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أدناه بتمام الوعي أن ىذه الرسالة ىي نتيجة من  ةاملوقع ةالباحث تصرح 
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 تمهيديةكلمة 
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

العزيز الغفار ومكور الليل على النهار تذكرة احلمد هلل الواحد القهار 
، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني سيدنا ألويل القلوب واألبصارا

 حممد وعلى آلو وأصحابو ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين، أما بعد.وحبيبنا 
نعما كثرية وتوفيقا  يهاالذي قد أنعم علفالكاتبة تشكر اهلل شكرا جزيال، 

وىداية ومعرفة وفهما حىت متكنت إلهناء كتابة ىذه الرسالة العلمية البسيطة  
سالمية يف  ة اإلكشرط من الشروط املطلوبة للحصول على درجة سرجانا الًتبي

اإلسالمية احلكومية  عالءالدينجامعة اللغة العربية  تدريس ًتبية قسمالكلية 
 مكاسر.

 بفضل لكن الرسالة ىذه كتابة يف كثرية مشكالت الباحثة واجهت لقد
 ان حىت معاجلتها يف الباحثة استطاعت ذة واألصحاببعض األسات خدمةو  اهلل

 على جلزيل الشكرا تقدم أن الباحثة وّدت ولذا. كاملة الرسالة ىذه كتابة هتت
 :منهم املشجعني و املشرفني و املساعدين ىؤالء

حاجة أم " واألم "حممد علي تفالكرميني العزيزين احملبوبني، األب " والديّ  .1
اللذين قد ربياين تربية حسنة صاحلة منذ  "امحد حتطوي".واألخ، امينة"

صغري إىل سّن الرشد وساعداين بقدر طاقتهما على إمتام دراسيت وأسأل اهلل 
 أن ميد يف عمرمها وأن يرزق هلما الصحة والعافية ويهديهما صراطا سويا.



 ه
 

األستاذ الدكتور احلج. مسافر ببابري., م.س.إ مدير جبامعة عالء الدين  .2
 مية مكاسر ونوابو. اإلسالمية احلكو 

 الدكتورغ. عميد كلية الًتبية ونوابو .س.، م.أ.الدكتور احلاج حممد أمرى، ل .3
مالك  اة، والدكتورة مشكنائب العميد األول.غ.م.أ موليونو داموفوليـئ،

الدكتور احلاج شهر الدين األستاذ ، و ةة العميد الثانينائبإ. .إبراىم، م.س
العميد الثالث، الذين قد بذلوا جهودىم وأفكارىم  نائب.د.عثمان، م.ف

 اإلسالمية احلكومية مكاسر. عالءالدينيف توجيو كلية الًتبية جبامعة 
اللغة العربية يف كلية الًتبية الذي تدريس رئيس قسم .إ. اكا، م.حتمحالدكتور  .4

 ساعدين بتقدمي بعض املواد املتعلقة هبذه الرسالة.
اللغة تدريس سكرترية قسم م.فد.  س.أغ.، خالق،الدكتورة سىت عائشة  .5

 العربية يف كلية الًتبية اليت ساعدتين بتقدمي بعض املواد املتعلقة هبذه الرسالة.
كما ان احملاضرة واملشرفة دائما .أ.م،سماعمرة ق ةاحلاج ةالدكتور  ةاألستاذ .6

ميكن يعطي الدعم واالىتمام والعاطفة من بداية يؤلف اطروحة إىل احلاضر 
. واألستاذ الدكتور احلج مرجين س.أغ., م أغ. كما حلها بشكل صحيح

املشرف احملاضر دائما يعطي التوجيو والتوجية والتشجيع والروح للباحثني 
    لذلك ميكن حل ىذه االطروحة

ذة واملدرسني الذين بذلوا جهودىم وطاقاهتم يف ترقية ما عندي اتكل األس .7
  ة.دائية إىل املرحلة اجلامعة اإلبتمن أفكار منذ املرحل



 و
 

قسم تدريس اللغة العربية يف كلية مجيع األصدقاء واإلخوان من طالب  .8
الطالب اآلخرين من الكليات األخرى بوجو عام  الًتبية بوجو خاص و

الذين ساعدوين وأعاروين الكتب املتعلقة هبذه الرسالة وأمدوين مبا لديهم من 
 الرسالة.أفكار وآراء يف تأليف ىذه 

تكون هلا منفعة وزيادة  ىذه الرسالة إال أن ةوأخريا إين ال أرجو بعد كتاب
الرسالة, آمني يا رّب  كتابةسأل اهلل التوفيق واهلداية يف  لدى القرّاء, وأ وعونا

 العاملني.
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 تجريد البحث

 سة الحّرية: رئا  الباحثةاسم 

 02022000202:   رقم التسجيل

 قسم اللغة العربية/: كلية التربية وشئون التدريس القسم  /الكلية

بنوع النطق على التالميذ الصف  : ترقية مهارة الكالم عن طريقة التعلم التعاونية الموضوع
 مكاسرالمتوسطة المحمدية  00الثامن في المدرسة 

  

(. يتم اختيار ىذا النهج النوعي ألنو يعتزم فصللل يةعملال رجاا ىذا النوع من البحوث البحث عمل فئة )اإل
وكان موضوع ىذا البحث تلميذا من . أو املنظور ةتعلم التعاونيال طايقةمع  تالميذىذا البحث لفهم ظاىاة تعلم 

نساء. وجياي  9ررجال و  21شخصا من  12احملمدية مكاسا وعددىم  املتوسطة 21يف املدرسة الصف الثامن 
مبا يصل إىل ثالث ماات والدورة الثانية اليت  االضطالع هبذا االرجااء البحثي يف دورتني. وقد نفذت الدورة االوىل

يت مت مجعها يف نفذت أيضا ثالث ماات. يتم مجع البيانات باستخدام نتائج االختبار للدراسة واملالحظة. البيانات ال
 التحليل باستخدام التحليل النوعي.

الكالم عن طايقة التعلم التعاونية بنوع عن النطق يف ن مهارات كلمو وأظهات النتائج ان التالميذ الذين يت
 املتزايدة للتالميذ الناطقني منالكالم وميكن النظا إىل املهارات . الصف الثامناملتوسطة احملمدية مكاسا  21املدرسة 

يف املائة وتكون علي مؤىالت  ٪6..6 ملتوسط القيمة بنسبو مئوية قدرىاايف الدورة االويل  القيمة املتوسطة لالقتناء
٪يف املائة ودخلت الفئة العليا. علي نشاط املعلم 7..4الورجود. ويف حني حدثت زيادة يف الدورة الثانية لتصل إىل 

وتندرج ة مثل يف حني ان نشاط املعلم يف الدورة الثانية حدثت زيادة كبر ال تزال ال تنفذ النشاط األ يف الدورة االوىل
 يف ىذه الفئة.
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 الباب األول

 المقدمة

 خلفية المشكالت .أ 

ألن  ىو مهارات الكالممن جوانب اللغة اليت ينبغي أن يلم هبا التالميذ 
. مهارات التكالم ليس مهارة اليت ديكن أن ترث 1اؼبهارات األخرى  تساعد وعدىم

وراثية على الرغم من أن أساسا وبطبيعة اغبال ديكن أن يتكلم كل البشر. ومع 
 تتطلب مهارات الكالم اؼبمارسة وإحاطة إعالمية مكثفة. ذلك رظبيا

كالمو سوف تكون أكثر يسهل   كالمالذين لديهم جيدة مهارات ال التالميذ
ؼبشكلة اغبقيقية ليست صبيع التالميذ لديهم القدرة فهمها من قبل اؼبستمع. ولكن ا

 .مبكرا بقدر اإلمكان كالمجيدة ولذلك ينبغي بناء مهارات الللكالم 
ؽبذه اؼبهارات ذات صلة مباشرة  كالممهارات ال تالميذجيب أن يتقن كل ال

عالية يف أعقاب  تالميذيف اؼبدرسة. يتحدد قباح ال تالميذبالعملية برمتها من تعلم 
الذين ال يستطيعون  تالميذعملية التعلم سبكُت القدرة على الكالم. يدرس ال

متابعة األنشطة يف صبيع  بشكل جيد وحقًا سوف جيدون صعوبة يف كالمالت
 .اؼبواضيع

                                                           
  2008باندونج: ، Membaca sebagai keterampilan berbahasaتارجيان,1
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وؿبتوى القلب( من عام تشكل مذكرة النوايا )أفكار واألفكار  بشكل تكالم
شخص إىل شخص آخر باستخدام اللغة احملكية حيث ديكن فهم اؼبعٍت باآلخرين. 

مثل حديث ىامش  2فهم على وجو التحديد اليت أعرب عنها العديد من اػبرباء.
ات أو الكلمات للتعبَت عن الدول فضال عن التعبَت عن األصو  ىو القدرة على نطق

 3. واؼبشاعر كارواألف نقل األفكار
ال تزال يف وجهة نظر عُت  كالمولكن واقع اغبال يف ؾبال تعلم مهارات ال

واحدة للتعلم أكثر يف الًتكيز على اؼبواد االختبار بطبيعة اغبال دبعٌت إذا كان 
العربية لديهم مهارات  ى اؼبواضيع ليس بالضرورة التالميذعلالتلميذ لو قيمة عالية 

جيدة يف الكالم. كتأثَت التالميذ سبيل إىل أن تكون خجولة، وأعرب عن عدم ثقتو 
 .يف أي آراء أو األسئلة اليت موجود بالفعل يف ذىن تلميذ

مكاسر أن العديد 12ؿبمدية  يثبت أن يتكالم يف اؼبدرسة اؼبتوسطةكما 
الذين ال ديلكون مهارات ناطقة جيدة وىناك بضعة أشياء تسبب أحد  التالميذمن 

منهم على سبيل اؼبثال التالميذ غَت اؼبعتاد جداً نظراً جملموعة العمل صديق زميل لو 
 ولكن فقط أعطى اؼبعلم اؼبهام الفردية دون أي ردود فعل أو اؼبعاملة باؼبثل.

                                                           
  Teori belajar dan pembelajaran 72 :2002ىريديوزامزين,2
 Membaca sebagai keterampilan berbahasa 15 :2008تارجيان,3
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ضا ال يزال التقليدية جدًا للمعلمُت يستخدمها اؼبدرسون أيطريقة التعلم  و
ثال يف الوقت سبيل إىل إعطاء اؼبزيد من احملاضرات يف تعلم الكالم وعلى سبيل اؼب

 . يف الشكل للرد على األسئلة إال القراءةفقط لتعلم مهارات الكالم
للتالميذ، اؼبعلم عدم إدارهتا بشكل كامل لتدريب  يف القطار مهارات الكالم

م قباح اذا ذلك؟ ألن اؼبدرسُت ال تستخدم طريقة فعالة للتعلم لدعالتالميذ. ؼب
ألن اللغة العربية الدرس صياغة أو كيفية اإلشارة إىل  التالميذ يف مهارات الكالم

 اغبروف والكلمات إذا كان غَت مناسب فإنو ديكن أن يسبب معٌت خاطئ.
ذ مهارات الكالم ن أجل دعم التالميويف الواقع اؼبعلمُت يف توفَت التعليم م

التعلم التعاوين  طريقةفعالة مثل اؼبعلمُت وينبغي أن تعطي  جيب أن تستخدم طريقة
 يف عملية التعلم حيث أن صبيع التالميذ بنشاط يف عملية التعليم والتعلم.

ألنو إذا مل يكن اغبال مث التالميذ عملية التعليم والتعلم سبيل إىل أن تكون  
ورة نظرية قدمها اؼبعلمُت دون باراكتيك. إىل جانب كسول وسليب ألهنا فقط د

ذلك، أيضا إذا أراد التلميذ أن فسر رأي غالبية التالميذ ال يتكلمون ألن التالميذ 
 اػبوف األسئلة إجابات خاطئة أو تسليم الوحي.

