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فعالية أنشطة إعطاء المفردات العربية لرفع مهارة الكالم لدى تالميذ الفصل السابع بالمدرسة 
اليانج مكاسر 071الثانوية أسعدية رقم   

 

 

 

 رسالة
 قّدمت الستيفاء بعض الشروط للحصول على شهادة سرجانا الًتبية اإلسالمية

ىف قسم تدريس اللغة العربية كلية الًتبية وشؤون التدريس جبامعة عالء الدين    

 اإلسالمية احلكومية مكاسر

 بقلم

 ولدانة أسهل
00000000002رقم التسجيل:   

 قسم تدريس اللغة العربية 
 كلية التربية وشؤون التدريس

 جامعة عالء الدين اإلسالمية الحكومية مكاسر
8102 
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الرسالة التصريح بأصالة  

 اصّرحت الباحثة ادلوقعة أدناه بتمام الوعي أن ىذه الرسالة ىي نتيجة من عمله
بالنفس، وإذا كانت ىف يوم آت مربىن أو مثيت بدليل على أهنا نتيجة تقليد أو إنتحال 
أو مساعدة الشخص اآلخر كلها أو بعضها، فهذه الرسالة والشهادة اليت حصلت عليهما 
 الباحثة بإطلتان للحكم.

     ه  0209غووا،     ربيع الثاين -مسات 

م  0008يناير           

احثةالب             

 ولدانة أسهل

 00000000002 
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 كلمة التمهيد

احلمد هلل الذيأنعمنا بنعمتو اإلديان واإلسالم. ونصلي ونسلم على خَت األنام 
سيدنا زلمد وعلى الو وصحبو أصبعُت أما بعد. وأشكر اهلل عز وجل جزيل الشكر الذي 
أدامٍت الصحة والتوفيق واذلداية وادلعرفة والفهم حىت سبكنت من إهناء كتابة ىذه الرسالة 

الشروط ادلطلوبة للحصول على شهادة سرجانا الًتبية بقسم  العلمية البسيطة كشرط من
تدريس اللغة العربية ىف كلية الًتبية وشؤون التدريس جبامعة عالء الدين اإلسالمية 
 احلكومية مكاسر. 

لقد واجهت الباحثة مشكالت كثَتة ىف كتابة ىذه الرسالة لكن بفضل وخدمة 
ها حىت انتهت كتابة ىذه الرسالة باجلودة. ولذا سلتلفة األقوام استطاعت الباحثة ىف معاجلت

وّدت الباحثة أن تقدم الشكر اجلزيل لوالدي العزيزين احملبوبُت، األب "الدكتورندوس احلاج 
امُت الدين" واألم "حليمة، س.س." على صبيع طاقاهتما. وعلى ىؤالء ادلساعدين 

 وادلشرفُت وادلشجعُت منهم:

األستاذ الدكتور احلاج مسافر، م. س. إ. كمدير جامعة عالء الدين اإلسالمية  .0
احلكومية مكاسر ونوابو األستاذ الدكتور مردان، م. أ. غ. كنائب مدير اجلامعة 
األول، واألستاذ الدكتور لونبا سلطان، م. أ. كنائب مدير اجلامعة الثاين، 

مديرة اجلامعةالثالثة،واألستاذ  واألستاذة سيت عائشة، م. أ.، ف ح. د. كنائبة
الدكتور ضبدان جوىانيس، م. أ.، ف ح. د. كنائب مدير اجلامعة الرابع الذين 
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قد بذلوا جهودىم وأفكارىم ىف توجيو جامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية 
 مكاسر. 

الدكتور احلاج زلمد أمري، ل س.، م. أ غ. كعميد كلية الًتبية وشؤون  .0
و الدكتور موليونو داموفوليئ، م. أ غ. كنائب العميد األول، التدريس ونواب

األستاذة الدكتورة مشكاة مالك إبراىيم، م. س إ. كنائبة العميد الثانية، 
واألستاذ الدكتور احلاج شهر الدين عثمان، م. ف د. كنائب العميد الثالث، 

تدريس الذين قد بذلوا جهودىم وأفكارىم ىف توجيو كلية الًتبية وشؤون ال
 جبامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر.

الدكتور ضبكا، م. ت ح. إ. كرئيس قسم اللغة العربية ىف كلية الًتبية وشؤون  .0
 التدريس الذي ساعدين بتقدًن بعض ادلواد ادلتعلقة هبذه الرسالة.

الدكتورة سيت عائشة خالق، س. أ غ.، م. ف د. كسكريتَتة قسم اللغة العربية  .2
لية الًتبية وشؤون التدريس الذي ساعدتٍت بتقدًن بعض ادلواد ادلتعلقة هبذه ىف ك

 الرسالة.
الدكتور احلاج زلمد ماوردي جالل الدين، ل س.، م. أغ. كادلشرف األول،  .5

والدكتور احلاج مارجوين،م. ف د. إ. كادلشرف الثاين، اللذين ساعداين 
اهلل أن يتم نعمو عليهما  وأرشداين حىت انتهيت من كتابة ىذه الرسالة، عسى

 إن شاء اهلل. 



7 
 

 
 

كل األساتذة وادلدرسُت الذين بذلوا جهودىم وطاقاهتم ىف ترقية ماعندي من  .6
 أفكار منذ ادلرحلة األطفال إذل ادلرحلة اجلامعة.

صبيع األصدقاء واإلخوان من طالب بقسم تدريس اللغة العربية ىف كلية الًتبية  .7
ب اآلخرين من الكليات األخرى بوجو وشؤون التدريس بوجو خاص والطال

عام الذين ساعدوين وأعاروين الكتب ادلتعلقة هبذه الرسالة وأمدوين دبا لديهم 
 من أفكار وآراء ىف تأليف ىذه الرسالة.

وأخَتا إيّن ال أرجو بعد كتابة ىذه الرسالة إالّ أن تكون ذلا منفعة وزيادة وعونا 
تعلقة هبذه الرسالة، نسأل اهلل التوفيق بُت لدى القرّاء والسيما القواعد ادل

 واذلداية ىف تنظيم ىذه الرسالة، آمُت يا رّب العادلُت. 
 

ه 0209غووا،     ربيع الثاين -مسات        

    م  0008يناير   

الباحثة           

 

 ولدانة أسهل 

 00000000002 
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 تجريد البحث

                                                        ولدانة أسو:        اإلسم 

00000000002                       :    رقم التسجيل    

فعالية أنشطة إعطاء ادلفردات العربية لرفع مهارة الكالم لدى تالميذ الفصل السابع بادلدرسة الثانوية أسعدية العنوان: 
اليانج مكاسر 070رقم   

 
ىذه الرسالة تبحث عن تأثَت تطبيق الطريقة التأسيسية ىف تدريس اللغة العربية لطالب الفصل السابع 

كيف كانت ( 0اليانج مكاسر، ربتوى ىذه الرسالة على مشكالت وىي: ) 070بادلدرسة الثانوية أسعدية رقم 
إعطاء  أنشطةاليانج مكاسر قبل  070مهارة الكالم لدى تالميذ الفصل السابع بادلدرسة الثانوية أسعدية رقم 

ادلفردات العربية؟ )0( كيفكانت مهارة الكالم لدى تالميذ الفصل السابع بادلدرسة الثانوية أسعدية رقم 070 اليانج 
إعطاء ادلفردات العربية لرفع مهارة الكالم لدى تالميذ أنشطةىل ( 0؟ ) إعطاء ادلفردات العربية أنشطةمكاسر بعد 

؟ اليانج مكاسر 070دلدرسة الثانوية أسعدية رقم الفصل السابع با  
 070اجملموع الكلي ىف ىذا البحث ىو صبيع طالب الفصل السابع بادلدرسة الثانوية أسعدية رقم 

طالبا. والعينة النموذجية ىف ىذا البحث ىي كل الطالب الذين  26نج مكاسر الذين كان عددىم االي
نج مكاسر ولذا يسمى ىذا البحث حبث االي 070يدرسون ىف الفصل السابع بادلدرسة الثانوية أسعدية رقم 

 اجملموع الكلي. إستخدمت الباحثة ىف ىذا البحث طريقة صبع ادلعلومات ىي: ادلالحظة واإلختبار والوثائق. 
تأثَت تطبيق الطريقة التأسيسية ىف تدريس اللغة العربية لطالب الفصل إلستنتاج بعد الدراسة عن وجيوز ا

.000-85" اي ىف درجة شلتازالينج مكاسر تكون ىف مرتبة " 070السابع بادلدرسة الثانوية أسعدية رقم   

ل على الطالب من ادلتوقع، ىذا البحث يستطيع أن يساعد ادلدرسُت على تنمية مهارة الطالب ويسه
 ىف تدريس اللغة العربية.
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 الباب األول

 مقدمة

 البحث اتخلفيالفصل األول:

من حالة عدم تهم حالجعل وديكنوتفكَتمهو  اإلنسان تغيَت سلوك آلةالتعليم ىو 
من  إحدىاللغة العربية ىي .ذل أن تكون قدرةإقدرة عدمالمن و  عرفةإذل أن تكومن عرفةادل

النظر ىف وجود احلجة إذل أعادة ن .لذلكفإندونيسياإلبالالطيدرسهااللغات األجنبية اليت 
ة تعلم اللغ، مثلتعلم اللغات األجنبية .العربيةطقُت بانالغَت تعلم اللغات حقلألشخص 

 .تعلم ادلفردات كذلكبطرق وأساليب سلتلفةو  نتعلمأن  ناديكنالعربية، 
اليت يدرسها اجملتمع  من عديد اللغات األجنبيةإحدى اللغة العربية ىي 

. ولذلك أصبحت دراسة اللغة العربية ضرورية، وديكن أن يتم تعليم اللغات اإلندونيسي
 0األجنبية، ومنها اللغة العربية بطرق وأساليب سلتلفة.

