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 كلمة التمهيد

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

احلمد هلل الواحد القهار العزيز الغفار ومكور الليل على النهار تذكرة ألويل القلوب  

سلني سيدنا وحبيبنا حممد وعلى آلو رف األنبياء واملر على أش واألبصار، والصالة والسالم

أنعم عليها نعما كثرية  الذي قدفالكاتبة تشكر اهلل شكرا جزيال،  و أمجعني، أما بعد.وأصحاب

وتوفقها وىداية ومعرفة وفهما حىت متكنت إلهناء كتابة ىذه الرسالة العلمية البسيطة كشرط 

من الشروط املطلوبة للحصول على درجة سرجانا الًتبية يف كلية الًتبية قسم تدريس اللغة 

 العربية جبامعة عالءالدين اإلسالمية احلكومية مكاسر.

واجهت الباحثة مشكالت كثرية يف كتابة ىذه الرسالة لكن بفضل اهلل وخدمة  لقد 

تها حىت انتهت كتابة ىذه الرسالة  استطاعت الباحثة يف معاجلبعض األستاذة واألصحاب 

زيل على ىؤالء املساعدين واملشرفني احثة أن تقدم الشكر اجلكاملة. ولذا ودت الب

 واملشجعني منهم:

واألم "خدجية"،  "جبارالدين، س.ف.د."، عزيزين احملبوبني، األبلكرميني الوالدّي ا .1

الذين قد ربوين تربية حسنة صاحلة منذ صغري إىل سن الرشد وساعدوين بقدر 

طاقتهم على إمتام دراسيت وأسأل اهلل أن ميد يف عمرىم وأن يرزق هلم الصحة 

 والعافية ويهديهم صراطا سويا.



 و

 
 

الدين اإلسالمية م.س.إ. مدير جامعة علىء باري،مسافر فبج ا األستاذ الدكتور احل .2

 الدكتور احلاج مردان، م.أ.غ. نائب املدير األول، األستاذ احلكومية مكاسر ونوابو

األستاذ الدكتور احلاج لومبا سولتان، م.أ. نائب املدير الثاين، األستاذة ست 

س، م.أ.، فح.د. األستاذ محدان جوحانيعائشة، م.أ.، فح.د. نائبة املدير الثالثة، و 

نائب املدير الرابع الذين قد بذلوا جهودىم وأفكارىم يف توجيو جامعة عالءالدين 

    اإلسالمية احلكومية مكاسر. 

ج حممد أمري، ل.س.، م.أ.غ. عميد كلية الًتبية و نوابو الدكتور ا الدكتور احل .3

إبراىيم،  كاة مالكنائب العميد األول، والدكتورة مش فويل، م.أ.غ.و موليونو دام

م.س.إ. نائبة العميدة الثانية، و األستاذ الدكتور احلج شهر الدين عثمان، م.ف.د. 

نائب العميد الثالث، الذين قد بذلوا جهودىم وأفكارىم يف توجيو كلية الًتبية 

 جبامعة عالءالدين اإلسالمية احلكومية مكاسر.

كلية الًتبية الذي ساعدين   الدكتور محكا، م.حتا.إ. رئس قسم تدريس اللغة العربية يف .4

 بتقدمي بعض املواد املتعلقة هبذه الرسالة.

سكرترية قسم تدريس اللغة العربية م.ف.د.  س.أ.غ.، الدكتورة سيت عائشة خالق، .5

 يف كلية الًتبية اليت ساعدتين بتقدمي بعض املواد املتعلقة هبذه الرسالة.



 ز

 
 

الدعم واىتمام والعاطف  دائما يعطي الذي األول املشرفالدكتور منري، م.أ.غ. ك .6

حممد من بداية حبث ىذه الرسالة إىل احلاضر ميكن حلها بشكل صحيح. والدكتور 

التوجيو يعطي دائما  الذي ت.، س.أ.غ.، م.أ.غ. كاملشرف الثاين يوسف

 والتشجيع للباحثة لذلك ميكن حل ىذه الطروحة.

ا عندي من أفكار منذ كل احملاضرين الذين بذلوا جهودىم وطاقتهم يف ترقية م .7

 املرحلة االبتدائية إىل املرحلة اجلامعية.

مجيع األصدقاء من قسم تدريس اللغة العربية يف كلية الًتبية بوجو خاص والطالب  .8

وأعاروين الكتب املتعلقة  الذين ساعدوين و عامجبو  اآلخرين من الكليات األخرى

 تأليف ىذه الرسالة. هبذه الرسالة وأمدوين مبا لديهم من أفكار وآراء يف

ادة وأسأل اهلل وأخريا إين ال أرجو بعد كتابة ىذه الرسالة إال أن تكون هلا منفعة وزي

 ، آمني يا رب العاملني.التوفيق واهلداية
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 تجريد البحث
 

 : سري أستويت فورناما  اسم
 4040020202:  الرقم اجلامعي

دراسة مقارنة عن مهارة كالم اللغة العربية بني طالب قسم تدريس اللغة العربية :   ادلوضوع
 عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر جامعة يف اآداهبقسم اللغة العربية و  طالبو 

  
مهارة كالم اللغة العربية لطالب السمسرت السادس بقسم  واقعية هذه الرسالة تبحث عن

ارة الكالم فقدمت الباحثة دلعرفة مه تدريس اللغة العربية وقسم اللغة العربية وآداهبا وادلقارنة بينهما.
وكانت  .Mechanics ، وLanguage use منها حمتويات الكالم، تنظيم األفكار، ادلفردات،جوانب مخسة 

جوانب مؤشرا يف التقييم. هذا البحث هو البحث الوصف الكمي. فتجمع الباحثة البيانات هذه مخسة 
تأمل الطالب وتستمع تبطريقة ادلالحظة حيث تقوم الباحثة بالسؤال واجلواب باستخدام اللغة العربية مث 

حتلل . مث عاجلة البياناتاجلدولة دلتقنية تستخدم الباحثة تقنية الرتميز و وبعدها  مهم مباشرة.إىل كال
طالبا،  50 كان عدد الطالب ادلستمعني .for windows 21اإلرصاد  SPSS الباحثة البيانات باستخدام

 BSA. من 42و PBA من 65
جوانب اليت استخدمتها نات، تأيت اخلالصات أن من مخسة بعد أن تقوم الباحثة بتحليل البيا

قسم تدريس اللغة العربية  طالب اللغة العربية، فتستخلص الباحثة أن الباحثة يف تقومي مهارة كالم
، Mechanics و Language use تنظيم األفكار، ادلفردات، وهي يف فئة منخفضة أربع مرات ونيدخل

حمتويات الكالم. هذا يدل على أن معظم طالب السمسرت  وهي يف فئة عالية مرة واحدة ونويدخل
قسم اللغة العربية وآداهبا  طالب أمامهارة كالم اللغة العربية كامال. و  تمكنوا منالسادس هبذا القسم مل ي

، Mechanics و Language use  تنظيم األفكار، وهي يف فئة منخفضة ثالث مرات ونفيدخل
هذا أيضا يدل على أن معظم طالب حمتويات الكالم وادلفردات. و  وهي الية مرة ثانيةيف فئة ع ونويدخل

 .مالام مل يتمكنوا من مهارة الكالم كالسادس هبذا القسالسمسرت 
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 الباب األول
 المقدمة

  الفصل األول: خلفية البحث
 قد احتلت. وذلا مزايات كثَتة. و يف العاملأقدم اللغات  اللغة العربيةكانت  

لعربية لديها اللغة العربية ادلرتبة األوىل بُت اللغات األخرى يف العامل. ىذا ألن اللغة ا
.الذي ال دتلكو اللغات األخرى أعلى النظام اللغوي

 يتكون النظام اللغوي العريب 1
كل من ىذه األنظمة الداللة.  ات والصرف والنحو و صو األ إىل أربع مكونات منها
 تعلمية سلتلفة.اللغوية لديها دراسات 

وات اللغة اليت تًتكب من النطق األصوات ىي جزئ من علم لغة تبحث أص
فظ احلروف اذلجائية لفظا صحيحا اللهجة. النطق ىو جهاز يعود البشر إىل تلو 
كالمها شرطان يف طريقة اليت يتكلم هبا األشخاص. و واضحا. أما اللهجة فهي الو 

 تعلم لغة جديدة لغَت الناطقُت هبا. 
لوظيفة نوعان منها وظيفتها. كانت االصرف ىو تغَتات صيغة الكلمة و و 

وظيفة داللية. إذا تغَتت الكلمة بسبب موقعها يف اجلملة، فتسمى وظيفة ضلوية و 

                                                           
 .43(، ص. 0212ب )ط. أوىل؛ يوغياكرتا: فيداغوغيئا، انديديكان باحاس أر ركونستوركسي ف ح اجمليب،فت1
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ٌت الذي يدل على وظيفة داللية. عندما يتغَت موقعها فيتغَت ادلعوظيفة ضلوية. و 
         0علوم اللغة األخرى.وىكذا العالقة بُت الصرف و 

قد عرفنا أن اللغة العربية مرتبطة بالقرآن الكرمي، قال تعاىل "       

     ."
تم ذلذه األسباب اىوىو سباب بقائها وانتشارىا، و  4

ذا النحو، تتقدم اللغة شجعوا على تعلمها. على ىالسلف بعلوم اللغة العربية، و 
يتضح ذلك من خالل وفرة من إندونيسيا. و  مثلدراستها يف كل بالد، العربية و 

معاىيد تعلم جاكرتا، و  LIPIAمؤسسات تعلم اللغة العربية يف إندونيسيا، من بينها 
دلعاىيد احمللية، اسعودية اليت دتتد يف كل مدينة، و اللغة العربية دلؤسسة اخلوري من ال

 غة العربية بوقت معُت. األماكُت اليت تدرس فيها اللو 
صصات يف كل من اجلامعات اخلاصة أصبحت اللغة العربية من التخو 

 اللغة قسم قسمنسالمية احلكومية مكاسر، يالعامة. يف جامعة عالء الدين اإلو 
كلية الًتبية وشؤون يف   PBA))قسمُت، األوىل: قسم تدريس اللغة العربية إىل  العربية

العلوم و  دابكلية اآل  يف (BSA) اآداهبغة العربية و التدريس، والثاين: قسم الل
3:ية. ادلقارنة بينهما موضحة كما يلياإلنسان

 

                                                           

 . 02(،  ص. 0212شارف ىداية اهلل، جكرةال لنغوئستك أرب )جكرتا: غراسندو، 0
 . 040(، ص. 0212دار السنة،  CV اح )جاكرتا:مجر ، القرآن دان تRIديفارتيمُت أغاما 4

 .00(، ص. 0211كوريكولوم باحاس أراب )ط. أوىل؛ مكاسر: صحافة جامعة عالء اجلُت،   يفرموالسيىاشم ىداد، ر  3
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 االختصاص الثاين االختصاص األول االختصاص األساسي قسم

PBA الًتبوي 
مهارة اللغة اللغوي و 

 العربية
 التعلمعملية التعليم و 

BSA الفلسفةو  داباآل 
اللغوي، الثقفي، 

 مهارة اللغة العربية و 
 الًتمجة

ا لديهما نفس التجاه آداهبإمنا قسم تدريس اللغة العربية وقسم اللغة العربية و 
تواصل باللغة العربية، التعلم الذي يهدف إىل طباعة الطالب القادرين على ال

وزير الديانة عن معيار تضمن يف قرار الكتابية. ىذا التوجيو التعليمي تالشفهية و 
لسنة  0اللغة العربية رقم قياسي للتعليم الديٍت اإلسالمي و احملتوي الءة و الكفا