منخفضة، متوسط القيمة فقط يف  كالموكنتيجة لذلك التالميذ مهارات ال
ىو دليل على عدم كفاية التعليم  البفاض مهارات الكالم. 60.35رقام نطاق األ

 والتعلم العملية اليت يتم تطبيق يف الفئة.
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انو عنو استنادًا إىل نتائج تعليلي أعاله كأسلوب كاتب مهتمة إجراء حبث 
 النطق على التالميذ نواعب لكالم عن طريقة التعلم التعاونيةا هاراتم ترقية

 مكاسر.   21المتوسطة المحمدية مدرسة في  الصف الثامن
 مشكلة البحث .ب 

 استناداً إىل اػبلفية اؼبشكلة أعاله يتم وضع اؼبشكلة يف ىذا البحث:

مهارات الكالم  ترقيةتطبيق طريقة التعلم التعاوين يف  كانكيف   .1
 مكاسر؟ 12للتالميذ الصف الثامن  مدرسة متوسطة احملمدية 

اللغة العربية  للجهود اليت يبذؽبا اؼبعلمون يف تدريس كانو كيف   .2
حيث أن التالميذ ديكن أن يكون إشارة من حيث  ويعطي نوع النطق

 النطق والصوت جيدا واغبق؟
 البحث  غرض . ج

 :الغرض من ىذا البحث داً إىل اؼبسائل اؼبذكورة فكاناستنا

النطق ؼبعرفة ترقي مهارات الكالم من خالل التعاونية تعلم بنوع  .1
 احملمدية مكاسر. 12عن طالب الصف الثامن مدرسة متوسطة 

و اعبهود اليت يبذؽبا اؼبعلمون يف تدريس اللغة العربية و يعطي  .2
 نوع النطق 
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 فوائد نتائج البحث  . د

لدراسة ومن اؼبتوقع تقدمي اؼبنافيع على حد سواء نظريًا أو نتائج ىذه ا
 عملياً:

 فوائد النظرية .1
اؼببتكرة اليت تستخدم وسائل اإلعالم صور  إثراء نظريات التعلم

 نوعية عملية التعلم يف الفصول الدراسية. قيةلًت 
 الفوائد العملية .2

نتائج البحوث ديكن أن يساعد ازباذ الفضائل يف للمدرسة  .أ 
صياغة برامج التعليم يف اؼبدارس حيث يتحقق الوصول العادل 

 إىل نوعية التعليم يف اؼبنطقة.
بحوث ديكن مساعدة اؼبعلمُت يف زيادة نتائج الللمعلمُت  .ب 

األنشطة للطالب يف عملية التعلم حيث أن نوعية التعليم ال 
ينظر فقط يف اعبانب اؼبتعلق بالنتيجة ولكن أيضا عملية التفاعل 

 التعليمي.
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للبحثُت و نتائج البحوث ىذه ديكن استخدامها كمواد  .ج 
غَتات اؼبعلومات و تطوير البحوث ذات الصلة ودراسات مع اؼب

 اؼبختلفة.
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 الباب الثاني

 دراسة المكتبيةال

 في المدرسة طريقة التعلم التعاونية بنوع النطق تنفيذ .2

( الذي يهدف للفصلء البحوث )البحوث العملية البحث ىو الفئة إجرا
ثامن مهارات الكالم عن طريقة التعلم التعاونية بنوع النطق الصف ال رقيةإىل ت

سر. موضوع البحث ىو الصف الثامن اكم   احملمدية 12مدرسة متوسطة 
مرأة.  9رجاًل و  12شخصا تضم  21 مدرسة عالية اؼبتوسطة ما يصل إىل

ينفذ ىذا اإلجراء للبحث يف دورتُت. اؼبرحلة األوىل نفذت ما يصل إىل ثالث 
مرات واستمرت يف دورة ثانية اليت قامت أيضا بثالث مرات. ويتم صبع البيانات 

دام نتائج االختبار للدراسة واؼبراقبة. ويتم ربليل البيانات اليت مت صبعها باستخ
 .باستخدام التحليل النوعي

الذين  تالميذدورة ىو ما زال الكثَت من ال النتائج اليت أظهرت أن يف األول
جيدة ينظر إليو من جوانب ـبتلفة من  كالمقادرة على القيام دبهارات ال مل تكن

الباحثُت التقييم اؼبستخدمة دبا يف ذلك جوانب الشجاعة واقًتح استخدام اللغة 
باستخدام التجويد  ةاليت يتم فهمها بسهولة قصة كيلوجيسان بُت الصور 
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ة الصحيح اإلدياءات يف التالميذ وتكالم كثَتون ال تزال يف فئة متوسط
تعاين بالفعل زيادة حيث ال يوجد أي تلميذ  تالميذدورة الومنخفضة. يف الثاين 

متوسط القيمة يف فئة أقل. ترقية مهارات التالميذ الناطقُت يتبُت أيضا من 
الصف  الكالم اؼبهارات ؼبتوسط للتالميذ دورة األوىل تحعلى قيمة ا للحصول

الفئة مدخل يف  ٪60.6رربقدساتوسطة احملمدية مكاؼب 12 اؼبدرسةيف  الثامن 
تندرج يف  ٪70.4بينما يف اغبالة الثانية يكون رفع دورة أي ربقيق  اؼبتوسطة

ىل ال تزال ال تنفذ صبيع الفئة. عن أنشطة اؼبعلمُت يف تدريس الدورة األو 
ولكن يف الثانية دورة تنفذ صبيع األنشطة على الرغم من أن ليس  األنشطة
 األمثل. 

 تعريف التعليم . أ

التغيَت يف شخصية اإلنسان والتغيَت يظهر يف شكل زيادة التعليم عملية 
يف نوعية وكمية من السلوكيات مثل زيادة اؼبهارات اؼبعرفة واؼبواقف والعادات 

 .فهم اؼبهارات عقلية وقدرات أخرى

بشكل مستمر سوف تؤثر يف تشكيل اؼبعرفة  يتكالمتعليم النشاط الذي 
ليت ديكن أن زبضع للتغيَت أو الفهم مهارات وقدرات واعبوانب األخرى ا

 .معظمهم أفضل يف ىذا الصدد خرباء التنمية يطرح مفهوم التعليم
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تعلم بعض الشعور من أعاله فإنو ديكن االستنتاج بأن صبيع األنشطة 
العقلية أو النفسية اليت تتم من قبل شخص إعطاء يرتفع إىل اختالف التغيَتات 

 يف السلوك بُت بعد وقبل الدراسة. 

 راض التعلماغ . ب

يتم تعريف التدريس كمحاولة ػبلق بيئة النظام الذي يسمح حدوث 
عملية التعليم. ىذا نظام البيئة نفسها التعلم يتكون من أو تتأثر دبكونات 
ـبتلفة كل منها سوف تؤثر على بعضها البعض. ىذه اؼبكونات مثل: تعلم 

رسُت والطالب الذين األىداف اؼبراد ربقيقها ىذه اؼبسألة يريد أن تدرس، اؼبد
يلعبون دورًا يف العالقات االجتماعية وخباصة وأنواع األنشطة اؼبضطلع هبا 
واؽبياكل األساسية للتعليم والتعليم اؼبتاحة. زبتلف مكونات اؼبنظومة البيئية اليت 
تؤثر على بعضها البعض يف أحداث التعلم حىت يكون لكل ملف تعريف فريد 

يئة التعليم. ترمي األىداف التعليمية ـبتلفة، وبعبارة ونبذة عن كل نظام معقد ب
أخرى لتحقيق األىداف احملددة للتعليم جيب أن تكون ؿبددة مت إنشاؤىا البيئة 

 نظام التعليم على أي حال. 
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 تعليم اللغة العربية في المدرسة متوسطة  .1
 فهم اللغة العربية  . أ

حدة العربية لغة الو للمسلمُت قد العربية دورًا ىاما جدًا ألن اللغة 
يعترب أيضا اللغة العربية تكون ؿبملة بقيمة  للمسلمُت. وباإلضافة إىل ذلك

  اؼبقدس( وقد كشفت يف ىذه اللغةالتدين كما أن القرآن )كتاب اؼبسلمُت
با إىل جنب مع جن . ومع ذلكةالتصال بُت اهلل وخداموأصبحت وسيلة ل
اللغة العربية قد جديرة مع لغة فباثلة   تصاالت العاؼبية اليومالتنمية يف عصر اإل

كمسلمُت ليس فقط، ولكن أيضا كواحدة من اللغات اليت تستخدم عادة يف 
االتصاالت الدولية. كنتيجة اللغة العربية األكثر اؼبرغوبة اليت ديكن استخالصها 

 من كثَت من الناس يف ـبتلف أكباء العامل.
جديدًا لشعب إندونيسيا. ىذا ويف إندونيسيا اللغة العربية ليست شيئا 

اإلدخال اللغة إىل إندونيسيا قبل األخذ بلغات أجنبية أخرى مثل اؽبولندية 

واالنكليزية والفرنسية واللغات األخرى
4

ديد من إندونيسيا اجملتمع بدراسة الع 
ال سيما يف اؼبدارس اؼبستوى إيبتيدأيية ثناوية عليا حىت على مستوى  العريب

اعبامعات اإلسالمية أساس فًتة طويلة. العربية لتصبح واحدة من اؼبواضيع 
                                                           

-Problematika Pengajaran Bahasa Arab di Indonesia dan Pemecahan Masalahnya, (Alؿبمد مثنا ه.س4

hadlarah)  50-49, الصفحة. 1, رقم 2002يناير سنة 
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العربية ىو أيضا على نطاق  ضافة إىل ذلكإلدارس الدينية. وبااإلجبارية يف اؼب
ات )تعليم األطفال واسع دراسة غَت رظبية يف اؼبدارس الداخلية طمر النفاي

للقرآن( وغَتىا. وىكذا أصبحت اللغة العربية أحد اؼبواضيع ذات األولوية يف 
 .التعليم إلندونيسيا، وال سيما يف الًتبية الدينية

يف  تلميذربية أساسا ؿباولة لتوجيو التعليم دبا يف ذلك تعلم اللغة الع

قا ؼبا متوقعحيث ديكنهم اغبصول على أىداف التعلم وف معملية التعلي
5

. يف 
مثل تالميذ وتعليم اللغة العربية ينبغي أن تويل اىتماما للفروق الفردية لل تنفيذه

قد تفرد كل ذلك ليست مساوية  تلميذألن كل إمكانات وأجهزة االستخبارات
 .لبعضها البعض

 استنادًا إىل نظرية متقدمة ىوارد جاردنر ىناك شبانية من الذكاء البشري
االستخبارات اؼبعروف بالذكاء اؼبتعدد  ويرىا. االستخباراتاليت ديكن تط

والذكاء  الذكاء اؼبكاين الذكاء الرياضي )استخبارات متعددة( الذي يتضمن
الذكاء بُت  االستخبارات حركي االستخبارات الذكاء اؼبوسيقى اؼبنطقي اللغوي

والطبيعة البينية األفراد والذكاء الشخصي
6

. 
                                                           

  ماالنغ:جامعة الدولة اإلسالمية ,)Active Learning dalam Pembelajaran Bahasa Arab, أم ؿبهمدة و أبدل وحب رشد 5
 61(,الصفحة. 2008الصحافة,

  7002،جاكارت.menerapkan keterampilan berbicara di sekolah: توماسآمسًتونغ, مدرسة األبطال 6
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اللغة العربية، تنفيذ نظرية "الذكاء اؼبتعدد" يف التعليم فيما يتعلق بتعليم 
 علومات االستخباراتية اليت زبتلفقادرة على استيعاب ؾبموعة واسعة من اؼب

. تالميذدية يف تعلم اللغة العربية الالفر  تالميذمن اؼبتوقع أن تعزز قدرات ال حيث
علم العربية ضئيلة وجدت الكثَت ت  واقع األمر أن ينظر يف اؼبيدانيف ومع ذلك

حىت أهنا ليست قادرة على تالميذ الشأن الفروق الفردية )االستخبارات( ال
 إيصال الطلبة كبو ربقيق األىداف.

