أ
 .ترفق الفئات الرئيسية يف اجمللس أك الورقة علي جدار الفصل الدراسي . ب
يطلب من التالميذ البحث عن صديق لديو كرقة/بطاقة ربتوم علي نفس . ت

 .الشكل جملموعات النماذج كمناقشتها
 8اف تطلب منهم الطلب إىل السيد ميكيكانيا.. خ

 
 الكالم: مهارات الثانيالفصل 

 . فهم مهارات الكالم1

القػػدرة علػػى التعبػػَت عػػن األصػػوات أك الكلمػػات التعبػػَت  ىػػي الػػالـمهػػارة         
للتعبػػػَت عػػػن األفكػػػار كاآلراء كالرغبػػػات ، أك مشػػػاعر إىل شػػػريك احملادثػػػة. بػػػادلعٌت 
األكسع ، الكالـ ىو نظاـ استماع للعالمػات الػيت تسػتخدـ عػددنا مػن عضػالت 

 9.اجلسم البشرم لنقل العقل من أجل تلبية احتياجاتو
لكػػػالـ ىػػػي أىػػػم ادلهػػػارات يف البهبػػػاء. ألف التحػػػدث جػػػزء مػػػن مهػػػارات ا        

ادلهػػارات الػػيت تعلمهػػا ادلعلػػم ، لػػذلك تعتػػرب مهػػارات التحػػدث جػػزءنا أساسػػينا مػػن 
                                                             

9
 (UIN Malang Press  ،2009 ماالوغ:، )Dimensi-Dimensi Pendidikan Islam عثد الفحاح جاسميه،  

hal.195. 
8

 ,PT Remaja Rosdakarya Offset)تاودوغ:   ,Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab ،أجف حرماوان 

2008 .)135. 
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باسػػتمرار دكف توقػػف دكف  الكػػالـ مهػػارة يف حػػُت تتحػػدث. 02تعلػػم لغػػة أجنبيػػة
 00.الصويت الكشفادلفردات باستخداـ  نفس تكرار
ي كاحدة من أنواع ادلهارات اللغويػة الػيت غلػب ربقيقهػا مهارات الكالـ ى        

يف تػػػػػدريس اللغػػػػػة احلديثػػػػػة دبػػػػػا يف ذلػػػػػك اللغػػػػػة العربيػػػػػة. التحػػػػػدث ىػػػػػو الوسػػػػػيلة 
األساسػػػػػػية لتعزيػػػػػػػز التفػػػػػػاىم ادلتبػػػػػػػادؿ ، كالتواصػػػػػػل ادلتبػػػػػػػادؿ ، كاسػػػػػػتخداـ اللغػػػػػػػة  

 00كوسيلة.
األجنبيػػػػة ، ألف  تعتػػػرب مهػػػارات الكػػػالـ مهػػػارة بالغػػػة األعليػػػة يف تعلػػػم اللغػػػة      

التحػػدث ىػػػو تطبيقػػػي يف اللغػػة كىػػػو اذلػػػدؼ األكيل لشػػخص يػػػتعلم لغػػػة. فقػػػط ، 
غلػػب أخػػػذ ىػػػذا يف االعتبػػار عنػػػد تعلػػػم التحػػدث مػػػن أجػػػل احلصػػوؿ علػػػى أعلػػػى 
النتػػػػائج مػػػػن قػػػػدرة ادلعلػػػػم كالطريقػػػػة الػػػػيت يسػػػػتخدمها ، ألف ىػػػػذين العػػػػاملُت ذلمػػػػا 

 00.التكلمسيطرة على صلاح تعلم 
  

 الكالم الغرض من مهارات  ب.
  :ذلكدبا يف  أىداؼ عدة لديو باالتئ العالية ادلدرسة يف العربية اللغة تعلم تعلم
 من أجل التحدث بالعربية  .أ 

                                                             
)مالىغ:  ,Memahami Konsep Dasar Pembelajaran Bahasa Arabاتدل وحة رشض و معمث الىعمة،  10

UIM-Maliki Press, 2011 ،)99. 
)مالىغ:  ,Memahami Konsep Dasar Pembelajaran Bahasa Arabاتدل وحة رشض و معمث الىعمة،  11

UIM-Maliki Press, 2011 ،)98. 
12

 .138(،Misykat, 2005)مالىغ:  ,Metodologi Pengajaranاحمد فعض، 
-Ma’had al-Ulum al-Islamiyyah wa al)جاكرجا:  ,Mudhakkirah Ta’lim al-Kalam الثسر،اتدهللا  احمد 13

Arabiyah bi Indunisiya, tt.)1 



13 
 

 لتكوف قادرة على قوؿ عبارات سلتلفة أك مثلهم .ب 
 القصَتةمن أجل التمييز بُت العبارات طويلة القراءة كالقراءة .ج 
قواعػػػد كفقػػػاؿ ؽلكػػن التعبػػػَت عػػػن رغبػػػة قلبػػػو باسػػتخداـ تركيبػػػة اجلملػػػة .د 

 . اللغة
ؽلكن أف تكشػف مػا يتبػادر إىل الػذىن عػن طريػق اسػتخداـ القواعػد .ق 

 العربيةالصحيحة يف اجلمل 
، مذكر مثلتعبَتات  يفؽلكن استخداـ أجزاء من قواعد اللغة العربية .ك 

 .الوقت تناسب اليت فعل ك أشياء ىناؾ، مؤنث
كػػػن اسػػػتخداـ التعبػػػَتات اللغويػػػة ادلناسػػػبة للعمػػػر كمسػػػتول النضػػػج ؽل.ز 

 كادلوض
 ؽلكن تصفح كحفر ادلخطوطات كاآلداب العربية.ح 
 ؽلكن التعبَت عن تعبَت كاضح كمفهـو عن نفسو.ط 
القػدرة علػى التفكػَت باللغػة العربيػة كالتعبػَت عنهػا بسػرعة يف أم حالػػة .م 

   04.حالةأك 
 الكالممبادئ تدريس مهارات  .ج

 التالية:لتعلم كالـ جيد لغَت العرب ، من الضركرم مالحظة األشياء 
 ا. غلب أف يكوف لدل ادلعلمُت قدرة عالية على ىذه ادلهارة
 (العربيةب. البدء بأصوات متشاهبة بُت لغتُت )متعلمي اللغة كاللغات 