أن  اللغة االجنبية يعلى متعلم جيباللغة اليت  عناصر ادلفردات ىي عنصر من
ديكن األشخاص  كاف  العربية اليت تدعم بشكل فرداتادل.اللغة العربيةها، مثل ديلك

ادلهارة  ىي التكلم والكتابة اليت، ديكن القول أن مع ىذه اللغة. وبالتارل ةباكتللتواصلوال
 0.اللغوية، جيب أن تدعمهاكثَت من ادلفردات ادلعرفة

                                                             
 Pembelajaran Kosa Kata Bahasa" سوحرنو س.ف د. ا 1

Arab"http://nanoazza>wordpress.com/2008/07/03/pembelajaran-kosakata-bahasa-arab (00  0007اغسطس 

 .75(، ص. 0989)رياض: دار العلوم،  أساليب تدريس اللغة العربيةزلمد على اخلورل، 0
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تطوير   إما يفو لغة التعلم إما فيعملية ، على العموم جزءا مهماعترب إضافة ادلفرداتت
يف كثَت من األحيان يتعلمون  طالب ادلدرسة. هااللغة اليت يتقن رلال يف كفاءةالشخص

ىناك حاجة إذل األسلوب ادلناسب يف إطار تعلم و  ة.معين موادكلمات جديدةكجزء من 
 0.ادلفردات العربية لكي ديكن ربقيقها تعلم ادلفردات يف اللغة العربية

جنبية األلغة لىا مثالو تعلمللمسلمُت أن ي ة ينبغيهماللغة العربية ىي اللغة ادل
 العادل كان اكثر سكانالذي  اغلب الناساإلسالم  ا فراق معذه اللغة ليس ذلأخرى، ألهن
القرآن الكرًن  ،وضلن نعرف أنالكتاب ادلقدس.وخصوصا يف إندونيسيا نسلمو يعتنقوهنا ادل

رمسية العربية اللغة ال أصبحت اللغة ،وإذل جانب.باللغة العربية إلسالمل وادلصادر الرئيسية
ادلستخدمة يف احملافل الدولية مثل يف اجلمعية العامة لألمم ادلتحدة، و العريب  لدوالت

 2.عُتادلد احلإذل ا اللغة العربية درس فيجب علينا أن ندرس
وجدتعلم حيث يف إندونيسيا اىسرعة، خصوصاتطوير بتعلم اللغة العربية تقد طّور اآلن

يف كل  موجودا تعلم اللغة العربيةبليمكن وادلدارس الدينية،  ادلعهداللغة العربية فقط يف 
 . العامة ةرسيف ادلد وصاصمكان، وخ

من  يداعلم اللغة العربية، فإن عددا متز يف ت ةهموادادلمنادل إحدىادلفردات ىي 
العربية، تعلم اللغة  من شخص التقان صبيع ادلهارات يف ادلفردات العربية على فرص أكرب

 .ادلهارات ىي مهارة الكالممن حدة اوو 
                                                             

 هبا )العريب اخلليج: دلكتب الًتبية، الطبعة الثانية إمساعيل ، ناصر مصطفى عبد العزيز، زلتار ظاىر حسُت "مرشد ادلعلم يف تدريس اللغة العربية لغَت الناطقُت زلمود3
 .85م( ص.  0980

 (0006)ماانج: مشكات، ,Evaluasi dalam Pembelajaran Bahasa Arab، م. عينُت واصحابو. 4
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من خالل  العربية لتحسُت قدرة اللغة العربية يف ىذه احلالة ديكن أن يتم مفردات
وسائل اإلعالم تسعى جاىدة لتوفَت  .االستفادة من رلموعة واسعة من الوسائل التعليمية

وجود شعور من الراحة، والروح مل وديكن أن تعطي الطالب انطباعا جيدا امثتأثَت كبَت األ
تطبق باإلضافة إذل ذلك تعلم أن وسائل .شعرون بادلللادلادلعنوية وذبنب إمكانية ادلتعلمُت 

اإلعالم أن تكون قادرة على تقليل أي صعوبات زلتملة ادلتعلمُت حفظ ادلفردات يف اللغة 
 .العربية

أن   يعرفاليت ادلعروف اتكلمالرلموعة من الكلمات أو الكنوز ادلفردات ىي 
جح أن تستخدم االشخص بأنو رلموعة من كل الكلمات اليت يفهمها الناس، ومن ادلر 

من شخص كان يعترب عموما أن يكون تصويرا ادلفردات نية كانع .لبناء صبلة جديدة
 .للمخابرات أو مستوى التعليم

دلفردات ىي رلموعة من الكلمات اليت تشكل ان ،طفى يف مص (Horn)رنحو قالل
مصطفى  (valetفاليت )يف غٌت عنها كما يال  كالمدور ادلفردات إلتقان مهارات ال .اللغة

ومع  .مفردات الشخصتعتمد اعتمادا كبَتا على  الكالمأن القدرة على فهم مهارات 
ارات اللغوية ال يكفي أن دبعٌت أن ادله. فقطذلك تعلم اللغة ليس مرادفا للتعلم ادلفردات

 5.فقطحيفظ الكثَت من ادلفردات

 المشكالتالفصل الثاني: 

                                                             
 (0000)مالنج: جامعة اإلسالمية احلكومية ماليك ,Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatifشيفول مصطفى، 5
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 فيما يلي: فجعلها الباحثة أساسا للبحث ىف ىذه الرسالة تأما ادلشكالت الىت س
 بادلدرسة الثانوية أسعديةتالميذ الفصل السابع لدى مهارة الكالمتكيف كان .0

 ؟إعطاء ادلفردات العربية نشطةقبأل مكاسر اليانج 070رقم 
 بادلدرسة الثانوية أسعديةتالميذ الفصل السابع لدى مهارة الكالمكانت كيف .0

 ؟إعطاءادلفردات العربية أنشطةبعدمكاسر  اليانج 070رقم 
تالميذ الفصل لدى مهارة الكالمرفع لت العربية فعالإعطاء ادلفردانشطةىأل .0

 ؟مكاسر اليانج 070رقم  بادلدرسة الثانوية أسعديةالسابع 

 هأغراض البحث وفوائدالفصل الثالث: 

 :هيفىذا البحث  ليهايفاليت يراد الوصول إ األغراض أما
رقم  بادلدرسة الثانوية أسعديةتالميذ الفصل السابع لدى مهارة الكالمدلعرفة .0

 .إعطاء ادلفردات العربية نشطةقبأل مكاسر اليانج 070
 070رقم  بادلدرسة الثانوية أسعديةتالميذ الفصل السابع لدى مهارة الكالمدلعرفة .0

 .إعطاء ادلفردات العربيةأنشطةبعدمكاسر  اليانج
تالميذ الفصل مهارة الكالمرفع لفعالية أنشطة إعطاء ادلفردات العربية دلعرفة  .0

 .مكاسر اليانج 070رقم  بادلدرسة الثانوية أسعديةالسابع 
 اليت يراد الوصول إليها فًتجع إذل: فوائد البحثوأما 
 للباحثة .0
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أنشطة إعطاء ادلفردات العربية يف رفع كفاءةاللغة عن  للباحثةزيادة ادلعلومات 
 .العربية

 للتالميذ .0
أنشطة إعطاء ادلفردات العربية يف رفع كفاءةاللغة عن  للتالميذزيادة ادلعلومات 

 .العربية
 مدرسةلل .0

 تدريس اللغة العربية.يف مراجع األدب للدراسة أن يكون 
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 الباب الثالث

 طرق البحث

 المجموع الكلى والعينة النموذجيةالفصل األول: 

 المجموع الكلى . أ
 قال سوغيونو أما اجملموع الكلى ىو:

Populasiadalahwilayahgeneralisasiyang terdiriatassubjekdanobjek yang 

mempunyaikuantitasdankarakteristiktertentu yang 

ditetapkanolehpenelitiuntukdipelajaridankemudianditarikkesimpulan.
6
 

والية تعميم تتكون من موضوع البحث لو كمية ادلعٌت: اجملموع الكلى ىو 

 .لدراستها ويليها سحب االستنباط الباحثةوخصيصة معينة أثبتها 

 أركنتوا ما اجملموع الكلى ىو:عند سحرسيمى 
Populasiadalahkeseluruhansubjekatausumber 

datapenelitianapabilaseorangpenelitiinginmenelitisemuaelemen  yang 

adadalamsuatuwilayah،makapenelitiannyamerupakanpenelitianpopulasi.
7
 

للبحث العلمي إذا اراد ان ادلعٌت: اجملموع الكلى ىو كل شيئ أو مصدر من ادلواد 

 يبحث العناصر ادلوجودة ىف ميدان واحد فبحثو يعترب بالبحث الكلى.

                                                             
 007(، ص. 0000: باندوج: الف بيتا،00)الطبعة ، Metode Penelitian Pendidikan. سوغيونو 6
 .000(، ص. 0990)الطبعة األوذل : جاكرتا: رينيكا جفتا،، Prosedur Penelitian،  سحرسيمي اريكنتو 7
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 Pengantarغَت ادلؤىلُت السابقُت جاء الدكًتاندوس حرمان ورسيتو يف كتابو و 

Metodologi Penelitianفي "موصول مناىج البحث" بتعريف تفصيل عن  اجملموع الكلى

 :عزيز احلكيم
 Populasiadalahkeseluruhanobjekpenelitian yang terdiridarimanusia،hewan،tumbuh-

tumbuhan،gejalanilaitesatauperistiwasebagaisumber data yang 

memilikikarakteristikdalamsuatupenelitian.
8
 

عات البحث الىت تتكون من أنسان وحيوان ادلعٌت: اجملموع الكلى ىو صبيع موضو 
ظاىرة درجة اختبار أو حادثة كمصدر معلومات ذلا شخصيات أو خصائص يف ات و ونب

 البحث.
ئ قام عليو البحث أّن اجملموع الكلى ىو كل شي الباحثةتمن البيان ادلذكور فعرف

بادلدرسة الثانوية السابعالفصل  تالميذالبحث يكون اجملموع الكلى ىو  االعلمي، وىف ىذ

 تالميذ. 26وكان عددىم  اليانج مكاسر070رقم  أسعدية

 العينة النموذجية . ب
شرح أوال تنبغى ذلا ان تالعينة النموذجية ىف ىذا البحث  الباحثةشرح تقبل ان 

 سحرسيمى اركنتو: جية ىف ىذا البحث العلمي كما قالتعريف العينة النموذ
Sampel adalah sebahagian atau hasil populasi yang akan diteliti. Dinamakan penelitian 

sampel apabila peneliti bermaksud mengeneralisasikan hasil  penelitiannya، yakni 

mengambil kesimpulan hasil penelitian sampelnya  sebagai suatuyang berlaku bagi 

populasinya untuk sampelharusbenardapat  mencerminkan sifat-sifat utama bagi 

populasinya.
9
 

                                                             

تالميذ الصف الثاتى عشر بادلدرسة العالية دلعهد سلطان حسن الدين يف مديرية عزيز احلكيم، "فعالية تطبيق الطريقة ادلباشرة يف رفع مستوى كفاءة احملادثة لدى 8
 .۳6(، ص. 0050باجنج والية غووا" )رسالة سرجانا، كلية الًتبية و شؤون التدريس جبامعة عالءالدين االسالمية احلكومية، مكاسر، 

 .009ص. ، Prosedur Penelitian،  سحرسيمي اريكنتو 9
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ىف  الباحثةادلعٌت: العينة النموذجية ىي جزء ينوب عن اجملموع الكلى الذى ذبث 

ان تعم حاصالت  الباحثةلبحث ما يسمى البحث العينة النموذجية. إذا ارادت ىذ ا

يعٌت ىي تأخذ احلالصة من حبثها الذى يتمثل ىف العينة النموذجية الىت تعترب سبثال  ،حبثها
للمجموع الكلى والبد ان تكون ىذه العينة النموذجية تتصف يصفات اساسية جملموع 

 الكلى.