 ، يف ىذا القرار يذكر أن اللغة العربية تتكون من ثالثة أغراض، ىي:0222
الكتابية، اليت تتضمن لتواصل باللغة العربية الشفهية و تطوير القدرة على ا .1

الم، مهارة القراءة، مهارة الك ستماع،ىي مهارة االربع مهارات لغوية، و أ
 مهارة الكتابة.و 

تطوير الوعي بأمهية اللغة العربية كلغة أجنبية لتكون األداة الرئيسية  .0
 ليم اإلسالمية.     تعللتعلم، خاصة يف دراسة 
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من بُت اللغة والثقافة، وتوسيع األفق الثقايف، و  الفهم الذي يوصلتطوير  .4
كهم يف التنوع ا إشر ثقافات، و ادلتعلمُت معرفة عن ال ادلتوقع أن يكون لدى

 5الثقايف.
أن عليهم  ينبغي BSAو PBAمن العبارات ادلذكورة السابقة، نفهم أن طالب 

. ألن ا أن يتكلموا اللغة العربية جيدايتعلموا اللغة العربية تعلما كامال. حىت يستطيعو 
كما   دل على حتقيق اجتاه التعلمطالقة الطالب الذين يتواصلون باللغة العربية ت

 .بو توقعي
وىي االستماع  مهارات للغة العربية بأربعدرة على التواصل اترتبط الق

 قدرة على ىلع ىي ادلهارة اليت تعود إمهارة االستما الكتابة. والكالم والقراءة و 
تساعد اإلنسان  مهارة الكالم ىي ادلهارة اليتاستماع األصوات والعبارات العربية. و 

تابة فإهنما تأتيان بعد الكت العربية. أما مهارة القراءة و ر العبايف نطق األصوات و 
مهارة زلاولتان لتمثيل  الكالمستماع و ألن مهارة اال 0الكالم.ستماع و مهارة اال
 .الكتايبهارات سيسهل التواصل الشفهي و ادلأربع تابة. اتقان الكالقراءة و 

                                                           
 .  52(، ص.0213رمياجا رسداكريا،  PTمبيالجاران باحاس أراب )ط. رابعة؛ باندونغ: أسبيف حرماوان، متودولوغي ف5
-http://www.e. 0(، ص. 0210) 4. ج ،علي موسا لوبيس، "مهارة الكالم أمهيتها و كيفية تدريسها"، الرباعة0

journal.iainjambi.ac.id/index.php/albaroah/article/download/333/343.  (.0212نوفمرب  10)يأخذ 

http://www.e-journal.iainjambi.ac.id/index.php/albaroah/article/download/344/313
http://www.e-journal.iainjambi.ac.id/index.php/albaroah/article/download/344/313
http://www.e-journal.iainjambi.ac.id/index.php/albaroah/article/download/344/313
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العربية.  ات األساسية يف اللغةادلهار  من ةثاني مهارة يالكالم ى مهارة
ال شك أن  من حيث ذلك،و  2شفاىيا. العربية تاج إىل استخدام اللغةحت هاشلارستو 

كان من و  اليت يكتسبها اإلنسان بزمن طويل.مهارة كالم اللغة العربية ىي ادلهارة 
يجب على فذلك تحقيق لادلفروض أن يتدرب طالب قسم اللغة يف استخدامها. 

، أن يتعاملوا لبناء بيئة اللغة BSAو PBAالب من طالاحملاضرين، وموظفي اإلدارة، و 
 وجعل اللغة العربية وسيلة للتواصل اليومي.

الباحثة باجراء البحث بادلوضوع "دراسة مقارنة فقامت بناء على ما تقدم، 
قسم  طالبعن مهارة كالم اللغة العربية بُت طالب قسم تدريس اللغة العربية و 

 عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر". ا يف جامعةآداهباللغة العربية و 
 الفصل الثاني: مشكالت البحث

بناء على ما قدمت الباحثة من اخللفيات السابقة، فتقدم ىنا أسئلة جيعلها  
 حتديدا دلشكلة البحث ىي:

 مهارة كالم اللغة العربية لطالب قسم تدريس اللغة العربية؟ كانت  كيف .1
 ا؟آداهبعربية لطالب قسم اللغة العربية و مهارة كالم اللغة ال كانت  كيف .0
 ؟بينهما يف مهارة كالم اللغة العربية ىل ىناك فرق .4

                                                           
 .10(، ص. 0215: فرينادا مديا غروف، اأراب )ط. أوىل؛ جاكرت أمحد مرادي، فمبيالجاران منولس باحاس2
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 الفصل الثالث: توضيح معاني الموضوع 
 مهارة الكالم . أ

ب جيب أن يتقنها طال األربع اليت لغويةاهارات ادل مهارة الكالم ىي إحدى
الرسالة ىي مهارة كالم الباحثة يف ىذه  هاتتقدم مهارة الكالم اليتقسم اللغة. و 

شاعر إىل ادلتدريب الطالب على نقل األفكار و  اللغة العربية. هتدف ىذه ادلهارة إىل
 طلق اللسان يف اللغة العربية يتكون من عدة شروط، ىي:اآلخرين بطلق اللسان. و 

 على نطق صوت احلروف اذلجائية اليت حسن مبخرجها.قدرة  .1
 الطويلة.احلركة القصَتة و عند النطق، بُت على التمييز  قدرة .0
منهجية جتعل الكلمة و اجلملة بطريقة منطقية و تخدام على اس قدرة .4

 ادلستمع فامها فيما يقال.
 تخدام قواعد اللغة الصحيحة.ادلشاعر باسعلى تعبَت األفكار و  قدرة .3
 ادلشاعر بسيماء مناسب مبا يقال.على تعبَت األفكار و  قدرة .5

ة، التحدث بالصور  ىيأشكال من النشاط، و كالم إىل عدة تنقسم مهارة ال
األنشاط ستوضح  ةمناقشة. ىذه مخسطبة، و اخل مقابلة، التحدث باحلكاية، إلقاء

حثة نشاط ادلقابلة يف ىذه الرسالة، تستخدم البامهارة كالم الطالب. و  مستوى
 .    لقياس مستوى مهارة كالمهم
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  BSAو PBAطالب  . ب
ىم طالب جيرون تعليم مرحلة  (PBA)طالب قسم تدريس اللغة العربية 

س. أما طالب قسم اللغة العربية شؤون التدريحاليا يف كلية الًتبية و  (S1)جامعية 
سالة، يف ىذه الر . و دابفهم جيرون تعليم مرحلة جامعية يف كلية اآل (BSA)آداهبا و 

 السادس دلعرفة مهارهتم يف كالم اللغة العربية. ختتار الباحثة طالب السمسًت
 الفصل الرابع: دراسة المراجع األساسية

ال شك أن يف ىذا وعات ادلتعلقة مبوضوع دراستها. و كل دراسة تتطلب ادلطب
 البحث يدعمو عدد من ادلطبوعات، منها:

 PIBAاللغة اإلصللزية لطالب عن "مهارة كالم اللغة العربية و  رسالة .1

ادلدرسة رمحة أمحد )قسم تعليم معلم ادلتخرجون"، الكاتبة: مودة و 
جامعة عالء الدين اإلسالمية ، شؤون التدريسكلية الًتبية و   االبتدائية،

 (.0213احلكومية مكاسر، 
"حتسُت مهارة الكالم بطريقة احملادثة"،  1رقم  1رللة أوالدنا ج. .0

شؤون التدريس، مسدليفة )كلية الًتبية و \سف تاىرة: زلمد يو \الكاتب
 (.0213مكاسر،  جامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية
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من ادلراجع أعاله، ىناك متغَت البحث الذي متساوي مبا يبحث يف ىذه 
كذلك ادلتغَت مستعمل يف حبوث سلتلفة و الرسالة، ادلتغَت ىو "مهارة الكالم". ىذا 

أغراضو. يف ادلرجع األول، صلد فيو نظرية تشَت إىل أن مهارة الكالم متأثرة بعدة 
يد للتقليد، الفرصة العقلي للكالم، النموذج اجلدين و اد البعوامل، منها: االستعد

احلافز. أما ادلراجع الثاين فنستفيد منو أن طريقة احملادثة فعالة يف حتسُت للممارسة، و 
 مهارة الكالم.

"دراسة مقارنة عن مهارة ضى، نعلم أن ىذه الرسالة مبوضوع بناء على ما م
قسم اللغة العربية  طالبة العربية و كالم اللغة العربية بُت طالب قسم تدريس اللغ

" مل يبحثها الكتاب جامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر ا يفآداهبو 
 اآلخرين من قبل.

  دهفوائأغراض البحث و الفصل الخامس: 
 أغراض البحث .1

 ىي: ،د احلصول عليها يف ىذا البحثير ت اليتاألغراض   
طالب قسم تدريس اللغة العربية لدلعرفة واقعية يف مهارة كالم اللغة  ( أ

 ا.آداهبالعربية وطالب قسم اللغة العربية و 
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طالب قسم تدريس اللغة  اللغة العربية بُت مهارة كالم فرقدلعرفة  ( ب
  .اآداهبالعربية وطالب قسم اللغة العربية و 

 د البحثفوائ .0
 أما الفواعد اليت تأخذ من ىذا البحث، فهي:

العلوم اليت تتعلق باللغة العربية  ذا البحث سهم فكري يفذلكون يأن  ( أ
 يف مهارة كالم الطالب.وخاصة 

 تدريس اللغة العربية.يف للدراسة  دابمراجع اآل ذا البحثذلكون يأن  ( ب
خاصة مية يف رلال الًتبية اإلسالمية و كون البحث مزيدا خلزانة عليأن  ( ت

 قسم اللغة. يف
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 الباب الثاني
 الدراسة المكتبية

 تعريف مهارة الكالمالفصل األول: 
ُت بصورة مقنعة أو نشاط مع ف اللغوي للمهارة ىي أداء مهمةلتعريا

صلاز اقة صحيحة. ادلهارة ىي التمكن من بطريجراءات وادلالئمة و االوباألساليب و 
لصلة األلفاظ ذات ا سرعة يف التنفيذ.مهمة معينة بكيفية زلددة، وبدقة متناىية و 

، الرباعة، اخلَتة، عبدا حكام، اإلحسان، االتقان، االمبفهوم ادلهارة : احلذق، اال
  1التوفيق، اإلجادة.

 أنواع ادلهارات:
 (Social Skills) مهارات اجتماعية . أ

يتفاعل مع رلتمعو احمليط اليت حيتاجها الفرد لكي يتواصل و رلموعة ادلهارات 
من دوره كفرد يسعى لتحقيق ذاتو ويساىم يف مناء ورفاه تفاعال إجيابيا منتجا يعزز 

يعترب التعلم التعاوين أحد أساليب التدريس اليت تثري مهارات الفرد رلتمعو. و 
 2االجتماعية.