                                                             
 ,PMN)سرتايا: .Pembelajaran Bahasa Arab MI (Metode Aplikasi & Inofatif Berbasis ICT) جوفك، 14

2011 ،)48. 
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، مثػػػػل الكػػػالـ تػػػػدريسج. غلػػػب علػػػى ادلؤلػػػػف كاحملاضػػػر االنتبػػػػاه إىل ادلراحػػػل يف 
 .ذلكتتكوف من صبلة كاحدة ، صبلتُت ، كما إىل  لفظ بسهوؿ ءالبد

 د. ابدأ بادلفردات السهلة
 كىي:ق. الًتكيز على أجزاء ادلهارات دلهارات التحدث ، 

 سلرجتو جيدا ك بشكل صحيح. منكيف تنطق االصوات   (.0
  (. اذلارىي الطويل كالقصَت0
 النحػػػػو(. التعبػػػػَت عػػػػن األفكػػػػار بالطريقػػػػة الصػػػػحيحة فيمػػػػا يتعلػػػػق بقواعػػػػد 0

 ادلوجودة
 05.صحيح(. تدريب الطالب على كيفية بدء احملادثة كإهنائها بشكل 4
ضػػػػرب التمػػػػارين ، مثػػػػل شلارسػػػػة لتمييػػػػز النطػػػػق السػػػػليم ، كشلارسػػػػة األفكػػػػار  ط.

 .جراالسريعة ، كىلم 
  

                                                             
15

)مالىغ:  ,Memahami Konsep Dasar Pembelajaran Bahasa Arabاتدل وحة رشض و معمث الىعمة، 

UIM-Maliki Press, 2011،) 80-81. 
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 الكالمأنواع مهارات  د.
 زلادثة. أ

طريقػػة لتقػػدمي لغػػة اللغػػة العربيػػة مػػن خػػالؿ احملادثػػة ، كالػػيت ؽلكػػن أف ىػػو 
ربػػدث احملادثػػػة بػػػُت ادلعلػػػم كالطالػػب كبػػػُت التالميػػػذ كالطػػػالب ، يف حػػػُت 

 06إضافة كإثراء باستمرار ادلفردات ألكثر كأكثر ادلفردات.
 اللفظيالتعبَت . ب

ىي شلارسػة تقػدمي مقػاالت شػفهية هتػدؼ إىل تطػوير قػدرة الطػالب علػى 
 07.كمشاعرىمالتعبَت عن أفكارىم 

 
 . خصائص أنشطة مهارات التحدث الناجح5

 يلي:من بُت خصائص أنشطة التحدث الناجحة ما 
  كثَتاا. يتحدث الطالب  
 للطالبب. ادلشاركة النشطة 
 ج. لديك دكافع عالية

 08.ادلقبولةد. اللغة ادلستخدمة ىي اللغة 
 

                                                             
)مالىغ:  ,Memahami Konsep Dasar Pembelajaran Bahasa Arabاتدل وحة رشض و معمث الىعمة،  16

UIM-Maliki Press, 2011،)80-81. 
 .116(، Humaniora, 2011)تاودوغ:  ,Pembelajaran Bahasa Arab ،ازان احمد 11
  .146(، Humaniora, 2011)تاودوغ:  ,Pembelajaran Bahasa Arab ،ازان احمد 19
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 الكالمو. مشاكل في نشاط مهارات 
  :تشمل مهارات الكالـبعض ادلشاكل يف 
 بسببا. الطالب متوتركف 

 األخطاء(. قلق على ارتكاب 0
 (. اخلوؼ من االنتقاد0
       الوجو(. تقلق من فقداف 0
  قليال(. باحلرج 4

 ب. ال توجد مادة للحديث عنها
 يقوؿ(. ال ؽلكن التفكَت يف ما 0
  بو(. ال يوجد دافع للتعبَت عما يشعر 0

ج. أقػػػػػل أك ال مشػػػػػاركة مػػػػػن الطػػػػػالب اآلخػػػػػرين ، كيتػػػػػأثر ىػػػػػذا مػػػػػن قبػػػػػل بعػػػػػض 
 09.قليالالطالب الذين ؽليلوف إىل اذليمنة ، كالبعض اآلخر يتكلم 

 
 ز. خطوات عملية تعلم مهارات الكالم

ىنػػػاؾ عػػػدة خطػػػوات ؽلكػػػن اسػػػتخدامها مػػػن قبػػػل ادلعلػػػم عنػػػد تػػػدريس مهػػػارات 
 أخرل:الكالـ ، من بُت أمور 

                                                             
)مالىغ:  ,Memahami Konsep Dasar Pembelajaran Bahasa Arabاتدل وحة رشض و معمث الىعمة،  18

UIM-Maliki Press, 2011 ،)81. 
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  ا. للمتعلمُت ادلبتدئُت
 غليػػػب(. يبػػػدأ ادلعلمػػػوف دبمارسػػػة احملادثػػػة مػػػن خػػػالؿ إعطػػػاء إفػػػادة 0

 .الطالبعليها 
(. يف الوقػػػػت نفسػػػػو ، ياطلػػػػب مػػػػن الطػػػػالب تعلػػػػم نطػػػػق الكلمػػػػات 0

 األفكارعبَت عن كتكوين اجلمل كالت
(. يقػػػـو ادلعلػػػم بًتتيػػػب األسػػػئلة الػػػيت يػػػتم طرحهػػػا مػػػن قبػػػل الطالػػػب 0

 مثايلحبيث ينتهي هبم األمر إىل تشكيل موضوع 
، أك حفػػػػػظ  سبػػػػػارينيطلػػػػػب ادلعلػػػػػم مػػػػػن الطػػػػػالب اإلجابػػػػػة علػػػػػى (. 4

 قػػػػرأهاحملادثػػػة أك اإلجابػػػػة عػػػػن األسػػػئلة ادلتعلقػػػػة دبحتػػػػول الػػػنص الػػػػذم 
 02.الطالب
 ادلتوسطب. للمتعلم 

  األدكار(. تعلم التحدث مع لعب 0
 ادلوضوعناقش (. 0
 الطالبركاية القصص عن األحداث اليت عاشها (. 0
 00غَتىا.احلديث عن ادلعلومات اليت مسعت من التلفزيوف أك الراديو أك (. 4

                                                             
)مالىغ:  ,Memahami Konsep Dasar Pembelajaran Bahasa Arabاتدل وحة رشض و معمث الىعمة،  20