 وقالت أيضا:
Apabila subjek kurang dari 100 orang، lebih baik di ambil semuanya sehingga 

penelitian merupakan penelitian populasi akan sampel jenuh. Dan apabila jumlah 

subjeknya lebih dari 100 orang، maka dapat diambil antara 20-30% atau lebih sebagai 

sampel.
10

 

كان   شخص، افضل أن يتناول كلهم 011صدر ادلواد أقل من ادلعٌت: إذا كان م

او  %01-01شخص فأخذ بُت 011من البحث حبث العدد/اجملموع الكلى. فإذا كان أكثر 

 اكثر زبتار منهم العينة النموذجية.
بادلدرسة الثانوية السابعالفصل يف تالميذال ىيأما العينة النموذجية ىف ىذا البحث 

 تالميذ. 26وكان عددىم  0102سنة  اليانج مكاسر 070رقم  أسعدية

 طريقة جمع الموادالفصل الثاني: 

 ىو:  (field researchتقوم الباحثة يف صبع ادلواد بطريقة البحث ادليداين )

                                                             
 .008ص.. ،Prosedur Penelitian،  سحرسيمي اريكنتو 10
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ىي طريقة صبع ادلعلومات بادلراقبة ادلباشرة على مهارة طالب ادلالحظة  . أ

عن فهم  اليانج مكاسر 070رقم  أسعديةبادلدرسة الثانوية الثامنالفصل 

ادلعلومات ادلتعلقة  الباحثةاللغة العربية بعد الدراسة. وكذلك ايضا ذبمع 
 بإستخدام ورقة ادلراقبة.

اإلختبار ىي أسئلة اإلمتحان وسبتحن هبا الباحثة الطالب جلمع ادلعلومات  . ب

اليانج  070رقم  بادلدرسة الثانوية أسعديةالسابعالفصل طالب عن مهارة 

 مكاسر

ادلعلومات بتسجيل األشياء اليت  الباحثةالوثائق ىي الطريقة اليت ذبمع فيها  . ج

ادلعلومات عن أحوال ادلدرسة وادلباين  الباحثةتتعلق دبسائل البحث. ستأخذ 
 ومكمالت ادلدرسة وغَتىا من األشياء اليت تتعلق ببحث ىذه الرسالة.

 أدوات البحث العلميالفصل الثالث: 

 سحرسيمى أركنتو عنها حيث قال:شرح 
Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan oleh peneliti dalam metode 

pengumpulan data.
11

 

ىف طريقة صبع  الباحثةا عماذلادلعٌت: أدوات البحث العلمى ىي الوسائل الىت است
 ادلواد.

                                                             
 .008ص. ،Prosedur Penelitian، سحرسيمي اريكنتو  11
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Instrumen penelitian adalah alat untuk memperoleh data،ini harus dipilih sesuai 

dengan data yang diinginkan.
12

 

ادلعٌت: أدوات البحث العلمى ىي الوسائل للحصول على ادلواد. وىذه الوسائل  
 اختار وفقا لنوع البيان احملتاجة.

جلمع ادلعلومات على حسب  الباحثةفأدوات البحث العلمى الىت تستعملها 
 ادلسائل الىت يراد حبثها ىف ىذا البحث ىي:

دليل لقياس سلوك األفراد أو عملية النشاط ادلوقع اليت  ؛دليل ادلالحظة . أ
 ديكن ازباذىا يف حاالت حقيقية ويف حالة مصطنعة.

سبتحن هبا الباحثة الطالب دلعرفة  ؛أوراق اإلختبار أو ورقة أسئلة اإلمتحان . ب
 لعربية.اللغة ا

 00تستخدمها الباحثة جلمع ادلعلومات ادلتعلقة هبذا البحث. ؛شكل الوثائق . ج

 طريقة تحليل المعلوماتالباب الرابع: 

اليت تستخدمها الباحثة ىف تنظيم ادلعلومات حىت تكون تركيب  أما الطريقة التحليل
 نظام البحوث فهي:

إعطاء وصف أو  ىوالتحليل الذييعمل علىالتحليل اإلحصائي الوصفي؛ .0
كما ىو حقيقيا دونأن اجملموع الكلى  أو العينة صورةللكائنادلبحوشبن خالاللبيانات و 

                                                             
 .008ص. ،Prosedur Penelitian،  سحرسيمي اريكنتو 12
 .00. ص. 0000باندونج: فستاكا ستيا، .Statistik Pendidikan، سبحان واصحابو13
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يستخدم إلتيان بوصف نتائج .02العموم االستنتاجات ادلنتصرة أو الساري على حيلل
الدراسة اللغوية العربية اليت عثر عليها تالميذ اجملموعُت ادلختربين. فنتائج ىذه 

 باستخدام ترتيب ادلرتبات فيما يلي: الدراسة تقارن
 "ترتيب فهم ادلواد"

 درجة فهم المواد مرتبات
000-86 شلتاز  

 70085 جيد جدا
70-56 جيد  
55-20 وسط  
20-06 ضعيف  

 طريقة الوصفي الكمي .0

 تستخدم ىذه الطريقة لوصف ادلعلومات الكمية خبطوات فيما يلي:

 جدول تكرر؛ تعيُت معدل الدرجة برموز: ( أ
    = 

  

 
 

Keterangan 

     Nilai rata-rata 

    = Jumlah dari hasil perkalian antara dari masing-masing kelompok 

                                                             
 .022 ،ص.Prosedur Penelitianسحرسيمي اريكنتو، 14
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     = Jumlah sampel 

(Gay, L.R., 1990: 361) 

 :حيث

Mx   معدل الدرجة = 

 = صبلة حاصل الضرب من كل رلموع   

N صبلة العينة = 

 االضلراف اجملموعي ( ب
   = √

  

   
 dimana              

(  ) 

 
 

Keterangan : 

    =  Standar deviasi 

    =  Jumlah nilai rata-rata 

(  )   =  Jumlah nilai rata-rata setelah dikuadratkan 

  =  Jumlah sampel 

   =  Standar skor 

(Gay, L.R., 1990 : 362) 

 :حيث
SD مستوى االضلراف = 
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 = صبلة معدل الدرجة   

(  )
 = صبلة معدل الدرجة ادلربعة 

Nصبلة العينة = 

ssمستوى الدرجة = 

تعيُت فرق كبَت بُت اجملموعُت اجملرب وادلراقب. ىذا النوع من االختبار يقام  .0
 " برموز فيما يلي:uji tباستخدام "

t = 

 
  
     

 
  

√
        
          

(
 
  
   

 
  
)

   

Keterangan:  

t =  Hasil perbedaan signifikan antara kelompok eksperimen dengankelompok kontrol 

 
  

 =  Nilai rata-rata kelas eksperiment 

 
  

 =  Nilai rata-rata kelas kontrol  

     =  Jumlah standar skore dari kelas eksperiment 

     =  Jumlah standar score dari kelas eksperiment 

    =  Jumlah sampel pada kelompok eksperimen 

    =  Jumlah sampel pada kelompok kontrol  

1 =  Constant number 

2 =  Number of class 

 

(Gay, L.R., 1990 : 400) 
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 حيث:

T =فرق كبَت بُت اجملموع اجملرب واجملموع ادلراقب حاصل 

 
  

 الدرجة للمجموع اجملربمعدل =   

 
  

 معدل الدرجة للمجموع ادلراقب=   

 صبلة مستوى الدرجة من اجملموع اجملرب=       

 صبلة مستوى الدرجة من اجملموع ادلراقب=       

 صبلة العينة عند اجملموع اجملرب=      

 صبلة العينة عند اجملموع ادلراقب=      
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 الباب الثاني

 يةالمكتب الدراسة

 المفرداتالفصل األول:

 فهمالمفردات -0
 رلموعة ادلفردات05يف اللغة العربية دبعٌت التفاصيل والكلمة وادلادة والبند. ادلفردات

معوعة ادلفردات تعرف بأهنا رل .عينةادللغة الأوجزء من  يعرفها على من يتكلم، الكلمات
يعترب  جيوز أن دبعناىا فرداتادل06.م صبلة جديدةاستخد،إمن كل الكلمات الىت يفهمها

 للمخابرات أو مستوى التعليم.اعموما أن يكون تصوير 
دور  .ادلفردات ىي رلموعة من الكلمات اليت تشكل اللغة، (Horn)رنحو لقال

قدرة على فهم مهارات اللغة أن  مهمة جدا. لذلك،ادلفردات إلتقان مهارات اللغة األربع 
مرادفا  تومع ذلك تعلم اللغة ليس07.ادلفردات الشخص تعتمد اعتمادا كبَتا على ةاألربع

من  ةكثَت ت اللغوية ال يكفي فقط أن حيفظ  دبعٌت أن ادلهارا .للتعلم فقط ادلفردات
 08.ادلفردات

                                                             
 .0780، )يوغياكرتا: موليت كاريا غرافيك(،ص. فموس العصرأتابك علي وأضبد زىدي زلضر، 15
 .0780، )يوغياكرتا: موليت كاريا غرافيك(،ص. فموس العصرأتابك علي وأضبد زىدي زلضر، 16
 Daveloping Enghlish Teaching Materials For Vocabulary Of First Grade Of Junior " ايديسون د جنحى،17

High School 0"يف ادلكالة، ص. 
 96(، ص. 0005)مالنج: مشكات،Metodologi Pengajaran Bahasa Arab، أضبد فوعد افندي18
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الكلمة . ادلفردات ىي عبارة عن رلموعة من الكلمات احملددة اليت ستشكل اللغة
التمييز بُت الكلمات مع ىذا الفهم على . ىي أصغر جزء من اللغة اليت ىي حرة

مرفيم ىو أصغر وحدة من اخلطاب الذي ال ديكن تقسيمها إذل أجزاء  (Morfem).مرفيم
مث كلمة تتكون من الصرفية، على  09.ذات مغزى الصغَتة اليت ال تزال مستقرة نسبيا معٌت

دلعلم ويف الوقت نفسو، كلمة آل ا .سبيل ادلثال ادلعلم كلمة العربية تتكون من مرفيم واحد
كلمة ثالثة مرفيم ىي كلمة تتكون من الصرفية فيها كل . واثنُت الصرفية ىي ومعلم ال

اليت تتكون ثالثة مرفيم ىي ادلعليمن على سبيل ادلثال كلمة. مرفيم لو معٌت خاص
 00.ن،و،معلم،ال

مشكالت و ىي تسمى يف تعلم مفردات  مسألةيف تعلم اللغة العربية ىناك 
معقدة فيو أن تغيَت االشتقاق، تغيَت نربة، الفعل، البسيط، موضوعات  .بسببصرفية
ولكن يف ىذه الورقة،  00.وادلعٌت ادلعجمي وظيفية)تذكر( ، )تعنث(، جامع، )تثنية(

وادلؤلف ال يفسر كل واحد من ىذه ادلواضيع بالتفصيل، جادل رلرد أن نطاق ادلفردات 
 .التعلم ليست بسيطة ولكنها واسعة جدا ومعقدة

أن ادلفردات ىي رلموعة من الكلمات اليت تشكل جيوز تقدم اخلالصةبشلا سبق 
تستخدم يف صبلة وإعداد أو التواصل إلنسان ورلموعة من الكلمات اليت اللغة اليت عرفها ا

 .مع اجلمهور
                                                             

 057(، ص. 0980)جاكرتا: غراميديا فستاكا اوتام، KamusLingustik،حارديوريت كريدلكسان19
 .79(، ص. 0989زلمد على اخلورل، أساليب تدريس اللغة العربية )رياض: دار العلوم، 20
 (.0000يف مكالة، )جاكرتا :  Diagnosis Kesulitan Belajar Bahasa Arabزلمد مثٌت ح س،21
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 تدريس المفردات و اهدافهاأهميات  -8

ومع ذلك  قد خيتلف خَتاء تعليم اللغات يف معٌت اللغة، ويف أىداف تعليمها.