وذكر بريدكامب أن األطفال تزدىر يف صبيع جوانب تنمية جيدة البدين 
والعاطفي واالجتماعي واؼبعريف. ىناك طريقة أخرى ال استثناء جيب أن يكون 

 .باؼبسؤولية واالىتمام الكامل لسالمة مبو الطفل اؼبعلم
 :وفيما يتعلق بأن غودمان يف أخادية ما يلي

اغبقيقية ذات  إذا قدم باللغة شكل كلي كالمتعلم لغة بسهولة أكثر ت .1
فضال عن الوظيفية إذا أهنا ديساجيكانداالم السياق  الصلة، وذات مغزى

 .احملدد واؼبتعلمُت الستخدام
الدين ىو تعلم كيفية التعبَت عن قصد االمتثال السياق البيئي للو تعليم لغة  .2

وىو كيبوداياان ىناك الًتابط بُت تنمية اؼبعريف واؼبهارات اللغوية  واألقارب
 .ولغة التنمية تعتمد على العقل
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 والغرض من تعلم اللغة العربية  . ب

 من اؼبماعن أن غرض تعليم اللغة العربية من خالل أىداف الدرس. من
حيث الشكل ضيقة وؿبددة من التعليم تعليم اللغة العربية ىي اللغة العربية 
نفسها. وىدف تعليم اللغة نظريًا يعٍت اؽبدف اؼبتمثل يف تعزيز القدرة يتحدثون 

ستمرة وديكن اللغة العربية. اليت تسمى عادة ما زال مع لغة التعلم بصورة م
ستماع تلفة إال وىي اإللغوية اؼبخمع أربعة اؼبهارات ال كالماكتساب مهارات ال

والقراءة والكتابة. بعبارة أخرى ذكرت أن اؽبدف من تعليم اللغة  كالموالت
)األجنبية( ىي اغبصول على القدرة على استخدام اللغة )األجنبية(، أما سلبية 

 .أو نشطة

عالوة على ذلك من اؼبفهوم أن اؽبدف من تعلم اللغة العربية باسم 
. وبينما تالميذغة العربية يتقن بسهولة من التكون قادرة على جعل اللاؼبربُت أن 

ليتمكن من إتقان اللغة العربية. اتقاهنا للغة العربية يف  تالميذاؽبدف بالنسبة لل
الصريح أو الضمٍت أساسا وسيلة للنظر كبو استخدام اللغة. عندما جيري 

م الطريق إىل ظباع بوصفها وحدة إصغاء يعٍت سلبية دبعٌت اغبصول على فه
 وفهم أنو، على الرغم من أهنا بنشاط. شخص ديكن بالفعل استخدام لغة 
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 الدينعموما اغبافز والتشجيع على دراسة اللغة العربية يف إندونيسيا غرض 
ادر الذين يتكلمون اللغة إال وىي مراجعة وتعميق تعاليم الدين اإلسالمي من مص

مثل القرآن واغبديث والكتب توراتس وغَتىم. ولذلك يأيت مصطلح تعليم  العربية
 .اللغة العربية للدراسات اإلسالمية

 الواقع ؾبرد يرتبط بغرض استخدام اؼبصطلح العريب للدراسات اإلسالمية يف
الذي اؽبدف النهائي لتعليم اللغة العربية حىت أنو ديكن استخدامو كأداة  تعليمة

سالم الواردة يف اؼبصادر الرئيسية لسإسالم أي القرآن واغبديث لفهم تعاليم اإل
 توراتس بن القطب واليت سبت كتابتها مع الناطقُت باللغة العربية. 

ة ال ينفصالن مع اؼبسلمُت. كلغة "القرآن الكتاب اؼبقدس"، اللغة العربي
تعلم اللغة العربية يف إندونيسيا )يف اؼبدارس الداخلية( من شبو اؼبؤكد أن  ولذلك

ة كتب يف ؾباالت الغرض ىو ؼبراجعة وتعميق تعاليم اإلسالم عن طريق اللغة العربي
 .والتصوف وغَتىا التفسَت واغبديث والعقيدة والفقو

 طريقة تعليم اللغة العربية  . ج

عادة لسإشارة إىل ؾبموعة من  الكلمة من حيث أسلوب التعليم يستخدم
األنشطة واإلجراءات أو عملية التعليم اليت تقوم هبا اؼبعلم الذي مؤثرة جدًا كبو 
إتقان الطالب على اؼبعرفة واؼبواقف واؼبهارات. تكرار النموذج ؼبثل ىذه اإلجراءات 
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وشرح استخدام  ستماع ومناقشة واستعراض وربليلأو األنشطة مثل القراءة، واال
ساليب أو األنشطة، أو سبورة واستخدام الوسائط التعليمية األخرى. تطبيق األال

ها على نشاط ما ورد أعاله ال يعٍت أن اؼبعلم ينبغي أن تركز اىتمام اإلجراءات
ولكن اؼبعلم لرفع دعوى ضد اإلبداعية يف تطبيق ـبتلف  واحد مع ىذا اإلجراء

أن اؼبعلمُت اؼبطلوبة  عليمية. دبعٌتدمي بعض اؼبواد التاألنشطة واإلجراءات يف تق
جراءات، أنشطة، وتدابَت للسيطرة على طائفة واسعة من األساليب )اإل

 وديكن تطبيقو بشكل صحيح.للتعلم(
أو استخدامها من قبل شخص  ة دبعٌت أوسع ىو الطريق والطريقالطريق

نع يف لعمال اؼبصا لتحقيق اؽبدف اؼبتمثل يف أفعالو، مثل األساليب اؼبستخدمة
عمل التجار يف األعمال  طريقة يلة للمزارعُت العامل يف اؼبزرعةوس عملية اإلنتاج

 .وأسلوب العمل يف ؾبموعة متنوعة من األنشطة التجارية
 صاحل عبد العزيز فهم األساليب على نطاق واسع مثل ىذا يتأكد أيضا من

أن األسلوب دبعناىا الواسع ىي اػبطوات اؼبستخدمة يف العمل بشأن أو القيام بأي 
خدمة ميكانيكيا شيء. على سبيل اؼبثال لشخص ما ىناك طريقة معينة للمست

واغبرفيُت اغبالق ىناك خطوات معينة لقص شعرك أما للمزارعُت إلصالح السيارات
باتات وقابلة للطي اؼبكرر د النىناك مع بعض الطرق اليت يتم استخدامها لتسمي
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وىو كاتب وأيضا ىناك بعض الطرق اؼبستخدمة لكتابة سيناريو جيدة.  ؿبصولو
 . 7بينما ديكن أن يفهم دبعٌت طريقة بسيطة خطوات يف العمل على شيء

ووفقا حملمد بن ظبعان ىو أسلوب اؼبسار أو  والتعليم بينما يف عامل الًتبية
من قبل اؼبعلمُت لتحقيق أىداف الدرس مع االستفادة طريقة العمل اليت تستخدم 

للمدرسُت وكذلك للطلبة. ولذلك  ةمن الوقت النسيب والكفاءة يف استخدام الطاق
األسلوب الذي قال أن تكون جيدة إذا كان اؼبعلمون بنجاح تطبيق ىذه األساليب 

ديكن أن يلم  فضال عن مهارات ؿبددةقفواؼبوا ماجستَت العلوم 8تالميذلتقدمي فهم ال
بطريقة سهلة نسبيا وتوفَت يف الوقت والتكاليف. أو أسلوب الذي ىو أن تكون 
ناجحة إذا كان ديكن أن حيقق األىداف اؼبتوقعة مع االستفادة من الوقت النسيب 
وكفاءة الطاقة، للمدرسُت وكذلك للطلبة. وعالوة على ذلك ديكن أن يولد أيضا 

بنشاط إجيايب أي وأن جعلها يف التعليم والتفكَت الفائدة، الكفالة ودفع كيبادا 
 .اإلبداعي بشكل مستقل، اإلنتاجية االبتكارية واإلبداعية

سيد على بنسيتا األسلوب فإنو حيتاج إىل االستمرار يف وضع دبعٌت ال تركز 
اىتمامها على أسلوب واحد فقط سواء يف أساليب التعليم فضال عن أساليب 

لكائن أو اؼبواد اليت سوف تدرس للتالميذ حباجة إىل أن البحث العلمي. البحوث 

                                                           
 .196(, الصفحة 1969)قاىرة: در اؼبع عارف,  At-Tharbiyah Al-Haditsah, صاحل أبدالعزيز, 7

 
8
 . 89)قاىرة: در اؼبع عارف, ت.ت.(, الصفحة  ,,Fi Tadris Al-Lughah Al-Arabiyahؿبمد على السمان, التوجيح  
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اقًتب من ؾبموعة متنوعة من األساليب. لذلك ال اغباجة للنظريات العلمية اليت 
يتم استخدامها لتحليل االعتمادية وضعف ىذه األساليب. وىذا ضروري بالنظر 

َت الفلسفي، يف األسلوب الذي مل يولد حبد ذاتو، بل أنو كان ولد من إطار التفك
أو ولد من النظريات من ـبتلف التخصصات، مثل الفلسفة وعلم النفس وعلم 

 .9االجتماع واألنثروبولوجيا
سيد علىبنسيتا األسلوب فإنو حيتاج إىل االستمرار يف وضع دبعٌت ال تركز 

سواء يف أساليب التعلم فضال عن أساليب  واحد فقطاىتمامها على أسلوب 
البحث العلمي. البحوث لكائن أو اؼبواد اليت سوف تدرس لطالب حباجة إىل أن 
اقًتب من ؾبموعة متنوعة من األساليب. لذلك ال اغباجة للنظريات العلمية اليت 

. وىذا ضروري بالنظر 10يتم استخدامها لتحليل االعتمادية وضعف ىذه األساليب
سلوب الذي مل يولد حبد ذاتو بل أنو كان ولد من إطار التفكَت الفلسفي أو يف األ

ولد من النظريات من ـبتلف التخصصات مثل الفلسفة وعلم النفس وعلم 
 .االجتماع واألنثروبولوجيا

 

                                                           
9
)القاىرة:  1اعبزء , Thuruq Tadris Al-Lughah Al-Arabiyah wa At-Tarbiyah Al-Diniyah, أنظر, ابرىيم ؿبمد أطأ 

 . 20مكتبة النحدحل اؼبصرية( الصفحة 
اإلسكندارية الكتاب, ت.ت(, )مصر:مركاز  ,Al Buhuts At-Tarbawiyah wa Al-Manhaj Al- Ilmi, سيد على الشت 10

 . 126الصفحة 
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  تعليم طريقة مهارات اللغة العربية .3
 طريقة تعليم الكالم . أ

إىل تفسَت مقدما وديكن  كالم بن حيتاجالقبل استعراض اػبطوات يف الدرس 
 :تطوير اؼبواد باؼبعلمُت مثل

 .نطق األصوات اغبروف األجبدية العربية مع الكالم الصحيح .1
 )ظ ز ذ ض(.سبييز الواضح بُت رسائل هتنئة فباثلة مثل الصوت  .2
النطق التمييز بُت عالمات التشكيل العربية الطويلة والقصَتة بدون  .3

 عالمات مصوت.
 .اػباصة بك باستخدام صبلة صحيحة كبوياً  التعبَت عن األفكار .4
 اخًت تأبَتات لتتناسب مع الظروف اؼبختلفة. .5
استخدام تأبَت/اجملازي )ترتيب اعبمل( ما جيد وصبيل يف ظالل الثقافة  .6

 العربية )ال أحب/جاو تأبَت أو إندونيسيا(.
 .استخدام قواعد بناء اعبملة العربية الصحيح عندما تكالم .7
الفازه الثروة أو الكلمات العربية وديكن أن زبتار  التعبَت عن ـبتلف .8

 .حكما بأن يضع ذلك يف حسن وصحيح
 .تنظيم أفكارك بصورة منتظمة حيث أن اؼبستمعُت وديكن فهمو بسهولة .9
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التعبَت عن أفكارك باؼبستويات اؼبناسبة ليست طويلة جداً أو قصَتة جداً  .10
 .فبلة ذلك انطباعا غَت ؾبدية

 ال توجد مشاكل تكالم يف نفس الوقت .11
 التوقف عن اغبديث يف بايت اؼبناسبة .12
 .تركزت احملادثات على معٌت وليس على شكل اللغة .13
 أقول معلومات شخصية عن نفسك بطرق مثَتة لالىتمام. .14
 .تقدمي كلمة موجزة أو خطبة بل يشمل صبيع العناصر اؽبامة .15

 خطوات لتعليم الكالمب. 