                                                           
  .75 (، ص2215صحافة جامعة عالء اجلُت، زلمد أنصر، كمونيكاس أنًت فريباد دان كلومفوك )ط. أوىل؛ مكاسر: 1
 http://nanoazza.wordpress.com/2228، تعليم مفردات اللغة العربيةسوحرم، 2

/27/23/pembelajaran-kosakata-bahasa-arab(1  2217أكتوبر) 

http://nanoazza.wordpress.com/2008%20/07/03/pembelajaran-kosakata-bahasa-arab(1
http://nanoazza.wordpress.com/2008%20/07/03/pembelajaran-kosakata-bahasa-arab(1
http://nanoazza.wordpress.com/2008%20/07/03/pembelajaran-kosakata-bahasa-arab(1
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 (Basic Skills) مهارات أساسية . ب
ىي غالبا تلك ويف احلياة عموما، و ات ادلطلوبة للنجاح يف ادلدرسة ىي ادلهر 

ج، أي اليت ارتبطت بتعلم اللغة ادلهرات اليت تشكل ادلكونات األساسية للمنه
هارات األساسية مهارات القراءة الرياضيات يف ادلرحلة اإلبتدائية. تتضمن ادلو 

ة ىناك من يضيف إىل تلك ادلهارات األساسية القدرة على التعامل والكتابة والعد
 3ساب.مع احل

 (High Order Thinking Skill) مهارات التفكَت العالية . ت

التفكَت الناقد، ه ادلهارات مهارة حل ادلشكالت، والتفكَت اجملرد، و تشمل ىذ
سية )ادلتعلقة بتذكر ادلعلومات أي رلموعة ادلهارات اليت تتجاوز ادلهارات األسا

ديهم من خالل اسًتجاعاهتا( يكشف الطالب عن مهارات التفكَت العالية لو 
م على حل ادلشكالت ومجع ادلعلومات وحتليلها ومعاجلتها وتطبيقها على قدرهت

تشمل تلك ادلعاجلة ما يأيت )التجريب، حتليل ادلعلومات، ادلقارنة، مواقف سلتلفة. و 
ادلناقشة، االستنتاج، التعميم(. مهارة التفكَت العالية ىي تلك اليت تقع أعلى ىرم 

 )أي: التطبيق، التحليل، الًتكيب، التقومي(.سلم بلوم ادلعريف 
 

                                                           
  .1(، ص. 2228انكاس بندن، ؛ بندن: 1ن، الكتابة سيبغي سوات مهارة اللغوية )ط. ارجيار تو نتو ري غدنح3
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 (Communication Skills) مهارات التواصل . ث

قدرة  ىي تعٍتتطلبها كل ادلوضوعات ادلدرسية، و ىي مهارات أساسية 
الطالب على إيصال أفكاره ومشاعره لؤلخرين، ويف الوقت نفسو اإلصغاء لآلخرين 

اآلخرين تأيت مهارة  التواصل معمن بُت وسائط وفهم ما يطرحونو من أفكار. و 
 دلستخدم فإن مهارة التواصل تتضمنأيا كان الوسط االكتابة ومهارة التحدث و 

ادلهارة  تكييف: وضوح األفكار، تسلسل األفكار وترابطها، و دائما العناصر التالية
 حسب اذلدف.حبسب نوعية ادلستمعُت و 

 (Study Skills) مهرات الدراسة . ج

طاب لكي يكتسب بفاعلية االسًتاتيجيات األساسية اليت حيتاجها الرلموعة 
اراة القراءة، من أمثلة تلك ادلهارات: مهو ادلعرفة وادلفاىيم وحيقق صلاحا دراسيا، 

مهارات التفكَت جبميع أمناطو. صلاح الطالب يف أي مرحلة مهارات االتصال، و 
 اسة، مهارات الدراسة تقدمدراسية يتعمد إىل حد كبَت على معرفتو مبهارات الدر 

 اإلرشاد.للطالب من خالل برامج التوجيو و 
     (Teaching Skill) مهارات تدريسية . ح

 كل ما يفًتض أن ميتلكو ادلعلم من مهارات ذلا الصفات التالية: 
 مؤسسة على نتائج البحوث الًتبوية مبنية و  (1
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 عقول نقلها بكفاءة عالية إىلادلعلم على شرح موضوعات الدرس و  تعُت (2
 .منوعةب مستخدما أساليب تدريس فاعلة و الطال

 سلوكهم. و ( student learning) حتدث أثر إجيابيا على تعلم الطالب (3
من  أمثلة ادلهارات التدريسية اليت جيب أن ميتلكها ادلعلم: مهارة ختطيط و 

 الدرس، مهارة إدارة الصف، مهارة بناء اإلختبار.
 (Motor Skills) مهارات حركية . خ

القدرة على أداء حركات جسمية بطريقة حتقق ادلهارة ادلطلوبة، حيتاج حتقق 
دلهارات على العديد ادلران، يتعمد أداء ىذه اه ادلهارات الكثَتة من التدريب و ىذ

أداء الدماغ، معظم ادلهارات احلركية يتم تعلمها يف من األعصاب وادلفاصل  و 
 تعلم األطفال مهارات الكتابة ورا يفالطفولة ادلبكرة، لنمو ادلهارات احلركية د

 الرسومات الفنية.و 
  (Cognitive Skills) مهارات معرفية . د

عرفة، أو ليصدر رلموعة ادلهارات اليت حيتاجها الطلب ليصل بنفسو إىل ادل
التعميم حكمو على صحتها وقيمتها، ومن أمثلة تلك ادلهارات: التذكر واالستنتاج و 

 والتخطيط. 
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م بالنفس ئاللغة عبارة عن األصوات ادلفيدة، ىو ادلعٌت القاالكالم يف أصل 
اجلملة ادلركبة  يف اصطالح النحاة:عنو بألفاظ، يقال يف نفس كالم، و الذي يعرب 

 4ادلفيدة ضلو: جاء الشتاء.
جتاىات وادلعاين االرة نقل ادلعتقدات واألحاسس و بأنو مها كالميعرف ال

األخرين يف طالقة وانسياب مع صحة يف إىل  كلمث من ادلتياألحادواألفكار و 
 5سالمة يف األداء.التعبَت و 
أما الكالم النحوي، فال بد أن جيتمع فيو أربعة أمور. األول: أن يكون و 

لفظا، الثاين: أن يكون مركبا، الثالث: أن يكون مفيدا، الرابع: أن يكون موضوعا 
 بالوضع.

ي/الشفهي باآلخرين مهارة الكالم ىي قدرة الشخص على التواصل اللغو 
شكل ذلك بس وادلعارف، و األحاسنقل األفكار وادلشاعر و  هبدف التحاور و

ت اليت االجتماعاات و ر احملاضتفاعلي مباشر يف احملادثات واحلوارات والنقاشات و 
ووسائل العملية، أو بشكل غَت مباشر يف التلفون جتري يف احلياة اليومية والعلمية و 

 6.موعةاإلعالم ادلساالتصال و 
                                                           

توفيق الرمحن حوري، "تعريف مهارة الكالم"، بلوق توفيق الرمحن حوري. 4
http://lughotudhod.blogspot.co.id/40/3102/pengertian-maharatul-kalam.html (24  2218مارس.) 

 .122(، ص. 2215)مكاسر: صحافة جامعة عالء اجلُت،  English for Communication Skills محوايت حرونا،ر 5

  .135ص. (، 1986)بندونغ: انغكاس،  حنري غنتور، منولس سباغي سآت كًتمفيالن برحباس6

http://lughotudhod.blogspot.co.id/2013/04/pengertian-maharatul-kalam.html%20(24
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مهارة يف الغالب ما يشار إليها باسم مهارة الكالم ىو يسمى باعتبار و 
و قدرة ىاختالفا يف التأكيد، يف الكالم  مع ذلك ماالتحدث أو مهارة الكالم. و 

تحقق يف شكل من أشكال الكن يف التعبَت أيضا إضافة شفاوية أن تشفوية، و 
تعبَت حتريري، العربية اسطالحا، تعبَت سفهية و  ، يف تعلم اللغةلذلكالكتابة. و 

 7لديهما نفس األساسية اليت تنشط يف التعبَت عن ما ىو يف ما يفكر بو اإلنسان.
 :أىداف مهارة الكالم

 وفقا أليب بكر يف ألُت ضلى، فإن مهارة الكالم لديها ثالثة أىداف، منها:
 أن يتعود الطالب على تكلم اللغة العربية فصيحا. .1
من القلب وادلشاعر  تيتعود الطالب على جتميع اجلمل اليت صدر  أن .2

 واضح.بشكل صحيح و 
  8أن يتعود الطالب على اختيار الكلمات مث تكوينها يف مجل مجيلة. .3

  غة العربيةلالكالم في تعليم ال أهميةالفصل الثاني: 
مهارة ذلك ألنو اللغة العربية، و يعترب الكالم جزءا أساسيا يف منهج تعليم 

كثَتا ما صلد أن متعلم اللغة جيابية فهو ميثل اجلزء العنللي والتطبيق لتعلم اللغة، و إ
 العربية يهدف إىل التمكن من التحدث هبذه اللغة.

                                                           
 .137(، ص. 2211شيف ادلصطفى، سًتاتيغي فملبالجران حباس أرب إنوفاتف )7
 .92(، ص. DIVA ،2216 ألُت ضلى، متدولوغي دان مديأ فمبالجارن حباس أرب )يغيكرتا: صحافة8
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 إتقااها يف الكالم أيضا من ادلهارات األساسية اليت يسعى الطالب إىلو 
فًتة األخَتة، عندما لقد اشتدت احلاجة إىل ىذه ادلهارة يف الاللغات األجنبية. و 

من الضرورة مبكان عند تعليم اللغة ية االتصال الشفهي بُت الناس. و زادت أمه
أن يسلكو مدرس  ىذ ىو االجتاه، الذي نرجوبية، االىتمام باجلانب الشفهي، و العر 

أن جيعل مهو األول، دتكُت الطالب من احلديث بالعربية، ألن العربية اللغة العربية، و 
 حجة دلن يهمل اجلانب الشفهي، الفهمها ماليُت الناس يف العامل، و يلغة اتصال، 

يهتم باجلانب الكتايب، مدعيا أن اللغة العربية الفصيحة ال وجود ذلا، وال أحد و 
 9يتكلمها.

يف زلاولة تعليم اللغة، خاصة اللغة الثانية، ال بد أن تشتمل على أربعة 
يعد الكالم ىو الفن الثاين الكتابة. و و  ت وىي: االستماع، والكالم، والقراءة،مهارا

ا تعلمو اإلنسان الكالم ىو ترمجو اللسان عمن اللغة األربعة بعد االستماع. و من فنو 
اللفظ والقراءة والكتابة. والكالم يكون من اللفظ واإلفادة. و  ععن طريق االستما 

عٌت ىو: الصوت ادلشتمل على بعض احلروف. أما اإلفادة، فهي: ما دامت على م
 السامع، أو على األقل يف ذىن ادلتكلم.من ادلعاين يف ذىن ادلتكلم و 

                                                           
 .1)اجزء(  82( أمحد زياد زلبك " أمهية ادلشافهة يف تعليم اللغة العربية" رللة رلمع اللغة العربية بد مشق ) اجمللد9



01 

 

الكالم وسيلة رئبسية يف تعليم اللغة يف سلتلف مراحلها، حيث ميارس 
مة لذا كانت شلارسة الكالم مهرس فيها الكالم من خالل احلوار وادلناقشة. و الدا

بعد أن يستطيع أن يتحدث يتم تعلية لغة ما للشخص جدا بالنسبةإىل تعلة اللغة. و 
ب ووضوح، وأن يعرب عما يدور مبشاعره وإحساسو بكالم منطقي، ابطالقة وانسي

ىو ما يطلق عليو يف مجيل وفكرة واحدة، و ذلك يف أسلوب ومدخل نفسي و 
غاية من  -هبذه الصورة–التعبَت الشفهي ية التعليمية بالتعبَت الشفهي. و العمل

يمة منظمة خالية ما من حيث إتقان الكالم بلغة سلالغايات األساسية لتعليم لغة 
 خفاء ادلعٌت.من غموض اللفظ و 

هارة باإلضافة من ذلك أن التعبَت الشفهي أسلوب إجيايب يكسب ادلتعلم ادلو 
بالنسبة إىل الطفل الذي يتعلم لغتو يف اللغة، وىو مظهر الفهم ووسيلة اإلفهام. و 