UIM-Maliki Press, 2011،)81-82. 
)مالىغ:  ,Memahami Konsep Dasar Pembelajaran Bahasa Arabرشض و معمث الىعمة،  اتدل وحة 21

UIM-Maliki Press, 2011 ،)83. 
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 ادلتقدمُتج. للمتعلمُت 
 تيماالكالـ  دلمارسة(. ؼلتار ادلعلم ادلوضوع 0
 الطالبيةب كربط احلياة (. غلب اختيار جذ0
 كزلدكدادلوضوع كاضح (. 0
السماح للطالب باختيار موضوعُت أك أكثر حىت يصبح الطالب أخَتنا (. 4

 00.يعرفونويف اختيار ادلوضوع الذم يتحدثوف عنو عما 
 ح. تعليمات تعليم مهارات ادلعلم العاـ

 الكالـتعلم كالـ ؽلارس  ا.
 ذبارهبميجب على الطالب الكشف عن ب.ظ
 الًتكيز. تدريب الطالب على ج
 ذلكغلب على ادلدرسُت عدـ تركيز احملادثة كغالبنا ما يربركف د. 
 تدرغليا. 5
. أعلية ادلوضوع ، سيكوف الطالب أكثر ضباسا للتحدث إذا كاف موضػوع ط

 00.حياهتميرتبط بقيمة 
 

                                                             
)مالىغ:  ,Memahami Konsep Dasar Pembelajaran Bahasa Arabاتدل وحة رشض و معمث الىعمة،  22

UIM-Maliki Press, 2011،)83. 
 .120(، Teras, 2011)يوغياكرت:   ,Pembelajaran Bahasa Arab Teori dan Aplikasinya، ومون 23
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 ط. مراحل التعلم يف الكالـ

 أفيبدأ بعبارة قصَتة. غلب أف يتم يف نفس احلالة قدر اإلمكاف بعد  ا.
 أطوؿيزداد التعبَت ليصبح 

. غلػػػب أف يكػػػوف الػػػدافع للتواصػػػل مػػػع موضػػػوع يف لغػػػة يوميػػػة قصػػػَتة ، مث ب
 تدرغلياربسن 
يطلػػػػػب مػػػػػن الطػػػػػالب يف كثػػػػػَت مػػػػػن األحيػػػػػاف مشػػػػػاىدة كاالسػػػػػتماع إىل  ج.

إللكًتكنيػػػة حبيػػػث تكػػػوف علػػػى درايػػػة احملادثػػػات مػػػن خػػػالؿ كسػػػائل اإلعػػػالـ ا
 04.األصليةباللهجة كاللهجة 

 
 األفكارالفصل الثالث : تنظيم 

كفقػا لقػػاموس االندكنيسػػي الكبػَت ، يعػػٍت التنظػػيم تنظػيم كترتيػػب األجػػزاء )النػػاس 
 كىلم جرا( حبيث يصبح كل شيء منظمنا.

يف حػُت أف فكػػرة يف قػاموس األندكنيسػػية العظمػػى ىػو التصػػميم الػذم يػػتم ترتيبػػو يف 
 .العقل

                                                             
25

)مالىغ:  ,Memahami Konsep Dasar Pembelajaran Bahasa Arabاتدل وحة رشض و معمث الىعمة،  

UIM-Maliki Press, 2011،)84. 
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علػػػى أنػػػو  فهمػػػو ؽلكػػػن شػػػيء كفقػػػاؿ افَتيػػػت ـ رجػػػيس األفكػػػار ىػػػي شلارسػػػة  أك
ا حقنا ، إذا مت قياسو من  شيء جديد، أك لو معٌت آخر يعتمد من شيء ليس جديدن

لكػػن مت فهمػػو علػػى أنػػو شػػيء جديػػد لػػو اللحظػػة الػػيت مت اكتشػػافو فيهػػا ألكؿ مػػرة ، ك 
 05خصائصو.

لػػػذا ؽلكػػػن االسػػػتنتاج أف ادلقصػػػود بتنظػػػيم األفكػػػار يف عمليػػػة تعلػػػم اللغػػػة العربيػػػة ىػػػو 
قػدرة ادلتعلمػػُت علػػى تنظػػيم كترتيػػب كػػل مفػػردات معركفػػة حبيػػث تصػػبح صبلػػة منتظمػػة 

 .لديهممن خالؿ األفكار اليت 
 :مثاؿ

 من:الطالب الذين مل يعرفوا سول ادلفردات 
 (Perpustakaan)مكتبة 
  (Membaca) يقرأ  –قرأ 
  (Buku)كتاب
 (Menulis)يكتب  –كتب 
  (Mendengar)يسمح –مسع 
  (Tidur)يناـ –ناـ 

  

                                                             
 1(.The Free Press, 1894)ويو يورك:  ,Difusi Inovasi Studi dan Pengembanganافيريث م رجيس،  25
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لػػػذلك نأمػػػل أف يػػػتمكن الطػػػالب مػػػن تنظػػػيم األفكػػػار الػػػيت لػػػديهم حبيػػػث ؽلكػػػن 
 :لتكوفللمتعلمُت تكوين صبلة من ادلفردات 
  قرأ زلمد كتابا يف ادلكتبة

(Muhammad membaca buku di perpustakaan) 
 مسعت النصيحة من األمي

(Saya mendengarkan nasehat dari ibuku) 
  يقرأ سعيد الكتاب

(Said membaca buku)       
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 الباب الثالث
 العلمي البحثطرق  

 العلمي البحثالفصل األول: أنواع 
 وصفي"لكمي، كبتصميم البحث "الالبحث ا كنوع ىذا البحث ىو

 وجودة أك ادلستمرادل احلقيقة يف االرتباط اختبار أك الواقع للحصوؿ على صورة
 أك كضع تالعب ادلعاملة تفعل الباحثةمل التصميم،  يف ىذاك  .حوؿ ىذا ادلبحث

 .ادلبحث
اليت تقع بباليت  ادلدرسة العالية بالتئكذبرم الباحثة ىذا البحث يف 

بسبب أف  ىذا ادلوقع الباحثة كالية سوالكيسي اجلبوبية. كاختارت دبنطقة بوين
 أف ىذه الباحثة تعرؼكقد  كانت مدرسة يدرس فيها الباحثة ماضياادلدرسة  
 الباحثةتكوف  حىت الرئيسية، كوسيلة التعلم بطاقة اإلشارةتستخدـ  ملادلدرسة 