 يف توفَت الدروس فينيس نادي كالم:وىناك بعض اػبطوات اليت جيب القيام بو 

 .تالميذربية ال .1
 إعداد السبورة: كتابة التاريخ عنوان اؼبادة واسم الدرس .2
وموضوع  بار الواجبات اؼبنزلية )أن وجدت(ما قبل االختبار: اخت .3

 .االختبار مسبقاً 
عن طريق  ودية تكالميف شكل  تالميذالمقدمة الدرس: مناقشة مع  .4

 .أسئلة وأجوبة للعنوان للمواد
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اليت تقدر مل تعلم تقدمي اؼبفردات اعبديدة: ربديد اؼبفردات اعبديدة  .5
 .تالميذلس ومناقشة مث معناىا مع الوالكتابة على اجمل القول تالميذال

بإغالق الكتاب  تالميذمن ال تلميذاإلستماع و الكتاب مغلقة و  .6
 تكالم.ىل الاستعداد لالستماع إ واغبصول على

أن لفتح الكتاب أثناء  تالميذتماع وفتح الكتاب: يطلب من الاإلس .7
 .تكالماالستماع إىل ال

كرر احملادثة   يطلب من الطالب إىل إغالق الكتاباستمع وكرر: كان  .8
من   تلميذإىل ؾبموعات و  تالميذ)بعد مدرس قراءتو( معا. مث مت تقسيم ال

ة مث قم باختيار اثنُت من كل فريق فبارسة بعض أجزاء من احملادث
 .الطالب ؼبمارسة احملادثة

يطلب من الطالب قراءة احملادثات اؼبوجودة يف ىذا الكتاب معا، يف  .9
 . 11ؾبموعة أو اثنُت

 مهارات الكالم ج. 
نانا سودجانا )رد( يشرح مفهوم اؼبهارات ىو مبط من أمباط النشاط اليت 

 وتنسيق إينفوماسي.هتدف، األمر الذي يتطلب ىي درس يف التالعب 

                                                           
   2013، جاكرتا، penelitian tindakan kelasىداية نور،  11
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و ج س  بوروادارمينتا تبُت اؼبهارات من الرباعة، واؼبهارة أو القدرة على 
. فهم اؼبهارة وكشف أيضا عن طريق 12القيام بشيء ما بشكل جيد ودقيق )دبهارة(

يدا وروديانتو كقدرة الطفل على القيام دبجموعة متنوعة من األنشطة مثل اللغة 
 13واالجتماعي والعاطفي واؼبعريف والعاطفي للسيارات. 

من آراء اػبرباء اؼبختلفة اؼبذكورة أعاله مث أنو ديكن االستدالل على أن 
اط بسكات سريعة والضبط الذي يغطي جوانب اؼبهارة ىي القدرة على القيام بنش

من اؼبهارات اليدوية واؼبهارات الفكرية واؼبهارات االجتماعية. مهارات ربتاج إىل 
حفر لطفل يف وقت مبكر حيث أنو يف اؼبستقبل األطفال سوف تنمو حىت يكون 
األشخاص اؼبهرة وبارعون يف أداء صبيع األنشطة وقادرة على التعامل مع صبيع 

سوف يكون الطفل اؼبهارات اليت ستكون ذات  كل اغبياة. وباإلضافة إىل ذلكمشا 
فائدة للمجتمع. ببساطة ديكن أن يقال اؼبهارة كالقدرة على تغيَت شيء ما يف ما 

 ىو مطلوب وفقا للخطة.
 
 
 

                                                           
 Meningkatkan kemampuan bicara 1984:1088، وج س بوروا دار مينتا 12
 Keberhasilan berbicara ،2004بانغياسا،  13
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 الغرض من الفهم والكالم  .أ 
يتم التكالم عن حقيقة ىذه اؼبسألة عملية االتصال باستخدام األصوات اليت 

إنشاؤىا بواسطة األداة قال البشر داخل الذىاب يف نقل الرسائل من مصدر إىل 
 مكان آخر.

تكالم ىو القدرة على نطق التعبَت عن األصوات أو الكلمات للتعبَت عن 
 . 14وانقل أفكارك واألفكار واؼبشاعر

مهارات تنتج صياغة صوت  كالمارات الىو يف الواقع مه 15اسكندر واسيد
اغبايل لنقل اإلرادة واؼبشاعر، وحيتاج إىل رؤية ىذا الشعب األخرى. ويضيف  

سوف تشمل سهولة الكالم  كالمات التالغرض مهار  16كذلك اسكندر واسيد
 والعادة تشكيل. ينجونج تشكيل جلسة استماع حاظبةأجاب بَتت الوضوح

 العوامل التي تدعم فعالية الكالم  .ب 
ن قادرة على أن تصبح متحدث جيد اؼبتكلم جيب أن تعطي أن تكو 

شخص االنطباع بأنو يتقن اؼبوضوع اؼبتكلم جيب أن يتكلم بوضوح ودقة. ووفقا 

                                                           
 2008:15 باندونغ، Membaca sebagai keterampilan berbahasa، تارجيان 14
 242 فحةصال، 2009 مهارات الكالم،، اسكندر واسيد 15

 16 220فحة  صال، 2009 مهارات الكالم،، اسكمدر واسيد 
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يشَت إىل أن ىناك العديد من العوامل اليت جيب أن تنظر فيها 17ميدار وموكيت
 اؼبتكلم بفعالية أن يعترب عاماًل للحرية وعامل غَت اغبرية.

 كوسيلة لالتصال  كالميت .ج 
ولو أواًل واؼبهم ىو العمل االجتماعي وفعل  الكالم ىو ـبلوق اجتماعية

أو  األفكار وبعضها بعضا فسر الشعور مكانًا لتبادل اػبربات وتبادل يطرح وتلقى
التعبَت عن بعضها البعض وتتفق على منشأة أو اؼبعتقدات. ولذلك يف اإلجراءات 

اليت تتم اؼبوافقة عليها وباؼبثل  صر اؼبشًتكة الواردةن تكون العنااالجتماعية جيب أ
 وفهمها من قبل عدد من األشخاص الذين يشكلون ؾبتمع.

 بنوع النطقطريقة التعلم التعاونية  .4
 للترابط نطقال بنوعفهم  .أ 

العملية كرسالة سلسلة معٌت ما أعطت اؼبعلمُت  طريقة النطقتعلم ل ترقيةىو 
ملزمة لألمام وأوضح على تلميذ آخر التالميذ ويلزم أن يكون قادرًا على  تلميذ

 التصرف "كمستلم الرسالة"، فضال عن" إيصال الرسالة".
ىو مبوذج تعلم لصياغة مبوذج للتعلم تتطلب نشاط التالميذ يف التعلم. يف 

يف  تالميذإىل ؾبموعات صغَتة حيتوي كل  تالميذالفصول الدراسية تتشكل ال

                                                           
faktor-faktor penunjang keefektifan berbicara 11، الصفحة 1991،  17 ميدار و مكتي،
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موعة دبهمة إجراء مقابالت مع أصدقاء للفريق حول اؼبواد اعبديدة اؼبشمولة. اجمل
 مفهوم التفاىم مطلوب يف أساليب التعلم.

 مع اآلخر الفرق   التعاونية بنوع النطق التعلم طريقة .ب 
وقد مبوذج تعلم لتوضيح بعض االختالفات مع مبوذج التعلم األخرى. ولكن 

 عن طريق مزج ىذا النموذج مع مباذج أخرى.ديكن استخدام مبوذج التعبَت 
الفرق يف تعلم صياغة مبوذج مع مباذج أخرى ىو الًتكيز على االتصاالت التابع 
للمجموعة ذاهتا، فضال عن كيفية كل طفل تسليم نتائج مناقشاهتا أمام اجملموعة 

ة األخرى ألن كل طفل لديو الفرصة ألنقل رأي ؾبموعتو اجملموعة يف الصياغة وعاد
ما يتكون من اثنُت فقط من الناس أي يف ؾبموعة واحدة من أصدقاء شكلت على 

 مقاعد. 
ملة تًتاوح بُت تسليم ىذا مبوذج التعلم مبوذج تعلم للًتابط مع بناء اعب

تقدمي  تلميذويقًتن تغطي  اختصاص ألن وجود ىذه اؼبسألة تشكيل ؾبموعات
ض أمام نتائج مناقشاهتا ويف مواد جديدة وردت إىل شريك لو مث يتحول ومث عر 

 النهاية الوقت اؼبعلمُت كمستشارات تربم مباشرة. 
 خصائص التعلم للترابط  . ج

 فبيزة يف التلميذ بعد عملية التعلم باستخدام مبوذج لتوضيح ما يلي:
 أكثر استقالاًل.  تالميذيصبح ال .1
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 يف ؾبموعات الستكمال مواد التعلم.  التالميذيعمل  .2
 توجها إىل اجملموعة من أي من الفرد.اعبائزة أكثر  .3
 يف ؾبموعات صغَتة.  تالميذحيدث تفاعل ال .4
 حيدث التفاعل بُت اجملموعات الصغَتة إىل بعضها البعض.   .5
فرصة الكالم أو تظهر أمام الفصل إىل ربقيق النتائج  تلميذوكان كل  .6

 على ؾبموعات اؼبناقشة. 
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 مخطط هيكلي الفكر التالية لمزيد من التفاصيل يمكن االطالع على

 
 

همارات امناطلة ابنوغة 
 امعربية

 امالكم الإس امتع

 اخنفاض هماراة املكم

  منوذج امتعمل

تطبيق امتعمل نوع اهمنوذج 
 امتعاوين نوتعبري

 ادلورة الأوىل

 امتخطيط

 معل

 املراكبة

 انعاكس

 

 ادلورة امثاتية

  امتخطيط

 معل

 املراكبة

 انعاكس

 امكتابة املراءة 

 امرشوط اههنائية

 همارات امالكم يف الارتفاع

 معل

 امرشوط الأومية 
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 لباب الثالثا

 طريقة البحث العلمي

 أ. نوع البحث

(. يتم اختيار ىذا البحوث العملية للفصلمن البحوث عمل فئة ) ىذا النوع

مع مبوذج تعلم  تالميذم ىذا البحث لفهم ظاىرة تعلم النهج النوعي ألنو يعتز 

أن البحث النوعي  18أو اؼبنظور كما أعرب اؼبشاركون عن سوكماديناتا  ةالتعاوني

يهدف إىل فهم الظواىر االجتماعية من زاوية أو منظور من اؼبشاركُت. اؼبشاركون 

 . يف ىذه الدراسة أي من الناس يف اؼبراقبة أو البيانات

( ألهنا ذات ث العملية للفصلبحو ار نوع من حبوث العمل فئة )الاختبينما 

ابعة دراسة هتدف إىل الفئة مت اػبدمات اؼبقدمة للمعلمُت رقيةوتالصلة إصالح 

خدمات اؼبعلمُت اؼبهنية يف التعامل مع التدريس وأنشطة التعلم  رقيةإصالح وت

وىذه  تقييم دورة بَتدور ه القوات دورةالبحث والعمل فئة مبوذج عملية حبث أن ىذ
                                                           

 94 فحةصال، Metode penelitian pendidikan 2008سوكماديناتا، 18
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ىي: ىناك أعمال التخطيط  الدورية أن كل دورة بأربع مراحل الدراسة قد اثنُت

 19للمالحظة والتفكَت.