ألن كل الطفل يستعملو يف التحريري، أن التعبَت الشفهي ىو أسبق من التعبَت 
لذلك فإنو من الضروري أن يتاح لكل طفل حرية بعكس التعبَت الكتايب. و  ،احلياة

حلافز األصيل ضلو وضوح أصدقائو، حيث احلديث، وادلناقشة مع والديو، وأقربائو، و ا
 سالمة ادلنطق.الفكرة، و 
التلميذ، ُت ادلدرس و األساس يف التعامل ب بالنسبة إىل الدارس، الكالم ىوو 

احملادثة لعملية التعليمية كلها. فالسؤل واجلواب وادلناقشة و بل من أىم األساس يف ا
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و أو التحدث، ىاطة األخرى يكون الكالم أمهها. وأساس العمل هبا بل األنش
كذلك كان ال بد من برنامج متكامل لتعليم اللغة أن يكون التعبَت الشفهي، و 

ذلك يف كل مراحل التعليم ادلختلفة، من جزءا أساسيا، و تعبَت الشفهي فيو ال
احل التعليم يف مر لة الثنوية، بل و الرياضة إىل السنوات الدراسية التالية من ادلرح

 كليات.مستواىا من معاىد و  يفالعاليا كاجلامعة، و 
 الفصل الثالث: جوانب مهارة الكالم

 (Lingusitic Aspect)اجلانب اللغوي  .1
لم اللغة ىو الشرط األساسي الذي جيب أن ميتلكو كل متع اجلانب اللغوي

يشمل النطق، استخدام واضحا. ىذا اجلانب ليتكلم صحيحا، فصيحا، و 
 ادلؤشرات من ىذه ثالثة رلالت كما يلي: 12القواعد.ادلفردات، و 

 نطقا صحيصا. ةنطق األصوات العربي ( أ
مثل: ذ، ز، التمييز عند النطق، بُت األصوات ادلتشاهبة دتييزا واضحا  ( ب

 ظ، اخل.
 الطويلة.و  يز عند النطق بُت احلركة القصَتةالتمي ( ت

                                                           
تعليم معلم )دراسة حالة قسم  ادلتخرجون PIBA مودة و رمحة أمحد، "مهارة كالم اللغة العربية و اللغة اإلصللزية لطالب12

، جامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر، كلية الًتبية و شؤون التدريس مكاسر:) ("، رسالة2214مرحلة  ادلدرسة االبتدائية
 . 32 (، ص.2216
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 . التنغيم بطريقة مقبولة من متحدثي العربيةتأدية أنواع النرب و  ( ث
 نطق األصوات ادلتجاورة نطقا صحيصا، مثل: ب، م، و، اخل. ( ج
 يغ النحوية ادلناسبة .صالتعبَت عن األفكار باستخدام ال ( ح
 مواقف ادلختلفة.بة للاختيار التعبَتات ادلناس ( خ
مو التحية استخداما سليما يف ضوء فهاستخدام عبارات اجملاملة و  ( د

 .للثقافة العربية
 ند الكالم. عكيب الكلمة العربية ا استخدام النظام الصحيح لًت  ( ذ
قيق دروة لفظية، دتكنو من االختيار الث ند احلديث، عن توافرعالتعبَت  ( ر

  .للكلمة
 منطقيا يلمسو السامع.ترتيب األفكار ترتيبا  ( ز

اللغة، فال ىو بالطويل ادلمل،  ن األفكار بالقدر ادلناسب منعالتعبَت  ( س
 ال ىو بالقصَت ادلخل.و 

مقبولة شلا ينبئ عن ثقة مًتابط لفًتات زمينة التحدث بشكل متصل و  ( ش
 قدرة على مواجهة اآلخرين.بالنفس و 

 الظواىر.نطقا صحيحا مييز  التنوين عن غَته من  طق الكلماتن ( ص
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احلركة استخداما معربا عما يريد اإلماءات و استخدام اإلشارات و  ( ض
 توصيلو من أفكار.

ما يريد إعادة ترتيب أفكار يف فًتات مناسبة عند الكالم، عندالتوقف  ( ط
 أو توضيح شيء منها أو مراجعة صياغة بعض ألفاظو.

قائية ينوع فيها االستجابة دلا يدور أمامو من حديث استجابة تل ( ظ
أمناط الًتكيب، شلا ينبئ عن حبرر من القوالب التقليدية كال التعبَت و أش

 يف الكالم.
ليس على الشكل اللغوي الذي يصوغ كالم على ادلعٌت و الًتكيز عند ال ( ع

 فيو ىذ ادلعٌت.
 ما يتطلب ادلواقف ذلك.تغيَت رلرى احلديث بكفاءة عند ( غ
 مناسبة.و ة اخلربات الشخصية بطريقة جذابة حكاي ( ف
 بة قصَتة مكتلمة العناصر.إلقاء خط ( ق
ا حتديد أدوار األعضاء ادلشًتكُت فيهو  –ُت إدارة منافشة يف موضوع مع ( ك

 11التخالص النتائج من بُت اآلراء اليت يطرحها األعضاء.و 
 

                                                           

 .119(، ص. 2211)مكاسر: صحافة جامعة عالء اجلُت،  Code Mixing in Speaking وحيدة عبد اهلل،11
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 (Non Lingusitic Aspect)اجلانب غَت اللغوي  .2
اجلانب غَت اللغوي ىو جانب إضايف تدعم متعلم اللغة الكتساب مهارة 

الصوت، رغبة يف  للغة لياقة بدانية من ادلوقف، علوشلا تدعم فيها متعلم ا الكالم.
تقدير زلادثة وأفكار اآلخرين، حتدث عادال وصادقا، ترك العار وادلتشائم والتوتر، 

  12طالقة يف الكالم.و 
 الكالم مهارة عليماألسس في تالرابع:  الفصل
 (و إىل آخرهتدريس الكالم )أي شلارست .1

فسو إذا ظل نيتكلم الطلب بنفسو، ولن يتكلم الطالب بيقصد بو أن 
يكون مستقال بدون مساعدة من  نعند يتكلم الطالب ال بد أَته. و مستمعا إىل غ

من ادلمكن البدء مبثل ىذه العبارات: "السالم عليكم"، ه ليعرب عن نفسو، و غَت 
احلال"، يف سهال"، "كاخلَت"، "مساء اخلَت"، " أىال و  "عليكم السالم"، "صباح

من رير ىذه العبارات فرديا ومجاعيا، و َتىا. مث يطلب من الطالب تكغ"مامسك"، و 
يقًتح للمدرس أن ينطق يم. و التنغذلك يف مواقف دتثيلية باحلركة و  األفضل أن يكون

األصوات ادلتشاهبة  ند النطق، بُتعالتمييز يرعى ات العربية نطقا صحيحا. و و األص

                                                           
(، 2228رمياجا رسداكريا،  PT إسكندر ورسيد دان ددانغ سنيندر، سًتتيغي فمبالجارن حباس )ط. أوىل؛ بندونغ:12

  .  241ص.
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لقصَتة ند النطق بُت احلركاة اعكذلك التمييز ظ و دتييزا واضحا مثل: ذ، ز، 
 الطويلة.و 

 تعبَت الطالب عن خربتو .2
يعطي لو الفرصة وضوع يعلمو، و يقصد بذلك أن يتكلم الطالب يف م

من العبث فو بالكالم عن شيء رلهول لديو، و أال يكلاملة للتعبَت عن نفسو، و كال
 ن ىذا يعطل فهمهم.أن يكلف الطالب بالكالم يف موضوع غَت معروف إذا أ

 التدريب على توجيو االنتباه .3
يستلزم القدرة  ىوتدريب، وىو نشاط عقلي مركب. و تاج إىل الأن الكالم حي

الًتكيب رة االنتباع إىل التىنغيم و قدات عند مساعها وعند نطقها. و على دتييز األصو 
 مهم جدا دلعرفة ادلعٌت.

 كثرة التصحيحعدم ادلقاطعة و  .4
نتهاء التلميذ من الكالم حىت ال لتصحيح األخطإ بعد العل خَت أسلوب و 

ال تغَته. ففي ادلرحلة األوىل يًتك ٌت و طاءه ال تفسد ادلعخالم، مادام أعو من الكطقي
معو لنصلو كل  تشددنادروس احملادثة، إذا لو قطعناه و  الطالب حريتو يف الكالم يف

يعود إىل خجلو أثناء ، و فقد ثقتو يف نفسويالفشل، و اخليبة و خطأ يشعر باليأس و 
 التمرين.ل عنو مع األيام بكثرة التدريب و احلديث. فهذه األخطأ ستزو 
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 مستوى التوقعات .5
د عندىم يزيد توقعاهتم إن مل يتعدلى ادلعلم أن يتكلموا العربية، و ال بد ع

 غة ثانية أن العربيةبغي أن يعرفو معلموا العربية كلنمستوى التوقعات. فالذي ي
توا العرب يف شلارسة مهارة الكالم، فعليو سدر أن يصل األجنيب إىل مينعة، و واس

مييز بُت ادلستوى الكالم الذي يصدر عن ذن أن يقدر ذلك، ويكون واقعيا، و إ
 ذلك الذي يصدر عن الناطقُت بلغات أخرى.ناطقُت بالعربية و لا

 ًتجلا .6
م ىذه ادلهارة تعليف الكالم، مهارة عقلية مركبة و  التدرج يف التعلم أمر بديهي

حتتاج إىل وقتا وجهدا طويال و  إمنا ىي عملية تستغرقو ال حيدث بُت يوم وليلة. 
عليم يف موقف احلياة ادلختلفة، ويف على ىذا فينبغي التدريج يف الترب ومثابرة، و ص

ضقة من ذالك يف تعليم الكالم إل. و ماجلو  يف حجم العباراتالصعوبات اللغوية، و 
 اعاة األسس اآلتية:ال بد على ادلعلم مر 

 واضحا.طقا صحيحا و ننطق أصوات اللغة  ( أ
 ادلناسبة. ةالتعبَت عن األفكار مستخدما الصيغ ( ب
 ادلمارسة للمواقف ادلختلفة للحياة اليومية الساعدة. ( ت
 تنمية الثقة بالنفس. ( ث
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سرعة البيان ىبة التالميذ يف رلال اخلطابة، واالرجتال و الكشف عن مو  ( ج
 يف القول.

 مهارة الكالمفي  تعليمالق طر : الفصل الخامس
قد اشتهرت م اللغة األجنبية لو طرق كثَتة وعديدة، و من الطبعي أن تعلي

 طريقتان رئيستان يف تعليم مهارة الكالم، مها:
الطريقة ادلباشرة ىي طريقة نقل مواد درس اللغة مباشرة : الطريقة ادلباشرة .1

لغة التدريس، وال كحيث يقوم ادلعلمون بالتدريس باستخدام لغة أجنبية  
إن قليال. إذا كان الطالب يف عملية التعليم يستخدمون لغة ادلتعلمُت، و 

شرح  جيدون صعوبة يف فهم كلمات شرح ادلعلم، فيمكن للمعلم
شلا جيب  13تظاىرىا و غَتىا.الكلمات باستخدام الدعائم ووصفها و 

ىذ لتعليم. و على ادلعلمُت للمتعلمُت استخدام مفردات شائعة يف عملية ا
يهدف إىل التقليل من عدم فهم ادلتعلمُت للمواد الدراسية. أما للمتعلمُت 

اد الدراسية حىت يستفيدوا منها فَتجى منهم رجاء كبَتا أن يالحظوا ادلو 
 14يكتسبوا ادلفردات اجلديدة.و 

                                                           
لساففا، اجمللة السابعة العدد األوىل  )يونيو  "،MAN 2 SIGLI احلوار بزلمد ثبَتين، "تطبيق الطريقة ادلباشرة يف تعليم 13

أبريل  32)يأخذ . /https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/lisanuna/article/view//6931/29 .92(، ص. 2217
2218.) 