 أـ مهارة كالـ التالميذ على الوسيلة استخدامها فعالية ىل كانت مهتمة ببحث
 .ال

 الفصل الثاني: المجموع الكلى و العينات النموذجيه

اجملموع غالبا ما نسميو  البيانات اليت كما عرفنا أف يف البحث مصدر
 .الكلى ك العينات اخلوذجيو

 اجملموع الكلى ( أ
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رأم كفقا لاجملموع الكلى  متعلق بامعُت  ىناؾ قيود أك ربديد
كأما ـ. . 06"مبحث البحث كلو ىوأف اجملموع الكلى  "سوحارسيمي آريكنتو، 

بحث أك الفرد الذم ادل كل رلموع ىواجملموع الكلى  "أف  فهو يقوؿ إقباؿ،
 07كاضحا حثو يكوف ادلبحث الذم سيبخصائص معينة، كأف  لديو

اجملموع الكلى ىو  أف تعريف فمن ادلفهـو ادلعلومات الواردة أعاله كمن
 نشاط حبثي. الكائن ادلبحوث يفصبيع أعضاء 

الذم اجملموع الكلى  ، فهذا البحث ػلتاج إىلذلك كبناء على
 يف، فيكوف اجملموع الكلى كلذالك يف البحث. كمصدر البيانات سيستخدمو
 بلغ عددىم، كي العالية بالتئ الفصل الثاين بادلدرسة صبيع التالميذ ىذا البحث

 شخصا. ...
 العينات( ب

، كلكن ؽلكن حبثواجملموع الكلى من ، ليس كل حبث علمي يف كما ىو الـز
للبحث قصر  كىذا كفقا العتبار أف .اجملموع الكلىجزء من  يف ؽلكن أف يتم ذلك

 08قدرة.الطاقة كالكادلاؿ ك  البحث
اجملموع ىذه الفئة من  اليت سبتلكهااخلصائص عدد ك  ىي جزء من العينة
 09.الكلى

                                                             

26
 . 102ص.  (Rineka Cipta  ،1881 جاكرجا:، )Prosedur Penelitian سوحارسيمي أريكووحو، 

21
 .195( ص. Bumi Aksara  ،2002 جاكرجا:، )Pokok-Pokok Materi Statistik 2 محمد إقثال حسان، 

29
 . 101ص.  (Rineka Cipta  ،1881 جاكرجا:، )Prosedur Penelitian سوحارسيمي أريكووحو، 

28
ص.  (Alfabeta  ،2014 تاودوج:، )Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D سوغيووو،  

91. 
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من اجملموع الكلى  رلموعةعينات ىي ، أف العبد اهلل أنر أمبو كيرل
 02ادلدعى عليو تكوف دبثابة أفاجملموع الكلى 
من  ىو جزء يف ىذا البحث أخذ عينات سيتم، فالبياف أعاله كبناء على

 .الكلىاجملموع 
 أخذ العينات اذلادفة أخذ العينات ىي طريقة يف كأما الطريقة ادلستخدمة

 اختيار استند، أخذ العينات اذلادفة طريقةكيف معُت(.  لغرضأخذ العينات )
عالقة  تعترب ذات السمات احملددة اليت أك على اخلصائص من ادلبحث رلموعة
 00قد عرفنا سابقااليت اجملموع الكلى  خصائص أك مع عالمات كثيقة

الفصل احلادم  قامت الباحثة بأخذ العينات من، يف ىذا البحث كلذلك
 أخذ يف شخصا. كالسبب الذم تدافع الباحثة 00 عشر الذم بلغ رلموعها

البحث.  على كلًتكيزىا يف صبع البيانات الباحثة لتسهيل كىي فصال كاحدا،
 يف استخداـ ألهنم ما زالو جددا  تالميذ الفصل العاشرة تأخذ الباحثة مل كدلاذا

 كانوا مشغولوف ألهنم الباحثة تالميذ الفصل الثاين عشرمل تأخذ ك  تلك الوسيلة.
إذا أخذهتم الباحثة   تركيزىم االمتحاف الوطٍت، كطبعا ستزعج واجهةيف م

 .كمبحث البحث
  

                                                             
30

ص.  (Gramedia Pustaka Utama  ،1882 جاكرجا:، )Pengantar Metode Penelitian حيرمان وارسيطو، 

102. 
31

 .118ص.  (Rineka Cipta  ،2009 تاودوج:، ) Metode Penelitian تيىي أحمد سائثاوي،  
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 الفصل الثالث: طريقة جمع البيانات

مع جل فمن الضركرم ادليداف،يف  البيانات أك احلصوؿ على للمعرفة
صبع  طريقة صبع البيانات. كأماطريقة البيانات، ضلتاج إىل  صبع يفك  البيانات.
 :ىي ىذا البحث الواجب اتباعها يف البيانات

 مرحلة اإلعداد(أ 
 مثل، يف البحث اليت ربتاجها أكال األشياء الباحثةتعد  كيف ىذه ادلرحلة، 

بيئة كأحواؿ ، كتعريف على أدكات البحثع ، كتصنياإلجراءات اإلدارية إسباـ
الذاف  كادلبحث مع ادلوضع االجتماعي، كالقياـ بالتفاعل بحثال موقع

تعترب أهنا  فيما بعض النهج قياـ، ككذلك حبثو ربتاج إىل ما تصميم، ك ستبحثهما
 نعومة حبثها. ستساعد

 مرحلة التنفيذ(ب 
صممتو أك خططتو  كأما يف مرحلة التنفيذ، بدأت الباحثة إىل تشغيل ما

يف ادلرحلة اإلعدادية من قبل، منها صبعت الباحثة البيانات من خالؿ البحث 
كميداف البحث. ؽلكن القوؿ أف ىذه ادلرحلة ىي ادلرحلة اليت بدأت الباحثة أف 
تكوف يف ادليداف، كيف أثناء اجملتمع ألخذ البيانات أكثر ما ؽلكن لتحقيق أىداؼ 

 تنوعة تستخدمها الباحثة يف ىذه ادلرحلة، كىي :البحث. لذلك، ىناؾ طرؽ م
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الكتب  البيانات باستخداـ صبع كىو، (library research)البحث ادلكتيب  (1
مباشر أك غَت  اقتباس إما، مشكلة البحث مع ادلتعلقة أك القائمة بادلرجع اآلديب
 .مباشر