 . علم اللغة األجنبيةت يفياساس عنصريتفقون على ان تعلم ادلفردات فإهنم 

ان تعليم ادلفردات ال يعن ان الطالب يف تعلمو اللغة الثانية قادر على ترصبتها إذل 

لها، او كان قادرا على ذبديد معناىا يف القواميس وادلعاجم العربية ظلغة األم وإجياد مقابل

معيار الكفائة يف تعليم ادلفردات ىو ان يكون الطالب قادرا على فحسب. بل إن 
استعمال الكلمة ادلناسبة يف ادلكان ادلناسب، حىت يستطيع االتصال بالعربية واإلدلام بعدد 

 00من األمناط والًتاكيب الىت يسيطر عليها، ويستطيع استخدامها جيدا.

مدرس اللغة أال يلجأ إذل  بشكل تدريس ادلفردات جزءا رئيسيا وأول ما جيب على

لغة وسيطة او دبعٌت آخر إذل الًتصبة بل عليو ان ينطلق من بعض األسس الًتبوية اليت 

 :00تساعده على تنمية ادلفردات لدى متعلم اللغة وىي ما يلي
إذا كان الطالب يف ادلستوى األول على ادلعلم أن يقتصد يف ادلفردات اليت  .أ 

فاحلصيلة اللغوية من ادلفردات  ،در ادلستطاعيستعملها وأن يقلل من كالمو ق

عند الطلبة ضئيلة وال فائدة من إغراقهم يف سبل ادلفردات اليت ال يفهمون منها 

 فعليو أن يستعمل من األلفاظ ما يلزم فقط وما حيتاجو يف مهمتو. ،شيئا
                                                             

 . 92(، ص.0998)أوجغ فنداغ: اىكام، مدخل إذل طرق تعليم اللغة األجنبية دلدرسي اللغة العربية" أزىر أرشد "22
 .05عبد الرضبان بن إبراىيم الفوزان "دروس الدوات التدريبة دلعلمى اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا" )مؤسة الوقف اإلسالمى( ص. 23
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فهذا خيلق نوعا من األلفة بُت ادلعلم ،االعتماد على عنصر التمثيل واحلوار .ب 

تعلم كعالفة اجلمهور بادلثل وىذا يساعد على إثارة نوع من االىتمام لدى وادل

 ادلتعلم .
فمثل يقوم ادلعلم بيدء الدرس  ،استخدام الطريقة اليت تناسب ادلستوى التعليمي .ج 

مث بعد ذلك ينطق الكلمة ويكررىا إن لزم األمر مث يطلب من الطلبة  ،حبركة

نهم كتابتها الن الكتابة تكون يف مرحلة وال يطلب م ،بًتديدىا فرديا أو صباعيا

 متقدمة

 وعدم عرض أكثر من كلمة يف أن واحد  ،التدرج من السهل إذل الصعب .د 

استعمال األدوات ادلناسبة لتوضيح ادلفردات اللغوية لدى ادلتعلم وجيب على  .ه 
 .ادلعلم مراعاة ادلستوى الذي يقوم بتدريسو فمثال

أن يفهم الدارس معانيها حُت تعرض لو والغاية من تدريس مفردات اللغة ىي 

 02.ويصبح قادرا على استعماذلا حُت يرغب يف التعبَت عن شيء

 نود أن نذكر بعض األمور الىت قد هتم ادلعلم عند تدريس ادلفردات و أمهها:

وال بد يف  ،يف اخلطوة األوذل أن يقوم ادلدرس بأداء تعليم ادلفردات أو الكلمة .أ 
وىي أن يدأ بإعطاء  ،بسياق استعماذلا للدارسُت تدريس ادلفردات أن يهتم

                                                             

 .80( ص. 0997و إسحاق األمُت "أساسية طريقة التديس والًتبية العميلة لدورات تدريب ادلعلمُت" )ادلنظمات اإلسالمية الًتبية والعلوم والثفافة إسيسسك02
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لكي  ،ادلفردات اليت كثر استعماذلا يف حياتنا اليومية وكذلك ادلفردات األساسية
 05يساطيعوا تركب اجلملة كامال حيت يزداد مهارهتم.

فكرة جيدة تبدأ مع ادلفردات األساسية اليت ال تتغَت معانبها يف تعلم ادلفردات ىو 
مصطلحات القرابة، وأمساء من أجزاء اجلسم، وتاضكائر، األفعال مثل ،بسهولة

 06األساسية و بعض ادلفردات األخرى اليت من السهل على التعلم.
القدر الذى نعلم : يتفاوت اخلرباء يف ربديد القدر ادلناسب من ادلفردات الذى  .ب 

فبعضهم  ينبغي أن نعلمو للدارسُت يف برامج تعليم العربية للناطقُت بلغات أخرى.
كلمة 0000/0500كلمة للمستوى اإلبتدئى. ومن   0000/75يقًتح من .

 07للمستوى ادلتقدم.0500/0000للمستوع ادلتوسط. ومن 
األسر الداللية من ادلستحسن عند تقدًن ادلفردات اجلديدة أن يكون تقدديها يف  .ج 

أسر داللية مًتابطة، فنقدم الكلمات ادلتعلقة بادلدرسة أو الطعام أو السفر. حىت 
يسهل على الدارس نذكرىا و معرفة عالفة كل كلمة بأخواهتا يف احلقل الواحد 

                                                             
 Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Dengan Metode Langsungمنَتالعابيدن.25

""http://munirulabidin.com/index.php?option=com_content&task=view&id=161&Itemid.(02  0007يوين) 
 Pembelajaran Kosa Kata Bahasa“. لسوحرنو0007أغسطس  http://www.umy.ac.id/berita,05.أضبد جانان اسيفاالدين26

Arab”http://nanoazza,wordpress.com(05  0007أغسطس.) 

جامعة أم القرى، معحد اللغة العربية، وحدة البحوث وادلناحج، سلسلة الدراسة يف ادلرجع ىف التعليم اللغة العربية للناطقُت باللغة األخرى، ، رشدي أضبد طعيمة07
 .096ص. التعليم العربية، اجلزء الثاين، 
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حقوال هبا عشرات من الكلمات ومن معا يف الدرس نفسو أو الوقت، ألن ىناك 
 08.اكبَتة من ادلفردات دفعة واحدة غَت ادلعقول أن نقدم أعداد

 أساس إختيار المفردات -3

 :  09ىناك رلموعة من األسس ديكن إجيازىا فيما يلي
،تفضل الكلمة شائعة االستخدام على غَتىا، مادامت متفقة معها (Frequency)التواتر .0

 يف ادلعٌت، مثل : كلمة "السيف"، لتوضيح معٌت كلمة "الصمصام". 
، تفضل الكلمة اليت تستخدم يف أكثر من يلد عريب على (Range)التوزع أو ادلدى  .0

رصيد تلك اليت توجد يف بلد واحد. ومن ادلصادر اليت تفيد يف ىذا، "معجم ال
 .(ISESCO)اللغوي للطفل العريب" أعده ادلنظمة العربية والثقافة والعلوم 

، تفضل الكلمة اليت تكون يف متناول الفرد جيدىا حُت يطلبها، (Availability)ادلتاحة  .0
 واليت تؤدي لو معٌت زلددا. 

نادرة ، تفضل الكلمة ادلألوفة عند األفراد على الكلمة ادلهجورة (Familiarity)األلفة  .2
 االستعمال، مثل: "مشس" و "ذكاء". 

،تفضل الكلمة اليت تغطي عدة رلاالت يف وقت واحد على (Coverage)الشمول  .5
تلك اليت ال زبدم إال حباالت زلدودة. مثل: كلمة "بيت" أفضل من كلمة "منزل" 

                                                             

لطبعة الثانية الًتبية، اإمساعيل ، ناصر مصطفى عبد العزيز، زلتار ظاىر حسُت "مرشد ادلعلم يف تدريس اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا )العريب اخلليج: دلكتب  زلمود08
 89ص.  م( 0980

 ، ص.0000مكاسر : مطبعة جامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية،  طرق تدريس اللغة العربية. أزىر أرشد،29
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بيت اإلبرة  ،بيت اهلل، ألن كلمة "بيت" تغطي عددا أكرب من اجملاالت. مثالو: بيتنا
 بيت القصيد وغَتىا. ،بيت العنكبوت ،)البوصلة(

تفضل الكلمة اليت تشيع حاجة معينة عند التلميذ على تلك الكلمة العامة  ،األمهية .6
 د ال حيتاجها أو حيتاجها قليال.اليت ق

مثل: كلمة "ىاتف" بدال من "التلفون"  ،العربية تفضل الكلمة العربية على غَتىا .7
وكلمة "ادلذياع" بدالمن "الرالراديو" و"احلاسوب اآلرل أو احلاسوب أو الرتاب" 

مثل التلفاز على  ،فادلعربة ،بدالمن "الكومبيوتر". وإن دل توجد كلمة عربية
حلرف فإهنا تكتب با ،وإذا كانت الكلمة األجنبية ال مقابل ذلا يف العربية ،التلفزيون

 00مثل "فيديو". ،العريبّ 
 أساليب وتقنيات التعلم المفردات  -2

األساس التقنيات يف تقدًن ادلواد الدراسية للطالب نوعو متنوعة  ىيطريقة التعلم 
لذلك يف تعلم اللغة العربيةخوصوصا يف استخدامو. و  ااحتياجاهتفوائدة تناسب مع 

ها دون احلاجة إذل أي أدوات اليت دل وطالبت وسائل األساسية اليت ديكن تطبيق ادلفردات
تتم تغطيتها من قبل ادلؤسسات التعليمية اليت تعلم اللغة العربية. ولكن إذا كان ىناك 
وسيلة وسائل اإلعالم ادلالئمة سيكون بالتأكيد أفضل وساىم إذل حد كبَت يف أساليب 

ت )ادلفردات( من وتقنيات التعلم النجاح سيتم طرحها يف ىذه الورقة. يف تعلم ادلفردا

                                                             

 .92(، ص. 0989)رياض: دار العلوم،  أساليب تدريس اللغة العربيةزلمد على اخلورل، 30
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اجلدير بدءا من ادلفردات األساسية اليت ال تتغَت بسهولة، فضال عن شروط القرابة، وأمساء 
من أجزاء اجلسم، والضمائر، واألفعال الرئيسية وبعض ادلفردات األخرى اليت ىي سهلة 