-93(، ص. 2211اجلُت، سلمى إنتان،  حباس أرب تنجوأن لنغوإستيك دان متدلوغس )مكاسر: صحافة جامعة عالء 14
94. 
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طريقة الكالم الشفوي ىي طريقة هتتم بالتدريبات : طريقة الكالم الشفوي .2
غة على التواصل لطريقة هتدف إىل قدرة طالب اللالشفهية. ىذه ا
صحيحا. مبدأ ىذه الطريقة ىو طالقة الكالم يف وفرة الشفهي تلقائيا و 

 15ادلفردات و تطبيقها. ألن ادلفردات الكثَتة تساعد الطالب يف الكالم.
 

                                                           
  .97(، ص.2215، جا غرافندو فرسادر  PT ذواحلنان، تكنيك فمبالجارن حباس أرب إنًتكتيف )جكرتا:15
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 الباب الثالث
 مناهج البحث

 طريقته الفصل األول: نوع البحث و 
إذا راجعنا ىذا البحث من حيث مكانو فنوع البحث يف ىذه الرسالة ىو 

(. أما إذا راجعنا من حيث بياناتو فنوع البحث field researchالبحث ادليداين )
البحث (. quantitative researchي )ي تستخدمو الباحثة ىو البحث الكمالذ

، تماعية من خالل األساليبيثري إىل البحث ادلنهجي للظواىر االج يالكم
توظيف النمذاج الرياضية إىل تطوير و  يالرياضية أو احلسابية. يهدف البحث الكم

 1و النظاريات و/أو الفرضيات ادلتعلقة بالظواىر.
بحث الوصفي كطريقة البحث.  ىذا البحث، أياا تقدم الباحثة باليفو 

البحث الوصفي ىو حبث يصف أو يفسر شيئا، مثل الوضع أو العالقة العرضية، 
 2التجاه ادلستمر.العواقب أة اآلثار اليت حتدث، و  الرأي ادلتزايد، العملية ادلستمرة،

الوصفي لتقدمي الوصفي النظامي والواقعي والصواب عن البيانات  يهدف البحث
 الظاىرات ادلراقبة. و 

                                                           
 ويكيبيديا، "البحث الكمي", 1

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D%8A%8D%8%%8D%8A%8D%8AD%D%8AB_%D%8A%8D%8%%8D%8%%8D%

8%88D%8%A (01  610أغسطس%.) 

 .24(، ص. 2005جالل الدين رمحة، بيسبكولوجي كمونيكاس )بيدنغ: رسدا كريا،  2
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 العينة النموذجيةجموع الكلي و الم الفصل الثاني:
 اجملموع الكلي .1

صادر ادلواد اليت ذلا إمتيازات ىو ميدان كبري تشًتك فيو م ياجملموع الكل
ي يف ىذا البحث اجملموع الكلف 3استنتاجة.ات معينة أثبتها الباحث لدراسة و صفو 

العربية وقسم اللغة  PBA))قسم تدريس اللغة العربية ىو طالب السمسًت السادس ب
طالب،  PBA  =102طالب )  184 من القسمني طالبعدد ال. (BSA) اآداهبو 

BSA 82  .)طالب 
 العينة النموذجية .2

جزء ينوب عن اجملموع  أن العينة النموذجية ىي نتويكو ر ا يقال سحرسيم
الباحثة يف ىذ البحث ما يسمى البحث العينة النموذجية.  تبحثالكلي الذي 

 حيث stratified random sampling فتقوم الباحثة بتقنية أخذ العينات باستخدام 
يف حتديد حجم و  طبقات الطالب. استنادا إىلتأخذ الباحثة العينات عشوائيا و 

  Yamane.4العينة، تستخدم الباحثة صيغة 
n= N / Nd2

 + 1 
 بالغ:

                                                           
 . 133(، ص. 2013ء اجلني، كمال الدين جتيب، متودي فنليتيان كمونكاس، )ط. أوىل؛ مكاسر: صحافة جامعة عال 3
 .144ص.  كمال الدين جتيب، متودي فنليتيان كمونكاس، 4
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N : جملموع الكليعدد ا  
Nd2: Sampling Error   

n  : لعينة النموذجيةعدد ا 
حتديد حجم العينة، فكان من ادلفروض أن جتزم الباحثة حد التسامح قبل  

 10 %يف ىذ البحث جتزم الباحثة خلطأ الذي أعرب عن نسبة مثوية. و من ا
 ( كحد التسامح.0،1)

n = 484 / (484 .  0 ,12 
+ 1) 

 = 484 / 2884  

 = 64848 = 65 

تحديد حجم العينة من كل القسم. الباحثة ببعد ذالك االجراء، تقوم  
 تستخدم الباحثة صيغة التخصيص النسيب.و 

X = Ni/N x n 

 بالغ:
X  : حجم العينة من كل القسم 

Ni  =رلموع السكان الفرعية 
N  =جملموع الكليعدد ا 
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n  =لعينة النموذجيةعدد ا 
 :PBA حجم العينة من قسم

X = 402 / 484 x 65 = 36803 = 36 

  BSA:   العينة من قسمحجم 
X = 82 / 484 x 65 = 28886 = 28 

 جمع البيانات الفصل الثالث: طريقة
 يى ادلالحظةطريقة . ادلالحظةطريقة تستخدم الباحثة  ،يف مجع البيانات

ات اليت يقوم هبا جراءاستماع األحاديث واإلمن خالل تأمل و  جلمع البيانات طريقة
  8.األجهزة ادلساعدة األخرىادلالحظات بادلسجل أو ادلتأملون، مث تسجيل نتائج 

لطالب يف تكالم اللغة يف ىذ البحث، تقوم الباحثة مبالحظة مهارة او 
تفعل ذلك بأن تكلم ادلتأملون باللغة العربية. من خالل ىذه الطريقة العربية. و 

 وقسم اللغة  قسم تدريس اللغة العربيةستعرف الباحثة مستوى مهارة كالم طالب ب
نتائج من ىذه ادلالحظات ستسهل الباحثة لقياس فرق بني . و اآداهبالعربية و 
 القسمني.
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 الفصل الرابع: أدوات البحث العلمي
لباحثة يف طريقة مجع ىي الوسائل اليت تستعملها ا أدوات البحث العلمي

يف ىذ البحث، تقدم الباحثة مجلة من األسئلة اليت تطرحها إىل البيانات. و 
 ادلستطلعني، فمنها:

ىم من سلتلف البلدان. إذا لقيتهم، ىل لديك عدد من األصدقاء، و  .1
 تتكلم باللغة العربية؟ 

 ذا قسم اللغة العربية؟كيف ختتار ى .2
زلاضر آخر يعلم يعلم باستخدام طريقة ادلناقشة، و يف التعلم زلاضر  .3

 باستخدام طريقة احملاضرة. ما رأيك فيهما؟
 يت قامت هبا ىيئة الطلبة بقسم اللغة العربية؟كيف تسًتك األنشطة ال .4
ل باللغة العربية بأربع مهارات وىي االستماع ترتبط القدرة على التواص .5

 الكتابة. كيف تقاي وقتك لرفع ىذه أربع ادلهارات؟والكالم والقراءة و 
يف أثناء التحدث فمن الواجب أن تستمع الباحثة إىل ما يقول ادلستطلعون، 

حيتوي على مخسة  التقييمىذا ألن الباحثة تقوم بتقييم. و  كلمون،وتتأمل كيف يت
 ىذ اجلوانب اخلمسة ذلا نطاقات درجات سلتلفة. جوانب كمقياس. و 
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 3.1الئحة 
 نطاقات درجات التقييم

 معايري قيمة جوانب

 زلتويات الكالم

 شلتاز 27-30
 جيد جدا 22-26

 مقبول 17-21

 راسب 13-16

 تنظيم األفكار

 شلتاز 18-20

 جيد جدا 14-17

 مقبول 10-13

 راسب 7-9

 ادلفردات

 شلتاز 18-20

 جيد جدا 14-17

 مقبول 10-13

 راسب 7-9
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Language Use 

 شلتاز 22-25

 جيد جدا 18-21

 مقبول 11-17

 راسب 5-10

Mechanics 

 شلتاز 5

 جيد جدا 4

 مقبول 3

 راسب 2
  2018: البينات األولية، مصدر 

 الموثوقيةالفصل الخامس: التحقق و 
ىذه عملية و  6.أدوات البحث العلميالتحقق ىو عملية اختبار صالحية 

التحقق يسخر طريقة االختبار من فقهاء أو مشرفني، فإن ادلشرف ىو زلدد واحد 
  يف ىذه عملية التحقق.

فهي عملية هتدف على معرفة اتساق أدوات القياس. ويف ىذه  ادلوثوقيةأما 
أصحابو يف الرسالة و  Jacobsonالرسالة، ال تقوم الباحثة بادلوثيقية ألهنا قد يوفقها 
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 Perspective on the Process of Knowledge Constructionالسابقة اليت مكتوب يف 

 Key Matsuda.الكاتب 

 التحليلالبيانات و السادس: تقنية معالجة الفصل 
 عاجلةتقنية اجلدولة دلتستخدم الباحثة تقنية الًتميز و  يف ىذا البحث،

إجابة تقنية التقنني ىي عملية تقوم هبا الباحثة باعطاء شفرة مث تفصيل . البيانات
دلستطلعني، مث إجابة ادلستطلعني. أما تقنية اجلدولة ىي عملية مجع األعداد من ا

          7جابات.تعرف الباحثة رغبة من خيار اإل تقسيمها يف الئحة حىت
ىي  نيةقلتحليل البيانات. الت الوصفي تستخدم الباحثة تقنية اإلحصاء

استخالص ت و البيانات اليت قامت هبا الباحثة بشرح عملية حتليل البيانا
 االستنتاجات. تستخلص الباحثة باستخدام صغة النسبة ادلئوية:

P = (F/N) x 100 

 بالغ:
P  =النسبة ادلئوية 
F = دلستطلعنيتردد كل من إجابة ا  
N  =دلستطلعنيعدد ا 
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 الباب الرابع
 نتائج البحث

 تدريس اللغة العربيةة مهارة الكالم لطالب قسم يالفصل األول: واقع
بناء على ما وضح يف الباب السابق، أن تقوًن مهارة الكالم حيتوي مخسة  

، Language useلكالم، تنظيم األفكار، ادلفردات،اجلوانب فمنها حمتويات ا
وتستخدم الباحثة ىذه اجلوانب اخلمسة كمقياس يف إعطاء . Mechanicsو

تايل وصف نتائج ال. و 81اإلصدار  SPSSالنتيجات. مث تعاجل النتيجات باستخدام 
 التحليل.  