 عن طريق إجراء صبع البيانات كىي، (field research)البحث ادليداين  (2
دقيقة  كمعلومات موضوعية للحصوؿ على بيانات رلاؿ البحث ادلباشر يف البحث
 :كىي، البيانات ادلستخدمة يف صبع، كأما الطريقة ادلشكالت اليت تبحثها عن
  االستبياف 

 رلموعة من األسئلة االستبياف ىو طريقة صبع البيانات من خالؿ إعطاء
 جلمع طريقة فعالة ىو االستبيافك  ا.إلجابته إىل ادلدعى عليو بياف ادلكتوبال أك

 كمعرفة قياسها عرفا تاما الباحثة تعرؼ  ادلتغَتات اليت سيتمت البيانات إذا كان
يناسب  االستبياف، فإف كباإلضافة إىل ذلك ادلدعى عليو. ؽلكن توقعو من ما

على مساحة تنتشر ك  كبَتة جدا ادلدعى عليو عندما يكوف عدد استخدامو
أف تعطى ، كؽلكن أـ مفتوحامعلقا  كوف أسئلة/بياناأف ي االستبياف كاسعة. كؽلكن

 .00اإلنًتنت أك ترسل عن طريق الربيد أك شخصيا أك مباشرامدعى عليو لل
، مكتوبة إجابات اليت تتطلب من عدة األسئلة ادلكتوبة االستبياف كيتكوف

 اجمليب الكلمات مع اآلراء ادلعلومات أك طلب :من األسئلة نوعافكىناؾ 

                                                             
32

 .188ص.  (Alfabeta  ،34 تاودوج:، )Metode Penelitian Pendidikan سوغيووو، 
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ؽلكن أف رحلة االستكشاؼ، كلكنها ىو مفيد دل ىذا النوع من األسئلةك  .اخلاصة
 .اليت ىي صعبة األجوبة تولد

 البيانات جمع الفصل الرابع: أدوات
 ؽلكن اختبار البحث اليت لبيانات مستخدمة صبع البيانات كأدكات
ليت مت احلصوؿ ا حيث أف البيانات، صيغتها اليت مت أك إجابة األسئلة الفرضيات
 .00 ستخال  النتائجكأساس ال سوؼ تستخدـ عليها

بيانات ال مصدر كموقع متغَتات البحث تصل إىل صبيع كتلك األدكات
للحصوؿ  قدر اإلمكاف تعمل أفالذم غلب  البحث تنفيذ لكي غرض الدقيق
 .بياناتال ثقة كدرجة من البيانات نوع على

استخدمها الكاتبة يف صبع  كىناؾ عدة من أدكات صبع البيانات اليت
 :البيانات دبوقع البحث، كىي

 أكراؽ االستبياف (أ 
من  اليت ربتوم على الئحات صبع البيانات كىو أداة أكراؽ االستبياف، 
 ادلعلومات اليت ربتاج إليها للحصوؿ على رلموعة من الناس إىل ادلكتوبة األسئلة

كيفية  دلعرفةاستخدمتها الباحثة يف ىذالبحث   أما ىذا االستبيافالباحث. ك 
كما ىم الذين يكونوف ىدؼ   التالميذ وجهة إىلادل بطاقة اإلشارة التالميذ استخداـ
 .البحث

  

                                                             
33

 .30ص.  (Pustaka Setia  ،2000 تاودوج:، ) Statistik Pendidikan محمد سثحاواوا، 
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 تحليل البيانات الفصل الخامس: طريقة

 أما الطريقة التحليلية اليت يستخدـ يف ىذا البحث فهي:
 التحليل الوصفي. أ

الذم ػللل بو الباحث بطريقة كصف البينات  التحليل الوصفي ىو التحليل
احلاصلة كما صبعها الباحث بعد البحث، بدكف أف يستنتج بشكل العاـ. يف ىذا 
البحث، التحليل الوصفي توضح بو الباحثة مهارة الكالـ يف التعلم اللغة العربية 

 .العالية بالتئ ادلدرسةلدل التالميذ ب
اف ك متوسطة ك كساطات ك تشغيل من التحليل الوصفي، جدكؿ ك رسم البي
تخترب التحليل الوصفي . ك الباحثة سك ضبط اإلضلراؼ ك حسب النسبة ادلثوية

 .”SPSS“بوسيلة 
 التحليل اإلحصاء االستداليل. ب

ىي  (االحصاء االحتمايل أكاالستقرائي )االحصاء  االحصاء االستداليل
 .السكاف منتصرة على كنتائجو بيانات العينة يف ربليل اإلحصاء ادلستخدمة تقنية
 ىل لتحديد " ادلقًتح افًتاض البحث الختبار االحصاء االستداليل ىنا مستخدـك 

يف  اصلازات تعلم التالميذأكراؽ عمل كظائف التالميذ ذلا فعالة على االستخداـ 
ادلادة اللغة العربية بادلدرسة الثانوية العامة احلكومية األكىل تاماالتيا دبنطقة 

 جينيبونتو.
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 ربليل االضلدار البسيط (1

  ̂ = a+bx 

 b =            
      

    0      0
 

    a=        
 

  

 ربديد اخلطأ ادلعيارم لالضلدار (2

 Se = √   0            

  0  

 

 بينايل الشارقة(( معامل االضلدار ربديد (3

        Sb =   

√  0     0
 

 

 الصيغةمن خالؿ  (t) اختبار قيمة ربديد (4
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    dan     القبوؿ على  ربديد (5

      كقبل      رفض، ف ,         2  إذا
   كرفض     ، فقبل ,        2  إذا
 

 جعل خائمة ادلطاؼ (6
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 الباب الرابع  
 نتائج البحث

 البحثموقع وصفعام لالفصل األّول : 
 76بباالتئ ىي مدرسة تقع يف شارع أضبد ياين رقم  العاليةادلدرسة 

 منطقة باالتئ، كاىو، بوين، كللمدرسة بياناهتا كما يايل :
 ادلدرسة العالية باالتئ :حوؿ ادلوظفُت يف 

 رقم أمساء مًتبيي ادلدرسة ادلنصب

رئيس ادلدرسة 

 كادلعلم
.0 مسلمُت طاحر، س.ؼ.د.إ، ـ.ـ  

 0نائب ادلدرسة 

 كادلعلم
.0 سبرين، س.أ.غ، س.ؼ.د.إ  

 0نائبة ادلدرسة 

 كادلعلمة

حاجة نورحيايت، س.أ.غ، 

 س.ؼ.د.
0.  