 مكان و موضوغ البحث  . ب

سريف البحث والعمل اكم12متوسطةاحملمدية ىذا البحث هبا يف موضوع اؼبدرسة 

ة يف اؼبدارسالصف الثامن  تالميذ( ىذا لبحوث العملية للفصل)ا صلالف

مع عدد  2016/2017ظبًت الزوجية العام  سر يفماكة احملمديةتوسطاؼب12

 .عشرين من الرجال والنساء واحد وعشرين تالميذال

 العوامل التي درست . ج

وىناك العديد من العوامل اليت جيري حبثها يف ىذه الدراسة تلك العوامل كما 

 يلي:

يف االىتمام بالدرس مشاركة  تالميذىي مع حيوية للتالميذ العوامل ال .1

يف ؾبموعات مثل ورقة مهمة  تالميذيف اؼبناقشة حيويتها من ال تالميذال

                                                           
، Meningkatkan tindakan kelas: pengantar ke dalam pemahaman konsep dan aplikasi 2008عمر، 19
  10 فحةصال
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واغبيوية يف اؼبناقشات اليت دارت يف تقدمي ديديبانسَتتا استجابة إجيابية 

 . القيام بالعروض التقدديية تالميذذباه ال

وىي اليت تبحث يف كيفية اؼبواد التعليمية أعدت فضال  العوامل اؼبعلم .2

 عن استخدام مبوذج للتعلم يف اؼبواد اليت جيري تدريسها. 

ارات عامل النتائج بالنظر إىل النتائج اليت مت اغبصول عليها من االختب .3

 تالميذ. مساء اليوم دورة تعلم ال

 تقنيات جمع البيانات . د

 ىذا البحث: تقنيات صبع البيانات اؼبستخدمة يف

 اؼبالحظات .1

أي اؼبالحظات قزم اؼبستخدمة يف صبع البيانات وفقا للكائنات يف التصويت 

أما منفردة أو يف تفاعل اجملموعة التعلم ىذا  سلوك وأنشطة للطالب يف التعلم

اؼبتقدم أن اؼبراقبة أداة تقييم القيام بينجيسيانيا أن اؼبعلمُت على أساس اؼبالحظات 

. ديكن أن يتم تنفيذ مالحظاتو يف وقت اؼبعلمُت التدريس تالميذعلى السلوك ال
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ولذلك، الباحثُت استخدام أدوات الرصد النموذج التعاوين نوع أريكوالسي وضع 

يف عملية التعلم نوع النموذج  تالميذالصك من الباحثُت حيتوي على أنشطة لل

 20التعاوين للتعبَت.

 اختبار  .2

تعلم النتائج اؼبعرفية وخباصة اعبوانب  تالميذالربديد تقنيات االختبار لقياس 

اليت عادة ما تكون االختبارات د اليت مت توفَتىا. ويتم التعبَت اؼبرتبطة بتدريس اؼبوا

التعلم اؼبعريف خاصة فيما يتعلق  تالميذاؼبستخدمة لتقييم وقياس نتائج نتائج ال

 21باؼبواد التعليمية وفقا لغرض التعليم. 

 الوثائق .3

اؼبستخدمة ىي الوثائق اؼبكتوبة وثائق هتدف إىل اغبصول على ىوية  التقنية

ىا أثناء دورة التعلم. أشياء الطالب الذي أصبح موضوعا للبحث ووجود

                                                           
 Evaluasi pembelajaran: Departemen pendidikan nasional direktorat jendral pendidikan dasarسافري، 20

dan menengah direktorat tenaga kependidikan 2003 ،53 فحةصال 
 36 فحةصال،Penilaian hasil proes beajar mengajar. Cetakan kelima 1995سوجانا،21
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ؼبتقدمة أن تقزم يف الوثائق مت صبع البيانات من التخزين اؼبؤقت وربليل الوثائق، مثال

 22مثل وثيقة مكتوبة.

 هيز البيانات على النحو التايل:أما فيما يتعلق بإجراءات صبع وذب

 تنفيذ جمع البيانات . ه

تعلم نتائج البيانات اليت مت اغبصول عليها يف هناية الدورة بإعطاء اختبارات 

 تالميذبينما البيانات الثانوية يف شكل سلوك التعلم من األنشطة ال تالميذتقييم ال

 اليت اكتسبت أثناء التعلم باستخدام ورقة اؼبراقبة.

 صبع البيانات اؼبطلوبة يتم ذبهيز البيانات باتباع اػبطوات التالية:وبعد 

التحقيق من البيانات و يهدف اىل التحقيق من مدى اكتمال ورقة  .أ 

 . اؼبراقبة ويكفي ذلك أن نتائج اال اختبار حبيث تتم معاعبتها

 رجة جيد ضد نتائج مراقبة األنشطةالنقاط )نقاط( يهدف إىل إعطاء د .ب 

 . ات الطالب على أداة اختبارفضال عن إجاب

                                                           
 239 فحةصال، Metode penelitian pendidikan 2006 ،تاسوكمادينا22
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جدولة البيانات اليت ذبمع يف الوقت نفسو يهدف إىل التخفيف يف  .ج 

 معاعبة وربليل وتفسَت البيانات كذلك. 

 تقنيات تحليل البيانات  . و

ربليل البيانات اليت تستخدم األسلوب الوصفي التحليل الكمي غبساب 

، مث تالميذألنشطة التعلم لاالقيمة اؼبتوسطة لنتائج االختبار، والنسبة اؼبئوية 

 اؼبعادالت كما يلي:

 23يشَت إىل أن ربقيق عرض النقاط ديكن أن ربسب باؼبعادلة التالية:

P= 
 
x100% 

 الوصف: 

 اؼبئويةالنسبة =  ف

 الًتدد= و

 تلميذعدد ال= ن

                                                           
23
 40 فحةصال، metode penelitian  2001سوجيونو، 



33 
 

 
 

أما بالنسبة لقياس النسبة اؼبئوية ألنشطة التعلم للطلبة يف مقياس وصفي 

 24يشَت أيضا

 ٪100-٪85أنشطة التعلم تصنيف جيد جداً )أ( مع نسبة مئوية من  .1

 ٪84-٪70أنشطة التعلم تصنيف جيدا )ب( مع نسبة مئوية من  .2

 ٪69-٪55نسبة مئوية من أنشطة التعلم تصنيف سباما )ج( مع  .3

 ٪54-٪40أنشطة التعلم تصنيف أقل )د( مع نسبة مئوية من  .4

 ٪39-٪0أنشطة التعلم تصنيف أقل جدا )ه( مع نسبة مئوية من  .5

 

 

 

 

                                                           
 Evaluasi pembelajaran: departemen pendidikan nasional direktorat jendral pendidikanري،فاس 24

dasar dan menengah direktorat tenaga kependidikan 2003 ،54 فحةصال 
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 الباب الرابع

 نتائج البحث والمناقشة

 نتائج البحوث .أ 

نتائج البحوث من خالل البحوث البحث  ةيف ىذا القسم سيتم مناقش

احملمدية ماكسرما يصل  وسطةاؼبت 12 تلميذا يف اؼبدرسة 21عمل فئة ضد 

 .النطقنوع ب يةالتعاونعن طريقة التعلم  الكالم اتاؼبهار  رقيةإىل دورتُت اليت ت

البيانات نتائج  ةاء ىي بيانات عملير وتعرض نتائج البحوث يف ثالثو أج

 وبيانات الدورة الثانية. الدورة االوىل

 للبيانات ىنتائج الدورة االول .2

التخطيط والتنفيذ واؼبراقبة  اؼبتعلقة بالدورة االوىل ةنشطوتشمل األ

 والتفكَت. ويوصف كل نشاط علي النحو التايل:
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 تخطيط ال .أ 

ن ع كالممهارات ال رقيةيف ىذا البحث ىو ت التخطيط للدورة االوىل

 وسطةاؼبت 12درسو اؼب الثامنيف الصف  نطقنوع الب ةالتعلم التعاوني طريقة

اؼبنفذة يف مراحل  ةنشطؼبسالة يروي نتائج مراقبو األاحملمدية مكاسر يفحص ا

العمل يايتومينيويو تعلم اللغة العربية  البحث يف الدرجة االوىل ةالتخطيط لدور 

التعلم واؼبوارد  ةباؼبواد اليت مت شرحها الحقا لفئة اؼبعلمُت الدولية العداد أنشط

إعالميو  ةوالوسائط الوسيطة يف شكل صور  كالمالتعليمية اؼبتعلقة دبهارات ال

ون عن كلمألنشطو التعلم تعلم التالميذ التالمذة الذين يتاذبعل شكل اؼبراقبة 

التعلم اعبدول الزمٍت  ةالنجاح يف التعلم وأنشط بنوع النطقتقييم اؼبهارات 

 احملدد.

 تنفيذ ال .ب 

التعلم ثالث مرات. وتنقسم عمليو تعلم اللغة العربية  ةنشطونفذت أ

التعلم  طريقةن ع كالمي اؼبالحظات يف شكل مهارات الباؼبواد اليت ترو 



36 
 

 
 

لنشاط اؼببكر اإىل ثالثو أنواع من النشاط ىي النشاط األساسي  ةالتعاوني

 ط النهائيةاواانش

 ةاألساسي ةنشطاأل .1

مهارة الكالم عن يف تعلم باللغة العربية  االوىل ةنشطوذبري األ

 12اؼبدرسة  لنطق الصف الثامن يفطريقة التعلم التعاونية بنوع ا

الصالة قبل الدراسة بقياده  سر يف الدورة االوىلاكوسطة احملمدية متاؼب

الرئيس وقد عقدت فئات من التالميذ يف اؼبدارس الثانوية وتقدم أىدافا 

 تعليمية.

 نشطة اؼببكر األ .2

اؼبتوسطة  12اؼبدرسة يف ترقية مهارات الكالم الصف الثامن يف 

 ةوسائل االعالم. وتستخدم صور ة مث استخدمت صورىسر احملمدية مكا

وسائط االعالم لتدريب التالميذ علي التعليق علي الصورة حبيث ديكن زيادة 

 مهارات اػبطب العاطفية أو تطويرىا بشكل جيد.
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ي يستخدم من قبل اؼبعلمُت يف اؼبواد التعليمية ويقول النشاط األساس

علي  ةاؼبالحظات اي وصفا موجزا للمادة اليت يتعُت مناقشتها وطرح صور 

منت الطائرة يف حُت ان التالميذ مراقبو الصور النشاط التايل سؤال وجواب 

وفيما يتعلق الصورة اؼبرصودة حيكي التوابع مع شاىد الفم عن الصورة مث مت 

عمل  ةبتسليم ورق ةيذ إىل ؾبموعات وقامت كل ؾبموعقسيم التالمت

ؼبراجعتها معا لكل عضو من أعضاء الفريق التايل لتعاوهنم امام الفئة بينما 

 يقدم اآلخرون ردا.

 نشطة النهائيةاأل .3

النهائية استنتاجا باشراك التالميذ يف اؼبواد اليت  ةوتقدم االنشط

 ستدرس يف االجتماع القادم.