 مهارة الكالم بالنظر إىل حمتويات الكالم .8
، 81، فتنال الباحثة: قيمة حد األدىن=SPSSبعد ما عاجلت النتيجات ب

.وىذه  8,311، االرمراف ادلعياري= 00,33ادلتوسطة= ، القيمة03أقصى قيمة=
الفئة العالية. كما يفصل يف اجلدول الفئتني، فهما الفئة ادلنخفضة و  القيمات تنتج

 التايل:
 8.8الئحة 

 (PBAمهارة الكالم بالنظر إىل حمتويات الكالم )

 النسبة المئوية التردد الفئة
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 %81,4 81 ادلنخفضة
 %18,8 81 العالية
 %833 40 العدد

 0381: البينات األولية، مصدر 

طالبا لديهم حمتويات الكالم منخفضة،  81من اجلدول أعاله، نعلم أن 
طالبا لديهم حمتويات الكالم عالية. ىذا يدل على أن كثري من الطالب  81و

قد قدروا على فهم التحدث  قسم تدريس اللغة العربيةالسمسًت السادس ب
ىم مناسبا مبا يطلب اآلخرون مشاعر مهر و أفكاوا باآلخرين، حىت يستطيعوا أن يعب 

 منهم.
 الكالم بالنظر إىل تنظيم األفكار مهارة .0

، 80، فتنال الباحثة: قيمة حد األدىن=SPSSبعد ما عاجلت النتيجات ب
ىذه . و 0,083عياري=، االرمراف ادل 84,11القيمة ادلتوسطة= ،81=أقصى قيمة

القيمات تنتج الفئتني، فهما الفئة ادلنخفضة و الفئة العالية. كما يفصل يف اجلدول 
 التايل:

 8.0الئحة 
 (PBA) تنظيم األفكارمهارة الكالم بالنظر إىل 
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 النسبة المئوية التردد الفئة
 %18,0 03 ادلنخفضة
 %81,1 84 العالية
 %833 04 العدد

 0381األولية، مصدر: البينات  

طالبا مل  03طالبا قد استوفوا ادلعيار، أما  84تشرح أن  اجلدول أعاله 
غري ألهنم يعبون احلديث غري كامل و  يقدروا على تنظيم أفكارىم باجلودة. ىذا

 متماسك حيت جيعل ادلستمع مصعبا على فهم كنو من حديث ادلستطلعني. 
 ادلفرداتمهارة الكالم بالنظر إىل  .0

، 80، فتنال الباحثة: قيمة حد األدىن=SPSSعاجلت النتيجات ببعد ما 
.  0,083، االرمراف ادلعياري= 84,11، القيمة ادلتوسطة=81أقصى قيمة=

الفئة العالية. كما يفصل يف الفئتني، فهما الفئة ادلنخفضة و  ىذه القيمات تنتجو 
 اجلدول التايل:

 8.0الئحة 
 (PBA) ادلفرداتمهارة الكالم بالنظر إىل 

 النسبة المئوية التردد الفئة
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 %18,0 03 ادلنخفضة
 %81,1 84 العالية
 %833 04 العدد

 0381مصدر: البينات األولية،  

طالبا  84طالبا لديهم مفردات موفرة، و 03كما نرى يف اجلدول، أن ىناك  
ة لديهم مفردات قليلة. فالطالب بكثرة ادلفردات يتكلمون فصيحا. أما الطالب بقل

 أحيانا يتكلومن باللغة اإلندونيسية.    ادلفردات فيتكلمون غري فصيح، و 
 Language use الكالم بالنظر إىلمهارة  .8

، 81، فتنال الباحثة: قيمة حد األدىن=SPSSبعد ما عاجلت النتيجات ب
.  0,101، االرمراف ادلعياري= 03,88، القيمة ادلتوسطة=01أقصى قيمة=

الفئة العالية. كما يفصل يف ، فهما الفئة ادلنخفضة و الفئتني ىذه القيمات تنتجو 
 اجلدول التايل:

 8.8 الئحة
 Language use (PBA)مهارة الكالم بالنظر إىل 

 النسبة المئوية التردد الفئة
 %18,8 04 ادلنخفضة
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 %01,4 83 العالية
 %833 04 العدد

 0381مصدر: البينات األولية،  

Language use  ىي استهدام قواعد اللغة الصحبحة يف التكلم. وبناء على ما
 04معظم الطالب يعين طالب لديهم قواعد اللقة دمتاز، و  83يف اجلدول أن 

طالبا قواعدىم منخفض. ىذا يدل على أهنم مل يفهموا علوم قواعد اللغة العربية 
 . تخدام قواعد اللغة الصحيحةحىت يتكلموا دون اس

 Mechanics لنظر إىلالكالم بامهارة  .1
، 0، فتنال الباحثة: قيمة حد األدىن=SPSSبعد ما عاجلت النتيجات ب

ىذه . و  3,111، االرمراف ادلعياري=0,14، القيمة ادلتوسطة=1أقصى قيمة=
الفئة العالية. كما يفصل يف اجلدول الفئتني، فهما الفئة ادلنخفضة و  القيمات تنتج

 التايل:
 8.1الئحة 

 Mechanics (PBA)مهارة الكالم بالنظر إىل 

 النسبة المئوية التردد الفئة
 %41,4 01 ادلنخفضة
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 %08,8 88 العالية
 %833 04 العدد

 0381مصدر: البينات األولية،  

 Mechanics  سيماء عند و  صوتالنطق علم يتعلق ب ىي ىذا البحث يف
يتمكنوا من ىذا اجلانب. ا مل طالب 01الكالم. فمن اجلدول أعاله نعلم أن 

  طالبا اآلخرون قد استفادوا منو.   88و
 آدابهاو  اللغة العربيةة مهارة الكالم لطالب قسم يالفصل الثاني: واقع

 مهارة الكالم بالنظر إىل حمتويات الكالم .8
، 03، فتنال الباحثة: قيمة حد األدىن=SPSSبعد ما عاجلت النتيجات ب

ىذه . و 0,083، االرمراف ادلعياري=08,80ادلتوسطة=، القيمة 03أقصى قيمة=
الفئة العالية. كما يفصل يف اجلدول الفئتني، فهما الفئة ادلنخفضة و  القيمات تنتج

 التايل:
 8.4الئحة 

 (BSAمهارة الكالم بالنظر إىل ادلفردات )

 النسبة المئوية التردد الفئة
 %88,1 80 ادلنخفضة
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 %11,0 84 العالية
 %833 01 العدد

 0381مصدر: البينات األولية،  

ديهم حمتويات الكالم منخفضة، طالبا ل80من اجلدول أعاله، نعلم أن 
طالبا لديهم حمتويات الكالم عالية. ىذا يدل على أن كثري من الطالب  84و

آداهبا قد قدروا على فهم التحدث و  قسم اللغة العربيةالسمسًت السادس ب
ىم مناسبا مبا يطلب اآلخرون مشاعر مهر و أفكاوا يعب  باآلخرين، حىت يستطيعوا أن

 منهم.
 مهارة الكالم بالنظر إىل تنظيم األفكار .0

، 80، فتنال الباحثة: قيمة حد األدىن=SPSSبعد ما عاجلت النتيجات ب
ىذه . و  0,331، االرمراف ادلعياري=81.30، القيمة ادلتوسطة=81أقصى قيمة=
الفئة العالية. كما يفصل يف اجلدول ادلنخفضة و  الفئتني، فهما الفئة القيمات تنتج

 التايل:
 8.1الئحة 

 (BSAمهارة الكالم بالنظر إىل تنظيم األفكار )

 النسبة المئوية التردد الفئة
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 %11,0 84 ادلنخفضة
 %88,1 80 العالية
 %833 01 العدد

 0381مصدر: البينات األولية،  

طالبا مل  84استوفوا ادلعيار، أما طالبا قد  80تشرح أن  اجلدول أعاله
غري ألهنم يعبون احلديث غري كامل و  يقدروا على تنظيم أفكارىم باجلودة. ىذا

 متماسك حيت جيعل ادلستمع مصعبا على فهم كنو من حديث ادلستطلعني. 
 مهارة الكالم بالنظر إىل ادلفردات  .0

، 80دىن=، فتنال الباحثة: قيمة حد األSPSSبعد ما عاجلت النتيجات ب
ىذه . و  0,340، االرمراف ادلعياري=81,81، القيمة ادلتوسطة=81أقصى قيمة=
الفئة العالية. كما يفصل يف اجلدول الفئتني، فهما الفئة ادلنخفضة و  القيمات تنتج

 التايل:
 8.1الئحة 

 (BSAمهارة الكالم بالنظر إىل ادلفردات )

 النسبة المئوية التردد الفئة
 %88,8 80 ادلنخفضة
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 %11,4 81 العالية
 %833 01 العدد

 0381مصدر: البينات األولية،  

طالبا  81طالبا لديهم مفردات موفرة،  80كما نرى يف اجلدول، أن ىناك 
ة لديهم مفردات قليلة. فالطالب بكثرة ادلفردات يتكلمون فصيحا. أما الطالب بقل

بعضهم اإلندونيسية و نا يتكلومن باللغة أحياادلفردات فيتكلمون غري فصيح، و 
 يفضلون اللغة اإلذملزية.    

 Language useمهارة الكالم بالنظر إىل  .8
، 81، فتنال الباحثة: قيمة حد األدىن=SPSSبعد ما عاجلت النتيجات ب

ىذه . و 8,011، االرمراف ادلعياري= 03,10، القيمة ادلتوسطة=01أقصى قيمة=
الفئة العالية. كما يفصل يف اجلدول الفئتني، فهما الفئة ادلنخفضة و  القيمات تنتج

 التايل:
 8.1الئحة 

 (BSAمهارة الكالم بالنظر إىل ادلفردات )

 النسبة المئوية التردد الفئة
 %40,8 81 ادلنخفضة
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 %01,1 88 العالية
 %833 01 العدد

 0381مصدر: البينات األولية،  

معظم البا لديهم قواعد اللقة دمتاز، و ط 88 بناء على ما يف اجلدول أن
طالبا قواعدىم منخفض. ىذا يدل على أهنم مل يفهموا علوم  81الطالب يعين 

. فكان من تخدام قواعد اللغة الصحيحةقواعد اللغة العربية حىت يتكلموا دون اس
 ادلفروض أن حيفظوا ادلفردات الكثرية مث يطبقوهنا يف األنشطة اليومية. 

 Mechanicsالكالم بالنظر إىل مهارة  .1
، 0، فتنال الباحثة: قيمة حد األدىن=SPSSبعد ما عاجلت النتيجات ب

ىذه . و 3,110، االرمراف ادلعياري= 0,14، القيمة ادلتوسطة=1أقصى قيمة=
الفئة العالية. كما يفصل يف اجلدول الفئتني، فهما الفئة ادلنخفضة و  القيمات تنتج

 التايل:
 8.83الئحة 

 (BSAة الكالم بالنظر إىل ادلفردات )مهار 

 النسبة المئوية التردد الفئة
 %10,8 08 ادلنخفضة
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 %01,4 1 العالية
 %833 01 العدد

 0381مصدر: البينات األولية،  

 1لبا مل يتمكنوا من ىذا اجلانب. وطا 08من اجلدول أعاله نعلم أن 
  طالب اآلخرون قد استفادوا منو.   