عن -التعلم. الطرق ادلباشرة، وأساليب التقليد واحلفظ عن ظهر قلب، وطريقة مقاربة أورال
، وطريقة التعلم عن طريق استخدام -القواعدة والًتصبة طريقة القرىطريق الفم، وطريقة 

وسائل اإلعالم من البطاقات ادلصورة والدعائم، وكذلك تعلم الغناء أغنية أو العربية. 
وديكن أن يتم ىذا األسلوب مع سلتلف التقنيات اليت ألعاب اللغة، على سبيل ادلثال، عن 

 نة، وإيالء االىتمام لًتتيب احلروف واستخدام القواميس وأكثر من ذلك.طريق ادلقار 
لتعلم من التفاصيل حول مراحل وتقنيات  أوضح أضبد فؤاد أفندي يف مزيد

ت( دات( أو خربة ادلتعلمُت يف ربديد واحلصول على معٌت كلمة )ادلفر داادلفردات )ادلفر 
 00على النحو التارل:

ىي توفَت الفرص للمتعلمُت لالستماع إذل ادلعلم  ادلرحلة األوذلكلمة .استمع   .0
الكلمة ادلنطوقة أو وسائل اإلعالم األخرى، إما بذاهتا أو داخل اجلملة. إذا كان 
يتقن عناصر الصوت للكلمة من قبل ادلتعلم، فإن ادلتعلمُت القادم سيكون قادرا 

 على االستماع بشكل صحيح.
ي الفرصة للطالب ليقول كلمة اليت مت قول كلمة. يف ىذه ادلرحلة، وادلعلم يعط .0

مسعت. يقولون ان كلمات جديدة تساعد األطفال على تذكر كلمة يف وقتا 
 أطول.

                                                             
 98(، ص. 0005)مالنج: مشكات،Metodologi Pengajaran Bahasa Arab، أضبد فوعد افندي31
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ىذه ادلرحلة ادلعلم جيب ذبنب إعطاء معٌت الكلمة للكلمة. احلصول على معٌت  .0
يف الًتصبة للطالب، ألنو عندما يتم ذلك مث لن يكون ىناك اتصال مباشر 

ي دراستها، يف حُت أن معٌت كلمة سوف ينسى بسرعة من قبل باللغة اليت ذبر 
ادلتعلمُت. ىناك العديد من التقنيات اليت ديكن استخدامها من قبل ادلعلمُت 
لتجنب الًتصبة يف احلصول على معٌت كلمة واحدة، وىي عن طريق إعطاء 
السياق، فإن تعريف بسيط، واستخدام الصور/ الصور وادلرادفات )ادلرادفات( 

(، ويظهر الكائن األصلي أو ادلتماثلة، مظاىرة حلركة ادلتضاداتوادلتضادات )
اجلسم والًتصبة كبديل ادلاضي عندما كلمة صعبة حقا أن يكون مفهوما من قبل 

 ادلتعلم.
. بعد أن دير على السمع، ونطق، وفهم معٌت الكلمات الكلمات قراءة .2

يتم إعطاء الطالب الفرصة  )ادلفردات( وجديدة، كتب ادلعلم على السبورة. مث
 لقراءة الكلمة بصوت عال.

كلمة. سيتم ساعد ادلتعلمُت ادلفردات كثَتا عندما سئل لكتابة كلمات ةالباكت .5
جديدة علمت )مسعت، قال: فهم، وقراءة( نظرا خلصائص كلمة ال تزال ماثلة 

 يف أذىان ادلتعلمُت.
جعل اجلملة. ادلرحلة األخَتة من النشاط تعلم ادلفردات ىي استخدام كلمات  .6

جديدة يف اجلملة ىي مثالية، إما شفويا أو كتابيا. حيتاج ادلعلمون إذل أن تكون 
خالقة يف إعطاء األمثلة من اجلمل اليت تتنوع وطلب من الطالب لتقليد. يف 
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نتجة ويف الوقت احلقيقي ذبميع األحكام جيب استخدام الكلمات اليت ىي م
 00حبيث ديكن للطالب فهم واستخدام ما بأنفسهم.

جيب األخذ إجراءات أو خطوات على مدى تعلم ادلفردات ادلعلمُت الذي 
يشَت اللغات األجنبية، خصوصا العربية، على الرغم من أن ليست كل كلمات 

زمن جديدة إذل اإلجراءات واخلطوات. جيب أن تؤخذ أيضا زبصيص عامل ال
يف ىذه احلالة بعُت االعتبار. ولذلك، فمن الضروري القيام اختيار بعض 
الكلمات اليت تعترب الكلمات الصعبة أو يف الواقع ديكن أن تفهم إال بشكل 

 صال وتكييفها وفقا لسياق اخلطاب.جيد وادلعٌت الكلي كلما كان مت

 مهارة الكالمالفصل الثاني: 

 تعريف الكالم -0
 - يتكلم–اسم مصدر من تكلمالعربية دبعىاحلديث وقول واجلملةيف اللغة الكالم 

 بو، سواء كان مفيدا أو غَت مفيد تكلما وكالما، فادلراد بو عن اللغويُت كل ما يلفظ

كل ما يلفظ بو كالم، سواء كان مقصودا ، و  كالما سواء كان مركبا أو غَت مركبيسمى  

 00أو غَت مقصود.

                                                             
 98(، ص. 0005)مالنج: مشكات،Metodologi Pengajaran Bahasa Arab، أضبد فوعد افندي32
 .0502،ص. ، )يوغياكرتا: موليت كاريا غرافيك(فموس العصرأتابك علي وأضبد زىدي زلضر، 33
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على التعبَت الشفوي عن ادلشاعر اإلنسانية وادلوافق أما ادلقصود بلكالم، القدرة 

اإلجتماعية والسياسية واإلقتصادية والثقافية بطريقة أو إبداعية، مع سالمة النطق وحسن 

 اإللقاء.

 أهمية مهارة الكالم -8
ادلهارات األساسية بعد اإلستماع، اليت يسعى الطالب إذل إتقاهنا يف  ىوالكالم 

شتدت احلاجة إذل ىذه ادلهارة يف الفًتة األخَتة، عندما زادت اللغات األجنبية. ولقد ا
أمهية االتصال الشفهي بُت الناس. ومن الضرورة دبكان عند تعليم اللغة العربية، االىتمام 

لغة العربية، وأن باجلانب الشفهي، وىذا ىو االذباه، الذاي نرجو أن يسلكو مدرس ال

ألن العربية لغة اتصال،يفهمها مالبُت الناس  سبكُت الطالب من احلديث بالعربية، جيعل

يف العادل، وال حجة امن يهمل اجلانب الشفهي،ويهتم باجلانب الكتايب، مدعيا أن اللغة 

 العربية الفصيحة ال وجود ذلا، وال أحد يتكلمها. 
وال شك أن التحدث من أىم ألوان النشاط اللغوي للصغار والكبار على السواء. 

الكالم أكثر من الكتابة يف حياهتم، أي أىتهم يتكلمون أكثر مها  فالناس يستخدمون

يكتبون. ومن ىنا ديكن اعتبار الكالم ىو الشكل الرليسي لالتصال اللغوي بالنسية 

لإلنسان. وعلى ذلك ديكن اعتيار الكالم أىم جزء يف ادلمارسة اللغوية واستخدامها يف 

 احلياة اإلنسانية بعد اإلستماع. 
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فا وكلمات مكتوبة، وال صحفا وأورأقا، إمنا ىي يف ادلقام األول و ة حر ليست اللغ

ألفاظ منطوقة، وأصوات مسموعة، مث جاءت احلروف والكلمات، واجلمل والعبارات 

ادلنضودة يف الصحف واألوراق، رموزا تدل على اللغة. زيتعلم ادلرء اللغة أول ما يتعلمها 
اللغة على ىذا النحو مذة من وديارسئة واإلستماع،قة، من حالل احملادأصوانا وألفاظا منطو 

الزمن، مث يتعلمها حرؤفا وكلمات، فيمارس القرائة والكتابة، ولكنو ال ينقطع عن تعلمها 

 02زلادثة واستماعا.

والتعليم احلق ال يكون يف الواقع إال هبذه ادلهارات األربع، واالستماع احملادثة 

ارسُت أولوية احملادثة واالستماع، ألن اللغة يف طبيعتها والقرائة والكتابة، ويؤكد معظم الد

 05وسيلة اتصال بُت الناس من خالل الفظ والصوت، قبل أن تكون وسيلة كتابة باحلرف.
اللغة يف األساس، ىي الكالم، أما الكتابة فهي زلاولة لتمثيل الكالم، والدليل على ذلك 

 06ما يلي.

الكتابة بزمن طويل، حيث ظعرت الكتابة عرف اإلنسان الكالم قبل أن يعرف  (0

 يف فًتة متأخَتة من تاريخ اإلنسان.

                                                             

 (.0)اجلزء  80ة العربية بدمشق )اجمللد( أضبد زياد زلبك "أمهية ادلشافهة يف تعليم اللغة العربية" رللة رلمع اللغ02

 

 (.0)اجلزء  80أضبد زياد زلبك "أمهية ادلشافهة يف تعليم اللغة العربية" رللة رلمع اللغة العربية بدمشق )اجمللد( 05
 .02-00ص إلسالمى(عبد الرضبان بن إبراىيم الفوزان "دروس الدوات التدريبة دلعلمى اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا" )مؤسة الوقف ا06
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يتعلم الطفل الكالم قبل أن يأخذ يف تعلم الكتابة، اليت يبدأ يف تعلمها عند  (0

 دخول ادلدرسة.

صبيع الناس األسوياء، يتحدثون لغاهتم األم بطالقة، ويوجد عدد كبَت من  (0
 . الناس ال يعرفون الكتابة يف لغاهتم

 ىناك بعض اللغات ما زالت منطوقة غَت مكتوبة. (2

% من اانشاط اللغوى 95يرى الباحثون اللغويون )يف معظمهم(ان حوذل  (5

 07يكون نشاطا شفهيا ويشكل التحدث اداة اتصال سريعة بُت األفراد.