.4 ليندا جعفر، س.ؼ.د.إ 0نائبة ادلدرسة   
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 كادلعلمة

مشرفة الصف  

 كادلعلم
.5 ليمفرياف، س.إ، س.ؼ.د  

مشرفة الصف  

 كادلعلمة
.6 مسهورة، س.ؼ.د.إ  

مشرفة الصف  

 كادلعلمة
.7 يوليايت، س.ؼ.د، ـ.ؼ.د  

مشرفة الصف  

كادلعلم كرئيس 

 معمل كومبيوتَت

.8 أندم شارؼ الدين، س.ؼ.د.إ  

مشرفة الصف  

 كادلعلمة
.9 سوسانيت، س.ؼ.د  

مشرفة الصف   0 عائشة، س.ؼ.د
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كادلعلمة كرئيسة 

 ادلكتبة

2.  

مشرفة الصف  

 كادلعلمة
 أندم نورلينا، س.أ.غ، ـ.ؼ.د.إ

0

0.  

مشرؼ الصف  

 كادلعلم
 أندم سورديانشاه، س.ؼ.د

0

0.  

مشرفة الصف  

 كادلعلمة

حاجة إرين أغوسطينا، س.ؼ.د، 

 ـ.ؼ.د

0

0.  

مشرفة الصف  

كادلعلمة كموظفة 

 إدارة ادلدرسة

 كحدنية، س.ؼ.د
0

4.  

 ادلعلم
الدكتوراندكس حاج زلمد طاحر 

 طالب

0

5.  
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ادلعلم كرئيس 

معمل قيميا كرئيس 

 إدارة ادلدرسة

 أندم زلمد أصدؽ، س.ؼ.د
0

7.  

ادلعلمة كموظفة 

 إدارة ادلدرسة
 أندم سوحارتيٍت، س.ؼ.د

0

8.  

 ليديا جعفر، س.ؼ.د ادلعلمة
0

9.  

 الدكتورندة نورمالية ادلعلمة
0

2.  

ادلعلم كموظف 

 إدارة ادلدرسة
 تسليم لتيف، س.أر.، س.ؼ.د

0

0.  

 نسراهلل، س.ؼ.د.إ ادلعلم كادلشرؼ
0

0.  
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الدينزين  ادلدرب  
0

0.  

 صباؿ الدين موظف ادلدرسة
0

4.  

 
 

 ادلدرسة العالية باالتئ :حوؿ التالميذ الدين قامت الباحثة بالبحث يف 

 : الفصل احلادم عشر

مهنة كالد 

 التالميذ

 أمساء تالميذ ادلدرسة العنواف
 رقم

.0 إرزاد إحلاـ بايل فالح  

.0 سومارين سامارنج فالح  

.0 ريساؿ بالتائ فالح  
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.4 رزؽ كحيودم مرادا موظف  

.5 سوناندار ىولو فالح  

.6 زلمد ردكاف بانا موظف  

.7 أرديانطو بَتك فالح  

.8 حارس موناندار التيالنج فالح  

.9 ساترياين جاميلو فالح  

 00 حاين بالتائ موظف

 00 سوبريادم الليفو فالح

 04 رضبة كايت الليفو فالح

 05 سوناريت الليف فالح

 07 أندم تينرم البوكجا موظف

 08 زلمد يوسراف ماتاجانج فالح
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 09 ساردم جانيلو فالح

 02 سوحارماف بالتائ فالح

 00  .أداركاكايت  بالتائ موظف

 00 حكمة جيمرانا فالح

موىدم مونَت ميجو فالح  00 

 
يف ىذا الباب، سنقدـ لكم نتائج البحث الذم حبثنا عنو. فهي تتكوف 
من كصف موضوعات البحث كبياناتو، كسنقدـ لكم أيضا نتائج ربليل البيانات 
اليت حللناىا، حينما تكوف الطرؽ ادلتحدة إلختبار اإلفًتاض. فهي تتكوف من 

سلترباف  التحليل الوصفي كالتحليل اإلحصاء االستداليل، كعلا ربليالف
 .”SPSS“بوسيلة

الفصل الثاني : مهارة الكالم لدى تالميذ الفصل الحادي عشر بالمدرسة 
 العالية باالتئ قبل استخدام بطاقة اإلشارة

لتقدمي الوصف األكؿ عن مهارة الكالـ لدل تالميذ الفصل احلادم عشر 
بادلدرسة العالية باالتئ، ستقّدـ الباحثة كصف نتائج مهارة الكالـ لدل تالميذ 
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الفصل احلادم عشر بادلدرسة العالية باالتئ قبل استخداـ بطاقة اإلشارة. ىذا 
  فصل التجربية .الوصف تأخذه الباحثة قبل استخداـ بطاقة اإلرشاد يف

 4.1جدول 
وصف نتائج مهارة الكالم لدى تالميذ الفصل الحادي عشر بالمدرسة 

 العالية باالتئ قبل استخدام بطاقة اإلشارة في الفصل التجريبة
 

Skor Pre Test Kelas 
Eksperimen 

Eksprerimen Pre Test   
N Valid 00 

Missing 2 
Mean 06.57 
Median 06.22 
Mode 06 
Std. Deviation 4.620 
Range 08 
Minimum 07 
Maximum 05 
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توزيع الًتددات كنسبة ك ىذا جدكؿ نقدمو لكم لوضح البينات عن 
قبل استخداـ بطاقة  يف الفصل التجربية مهارة الكالـ لدل التالميذنتائج 
 اإلشارة .