 راقبة اؼب .ج 

ن كالمعنتائج اؼبالحظة يف عمليو تعلم اللغة العربية حول مهارات ال

مع اؼبالحظات اؼبصورة فيما يتعلق بنتائج  ة بنوع النطقالتعاوني طريقة التعلم
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اؼبعلمُت يف عمليو التعلم التحديد اؼبعلم يشرح   ةاؼبالحظات اؼبتعلقة بأنشط

كيفيو التعليق علي أو إعطاء تفسَت عن الصورة يتم بشكل منتظم لفًته وجيزة 

تفعل اؼبقبل  ةوبوضوح مث اعطي الفرصة عبميع التالميذ لتقدمي راي حول صور 

 ذتالميال ةاالعالميو والنص يوج ةالتالميذ كبو الصور  ةوتوجيو انتبا ةحول صور 

علي  ةصورة مث يوجو التوابع لتكون قادر حول ال ةإىل اػبطاب اديل راي مع جيد

قبول االنتقادات أو االقًتاحات من اؼبعلمُت واألصدقاء علنا ضد راية حول 

التالميذ ربقق من  ةاؼبعلمُت االستماع إىل ؿبادثات وسائل االعالم صور  ةصور 

 تالميذسؤال والرد علي اليتم عن طريق ال ةمدي فهم التلميذ ؼبعٍت الصور 

اليت ال تنفذ  ةنشط هبا يف وقت االنتهاء من األاؼبباشرين لًتسيخ معرفتو اليت اديل

علي اؼبعلم ىذه الدورة اليت مل تتطور ىذه العادة حىت ان التالميذ فهم والرد 

 . علي التفسَت النقدي اؼبعطي

لدروس التالية للتالميذ الذين يتعلمون اللغة ل ةنشطاأل يفنتائج اؼبراقبة 

العربية من خالل التعلم الذي ىو التالميذ النشطُت االستماع إىل تفسَتات 
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٪التالميذ  90عشر تلميذا أو  ةبقدر ما يصل إىل تسع ةاؼبعلم عن الصور 

 ةوسائل االعالم بقدر ما يصل إىل عشر  ةللمعلم عن صور  ةيسالون بنشاط اسئل

 ةسئلو اؼبتعلقة بالصور التالميذ النشطون جييبون علي األ٪ 47تالميذ أو 

٪التالميذ يعلقون بنشاط 43تالميذ أو  ةللمعلمُت دبا يصل إىل تسع ةعالمياال

النشط خيتتم  تلميذ٪ال 85عشر تلميذا أو  ةبقدر شباني ةاالعالمي ةعلي الصور 

٪اما بالنسبة ؼبتوسط نتائج اي  38تالميذ أو  ةاؼبوضوع دبا يصل إىل شباني

٪ 60.6اليت مت اغبصول عليها بقدر  دراسية للتالميذ يف الدورة االوىل ةأنشط

 . يف الفئة اؼبتوسطة

 ةة بنشاط اؼبعلم يف التدريس وأنشطإىل اجراء اؼبالحظات اؼبتعلق ةضافاإل

يذ يف الدروس التالية فان اؼبعلمُت يف أنشطو التدريس والتعلم اليت يقوم هبا التالم

عن طريقة  كالممهارات القية الباحثُت العرب يضطلعون أيضا بإجراءات لًت 

 التعلم التعاونية بنوع النطق.
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التعلم  ةون عن طريقكلموفيما يتعلق بنتائج مهارات التالميذ الذين يت

ة دور سر يف الاكم احملمدية وسطةاؼبت 12درسة اؼب يفالصف الثامن  ةالتعاون

جوانب من التقييم ديكن االطالع عليها يف  ةواليت تتالف من أربع الوىلا

 اعبدول التايل:

التالميذ يف ىذا اعبانب من  مهارات الكالم نتائج  4.1اعبدول 

 الشجاعة واقًتح الدورة االوىل

 فئة نقاط معايير وتواتر وتواتر

جادل، واضحة جدا  0 0

 وال تًتدد

85-100  عالية جدا 

جادل، واضحة و  7 33

 مًتددة قليال

65-84  عالي 

جادل ولكن اقل  9 43

اكتماال وترددت إىل 

 حدما

55-64  يجري 

ال جيادل على  5 24

 اإلطالق

35-54  منخفض 
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ال تفهم على  0 0

 اإلطالق

0-34  منخفض جدا 

  العدد اإلصبايل  21 100

نتائج التقييم ديكن  كالمعلي راس التعلم مهارات ال 4.1استنادا إىل اعبدول 

استنتاج ان نتائج التلميذ بأكملو تيتلييت علي ىذا اعبانب من الشجاعة واقًتح علي 

 :تصل مع اؼبؤىلُت ىو نتائج اؼبنتج يف القيمة اليت تراىا يف اكتشاف الدورة االوىل

ومًتددة قليال ما يصل إىل  علي معايَت الراي واضحة دبا فيو الكفاية .أ 

 ٪ مع اعلي اؼبؤىالت. 33من التالميذ أو  ةسبع

يصل علي معايَت الراي ولكنها اقل اكتماال ، ويشك إىل حد ما يف ما  .ب 

 . ٪ مع اؼبؤىالت الثانوية 43تالميذ أو  ةإىل تسع

٪ مع البفاض  24علي اؼبعايَت ال جيادل يف صبيع التالميذ اػبمسة أو  .ج 

 .  اؼبؤىالت

كل صوت جيد وتصحيح   يف كالمهارات النتائج التالميذ علي م 4.2اعبدول 

 الدورة االوىل
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 فئة نقاط معايير وتواتر النسبة المئوية

استخدام كل صوت  0 0

 جيد و صحيح

85-100  عالية جدا 

استخدام كل صوت  0 0

مع اػبَت و الصحيح 

 ولكن ليس الكمال

65-84  عالي 

باستخدام جزء من كل  6 29

صوت جيدة و 

 صحيحة

55-64  يجري 

التستخدم جيدة و  12 57

 صحيحة كل صوت

35-54  منخفض 

34-0 التفهم على اإلطالق 3 14  منخفض جدا 

  العدد اإلصبايل  21 100

وديكن اػبلوص إىل نتائج تقييم مهارات التعلم  4.2استنادا إىل اعبدول 

اؼبذكورة أعاله بان نتائج التلميذ تَتتيلييت بأكملو بشان جوانب استخدام كل 

التحقيق اليت عندما ينظر اليها بالقرب  ةنتائج جيده وحقيقية منخفضصوت مع 

 :من قيمو بَتوكروتيزيا وجدت علي النحو التايل



43 
 

 
 

بقدر  ةعلي معايَت كل صوت باستخدام بعض جيده جدا وصحيح .أ 

 ٪ مؤىلو. 29تالميذ أو  ةست

عشر  انعلي معايَت عدم استخدام كل صوت وتصحيح ما يصل إىل اثن .ب 

 ٪ مع اؼبؤىالت اؼبنخفضة. 57أو 

٪ مع  14 ثالثو أو علي اؼبعايَت ال يفهم يف صبيع التالميذ ما يصل إىل .ج 

 جدا. ةمؤىالت منخفض

باستخدام التجويد  كالمنتائج التالميذ علي مهارات ال 4.3اعبدول 

 اؼبناسب الدورة االول

 فئة نقاط معايير وتواتر النسبة المئوية

و  الصوت واضحا 0 0

 التكالم اؼبوجهة

85-100  عالية جدا 

الصوت يبدو واضحا  5 24

 وركزت

65-84  عالي 

الصوت اقل وضوحا و  11 52

 اقل اذباىا

55-64  يجري 
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الصوت غَت واضحا  5 24

 وغَت اذباىي

35-54  منخفض 

على اإلطالق صوتال 0 0  0-34  منخفض جدا 

  العدد اإلصبايل  21 100

استنادا إىل اعبدول. وديكن استنتاج نتائج تقييم مهارات التعلم اؼبذكورة 

بأكملو علي استخدام التجويد اؼبناسب يف  اؼبذكورة اعالهأعاله ان نتائج التلميذ 

التاىيليو قريبو من القيمة اليت مت العثور عليها عند النظر اليها  نتائج الدورة االوىل

 علي النحو التايل:

٪  24تالميذ أو  ةواضحة سباما واالذباه قليال طبس اؼبعايَت السليمةعلي  .أ 

 مع اؼبؤىالت العالية.

علي معايَت سليمو واضحة سباما واالذباه قليال ما يصل إىل أحد عشر أو  .ب 

 ٪ مؤىلو. 52

 24تالميذ أو  ةعلي معايَت الصوت ليست واضحة وليس االذباه طبس .ج 

 ٪ مع البفاض اؼبؤىالت.
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يف التالميذ يف الدورة االويل يف اإلدياءات الكالم تائج مهارات ن 4.4اعبدول 

 الناطقة

 فئة نقاط معايير وتواتر النسبة المئوية

روح جريئة واؽبدوء يف  0 0

 التكالم

85-100  عالية جدا 

روح جريئة واؽبدوء يف  5 24

 التكالم

65-84  عالي 

اقل ضباسا واقل  13 62

شجاعة واؽبدوء يف 

 التكالم

55-64  يجري 

الذبرؤ التتوق وغَت  3 14

 مستقر يف الكالم

35-54  منخفض 

على اإلطالق تعبَتال 0 0  0-34  منخفض جدا 

  العدد اإلصبايل  21 100

 كالموديكن استنتاج نتائج تقييم مهارات ال 4.4استنادا إىل اعبدول 

اؼبذكورة أعاله ان نتائج التلميذ بأكملو بشان جوانب اغبركة اؼبقًتحة يف اغبديث 
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تقًتب من ربقيق القيمة اليت مت العثور عليها عند النظر اليها  عن نتائج الدورة االوىل

 علي النحو التايل:

سيباناك  كالمعلي اؼبعايَت جريئو جدا ، وعاطفي وىادئو إىل حد ما يف الت .أ 

 .٪ مع اؼبؤىالت العالية 24أو  تالميذة طبس

ما يصل إىل  كالمواقل ىدوءا يف ال  ةاقل عاطفيعلي معايَت اقل جراى .ب 
 .٪ مع اؼبؤىالت اؼبتوسطة 62عشر تلميذا أو  ةثالث

أو  ةعلي اؼبعايَت مل جيرؤ ال متحمس وليس ىادئا يف اغبديث بقدر ثالث .ج 
 . ٪ من التالميذ ذوي اؼبؤىالت اؼبنخفضة 14

اليت  ة االوىليف الدور  كالممن مهارات ال ةالعام للجوانب اربعاالستنتاج 
ديكن ان ينظر اليها يف تفسَت كل جانب من جوانب  ةتصنف يف فئة منخفض

 33فوق التالميذ الذين كانوا قادرين علي طرح راي واضح سباما فقط عن  كالمال
 ة٪ أو ست 29تالميذ علي جوانب كل صوت جيد وفقط حوايل  ة٪ أو سبع

تالميذ  ة٪ أو طبس 24جوانب التوابع باستخدام التجويد السليم فقط حوايل 
 ة٪ أو طبس 24فقط حوايل  كالمعلي جوانب من اإلدياءات يف ال ةوالشيء نفس

 .تالميذ
 نعكاساال . د
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 كالمواستنادا إىل نتائج اؼبراقبة وقيمو بعض جوانب التقييم يف مهارات ال
جيدا وبشكل صحيح  فضال عن شرح  كالمللتالميذ ما زالت مل تتمكن من ال

 النطقنوع بتعلم التعاونية  طريقة الصورة اليت قدمها الباحثون كما وسائل االعالم يف
حيث ال يزال ىناك العديد من التالميذ الذين ىم علي اؼبستوي اؼبنخفض مث 
اؼبتوسطة وفيما يتعلق هبذه اغبالة  قرر الباحثون االنتقال إىل اؼبرحلة التالية وىي 

 . الدورة الثانية
 الدورة الثانية من بيانات العملية  .1

اؼبراقبة والتفكَت. اؼبضطلع هبا يف الدورة الثانية اي التخطيط لتنفيذ  ةنشطاأل
 اما بالنسبة لو علي النحو التايل:

 التخطيط  .أ 
ةبنوع التعلم التعاوني طريقةن كالمعمهارات ال قيةالدورة الثانية ىي ؿباولة لًت 

سر باؼبقارنة اكاحملمدية موسطةتاؼب12 يف اؼبدرسةالصف الثامن  النطقعلى التالميذ
 . التخطيط االويل فحص اؼبواد التعليمية اؼبالحظات ةمع دور 

 التنفيذ .ب 
التنفيذ  ةدراسة التنفيذ اليت قام هبا ما يصل إىل ثالث مرات. وقسمت أنشط

 .النهائية ةأوليو للنشاط األساسي واالنش ةاي أنشط ةأنشط ةإىل ثالث
 النشاط االولية   .1

وجيري االضطالع بااالنشطة االولية يف ؾبال تعلم مهاراة الكالم 
باللغة العربية عن طريقة التعلم التعاونية بنوع النطق الصف الثامن يف اؼبدرسة 
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اؼبتوسطة احملمدية ماكسر دورة الثانية اي ان الصالة بقيادة الرئس  12
 منابسن من التالميذ لديهم فتحات.