 خطوات عملية التحدث  -3
رغبتو إلستثارة ، فقبل أن يتحدث ادلتحدث، البد أن يكون ىناك مثَت يثَت ا .0

الكالم، كأن يعلق ادلتحدث على حديث شخص أمامو، أو كأن تلح على 
ادلتحدث فكرة يريد التعبَت عنها، او كأن ينفعل األديب حبادث بفكرة فَتيد 
التعبَت عنها بقصة او قصيدة او مقال. وىكذا نرى أن البداية التحدث ىي 

 وجود مثَت للتحدث.
دافع للحديث، فإنو يبدأ يف التفكَت  وبعد أن يستثار اإلنسان او يوجد لديو .0

فيها سيقول، فيجمع األفكار ويرتبها، ويرجع إذل مصادر ادلعرفة إذل ادلراجع. 
وادلدرس الواعى ىو الذي يعلم تالميذه أال يتحدث أحدىم إال صبع األفكار 

                                                             
أغسطس  http://taufik-siraj.blogspot.com/0000/00blog-post.html.(05توفيق سَتاج "أمهية الدورة اللغوية يف رفع مهارة الكالم"37

0007.) 
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وادلعارف ادلناسبة للتحدث من مصادرىا مراجعها، مث يرتبها بشكل علمي 
  جاء الكالم أجوافا حاليا من ادلعٌت.ومنطقي مقنع، وإال

الصياغة بعد اإلستثارة، والتفكَت تأتى مرحلة الصياغة اي انتقاء الرموز، اي  .0
األلفاظ والعبارات والًتكيب ادلناسبة حملتوى الكالم ولنوع ادلستمعُت. وانتقاء 
األلفاظ واألسلوب للتعبَت عن األفكار من أىم األمور الىت تفرق بُت ادلتحث 

جليد وادلتحدث الرديء. وادلهم ىنا ىو أن ادلعلم الرشيد ىو الذي يدرب ا
تالميذه على انتفاء ألفاظهم وعباراهتم حبيث تناسب احلال، فالبالغة وراعاة أن 
لكل مقام مقال، والبد أن يدرهبم مقصى احلال، ولكل حال مقتضاه. 

ادلعاين  وللمتحدث البد أن يتعرف على نوعية ادلستمعُت حىت حيتار ذلم
واألفكار ادلناسبة واأللفاظ واألساليب ذلم، وادلناسبة أيضا لنوع ادلعاين واألفكار 

 احملتارة للحديث.
مرحلة النطق، وادلرحلة األخَت ىف عملية الكالم ىي مرحلة النطق، فبالنطق  .2

السليم لأللفاظ ادلختار اليت تعرب عن ادلعاين ادلختارة أيضا بعناية، فالنطق ىو 
ادلظهر اخلارجى لعملية التحدث الىت يراىا ادلستع، حىت ليخيل غليو أهنا عملية 

ا الداخلية السابقة عليها، وىي تتم بطريقة مفاجئة، إلنو دل يرى عملياهت
اإلستثارة والتفكَت والصياغة. وادلدرس الواعى ىو الذي يهتم بتنمية التفكَت 
واختبار ادلعاىن لدى تالميذه قبل اىتمامو بالشكل اخلارجي لعملية التحدث 
وىي النطق. ىكذا أن ادلتحدث اجليد ىو الذي اليتحدث إال إذا كان داع 
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ر فيما سيتحدث بو مث يضع ىذه األفكار يف قوالب للحديث وىو الذي يفك
وصياغات لغوية سلمية وجذاية ويرتب أفكاره بطريقة منطقية مث ينطق نطقا 

 08صحيحا خاليا من األخطاء اللغوية مع الطالقة حسن اإللقاء.
 مجاالت مهارات النطق والكالم -4
 .09نطق األصوات العربية نطقا صحيحا 
 وات ادلتشاهبة سبييزا واضحا مثل : ذ، ز، ظ، اخل.التمييز عند النطق، بُت األص 
  .التمييز عند النطق بُت احلركة القصَتة والطويلة 
  .تأدية أنواع النرب والتنغيم بطريقة مقبولة من متحدثي العربية 
 ).نطق األصوات ادلتجاورة نطقا صحيحا )مثل : ب، م، و، اخل 
  ادلناسبة.التعبَت عن األفكر باستخدام الصيغ النحوية 
 .اخلتيار التعبَتات ادلناسبة للمواقف ادلختلفة 
 .استخدام عبارات اجملاملة والتحية استخداما يف ضوء فعمو للثقافة العربية 
 .استخدام النظام الصحيح لًتاكيب الكلمة العربية عند الكلم 
 .التعبَت عند احلديث، عن توافر ثورة لفظية، سبكنو من اإلختيار الدقيق للكلمة 
 .ترنيب األفكار ترتيبا منطقيا يلمسو السامع 

                                                             

 .050)عمان: دار ادلسَتة( ص. "طريقة تدريس اللغة العربية" على أضبد مدكور 08
 050)عمان: دار ادلسَتة( ص. "طريقة تدريس اللغة العربية" على أضبد مدكور 39
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  التعبَت عن األفكار بالقدر ادلناسب من اللغة، فال ىو بالطويل ادلمل، وال ىو
 بالقصَت ادلخل.

  التحدث بشكل متصل، ومًتابط لفًتات زمنية مقبولة شلا ينبئ عن ثقة بالنفس
 وقدرة على مواجهة اآلخرين.

  دييز التنوين عن غَته من الظواىر.نطق الكلمات ادلنونة نطقا صحيحا 
  استخدام اإلشارات واإلدياءات واحلركة غَت اللفظية استخدام معربا عما يريد

 توصيلة من أفكار.
  التوقف يف فًتات مناسبة عند الكالم، عند ما يريد إعادة ترتيب أفكار، أو توضيح

 20شيء منها، أو مراجعة صياغة بعض ألفاظو.
 امو من حديث استجابة تلقائية ينوع فيها أشكال التعبَت االستجابة دلا يدور أم

 وأمناط الًتكيب، شلا ينبئ عن ربرر من القوالب التقليدية يف الكالم.
  الًتكيز عند الكالم على ادلعٌت وليس على الشكل اللغوي الذي يصوغ فيو ىذا

 ادلعٌت.
  .تغيَت رلري احلديث بكفاءة عند ما يتطلب ادلوقف ذلك 
  اخلَتات الشخصية بطريقة ومناسبة.حكاية 
 .إلقاء خطية قصَتة مكتملة العناصر 
 وربديد أدوار األعضاء ادلشًتكُت فيما -إدراة مناقشة يف موضوع معُت 

                                                             
 098والدكتور زلمد صاحل الشنطي، ادلرجع السابق، ص.  097-096نفس ادلرجع، ص 40
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 .واستخالص النتائج من بُت اآلراء اليت يطرحها األعضاء 
 إدارة حوار تليفوين مع أحد الناطقُت بالعربية.
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 الباب الرابع

 نتائج البحث

 مكاسر اليانج 071لمحة عامة عن المدرسة الثانوية أسعدية رقم الفصل األول: 

 تاريخ إنشاء المدرسة - أ

 070بونتواال مكاسر ىي ادلدرسة األسعدية رقم مركز  ادلدارس اليت تقع ىف إحدى
ية ادلقدسة من الن عنهاوىي فرع من ادلعهد األسعدية سنكان. ىذه ادلدرسة تقف  اليانج

الناظرون اإلجتماع ىف يوم  ءاليانج مكاسر إلنشاء ادلدرسة فعقدباالناظرين للمسجد ق
أيضا يقوم ادلسؤولون عن أدارة شؤون ادلوظفُت  اليومم. وىف ذلك  0970فرباير  0األحد 

ئية أسعدية رقم ادلدرسة اإلبتدابوتسميتها " اليانج 070ىف ادلدرسة الثانوية أسعدية رقم 
الدكتورندس الشيخ احلاج صبيل ضبيد )مراقب األسعدية ىف  توجي اليانج" على 070

 05والية مكاسر وحولو ىف ذلك الوقت( الذي حيضر ىف ذلك اإلجتماع. ىف يوم اإلثنُت 
شخصا وأثناء  00وتقبل الطالب أقل من تفتحهذه ادلدرسة وكانتم، 0970فرباير 

 20.اليانجوجودىم ىف ادلسجد قباء 

                                                             

 Pengelolaan Perguruan Islam As‟adiyah No.170 Layang dalam Pengembangan Potensi Kaderرئيس، 20

Da‟I di Kecamatan Bontoala Kota Makassar, Skripsi (Fakultas Dakwah IAIN Alauddin Makassar, 2000),  .ص
25 . 
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 م اليت إفتتح ناظر 0970فرباير  0يخ ة رمسيا ىف تار إنشاء ادلدرسةاألسعدي
مع حفلة مولد النيب  تعقداألسعدية سنكان يعٍت الشيخ احلاج زلمد يونس مرتان اليت 

ىا عمدة قباء اليانج اليت حضر ادلصطفى زلمد صلى اهلل عليو وسلم ىف ساحة مسجد ال
 مكاسر وقسم الدينية مكاسر والنافذون احمللي.

وأصبحت مؤسسة  ينال القرارم مسجد القباء ىو  0970ديسمرب  02ىف التاريخ 
وىذه ادلؤسسة ىي شريكة مدرسة األسعدية ىف رعاية وأدارة  اليانجمسجد القباء 
 070ادلدرسة األسعدية رقم  ناظرو 0970إبريل  05ية. وىف التاريخ ادلدرسةاألسعد

مًتا مربعا من  008مدى  029للحصول على ادلوقع ىف شارع تينمبو ىف ادلمر   اليانج
، وعلى ىذا األساس يقومو الناظرون عمارة اليت 0085السخية ر.أ ديبونغورو فَتبونديج 

 20تتألف منأ عمدة خشبية وجدران غاماجا.
وضع احلجر األول دلبٍت من طابقُت للشيخ احلاج  0980يونيو  08ىف التاريخ 

ادلسلمُت وادلسلمات فبناء رلمد نور وذلك بفضل ادلساعدة من احلكومة والسخيات و 
غرف  6اليت تتكون من  0986أسعدية ديكن إكماذلا ىف بداية العام الثانوية ادلدرسة

يوليو  0 سنة ىف التاريخ 06التعلم ومكتب واحد ومكتبة واحدة. بعد ادلشي أقل من 
فتح ادلدرسة الثانوية أسعدية الذي الياصل 070ادلدرسةاألسعدية رقم  م، ناظرو 0989

                                                             

 Wawancara tanggal 1 Maret 2013 diناظر ادلدرسة الثانوية األسعدية اليانج مكاسر( /الدكتورندس احلاج صبال الدين )مشرف20

Makassar, رئيس ىف ،Evaluasi Pelaksanaan Manajemen Pendidikan di Madrasah Tsanawiyah As‟adiyah No. 170 

Layang Kota Makassar (Tesis, Magister Pengkajian Islam Program Pascasarjana Universitas Muslim 

Indonesia Makassar 2013),  .26ص  . 
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ادلدرسة العالية أسعدية  تحتفتا 0990يوليو  0 باجليد حىت اآلن مث ىف التاريخ تسَت
مرة روضة األطفال تحتفتا 0992أكتوبر  9الذي تسَت باجليد أيضا حىت اآلن وىف التاريخ 

 20مكاسر. اليانج 070أسعدية رقم 
بادلوّحد معارف الدينية ومعارف العامة  اجلودةوتسعي ىذه ادلدرسة خللق اإلنسان 

من اخلرجيات لديهم معرفة بطريقة متوازنة بنظام التعليم الرمسي واخللقة وادلهارة لذلك نتوقع 
عامة بطريقة متوازنة الرؤى اإلسالمية والقدرة على شلارسة القيم اإلسالمية ىف دينية ومعرفة 

 ادلستقبل بُت الناس.  ىف العيش على قدرةاحلياة اليومية وادلهارات حىت لديهم 
فأمل اجملتمع ىف بونتواال ىف زلاولة  اليانج 070مع وجود ادلدرسةاألسعدية رقم 

تعليم لتنمية إمكانيات ادلوارد البشرية خصوصا ىف رلال التعليم الدينية وعموما ىف الا
 العامة.