 كالم بين طالب قسم تدريس اللغة العربية والمقارنة مهارة الفصل الثالث: 
 و آدابها اللغة العربيةطالب قسم 

عرفنا فيما مضي أن قسم تدريس اللغة العربية وقسم اللغة العربية وآداهبا  
ذلما نفس التجاه التعلم.لكن بعد ما قامت الباحثة بالبحث، فعرفت أن ىناك فرق 

القسم. وقد وضعت الباحثة بيانا عن واقعة مهارة  يف مهارة كالم الطالب من كل
الكالم من القسمني. ويف ىذا الفًتة، تريد الباحثة أن تقارن بني القسمني. ادلقارنة 

 بينهما موضحة يف اجلدول التايل:
 8.88الئحة 

 بالنظر إىل مخسة الدوانبمهارة الكالم مقارنة 

 قسم
 Language use ادلفردات تنظيم األفكار حمتويات الكالم

Mechanics 

 عالية ةمنخفض عالية ةمنخفض عالية ةمنخفض عالية منخفض عالية ةمنخفض
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PBA 81.44 18,84 18,04 81,14 18,04 81,14 18,84 01,44 41,44 08,84 

BSA 88,14 11,04 11,04 88,14 88,84 11,44 40,84 01,14 10,84 01,44 

 0381مصدر: البينات األولية،   

تأملنا اجلدول األعاله، فنستفيد منو بعض االستعالمات. والستعالمات إذا  
تريد الباحثة أن تشرح شرحا واضحا مهارة الكالم من القسمني. و  يتعلق مبقارنة

 وإجيازا ومتتبعا كما يلي.
النسبة ادلئوية اليت حيصل عليها كل القسم. اجلدول األعاله يعرض لنا درجة   

آداهبا فقسم تدريس اللغة العربية وقسم اللغة العربية و الم، من حيث حمتويات الك
يعين  13%مدرجتهما يف فئة عالية وىذا ألن ذلما نسبة مؤوية أكثر من 

PBA=18,8% وBSA=11,0% . ة على انسجام يف ىذا اجلانب، ركزت الباحثو
مبا يطلب منهم اآلخرون. ىذا يدل على أن للطالب فهم بني أفكار الطالب و 

 التحدث مع اآلخرين.دمتاز يف 
انتظام اجلانب الثاين ىو تنظيم األفكار. يف ىذا اجلانب ركزت الباحثة على  

 PBAمتاسك األفكار. من اجلدول األعاله فعرفنا أن األفكار، كمال األفكار، و 

يف فئة  %11,0حيصل على  BSAكذلك يف فئة منخفضة، و  %18,0حيصل على 
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الطالب من القسمني ذلم صعوبة يف ىذا ىذا يدل على أن معظم منخفضة. و 
 اجلانب.
يف  %18,0على  PBAاجلانب الثال ىو ادلفردات. يف ىذا اجلانب حيصل  

أكثر   BSAيف فئة عالية. إذن ملك  %11,4فيحصل على  BSA فئة منخفضة، أما
. يف PBAلديهم مفردات متنوعة يف الكالم. وىذا العكس من واقعة الطالب الذين 

  مقصورة.و كانوا يتكلمون مبفردات قليلة و طالب PBAالواقع 
فمعظم الطالب من القسمني ال يتكلمون بقواعد  Language useمن حيث 

يف فئة منخفضة، %18,8 على  PBAاللغة الصحيحة. يف ىذا اجلانب حيصل 
 يف فئة منخفضة. %40,8حيصل على  BSAكذلك و 

يف ىذا اجلانب اجلدول أعاله نعلم أن  من. Mechanicsاجلانب اآلخر ىو و  
يف فئة %10,8 حيصل على  BSAيف فئة منخفضة، و%41,4 على  PBAحيصل 

انسجام بني سيماء وكالم كزت الباحثة على يف ىذا اجلانب ر و  منخفضة.
 كذلك خمارج احلروف للطالب.ادلستطلعني، و 

يف فئة عالية يدخل  PBAكما بينت الباحثة يف الفًتة السابقة، نعلم أن قسم 
البا على جانب غ PBAيغلب على فئة عالية مرة ثانية. كان  BSAمرة واحدة. و

حمتويات الكالم. بناء كان غالبا على جانب ادلفرادات و    BSAحمتويات الكالم، و
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 على مشكالت البحث الثالث، فكان من ادلفروض أن تعني الفرق بني القسمني
     .81اإلصدار باستخدام ة البيانات على ىذا النحو فقامت الباحثة مبعاجل

 8.80الئحة 
  BSAو PBAهارة الكالم ممن  اجملموع االمجايل مقارنة 

 قسم/فئة
PBA BSA 

 الًتدد النسبة ادلئوية الًتدد النسبة ادلئوية
 81 %18,1 03 %18,0 منخفضة

 88 %81,0 84 %81,1 عالية
 0381مصدر: البينات األولية، 

ىناك فرق كبري بني القسمني. ألهنما قد  أعاله، نعلم أن ليسمن اجلدول  
قد حصال على نفس الفئة يف مهارة كالم اللغة العربية يعين فئة منخفضة. فأن ىذا 

أن من سخرية شديدة للقسمني. إذن، للمحاضرين وادلوظفني ومجيع الطالب 
 اليومي.جعل اللغة العربية وسيلة للتواصل ، و يتعاملوا لبناء بيئة اللغة



 

84 

 الباب الخامس
 الخاتمة

البحث ستقدم الباحثة  يف ىذانتهاء من حبث األبواب السابقة، و بعد اال
 املقًتحات ليسهل القارئ يف فهم املقصود من ىذه الرسالة.اخلالصات و 

 الفصل األول: الخالصات
 الباحثة بتحليل البيانات، تأيت اخلالصات على النحو التايل: تمبعد أن قا

اجلوانب اليت استخدمتها الباحثة يف تقومي مهارة كالم اللغة من مخسة  .1
 ونقسم تدريس اللغة العربية يدخل طالب العربية، فتستخلص الباحثة أن

تنظيم األفكار، املفردات، يف  وىي أربع مرات يف يف فئة منخفضة
Language use  وMechanics يف ىيو  يف فئة عالية مرة واحدة ونيدخل، و 

حمتويات الكالم. ىذا يدل على أن معظم طالب السمسًت السادس 
 مهارة كالم اللغة العربية كامال. هبذا القسم مل يتمكنوا من

ثالث يف يف فئة منخفضة  ونآداهبا يدخلقسم اللغة العربية و  طالب أنو  .2
 ونيدخل، و Mechanicsو  Language use تنظيم األفكار،  يف وىي مرات

ىذا يدل يف حمتويات الكالم واملفردات. و  ىيو  ثانية يف فئة عالية مرة
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مل يتمكنوا من  معظم طالب السمسًت السادس هبذا القسم على أن
 .مهارة الكالم كامال

إذا رأينا من حيث مقارنة اجملموع االمجايل فإن القسمني ليس هلما فرق   .3
البيانات، كانا يدخالن يف  يلليف مهارة الكالم ىذا ألن بعد حت كبري

    نفس الفئة يعين الفئة املنخفضة.      
 الفصل الثاني: المقترحات

 وفقا لنتائج البحث، فتقدم الباحثة بعض املقًتحات فيما يلي: 
آداهبا أن ثة من قسم تدريس اللغة العربية وقسم اللغة العربية و ترجو الباح .1

تعلم أساس التفكري لتحديد نظريات جتعل ىذه الرسالة إحدى املصادر و 
لقسمني مهنيني يف جمالت طرقو حىت يكون طالب من االلغة العربية و 

 متمكنني من أربع مهارات اللغة.ختصصهم و 
طالب بقسم تدريس اللغة العربية والطالب بقسم ترجو الباحثة من ال .2

آداهبا أن جتعل ىذه الرسالة إحدى املراجع إما يف تطوير اللغة العربية و 
زيادة القراءة حىت تكون ىذه الرسالة لة، و يف الرسا البحث الذ يتعلق مبا

 مفيدة لكل ممارس التعليم.
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 املالحق

  PBAنتائج مهارة كالم اللغة العربية لطالب قسم  .1
محتويات 

 الكالم
تنظيم 

 األفكار
 الحاصل Language Use Mechanics المفردات

42 35 35 37 5 =; 
47 38 38 42 6 18 
42 35 35 37 5 =; 
52 31 31 47 7 81 
37 35 35 37 5 <8 
42 38 31 42 6 98 
47 31 31 42 6 19 
47 31 31 47 7 8: 
42 35 35 37 5 =; 
52 31 31 47 7 81 
42 38 38 42 5 9< 
47 31 31 42 5 1= 
42 38 38 42 5 9< 
47 31 31 42 6 19 
47 38 38 47 7 19 
42 38 38 42 7 99 
47 31 31 47 7 8: 
42 38 35 37 5 =9 
42 31 38 42 5 91 
47 31 31 42 6 19 
42 31 38 42 5 91 
52 31 31 47 7 81 
47 38 31 47 6 18 
47 31 31 42 7 11 
47 38 31 42 6 1; 
42 35 38 37 5 =9 
42 35 35 37 5 =; 
52 31 31 47 7 81 
52 31 31 47 7 81 



 

 

47 38 38 42 6 18 
42 35 35 37 5 =; 
42 31 38 37 5 9: 
37 38 38 42 5 97 
47 31 31 47 7 8: 
42 38 38 42 5 9< 
42 35 35 37 5 =; 

  BSAنتائج مهارة كالم اللغة العربية لطالب قسم  .2
محتويات 

 الكالم
تنظيم 

 األفكار
 الحاصل Language Use Mechanics المفردات

42 35 38 37 5 =9 

42 38 38 32 5 =< 

47 31 31 47 6 89 

47 38 31 42 6 1; 

42 35 38 42 5 99 

42 38 35 37 5 =9 

42 38 38 42 5 9< 

52 31 31 47 7 81 

42 38 35 37 5 =9 

42 38 38 42 6 9= 

42 35 35 37 5 =; 

47 31 38 42 5 1: 

47 31 31 47 6 89 

47 31 31 42 5 1= 

52 31 31 47 7 81 

52 31 31 47 7 81 

47 31 31 47 7 8: 

52 31 31 47 7 81 

52 31 31 47 7 81 

52 31 31 47 7 81 



 

 

52 31 31 47 7 81 

42 38 38 42 5 9< 

47 38 31 42 6 1; 

52 31 31 47 6 89 

42 38 31 37 5 9: 

42 38 38 42 5 9< 

42 38 31 37 5 9: 

47 38 31 42 5 1: 

42 38 38 42 5 9< 

 SPSSنتائج معاجلة البيانات ب .3

PBA 

Statistics 

محتويات  

 الكالم
 المفردات تنظيم األفكار

Language 
Use 

Mechanics الحاصل 

N Valid 63 63 63 63 63 63 

Missing 0 0 0 0 0 0 

Mean 22,22 73,31 73,31 20,00 6,,6 ,0,0, 

Std. Deviation 1,067 2,620 2,620 6,1,0 ,,1, 72,013 

Minimum 71 76 76 71 6 12 

Maximum 60 72 72 21 1 2, 

Percentiles 700 60,00 72,00 72,00 21,00 1,00 2,,00 

 
 محتويات الكالم

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 71 2 1,3 1,3 1,3 

20 73 11,1 11,1 10,0 

21 76 63,7 63,7 ,3,7 

60 1 76,2 76,2 700,0 

Total 63 700,0 700,0  



 

 

 
 تنظيم األفكار

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 76 , 22,2 22,2 22,2 

73 72 66,6 66,6 11,3 

72 73 11,1 11,1 700,0 

Total 63 700,0 700,0  

 المفردات

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 76 , 22,2 22,2 22,2 

73 72 66,6 66,6 11,3 

72 73 11,1 11,1 700,0 

Total 63 700,0 700,0  

 
Language Use 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 71 70 21,, 21,, 21,, 

20 73 11,1 11,1 12,2 

21 70 21,, 21,, 700,0 

Total 63 700,0 700,0  

 
Mechanics 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 6 71 11,2 11,2 11,2 

1 , 22,2 22,2 32,1 

1 77 60,3 60,3 700,0 

Total 63 700,0 700,0  

 



 

 