 النشاط األساسي .2
يف للتالميذ الصف الثامنة  كالممهارات ال رقيةيف ت

التعلم  طريقةن عاحملمدية ماكسر مث استخدمت  اؼبتوسطة12اؼبدرسة
حبيث ديكن زيادة اؼبهارات واػبطب العاطفية اؼبتطورة  ة بنوع النطقالتعاوني
 جيدا.

 النشاط النهائية .3

ويتمثل النشاط النهائي يف التوصل إىل استنتاج باشراك التالميذ 
 .  دمي اؼبواد اليت ستدرس يف االجتماع القادموتق

 اؼبراقبو  . ج
وكانت اؼبالحظات اؼبتعلقة بعمليو تعلم اللغة العربية بشان جوانب مهارات 

عن نتائج مراقبو الصورة ، وعن نشاط  ةبنو النطقالتعلم التعاوني طريقة نلكالمعا
بالرغم من ان تنفيذ بعض  ةاؼبعلم يف معلمي التدريس تنفذ صبيع االنشط

 ةاي اؼبعلم يشرح كيفينشطو اؼبنفذة وفيما يتعلق باأل االكتيفتاس مل يكن األمثل بعد
التعليق علي النص أو شرحو بشكل منهجي عن اػبطابات اليت تؤدي بإجياز 

 إلبداء الراي عند شرح الباحث. تالميذوبوضوح ، فانو يعطي الفرصة ل
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وتعزيز النص إىل خطابو وتطوير ىذه العادة من  اؼبقبل واؼبعلم يعطي تشجيع
لفهم واالستجابة للتفسَت النقدية اؼبعطية توجيو انتباه التالميذ من  تالميذأجل ال

لقبول انتقادات أو  تالميذالنص وتوجيو التلميذ يف نقل راي حول النص وتوجيو ال
نص علنا ضد راية حول الصورة وال اؼبعلمُتاقًتاحات من األصدقاء أو 

والتحقق من  ةوالنصوص االعالمي ةستماع إىل الصور اؼبعلم عن التالميذ اإلكالمويت
لًتسيخ معرفتو اليت مت القيام بو يف  تالميذفهم التالميذ حول معٍت الصورة وتوجيو ال

 وقت االنتهاء من ىذه اؼبسالة.
ذين التالية يف الدروس اؼبستفادة من التالميذ ال ةنشطنتائج اؼبراقبة علي األ

وىي: التالميذ النشطُت  ة بنوع النطقالتعلم التعاوني طريقةن عيتعلمون اللغة العربية 
٪ ،  90والنص حوايل عشرين تلميذا أو  ةستماع إىل تفسَتات اؼبعلم عن الصور اإل
، ٪  81النشطة حول سبعو عشر تلميذا أو  ةسئلىو داخل اما بالنسبة لطرح األو 

٪ ، والتعليق بنشاط علي  67عشر التالميذ أو  ةعن أربع ةوإعطاء إجابات االجاب
٪ من اؼبواد النشطة وخلص  90تلميذا أو حوايل  19وسائل االعالم أو النص 

اليت يضطلع هبا التلميذ  ةنشطاما بالنسبة لنتائج متوسط األ 29 تالميذ أو ةكبو ست
ىي يف الفئة يف اؼبائة و  71.4يف الدورة الثانية فقد حصلت علي ما يصل إىل ٪

 العليا.
التدريس  ةإىل اجراء اؼبالحظات اؼبتعلقة بنشاط اؼبعلم يف أنشط ةباالضاف

والتعلم اليت يقوم هبا التالميذ يف الدروس التالية للباحثُت العرب أيضاالقيام 
 ة بنوع النطق. التعاوني قية مهارات الكالم عن طريقة التعلمبإجراءات لًت 
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التعلم  ةون عن طريقكلمارات التالميذ الذين يتاما فيما يتعلق بنتائج مه
 ةسردور اكاحملمدية م اؼبتوسطة 12يف اؼبدرسة الصف الثامن  ة بنوع النطقالتعاوني

 جوانب من التقييم ديكن ان ينظر اليها يف اعبدول التايل: ةثانيو تتالف من أربع
 دورة الثانيةوتوحي نتائج مهارات التالميذ الناطقُت باعبراه بان ال 4.5اعبدول 

 فئة نقاط معايير وتواتر النسبة المئوية

جادل، واضحة جدا وال  2 10

 تًتدد

85-100  عالية جدا 

جادل، واضحة و  11 52

 مًتددة قليال

65-84  عالي 

جادل ولكن اقل  3 14

اكتماال وترددت إىل 

 حدما

55-64  يجري 

54-35 ال جيادل على اإلطالق 5 24  منخفض 

اإلطالقال تفهم على  0 0  0-34  منخفض جدا 

  العدد اإلصبايل  21 100

. وديكن اػبلوص إىل نتائج تقييم مهارات 4.5استنادا إىل اعبدول 
علي الشجاعة اليت  تالميذللاؼبذكورة أعاله بان نتائج الدراسة الكاملة كالم ال
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 رتفاع بالقرباػبربة اؼبؤىلة زادت من نتائج اإلاقًتحت يف الدورة الثانية  اي 
 :من القيمة اليت مت العثور عليها عند النظر إىل

٪ مع  10ىل اثنُت أو علي معايَت الراي واضحة ومل تًتدد دبا يصل إ .أ 
 جدا. ةمؤىالت عالي

علي معايَت جادل ىو واضح دبا فيو الكفاية ومًتددة قليال ما يصل إىل  .ب 
 ٪ مع اؼبؤىالت العالية. 52أحد عشرالتلميذ أو 

ولكن اقل اكتماال واقل ترددا ما يصل إىل ثالثو الراي علي معايَت   .ج 
 ٪ مناؼبؤىلُت. 14تالميذ أو 

٪ مع البفاض  24علي اؼبعايَت ال جيادل يف صبيع التالميذ اػبمسة أو  .د 
 اؼبؤىالت.

يف كل صوت جيد وتصحيح  لكالمنتائج التالميذ علي مهارات ا 4.6اعبدول 
 الدورة الثانية

 فئة نقاط معايير وتواتر النسبة المئوية

استخدام كل صوت  0 0

 جيد و صحيح

85-100  عالية جدا 

استخدام كل صوت مع  0 0

اػبَت و الصحيح ولكن 

 ليس الكمال

65-84  عالي 
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باستخدام جزء من كل  6 29

 صوت جيدة و صحيحة

55-64  يجري 

التستخدم جيدة و  12 57

 صحيحة كل صوت

35-54  منخفض 

34-0 التفهم على اإلطالق 3 14  منخفض جدا 

  العدد اإلصبايل  21 100

 كالم. وديكن استخالص نتائج تقييم مهارات ال4.6استنادا إىل اعبدول 
بأكملو بشان جوانب  تالميذاؼبذكورة أعاله من ان نتائج الدراسة الكاملة لل

علي  ةالثانية قد زادت حبيث تصبح قادر  استخدام اللغة اليت يسهل فهمها يف الدورة
 :ربقيق ىذه النتائج علي مقربو من التاىل عند النظر إىل القيمة اليت

ولكن ليس  ةوصحيح ةلي معايَت استخدام كل صوت مع جيدع .أ 
 ٪ مع اعلي اؼبؤىالت. 33من التوابع أو  ةالكمال ما يصل إىل سبع

بقدر  ةجدا وصحيح ةعلي معايَت كل صوت باستخدام بعض جيد .ب 
 ٪ مؤىلو. 43تالميذ أو  ةتسع

علي معايَت عدم استخدام كل صوت وتصحيح ما يصل إىل ثالثو أو  .ج 
 ٪ من التالميذ ذوي اؼبؤىالت اؼبنخفضة. 14

٪ مع  10علي اؼبعايَت ال يفهم يف صبيع التالميذ ما يصل إىل اثنُت أو  .د 
 جدا. ةمؤىالت منخفض
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باستخدام التجويد اؼبناسب  كالمنتائج التالميذ علي مهارات ال 4.7اعبدول 
 الدورة الثانية

 

 فئة نقاط معايير وتواتر النسبة المئوية

الصوت واضحا و  8 38

 التكالم اؼبوجهة

85-100  عالية جدا 

الصوت يبدو واضحا  11 52

 وركزت

65-84  عالي 

الصوت اقل وضوحا و  2 10

 اقل اذباىا

55-64  يجري 

الصوت غَت واضحا  0 0

 وغَت اذباىي

35-54  منخفض 

على اإلطالق صوتال 0 0  0-34  منخفض جدا 

  العدد اإلصبايل  21 100

 كالم. وديكن اػبلوص إىل نتائج تقييم مهارات ال4.7استنادا إىل اعبدول 
اؼبذكورة أعاله بان نتائج التلميذ بأكملو بدقو علي استخدام التجويد يف الدورة 
الثانية اي اػبربة اؼبؤىلة زادت من النتائج عاليو الًتتيب بالقرب من تلك اليت 

 : شوىدت عندما تكون قيمو اؼبعايَت الواردة
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 38 علي معايَت صوتو واضحة وىادفو احملادثات بقدر شبانيو تالميذ أو .أ 
 جدا. ة٪ مع مؤىالت عالي

 52أو  احد عشرعلي اؼبعايَت السليمة واضحة سباما واالذباه سباما بقدر  .ب 
 ٪ مع اؼبؤىالت العالية

علي معايَت الصوت اقل وضوحا واقل استهدافا دبا يصل إىل اثنُت أو  .ج 
 . ٪ مع اؼبؤىالت اؼبتوسطة 10

 كالمالدورة الثانية يف الارات يف ون اؼبهكلمنتائج التالميذ الذين يت 4.8اعبدول 
 االدياءىات

 فئة نقاط معايير وتواتر النسبة المئوية

روح جريئة واؽبدوء يف  10 48

 التكالم

85-100  عالية جدا 

روح جريئة واؽبدوء يف  7 33

 التكالم

65-84  عالي 

اقل ضباسا واقل شجاعة  4 19

 واؽبدوء يف التكالم

55-64  يجري 

الذبرؤ التتوق وغَت  0 0

 مستقر يف الكالم

35-54  منخفض 
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على اإلطالق تعبَتال 0 0  0-34  منخفض جدا 