 مكاسر اليانج 071أحوال المدرسة الثانوية أسعدية رقم  - ب

 مكاسر اليانج 070 م: ادلدرسة الثانوية أسعدية رق  ادلدرسةاإلسم 
 000070700006:   رقم ادلدرسة

قرية  0600967( 0200، ىاتف )00رقم  028: شارع تينمبو   عنوان
  90052بونتواال مكاسر، رموز الربيدية  مركز، اليانج

                                                             
 Wawancara tanggal 1 Maret 2013 diدرسة الثانوية األسعدية اليانج مكاسر( ناظر ادل/الدكتورندس احلاج صبال الدين )مشرف20

Makassar, رئيس ىف ،Evaluasi Pelaksanaan Manajemen Pendidikan di Madrasah Tsanawiyah As‟adiyah No. 170 

Layang Kota Makassar (Tesis, Magister Pengkajian Islam Program Pascasarjana Universitas Muslim 

Indonesia Makassar 2013),  .26ص  . 



46 
 

 
 

 : بلد  حالة ادلدرسة
 0989يوليو  0:   سنة األسسية
 زلمد يسري، س.ف د. إ:   رئيس ادلدرسة

 0جدول 
 مكاسر: اليانج 070أوضاع ادلدرسُت ىف ادلدرسة الثانوية أسعدية رقم 

 الدرس المعلم المنصب األسماء رقم

 رئيس ادلدرسة زلمد يسري، س. ف د.إ 0
اللغة العربية، تاريخ 

 األسعدية

 رئيس إيرك، س. أ غ، م أ 0
نائب رئيس 

 ادلدرسة
 الفقو

 أمينة الصندوق ذكية، س. أ غاحلاجة نور  0
القرآن واحلديث، 

 الًتبّية الوطنّية
 اللغة اإلصللزية رئيسة ادلكتبة مايانيت، س. ف د 2
 علم الطبيع رئيسة ادلعمل سيت صليحة، س ت 5

6 
 

 ديل الدين، م أع
وسائل 

واخلزائن، قسم 
 العام

 
 اللغة اإلندونيسية



47 
 

 
 

 إسنُت سؤردي، س. س إ 7
إدارة، معمل 

 احلاسب
 ت إ ك

 روسديانو، س. ف د 8
قسم منهج 

 التعليم
 مقدمة النفس

 _ قسم الطالب احلاج تسليم، م. ف د 9

 ورل الفصل عبد الباشر، س. ح إ 00
العقيدة واألخالق، 

 الدعوة

 ادلعلم زلمد رفيق، س. أ غ 00
تاريخ الثقافة 

 اإلسالمية
 علم الرياضية ادلعلمة ىرتيٍت، س. ف د 00
 اللغة اإلندونيسية ادلعلمة مارلياه ك، س س، م. ف د 00
 علم اإلجتماع ادلعلمة آنيتا تونرانا، س ه. إ 02
 اللغة العربية ادلعلم صرب الدين، س. ف د. إ 05
 اللغة اإلصللزية ورل الفصل إمام فضيلة م، س. ف د 06
 س ب ك ادلعلمة ساريبايت، س. ف د 07

 الفصل ورل يسرا عزيز، س. ف د. إ 08
الًتبّية الوطنّية، أىل 

 السنة واجلماعة
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 مكاسر اليانج 070ادلصدر: إدارة ادلدرسة الثانوية أسعدية رقم 

 0جدول 
 :فهي مكاسر اليانج 070أما الوسائل ادلتوفرة ىف ادلدرسة الثانوية أسعدية رقم 

 البيان المجموع الغرف رقم
 جيدة 6 الفصول 0
 جيدة 0 غرفة رئيس ادلدرسة 0
 جيدة 0 غرفة نائب رئيس ادلدرسة 0
 جيدة 0 غرفة ادلدرسُت 2
 جيدة 0 غرفة اإلدارة 5
 كامل 0 معمل الطبيع 6
 كامل 0 معمل احلاسب 7
 جيدة 0 ادلكتبة 8
 جيدة 0 غرفة اإلرشاد واإلستشارة  9
 كاملة 0 غرفة الصحية الطالب 00
 جيد 0 ضبّام ادلدرسُت 00
 جيد 0 ضبّام الطالب 00
 جيدة 2 أدوات الرياضة 00
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 جيدة 08 احلاسوب 02
 جيد 0 طّباع 05
 جيد 0 العرض 06
 جيدة 0 آلة التصوير 07
 جيد 0 ادلصلى /ادلسجد 08

 مكاسر اليانج 070ادلصدر: إدارة ادلدرسة الثانوية أسعدية رقم 

 0جدول 
 مكاسر اليانج 070أحوال التالميذ ىف ادلدرسة الثانوية أسعدية رقم 

 الحاصل الجنس الفصل رقم
 أنثى ذكر

0 
0 
0 

 . أالفصل السابع
 . بالفصل السابع

 الفصل الثامن
 الفصل التاسع

00 
05 
06 
09 

00 
00 
05 
06 

05 
05 
00 
25 

 006 50 70 احلاصل
 مكاسر اليانج 070ادلصدر: إدارة ادلدرسة الثانوية أسعدية رقم 
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بُت الباحثة تمكاسر فال  اليانج 070أما الطالب ىف ادلدرسة الثانوية أسعدية رقم 
الباحثة عليهم بالبحث العلمي وىم الطالب الذين  تأمساء كّلهم إاّل الطالب الذين قام

 يدرسون ىف الفصل السابع. وأمسائهم موجودة ىف القائمة التالية.

 2جدول 
 مكاسر اليانج 070سة الثانوية أسعدية رقم بادلدر  . أأحوال طالب الفصل السابع

 الجنس األسماء رقم
 ذكر أندي أضبد رحيان 0
 أنثى أسنَتة 0
 ذكر أضبد فوزن اهلل 0
 ذكر أصرول أسحاري 2
 ذكر بالل زلمد يسَت 5
 أنثى دوي سرتيك 6
 أنثى فحريسة 7
 أنثى خليفة النساء ي 8
 ذكر زلمد رحيان 9
 ذكر زلمد أنج صاحلُت 00
 ذكر زلمد إرفان 00
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 ذكر زلمد رضوان أفندي 00
 ذكر مسلمُت 00
 أنثى نور آفية 02
 أنثى نور فضيلة 05
 أنثى نور حكمة ب 06
 أنثى نور أليسة 07
 أنثى نور فائدة ساري 08
 أنثى فطري رمضان 09
 ذكر رضبن 00
 ذكر سلدي 00
 أنثى سينر مكسُت 00
 أنثى سري رليان 00

 اليانج 070كشف احلضور ىف الفصل السابع بادلدرسة الثانوية أسعدية رقم ادلصدر:  
 مكاسر
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 5 جدول
 مكاسر اليانج 070بادلدرسة الثانوية أسعدية رقم  . بأحوال طالب الفصل السابع

 الجنس األسماء رقم
 ذكر أدي رأنسى 0
 أنثى عائشة أفيفة 0
 ذكر أرجان أمسون 0
 ذكر إبراىمأرول مالك  2
 ذكر بيمر نوفل ر 5
 ذكر فخري أنور 6
 أنثى فاطمة الزىرة 7
 ذكر غيلج شحفطرى 8
 ذكر زلمد رضوان ج أ 9
 ذكر زلمد عارف 00
 ذكر زلمد سندي سفطرى 00
 ذكر نور زلمد 00
 ذكر رلادد اهلل إسالم 00
 أنثى موتية أبريلية إسحاق 02
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 أنثى نور عائشة 05
 ذكر رزقينور عادل  06
 أنثى نور فضيلة ب 07
 أنثى وحيوين توفيد 08
 أنثى نور حكمة 09
 أنثى نور العاطفة 00
 ذكر رضبة 00
 أنثى رفكة صلية 00
 أنثى سري رلُت 00

 اليانج 070كشف احلضور ىف الفصل السابع بادلدرسة الثانوية أسعدية رقم ادلصدر:  
 مكاسر

أنشطة إعطاء المفردات العربية لرفع مهارة الكالم لدى تالميذ  فعاليةالفصل الثاني: 
 مكاسر اليانج 071بالمدرسة الثانوية أسعديةرقم الفصل السابع

الفصل السابعبادلدرسة الثانوية بناء على ادلواد احملصول عليها من نتائج البحث يف 
بة داخل اجلدول لبيان مكتو ، فتقدم الباحثة مواد أولىمكاسر اليانج 070أسعدية رقم 

وتبسيط ادلواد اليت صدر من أجلها التالميذ والتلميذات. بناء على نتائج االمتحانُت 
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وجدت الباحثة ادلواد الواضحة كما توجد ادلبدئي والنهائي عند اجملموعُت اجملرب وادلراقب ف
 ىف القائمة اآلتية. 

 6جدول 
بادلدرسة الثانوية موع اجملرب واجملموع ادلراقب نتائج االمتحان ادلبدئي واالمتحان النهائي اجمل

 مكاسر اليانج 070أسعدية رقم 

 المستجيبون الرقم

المجموع 
 المجرب

المجموع 
 المراقب

 النهائي ادلبدئي النهائي ادلبدئي

 50 50 75 57 ادلستجيب األول 0

 75 70 80 70 ادلستجيب الثاين 0

 70 60 80 55 ادلستجيب الثالث 0

 75 60 70 60 ادلستجيب الرابع 2

 70 60 85 60 ادلستجيب اخلامس 5
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 80 65 82 70 ادلستجيب السادس 6

 77 70 78 60 ادلستجيب السابع 7

 70 50 95 75 ادلستجيب الثامن 8

 70 60 82 70 ادلستجيب التاسع 9

 60 60 80 58 ادلستجيب العاشر 00

 70 65 97 70 ادلستجيب احلادي عشر  00

 60 60 95 70 ادلستجيب الثاين عشر 00

 88 75 90 67 ادلستجيب الثالث عشر 00

 80 77 90 65 ادلستجيب الرابع عشر 02

 70 65 95 65 ادلستجيب اخلامس عشر 05

 75 70 89 68 ادلستجيب السادس عشر 06
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 80 67 90 65 عشرالسابع  ادلستجيب 07

 60 50 80 55 عشرالثامن  ادلستجيب 08

 70 55 85 50 التاسع عشر ادلستجيب 09

 75 68 90 72 العشرون ادلستجيب 00

 60 50 95 77 احلادى والعشرون ادلستجيب 00

 60 50 88 56 العشرونو الثاني ادلستجيب 00

 78 60 80 50 العشرونو الثالثادلستجيب 00

    = 

1574 

   = 

1891 

   = 

1511 
   = 

1157 

 0275عليها، فمجموع نتائج امتحان اجملموع اجملرب ادلبدئي بناء على ادلواد احملصول 
عند  0200، أما تالميذ اجملموع ادلراقب فحصلوا على 0986ونتائج امتحاهنم النهائي 