مهارة شلكن القوؿ أف متوسطة نتائج  4.0بناء على ما قدـ من جدكؿ 
الكالـ لدل تالميذ الفصل احلادم عشر بادلدرسة العالية باالتئ قبل استخداـ 

كأف  06كأف منواذلا يبلغ  06. كأف كسيطتها تيلغ 06.57تبلغ  بطاقة اإلشارة
. 07كأف نتيجتها صغرل تبلغ  05كأننتيجتها كربل تبلغ  4.620إضلرافها يبلغ 

 00 يبلغ التالميذ فيو عددىم يف الفصل التجربية اليتحسبنا ىذه النتائج 
 تالميذا.
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 4.2جدول 
مهارة الكالم لدى تالميذ الفصل الحادي توزيع الترددات ونسبة نتيجة 

عشر بالمدرسة العالية باالتئ قبل استخدام بطاقة اإلشارة في الفصل 
 التجريبة

 
Eksprerimen Pre Test 

 
Frequenc
y Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid
\ 

07 0 4.0 4.0 4.0 
09 0 4.0 4.0 8.7 
00 0 4.0 4.0 00.2 
00 0 8.7 8.7 00.7 
00 0 8.7 8.7 02.4 
05 0 4.0 4.0 04.7 
06 4 07.4 07.4 50.0 
08 0 8.7 8.7 62.8 
09 0 00.2 00.2 70.8 
02 0 4.0 4.0 78.0 
00 0 8.7 8.7 86.8 
00 0 4.0 4.0 90.0 
00 0 4.0 4.0 95.4 
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05 0 4.0 4.0 022.2 
Total 00 022.2 022.2  

 
الفصل الثالث : مهارة الكالم لدى تالميذ الفصل الحادي عشر بالمدرسة 

 العالية باالتئ باستخدام بطاقة اإلشارة
تعرض لكم الباحثة نتيجة التحليل ادلتعلقة بنتيجة ادلتغَت اليت استخدمت 

 كما يلي :  4.5اإلشارة لدل الفصل التجريب يف جدكؿ الباحثة بطاقة 
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 4.3جدول 

وصف نتائج مهارة الكالم لدى تالميذ الفصل الحادي عشر بالمدرسة 
 العالية باالتئ باستخدام بطاقة اإلشارة

 
Statistics 

Eksperimen Post Test   
N Valid 00 

Missing 2 
Mean 08.50 
Median 02.22 
Mode 02a 
Std. Deviation 5.244 
Range 09 
Minimum 08 
Maximum 07 
a. Multiple modes exist. The 
smallest value is shown 
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 كنسبة الًتددات توزيعك أّما ىذا جدكؿ نقدمو لكم لوضح البينات عن 
مهارة الكالـ لدم تالميذ الفصل احلادم عشر بادلدرسة العالية باالتئ نتيجة 

 بطاقة اإلشارة .باستخداـ 
رغبة شلكن القوؿ أف متوسطة نتائج  4.0بناء على ما قدـ من جدكؿ 
. 08.50باستخداـ طريقة اإلرشاد تبلغ التعلم اللغة العربية يف الفصل التجربية 

كأف  5.244كأف إضلرافها يبلغ  02كأف منواذلا يبلغ  02كأف كسيطتها تيلغ 
يف . حسبنا ىذه النتائج 08كأف نتيجتها صغرل تبلغ  07نتيجتها كربل تبلغ 

 تالميذا. 00الفصل التجربية اليت يبلغ التالميذ فيو عددىم 
  4.4جدول 

مهارة الكالم لدى تالميذ الفصل الحادي ة نتيجة توزيع الترددات ونسب
 عشر بالمدرسة العالية باالتئ باستخدام بطاقة اإلشارة

 
Eksperimen Post Test 

 
Frequen
cy Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 08 0 4.0 4.0 4.0 
09 0 4.0 4.0 8.7 
00 0 4.0 4.0 00.2 
00 0 4.0 4.0 07.4 
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05 0 8.7 8.7 06.0 
06 0 8.7 8.7 04.8 
09 0 00.2 00.2 47.8 
02 4 07.4 07.4 65.0 
00 0 4.0 4.0 69.6 
00 0 4.0 4.0 70.9 
00 4 07.4 07.4 90.0 
05 0 4.0 4.0 95.7 
07 0 4.0 4.0 022.2 

Total 00 022.2 022.2  
Total 00 022.2   

 

الذم تصف لكم عن  4.0ك على ما سبق، سنعرض لكم رسم البيانات 
مهارة الكالـ لدل تالميذ الفصل احلادم عشر بادلدرسة العالية بيانات نتيجة 

 كما عرضنا يف جداكؿ أنفا.  باالتئ باستخداـ بطاقة اإلشارة
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، نستطيع أف نصف ىذه  4.4ك جدكؿ  4.0على ما سبق من جدكؿ 

نتيجة الرغبة اليت ػلصل الباحث من تالميذ فصل التجربية الذم البيانات ػ إّف 
، أك ؽلكن القوؿ أّف  08.50تالميذا ، يبلغ توسطها  00يبلغ عددىم  

 للتالميذ رغبة التعلم اللغة العربية كبَتة .
 

بطاقة اإلشارة في ترقية مهارة الكالم على الفصل الرابع : تأثير استخدام 
 يذ الفصل الحادي عشر بالمدرسة العالية باالتئتنظيم األفكار لدى تالم

بطاقة اإلشارة يف ترقية مهارة قبل أف نعرؼ أّف ىناؾ تأثَت استخداـ 
الكالـ على تنظيم األفكار لدل تالميذ الفصل احلادم عشر بادلدرسة العالية 
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، أكال ستخترب الباحثة إختبار الظّن. ك ىناؾ إخترباف ك علا إختبار العادم باالتئ
إختبار التجانس. ك يف ىذا إختبار، النتيجة اليت ستحللها نتيجة اإلختالؼ  ك

( ك النتيجة األكىل skor posttestبُت نتيجة بعد إستخداـ بطاقة اإلشارة )
(skorawal-skorakhir)  أك تسمي نتيجة اإلصالح. ك نتيجة اإلصالح ستكوف

 حصوال على ىناؾ تأثَت بطاقة اإلشارة يف الفصل التجربية.
 إختبار العادم- أ

 Oneبإختبار ”SPSS“ك أّما إختبار العادم ستحللو الباحثة بوسيلة 
Sample Kolmogorov-Smirnov (Uji Liliefors) ك النتيجة اليت ربصل عليها .

لنتيجة يف  2.022 2025 ≤يأينPvalue ≥ 2025   فهي ىللنتيجة األك ل
لنتيجة يف الفصل الرقابة. ك علي ما سبق  2.274 2025 ≤الفصل التجربية ك 

 ، طللص أّف نتيجتاف قد حاللهما الباحث يف فصلُت آنفا فهما عادياف. 
  فهي  لنتيجة بعد استخداـ بطاقة اإلشارةأّما النتيجة اليت ربصل عليها ل

 Pvalue ≥ 2025لنتيجة يف الفصل التجربية باستخداـ  2.022 2025 ≤يأين
بطاقة اإلشارة كلنتيجة يف الفصل التجريبية قبل استخداـ بطاقة اإلشارة. ك علي 
 ما سبق ، طللص أّف نتيجتاف قد حاللتهما الباحثة يف فصلُت آنفا فهما عادياف.