Total 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 12 7 2,, 2,, 2,, 

31 3 73,1 73,1 72,1 

31 2 1,3 1,3 21,0 

10 7 2,, 2,, 21,, 

16 7 2,, 2,, 60,3 

11 6 ,,6 ,,6 6,,2 

11 7 2,, 2,, 17,1 

1, 2 1,3 1,3 11,2 

12 7 2,, 2,, 10,0 

,7 2 1,3 1,3 11,3 

,1 7 2,, 2,, 1,,6 

,3 7 2,, 2,, 37,7 

,1 1 77,7 77,7 12,2 

,, 7 2,, 2,, 11,0 

,2 7 2,, 2,, 11,, 

26 6 ,,6 ,,6 ,3,7 

2, 1 76,2 76,2 700,0 

Total 63 700,0 700,0  

BSA 
Statistics 

محتويات  

مالكال  
 المفردات تنظيم األفكار

Language 
Use 

Mechanics الحاصل 

N Valid 22 22 22 22 22 22 

Missing 0 0 0 0 0 0 

Mean 21,71 71,06 71,11 20,12 6,13 ,2,20 

Std. Deviation 1,210 2,002 2,036 1,22, ,,12 72,761 

Minimum 20 76 76 70 6 31 

Maximum 60 72 72 21 1 2, 

Percentiles 700 60,00 72,00 72,00 21,00 1,00 2,,00 

 



 

 

 
ات الكالممحتوي  

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 20 76 11,, 11,, 11,, 

21 , 21,3 21,3 12,1 

60 , 21,3 21,3 700,0 

Total 22 700,0 700,0  

 
 تنظيم األفكار

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 76 6 70,6 70,6 70,6 

73 76 11,, 11,, 11,2 

72 76 11,, 11,, 700,0 

Total 22 700,0 700,0  

 
 المفردات

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 76 6 70,6 70,6 70,6 

73 2 67,0 67,0 17,1 

72 71 1,,3 1,,3 700,0 

Total 22 700,0 700,0  

 
Language Use 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 70 7 6,1 6,1 6,1 

71 3 20,1 20,1 21,7 

20 77 61,2 61,2 32,7 

21 77 61,2 61,2 700,0 

Total 22 700,0 700,0  



 

 

 

Mechanics 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 6 71 17,1 17,1 17,1 

1 3 20,1 20,1 12,1 

1 , 21,3 21,3 700,0 

Total 22 700,0 700,0  

 
Total 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 31 7 6,1 6,1 6,1 

31 7 6,1 6,1 3,2 

31 6 70,6 70,6 71,2 

12 7 6,1 6,1 20,1 

16 2 3,2 3,2 21,3 

11 1 76,, 76,, 17,1 

13 7 6,1 6,1 11,, 

,6 2 3,2 3,2 17,1 

,1 2 3,2 3,2 1,,3 

,3 7 6,1 6,1 32,7 

22 2 3,2 3,2 32,0 

26 7 6,1 6,1 12,1 

21 7 6,1 6,1 11,2 

2, 1 21,7 21,7 700,0 

Total 22 700,0 700,0  

 

 

 



 

 

 التوثيق .4

 
 الباحثةو  PBAطالبة 

 
 الباحثةو  BSAطالب 



r
DAI'TAR N'Alt{rtrNA]vfit RESPOilIDEN PENGAMATAN KETERAN/PILAN

BERBICARA BAHASA ARAB

sn4A

Eian

$H-p

pe

SMA

tuA

-$M A

Po,.rpts

JarK

fma

9t4A

MAN

SMH

No. Nama NIM Jurusan Tanggal Pengamatan TTD

f Kor[vr,. e0e00ltsrot ?sa tb 
" 
"lt{,t"" not8 w fl_

2 Ma€hsral" e-a^d* Jo2oo tr6-o9a Pea l3 J c.t,' eo r€ &,
J Amon t=trofi.o 2ozoott{tu Pa a ts" l-tl -2otat. '1/-
4

,i<aet.iMi 20wil(o$l be t3-&tr' .?ord -/F
5 IPun l$foouSo.ag Pgn l3- Jut, .rcx& ( ifil

,6
\-turt"atrrtrnyaunh' L0l00t150so (Ba l3 .1,,tL; aotE rfl,

7 t{urr*"'rr \. goloo\\So61 ?6n (3 l,,rt" ao tO q
8 frL,narni LoLoo w.,o48 ,Pse tg J.^U 2.2 U M
9 Tvrrnwoh i/urr Lb?ootlclo J- PBA Ir,l .lud zof M-
10 t,u. kA*ra*i taor ful"t rl'sr3r P84 t1 jvtt )"u B )+,,0
11 Nurmi Swisoti gs16pn5o17 ?ua It JuLi fotB CM
t2 vtt/r &rrryr @ wQbr 2oLootrioq t PBa ll xuh zotB H,q
l3 J u<netaut eoSootrsoaS PDA lz1 Juti ao lB {,* t.

t4 t\tb;" Ary.,u;n) €aJocsttro {3 Fl" lv S,ub dortz --'lc.

15 9anti Mulyrni 20 ir,oilsoSE PLA l$ Jwl.i tttS &+
t6 fafuvtat" fluauL F 2o 2cptllolS ?1"" l6 Jqt; ? ot& /,,L
t7 f.hrflqh p.hw,* 2'o2-oaltScst PBN tl- adi 2it0 ila-
Lg \Avl-la,n^ l- o&oo v9 DLL Put t7 hJ[4 &orR /,t4
19 frlonhu^o lo za ttSozL ?b^ t) i"[ zotg fll4
20 l,rrui "\i )o?oo\SooB Yg 6. IB \.Ir rotE frv
2t S7la,,/tcf/-- aoa@t/Su7 PB4 lO }at" 6.ot2

,;il
22 Prt ; /-acin a Lot-oOil(oe 7 fa,t /3 zuti sotl *4
23 \r, keh,^r.,to. 20?.aoLlso83 fflA LE J.Li zatS rut

fi,*t 
-7ct'

MAil

lonlel
?onqur

St'/trL

MA

\trL
f r1/urt

f,ouf{s

r^?"1

--l



24 R,,hmi,o; 2o2oougot? PbA lk Jrrl; 2olB .JNj-,;

25 il{,r. A"n l Lo..on :o )-6Dl[EaCr PBa tt ,Lt? aatB
,)W

26 Al: trnre.ru 2o){io tt6a.lS Pt\n t8 .tu\i :orB 5A
27 !frci Afuari 'b?ao\lsOg ?oo r8 auq tn8 rt'X;
28 fiAar r 

^Lt
zo.r6\t661r FEq t t -Juv zot8 fz+,e.

29 fif. tatifh Zmooufob3 ?Ba t4 +-r*l^ zO$ t*
30 gq+Vnu ?oz4\eoZl ?Ba tg {rtU Lofi &u^+

31 ,dAr andrtauri LD?frOlLsA+A ?6A 1,9 J u-L z.LB lfr
32 r\r al1-raflh &oaOU tl re7, Yue l4 a); ?or g el
JJ SrLfi,a f,rS-A-J {}-q-bot(SalL( ?t30.4 t3 {1rt; z@t6 @
34 It}J trnaqrt^ loroot\eoqA tBA tq ,\"lr- Aol0 [\lh
35 Siuri Btsa Nur AoMott So&o ?Bn e0 guti potB W
36 Muharwl,d lvr'anr,rJhao &llltts ory) tssA 16 JUU 2otO @
37 Nutut TAuT\YAH 4oloutt so-r4 BSA 1g JuLr 201$ e,l-{
38 l\tup*euirR g1;cyp Qotoottrool &*ta tt luUr rotE rtd
39

Herlma 4o too tts ot-t tsrt FT Jul i go t8 Jfr
4A ?-,ahvwoh fiotoousoSq bsn is. 

.1rrla' 
. glrrL} gt,*

4t 0,n,' ilr"hzi T<.16,r lpteovwtg $ea t5 l"h' 7ot8 .42*
42 6utran {qtoot5o38 Bsn 15 Juti SorS 0r\(,
45 Nurba,U lstoorr$0t3 P*a t5 Juli aotS #
44 (utfraua 4olootttrtto 14c* 16 ]uLi Jod -A'L
45 (\nutuarr*,,ra- \otoortcao3 9$a {C )*<ar 'Itr 1} \{hr
46

!.

Arrt.ezrJ" &.iio",1." g 4orocttm6a Bsi+ a
47 nau6arr^.*^y' kh..,l tqlrtt Lloloottr e g-B €ra lb fuh' z.tls JP_
48 sifr Surahmodini p. 40100[505t BSA 16 6utu mtO

Aw
49 t\-Uugroronx*t ts.l \U\0o\QoL\ tSp- Ir Jqtu -!"[B tilil

r
Prn-P"r

[lNN

tuA

S\4 A

?ony,"

W-w
T/DA

v$.14

lYt

SMA

WAa*^
,o Y'*^'t"^i

MA

,sfv^

tMr,

tnA

MK

trr/A.

Snn.

.9MA

sMk

\\,tDtrt

M4N

An

S$r1K

S\^A



50 Tavhq*.,re,^$N1 4rttoortso?o 6,rA 16 )"lo Zrtg (-

Y

P

e

l.,l

5l troahil"[ N"."\ i N 4o\(rllSo37 asA t7 dPl; ao rQ AL
52 ALr"ev,- Auttyoln {otoouso\t+ Bsa. \7 ju fi por8 e^b
53 llpwonibl5 geA 2> )uLi 3ot8 D4
54 A,, {-r,vtr.".u 4rt0o tt fott Vtt ?t, )pd A( aJ"
55 lluh. Uuq l+t-k^vzorn 4otoo ll€ &2 t35 E U-" <I"t.t Zvtg W
56 Muhshrvvraqnur- 6 Aot0o\6ov 9sA 2a w\ got) 4b
57 $.g"ynt P- lwse-, 4ol0ouw2) Y*A 9-o 1Q; 2o ls qt\4J:

58 AvV. \lor'u $taotr*ot t Bsa zo 0e, nbt fl ' l,^'!.
59 Fakhrt,/diru H. I)swtlsasn Lg* p,e Il; U fi lH
60 (*tt,r 40t00 rryto4 6qA A-l Xut, 2o1B Lffi
61 \\.^"U'A^,,+rrt^, 40tottttsoB3 hq,a W*2 Tatt A
62 lnLw, Wwv,u ga; zXotoorrool W 22 fiutt $rrO e

{-

63 fuard" AS 4olooltf\zt t bsa gZ )utt Jtttb w
64 ftt*lir* Uqlil* 4 alaottiagT BSE 22 lul; Ul I l/t
65 5uoL.h Adfua"utot ?e2n\5 0'3o leA 2a ,ltfi 2rt0 M

if

I?0t'.1P6

Pod ?e S

Pou't -PFs

fotr,l -yor

tw 7w
Po,aP-g

PonPa

f44^J

MaN,

Wrv
PN4A

6-MA

(Mi

w
Srqa

.l4trr wr|

funuts,fl-J&i2018



 

 

 ذاتيةالسرية ال

 : سري أستويت فورناما  سماال

 5995نوفمرب 5: بابابولو،   ول امل
 : أنثى )امرأة(    نساجل   
 : إن ونيسية    نسيةاجل   
 الوال ان   

 : جبارال ين    األب        
 : خ جية    األم    

 مكاسر 575رقم  غ سورا: شارع عب  القادر داي    عنوان      
 رتبويةالسرية ال   

  بابابولو 51: م رسة حكومية رقم  بت اييةاال رسة امل       
 (2001-2002):  م رسة اششل       
 من ار : معه  اإلخالص ملبوكو بولوايل طةتوسامل رسة امل       
 (2055-2001):  م رسة تااتل       

 من ار معه  اإلخالص ملبوكو بولوايل:  يةامل رسة العال        
 (2052-2055):  م رسة نتالسنل       
 : جامعة عالءال ين اإلسالمية احلكومية   امعةاجل       
 (2051-2052مكاسر ):      
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