 عند االمتحان النهائي. 0627االمتحان ادلبدئي و 
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 7جدول 

 النسبة ادلائوية

 نتائج امتحاين اجملموع اجملرب ادلبدئي والنهائي

 فاصلة المرتبات الرقم
االمتحان 
 المبدئي

 االمتحان النهائي

F % F % 

28% 9 - - 000 – 86 شلتاز .0  
28% 00 00% 7 85 – 70 جيد جدا .0  
50% 00 70 – 56 جيد .0  0 %2  

 - - 07% 2 55 – 20 مقبول .2

 - - - - 20 – 06 راسب .5

 000% 00 000 % 00 مجموع
 00رأينا أن رلموع العينة النموذجية عند اجملموع اجملرب بناء على ادلواد السابقة 

، 00%"جيد جدا"  ،نفرا حيث أن نتائج مائوية االمتحان ادلبدئي لدى التالميذ دبرتب
وأما نتائجهم عند االمتحان النهائي دلرتب  2%، ودبرتب "مقبول"00%ودبرتب "جيد" 

 .2%، ودبرتب "جيد" 28%، ودبرتب "جيد جدا" 28%"شلتاز" 
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 8جدول 

 النسبة ادلائوية

 نتائج امتحاين اجملموع ادلراقب ادلبدئي والنهائي

 فاصلة المرتبات الرقم
االمتحان 
 المبدئي

 االمتحان النهائي

F % F % 

2% 0 - - 000 – 86 شلتاز .0  
28% 00 00% 0 85 – 70 جيد جدا .0  
60% 02 70 – 56 جيد .0  00 %22  

 2% 0 06% 6 55 – 20 مقبول .2

 - - - - 20 – 06 راسب .5

 000% 00 000 % 00 مجموع
 00بناء على ادلواد السابقة رأينا أن رلموع العينة النموذجية عند اجملموع ادلراقب 

دبرتب "جيد 2%نفرا حيث أن نتائج مائوية االمتحان ادلبدئي لدى التالميذ دبرتب "شلتاز" 
. وأما نتائجهم عند االمتحان 06%، ودبرتب "مقبول" 60%، ودبرتب "جيد" 00%جدا" 

 . 2%، ودبرتب "مقبول" 22%، ودبرتب "جيد" 28%النهائي دلرتب "جيد جدا" 
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دبناسبة نتائج ىذا البحث نرى أن فعالية أنشطة إعطاء ادلفردات عامل من عوامل  
إعطاء ادلفردات لرفع مؤيدة لرفع مهارة الكالم لدى التالميذ. إضافة إذل فعالية أنشطة 

مهارة الكالم لدى التالميذ لقد أثرت كذلك يف أنشطة التالميذ. ىذه كما تتمثل يف 
العملية التعليمية حيث أن اجملموع اجملرب أكثر وأكرب من اجملموع ادلراقب فعال ونشاطا. 
تالميذ اجملموع اجملرب يهتمون أكرب من اىتمام اجملموع ادلراقب بشروح ادلدرس، 

 تفهمون كثَتا، ويقدمون اآلراء ويناقش بعضهم بعضا عند ادلناقشة اللغوية.ويس
اخلطوة اآلتية تعيُت معدل الدرجة دلعلومات فعالية أنشطة إعطاء ادلفردات. نتائج 

دلبدئي والنهائي حساب معدل درجات التالميذ ومستوى اضلرافها من نتائج االمتحانُت ا
 باشتخدام الرموز

 اجملربمعدل درجات الفصل  . أ

 االمتحان ادلبدئي .0

    
   
 

 

    
    

  
 

          

 االمتحان النهائي .0
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 معدل درجات الفصل ادلراقب . ب

 االمتحان ادلبدئي .0

    
   
 

 

    
    

  
 

          

 االمتحان النهائي .0

    
   
 

 

    
    

  
 

           

بناء على معدل درجات نتائج تعلم اللغة العربية لدى تالميذ الفصل 
فنرى أن نتائج االمتحان ادلبدئي  مكاسر اليانج 070السابعبادلدرسة الثانوية أسعدية رقم 

. 82،02ونتائجهم عند االمتحان النهائي ىي  72،27لدى تالميذ الفصل اجملرب ىي 
ونتائجهم عند  60،80الفصل ادلراقب ىي أما نتائج االمتحان ادلبدئي لدى تالميذ 

. دبناسبة التنويع الوصفي لنتائج امتحان التالميذ، فنوافق 70،60االمتحان النهائي ىي 
 ( كما يلي:PAPجدول تقييم مرجع ادلقياس )
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 7جدول 

 (PAPجدول تقييم مرجع ادلقياس )

 الرقم مرتبات درجة فهم المواد
 .0 شلتاز 000 – 86
 .0 جيدجدا 85 – 70
 .0 جيد 70 – 56
 .2 وسط 55 – 20
 .5 ضعيف 20 – 06

 070الثانوية أسعدية رقم بناء على جدول تقييم ادلرجع ادلستخدم يف ادلدرسة 
، فيمكن النظر إذل أن نتائج الدراسة من معدل درجات الفصل اجملرب ىي مكاسر اليانج

من معدل درجات الفصل  "، أما نتائج الدراسةجيدجداوتكون يف مرتبة " 82،02
 وتكون يف مرتبة "جيد". 70،60ادلراقب ىي 

فاخلطوة اآلتية ىي تعيُت مستوى القيم ويليو تعيُت مستوى االضلراف باستخدام 
 الرموز كما يلي:

 مستوى القيم .0

 اجملموع اجملرب -
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    =    
 -
(   )

 

  
       =    

 - 
(   )

 

 
 

 = 96011 –
(    ) 

  
  = 172596 – 

(    ) 

  
  

 = 96011 – 
       

  
   = 172596– 

       

  
 

 = 96011 – 94592,391   =172596– 171486,783 

 = 1418,609    = 1109,217 

 اجملموع ادلراقب -

    =    
 -
(   )

 

  
       =    

 - 
(   )

 

  
 

 = 89396 – 
(    ) 

  
= 119419 – 

(    ) 

  
 

 = 89396 – 
       

  
   = 119419 – 

       

  
 

 = 89396 – 87916,695   = 119419 – 117939,522 

 = 1479,305    = 1479,478 
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 مستوى االضلراف .0

 اجملموع اجملرب -

        = √
   

   
       = √

   

   
 

 = √
        

    
= √

        

    
 

 = √
        

  
= √

        

  
 

 = √          = √       

=8,030    = 7,100 

 اجملموع ادلراقب -

        = √
   

   
            = √

   

   
 

 = √
        

    
= √

        

    
 

 = √
        

  
= √

        

  
 

 = √          = √       

 = 8,20006098     = 8,20054876 

= 8,200     = 8,200 

       

 " بالرموز كما يلي:uji tويف ذبربة الفروض يقام هبا استخدام "
 

t      = 

 
  
   
 
  

√
          
          

(
 

  
  
 

  
)
 

        = 
           

√
                 

       
(
 

  
  
 

  
)
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        = 
     

√
        

  
(
 

  
)
 

        =       
     

√
        

  
(     )

 

        =       
     

√(      )(     )
 

         =      
     

√     
 

     =      
     

     
 

         =      6,551 

ىي        " حيصل عليها قيمة uji tنتائج ذبربة الفروض اليت قيم هبا استخدام "
 .07072: ىيdk=22مع      على رتبة معٌت        ، أما قيمة6،550

 مقبولة وىي  ، فإن        من  أصغر       نتائج ىذا التحليل يدل على أن إذا 
ت العربية إعطاء ادلفرداأنشطة. ونستنتج أن مردودة   مقبولة و  (. ولذا 2,074 6,551)

اليانج  070مهارة الكالم لدىتالميذ الفصل السابع بادلدرسة الثانوية أسعدية رقم رفع فعالل
 مكاسر.
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 الباب الخامس

 الخاتمة

 الخالصاتالفصل األول: 

لدى  مهارة الكالم رفعلة يأنشطة إعطاء ادلفردات العربفعالية بعد أن سردت الباحثة عن 

اليانج مكاسر فيمكن أن  070الفصل السابع بادلدرسة الثانوية أسعدية رقم  تالميذ
 تسحب اخلالصات أن: 

الفصل  تالميذإعطاء ادلفردات العربية نشطةقبألنتائج طالب الفصل السابع  .0

 درجةتكون ىف  اليانج مكاسر 070السابع بادلدرسة الثانوية أسعدية رقم 

 ".جيد"

الفصل  تالميذإعطاء ادلفردات العربية أنشطةبعد نتائج طالب الفصل السابع  .0
 درجةتكون ىف  اليانج مكاسر 070السابع بادلدرسة الثانوية أسعدية رقم 

 ".شلتاز"

الفصل السابع  لدى تالميذ مهارة الكالم رفعلفعاللو  ةيأنشطة إعطاء ادلفردات العرب .0

 اليانج مكاسر 070بادلدرسة الثانوية أسعدية رقم 
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 االقترحاتالفصل الثاني: 

 بناء على نتائج البحث، فقدمت الباحثة ادلقًتحات فيما يلي:
من ادلتوقع، حضور ىذه الرسالة العلمية يستطيع أن يساعد ادلدرسُت على تنمية  .0

 مهارة الطالب ىف تدريس اللغة العربية.    

نرجو ذلذه الرسالة العلمية منفعة هتتم دبا ربتاج إليو ادلدرسة لإلرتقاد جبودة درجة  .0

 عربية. تعليم الطالب، عامة ىف كل ادلواد الدراسية وخاصة ىف مادة اللغة ال
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 المراجع

)أوجغ فنداغ: مدخل إذل طرق تعليم اللغة األجنبية دلدرسي اللغة العربية" " .أزىر، أرشد
 .(0998اىكام، 

"مرشد ادلعلم يف تدريس ناصر مصطفى عبد العزيز، زلتار ظاىر حسُت  .إمساعيل،زلمود
 0980)العريب اخلليج: دلكتب الًتبية، الطبعة الثانية  اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا

 م(.

 "أساسية طريقة التديس والًتبية العميلة لدورات تدريب ادلعلمُت".إسحاق ،األمُت
 (.0997)ادلنظمات اإلسالمية الًتبية والعلوم والثفافة إسيسسكو 

ادثة لدى تالميذ "فعالية تطبيق الطريقة ادلباشرة يف رفع مستوى كفاءة احمل.احلكيم،عزيز
الصف الثاتى عشر بادلدرسة العالية دلعهد سلطان حسن الدين يف مديرية باجنج 

)رسالة سرجانا، كلية الًتبية و شؤون التدريس جبامعة عالءالدين  والية غووا"
 .(0050االسالمية احلكومية، مكاسر، 

 .(0989)رياض: دار العلوم،  أساليب تدريس اللغة العربية.علىزلمد اخلورل، 
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