 ≤ Pvalue فهي  لنتيجة اإلصالحالنتيجة اليت ربصل عليها ل أّماك 
لنتيجة يف الفصل التجربية باستخداـ طريقة  20252.022 ≤يأين  2025
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لنتيجة يف الفصل التجربية قبل استخداـ طريقة 2.000 2025 ≤اإلشارة ك 
اإلشارة. ك علي ما سبق، طللص أّف نتيجتاف قد حاللتهما الباحثة يف الفصلُت 

 آنفا فهما عادياف. 
 إختبار التجانس- ب

 ”SPSS“بار التجانس ستحللو الباحثة بوسيلة ك أّما إخت
. ك ىذه نتيجة ربصل عليها إلختبار التجانس، كما  Levene’s Testبإختبار
 يلي :

، فهي 20290 ≤ 2025 يأين ≤ Pvalue 2025فهي  لنتيجة األكىلل .1
  متجانسة.

 ≤يأينPvalue ≥ 2025 فهي  لنتيجة باستخداـ بطاقة اإلشارةل .2
 ادلتجانسة.، فهي 20252.900

، 20252.000 ≤يأين  Pvalue ≥ 2025 فهي  لنتيجة اإلصالحل .3
 فهي ادلتجانسة . ) أنظر إىل ادلالحقة (. 

نتيجة 2025 ≤ على ما سبق، ؽلكن أف طللص ىذا اإلختبار أّف 
 الدالالت أك نتيجة ادلتغَتتاف )فصل التجربية ك فصل الرقابة( متاسويتاف.

 ”t“إختبار   -ج
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بعد أف عرفنا أّف ىذا اإلختبار أّف نتيجة ادلتغَتتاف )بإستخداـ طريقة 
اإلشارة ك قبل إستخداـ طريقة اإلشارة( متاسويتاف ، فتقـو الباحثة بإختبار 

. يف ىذه ادلرحلة ، النتيجة ”t“اإلفًتاض ك اإلختبار الذم ربللو بو فهو إختبار 
ستخداـ بطاقة اإلشارة ك نتيجة اليت ستحللها ىي نتيجة اإلختالؼ بُت نتيجة با

 .”SPSS“أكىل، بوسيلة 
يف  P-Value، ضلصل على ”SPSS“ك بناء على ربليل البينات بوسيلة 

Levene’s Test  فنتيجة  2.25، ألف ىذه نتيجة أكثر من 2.000يبلغو
ادلتغَتتاف )باستخداـ طريقة اإلشارة ك قبل إستخداـ طريقة اإلشارة( متاسويتاف. 

حصلت من حصوؿ احلسب.  ”t-hitung“فهي نتيجة ”t“النتيجة يف الصف 
دلّا  ”t“، ىي نتيجة 0.652يف الصف احلادم عشر يبلغها  ”t“نتيجة 

يف  ”t“. ك أّما نتيجة (equal varians assumed)ادلتغَتتُت تتجانس نتيجة 
دلّا ليست تتجانس نتيجة  ”t“، ىي نتيجة 0.600الصف الثايت يبلغها 

 Levene’s Test. فالنتيجة من  إختبار (equal varians not assumed)ادلتغَتتُت 
يبلغو  P-Valueك  0.652قيلت أّف ادلتغَتتُت متجانستاف ، حصوؿ النتيجة فهو 

2.220 . 
، فرفض  2.25اليت ربصل عليها الباحثة أقل من  P-Valueنتيجة 
بطاقة اإلشارة يف ىناؾ تأثَت استخداـ الذم قيل أّف ليس   2  إفًتاض الصفر 
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ترقية مهارة الكالـ على تنظيم األفكار لدل تالميذ الفصل احلادم عشر 
. ك بالكلمة أخرل ، طللص أّف ىناؾ تأثَت استخداـ  بادلدرسة العالية بااليت

بطاقة اإلشارة يف ترقية مهارة الكالـ على تنظيم األفكار لدل تالميذ الفصل 
 .    ، أك صدؽ إفًتاض اخليار احلادم عشر بادلدرسة العالية باالتئ
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 الباب الخامس
 الخاتمة

 الفصل األول : الحالصة
 ما يلي:كؽلكن أف طللص  ، احلصوؿ عليهابناء على نتائج البحث اليت مت 

لدم تالميذ الفصل احلادم عشر بادلدرسة العالية باالتئ  نتيجة مهارة الكالـ. 0
يف الفصل التجربية  أكثر من عندما قبل استخداـ بطاقة  باستخداـ بطاقة اإلشارة

 .  08.50، عندما متوسط النتيجة يف الفصل التجربية يبلغو اإلشارة
بطاقة اإلشارة يف ترقية مهارة الكالـ على تنظيم األفكار تأثَت استخداـ .  ىناؾ 0

. ىذا ؽلكننا أف نؤّكد لدل تالميذ الفصل احلادم عشر بادلدرسة العالية باالتئ
-Pك  0.652، الذم ػلصل النتيجة ، فهي ”t“باستخداـ ربليل إختبار 

Value  2.220يبلغو . 
 الفصل الثاني : المقترحات

 نتائج البحث، فيقدـ الباحث بعض ادلقًتحات فيما يلي :بناء علي 
يف ناحية ادلدرسة، ننبغي ذلا أف تستخدـ ىذه الطريقة لدم تالميد  .1

 بادلدرسة العالية باالتئ، خصوصا لتعلم اللغة العربية.
لتسهيل حصوؿ قدرة التعلم األساسية، ننبغيللمدرسُت أف يستخدموا ما  .2

 اط ك نظريات ك طريقات التعلم.الوثيق مع مواد الدراسة من أظل
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ىذا البحث زلدكد جدا، ننبغيللباحثُت ادلستقبلُت يف رلاؿ الًتبية أف  .3
 يبحثوا ىذا البحث مستمرّا لتوسع حصوؿ البحث.

يف الباحثُت الذين يرغبوف يف ىذا البحث، ننبغيلهم أف يعاينو نقص ىذا  .4
 البحث، حيت سيكمل البحث ادلستقباؿ ك حصولو ك نتائجو.
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