  العدد اإلصبايل  21 100

 كالم. وديكن اػبلوص إىل نتائج تقييم مهارات ال4.8استنادا إىل اعبدول 
اؼبذكورة أعاله بان النتائج اليت توصل اليها التلميذ بأكملو بدقو بشان جوانب 

 ةنتائج تاىيل عالياإلدياءات يف اغبديث يف الدورة الثانية اي اػبربة اؼبكتسبة زادت
 :لكل اؼبعايَت اؼبوجودة يف التالية ةجدا اؼبنتج عند عرض قيم

ما يصل إىل عشره  كالملتيف ا ةوىادئعلي معايَت جريئو ونابضو باغبياة  .أ 
 . ٪ مع مؤىالت عاليو جدا 48تالميذ أو 

ما يصل  كالمإىل حد ما يف الت ةعاطفي وخفيفعلي معايَت شجاع جدا  .ب 
 ٪ مع اعلي اؼبؤىالت. 33من التوابع أو  ةإىل سبع

بقدر التالميذ  كالماقل ىدوءا يف الةعلي معايَت اقل جراه اقل عاطفي .ج 
 . ت اؼبتوسطة٪ مع اؼبؤىال 19أو  ةربعاأل

 يفالصف الثامن  كلمونوتتمثل الزيادة يف نتائج مهارات التالميذ الذين يت
جوانب من التقييم. اما بالنسبة  ةسر يف أربعاكاحملمدية ماؼبتوسطة 12 اؼبدرسة

٪ يف اؼبائة فهي يف الفئة 60.6اي  للقيمة اليت مت اغبصول عليها يف الدورة االوىل
٪ يف 70.4رة الثانية تشهد ربسنا كبَتا وىو الوصول إىل اؼبتوسطة يف حُت ان الدو 

 . اؼبائة مرتفعو علي قيمو مقارنو الفئة اؼبشتقة من كال الدورة
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 نعكاساال . د

مهارات  ترقية استنادا إىل عمليو ونتائج البحوث اليت أجريت يف شكل

 ماكسر الصفاؼبتوسطة احملمدية  12اؼبدرسة  كالم عن طريقة التعلم التعاونية يفال

 الثامنةاكتب الصياغة مث قم باالنعكاس التايل:

لدوره  ىناك العديد من العيوب اليت مت اكتشافها يف االجتماع األول .أ 
 ةجاؿبو جدا الن ىناك ما يقرب من طبس لتالميذالدولية ل ةوجود السن

تالميذ ال حيبون اؼبواد العربية لسبب ما جعل النعاس والدرس الذي 

٥٤ 

٥٦ 

٥٨ 

٦٠ 

٦٢ 

٦٤ 

٦٦ 

٦٨ 

٧٠ 

٧٢ 

 الدورة الثانية الدورة األوىل

  مقارنه بين الدورة األول والدورة الثانية
  

 متوسط
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التالميذ باؼبلل ليست سعيده إذا كانت طويلة تعلم اللغة طريقو رتابة 
 العربية.

عدم وجود دافع من اؼبعلمُت الذين ىم يف نطاق اؼبدرسة حبيث ىناك  .ب 
 تالميذالتالميذ الذين ال مباالة علي اؼبواد العربية وىناك ما زال بعض ال

حىت مشكلو ان اذكر وجود اؼبفردات العربية ىذا الضعف مث انا كما 
كن للباحثُت استخالص االستنتاج بان قباح الطفل ليس ألنو لديو دي

عقل ذكي الشعور جسديا الكمال حىت صحية ولكن ديكن ان ينظر إىل 
قباح الطفل من حيث األطفال اغبصول علي الدافع والتشجيع حبيث 

 ديكن السيطرة علي اؼبيدان ذىب من خالل ذلك.
 مناقشة  . ب

 طريقةن ع كالماؼبهارات ال رقيةت ةكيفي  ىذه اؼبناقشة سيصف الباحثونويف 
 .ة بنوع النطقالتعلم التعاوني

 أنشطو التدريس يف الدورة ونتائج اؼبالحظات اليت قدمت ضد اؼبعلم يف
 للمعلمُت ال تقدم تطورا ـبصصا حبيث يتمكن التالميذ من فهم التفسَت االوىل

 ةيشرح اؼبعلم كيفي بة ؽبا التحديداليت نفذت واالستجا ةنشطالنقدي اؼبعطي لأل
التلميذ لنقل الراي  ةضد صور  ةالتعليق أو الشرح بشكل منهجي ضد منح فرص

لنقل اآلراء  تالميذوسائل االعالم لتوجيو ال ةيوجو االنتباه إىل التالميذ ضد صور 
حول الصورة يوجو التوابع لقبول النقد أو االقًتاحات من األصدقاء أو اؼبعلمُت علنا 

التلميذ توجيو  ةحول معٍت صور  الكالملالستماع إىل ضد حول الصورة 
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ن اؼبعلمون من االضطالع جبميع لًتسيخ معارفهم. ويف الدورة الثانية سبكتالميذال
 يف ؾبال التعليم حىت وان مل يكن تنفيذىا مثاليا. ةنشطاأل

 ةتتكون من عد تعلم التالميذ يف الدورة االوىل ةنشطنتائج اؼبراقبة ضد األ 
 ةاالعالمي ةىي اغبيوية يف االستماع إىل شرح اؼبعلم عن استخدام الصور و ة أنشط

وسائل االعالم من  ةعلي اؼبعلم عن صور  ةسئلمن السرعة من التالميذ طرح األ
وسائل االعالم  ةمن اؼبعلمُت حول صور  ةالتفاىة من التالميذ االجابو علي االسئل

 من التفاىة يف التعليق علي ؿبتوي الصورة من اغبيوية يف تلخيص اؼبواد.
هناية دورات االختبار مع  كالمالنتائج اليت مت اغبصول عليها علي مهارات ال

 :اما بالنسبة للتفسَت ديكن ان نري أدناهة االشاره إلىلمعايَت التقييم االربع
 واقًتح بسالة .أ 

إىل ان الباحثُت وجدوا ان  التالميذ يف الدورة االوىل ةوقد خلصت شجاع
اغلبيو التالميذ الذين ىم يف الفئة العليا يف الغالب ىم فقط من فئات التالميذ يف 

.(. ومع ذلك ، يف الدورة الثانية ىناك تلميذان 4.1الفئة الدنيا. )انظر اعبدول 
تلون الفئة العالية الذين حيتلون فئة عاليو جدا يف حُت ان بعض التالميذ حي

  (.4.5واؼبتوسطة. )انظر اعبدول 
 استخدام كل صوت جيد وصحيح .ب 

ا اختبارا يف هناية الدورة ونتيجة للنتائج اليت توصل اليها الباحثون الذين اجرو 
ومعظم التالميذ حيتلون الفئة اؼبتوسطة ،  ةيشغل فئة عالي تلميذال يوجد  االوىل
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(. ومع ذلك ، يف الدورة الثانية ىناك 4.2ل وحىت اؼبنخفضة جدا )انظر اعبدو 
 (.4.6زيادة كبَته يف اي وىناك تالميذ حيتلون الفئة العليا )انظر اعبدول 

 استخدام التجويد اؼبناسب .ج 
التالميذ اقل من التجويد اعبيد الن معظم التالميذ ذبويد  يف الدورة االوىل

ه مرات القران بعد عد ةالتجويد عند قراءه النص الذي ينفقون مثل الناس قراء
مث ؽبجة ببطء استخدامها فقدت  ةجيده وصحيح ةاحملققُت تكرار كيف لقراء

)انظر  ةومنخفض ةومتوسط ةالتالميذ الذين حيتلون فئة عالي ىناك ةلذلك انا دور 
 ةجدا وعالي ةميذ حيتلون فئة عالي(. غَت انو يف الدورة الثانية ىناك تال4.3اعبدول 
 (.4.7)انظر اعبدول  ةومتوسط

 إدياءات يف التكالم  .د 
)انظر  ةمفتقد وال تزال اإلدياءات يف التالميذ الناطقُت يف الدورة االوىل

 (.4.8زيادة يف الدورة الثانية )انظر  الكالم(. غَت انو 4.4اعبدول 
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 الباب الخمس

 قتراحاتاإلستنتاجات و اإل

 االستنتاجات   . أ

 بنوع النطق التعاونية طريقة التعلماستنادا إىل نتائج البحوث باستخدام 

 منالصف الثامن يف  ون الكالمدالل علي ان التالميذ الذين يتكلمديكن االست

 اؼبتوسطة احملمدية مكاسر  12اؼبدرسة 

قد إرتفعت بسبب وىناك واحد وعشرون من شخص عدد التالميذ يف  .1

ورة االوىل منخفض اؼبؤىالت ويف الدورة مهارات الكالم عن نتائج الد

 الثانية ديكن زيادتو والتاىل بدرجو عاليو.

ورات اختبار هناية الد  اغبصول عليها علي مهارات الكالمالنتائج اليت مت

 معايَت. اما بالنسبة للتفسَت ديكن ان نري أدناه: مع االشارة إىل أربعة

 واقًتح بسالة  .أ 
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إىل ان الباحثُت وجدوا  التالميذ يف الدورة االويل وقد خلصت شجاعة

التالميذ الذين ىم يف الفئة العليا يف الغالب ىم فقط من فئات  ان اغلبية

يف الدورة الثانية ىناك تلميذان الذين حيتلون ميذ يف الفئة الدنيا. ومع ذلك التال

 ؼبتوسطة. فئة عاليو جدا يف حُت ان بعض التالميذ حيتلون الفئة العالية وا

 استخدام كل صوت جيد وصحيح  .ب 

نتائج النتائج اليت توصل اليها الباحثون الذين كانوا قد اجروا اختبارا يف 

هناية الدورة االوىل وليس ىناك تلميذ الذي حيتل فئة عالية ومعظم التالميذ 

الثانية ىناك  جدا. ومع ذلك يف الدورة منخفضةوحىت  ضةحيتلون الفئة منخف

 يف اي وىناك تلميذ الحتالل فئة عالية.  ةزيادة كبَت 

 استخدام التجويد اؼبناسب .ج 

يف الدورة االوىل التالميذ اقل من التجويد اعبيد الن معظم التالميذ 

القران بعد عدة  ذبويد التجويد عند قراءة النص الذي ينفقون مثل الناس قراءة

بطء اهنا تستخدم جيدة وصحيحة مث اللهجة ب مرات احملققُت تكرار كيفيو قراءة
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فقدت لذلك انا دورة ىناك التالميذ الذين حيتلون فئة عالية ومتوسطة 

ومنخفضة. ومع ذلك ففي الدورة الثانية ىناك تالميذ حيتلون فئة عالية جدا 

 . وعالية ومتوسطة

 إدياءات الكالم  .د 

. غَت انو الناطقُت يف الدورة االويل مفتقدةوال تزال اإلدياءات يف التالميذ 

 دثت زيادة يف الدورة الثانية.ح

كما اؼبخططُت مث اؼبعلمُت ينبغي ان تكون قادره علي تصميم التعلم  .2
قادره علي  اؼبناسب مع ظروف البيئة التعليمية ومدير مث ينبغي للمعلمُت

اعبيدين واؼبقيمُت يف اؼبرحلة  تالميذخلق مناخ مؤات للتعلم حبيث ال
يم لعمليات اعبامعية واؼبعلمُت مث ينبغي ان تكون قادره علي اجراء تقي

 .تالميذونتائج التعلم ال
 و التوصيات  االقتراحات . ب

وفيما يتعلق باستنتاجات الدراسة اؼبذكورة أعاله قدمت اقًتاحات علي 

 النحو التايل:
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نبغي للمعلمُت ان يطبقوا دائما ترقية مهارات الكالم عن طريقة التعلم وي .1

اؼبتوسطة احملمدية  12التعاونية بنوع النطق على التالميذ يف اؼبدرسة 

مكاسر. ومع ذلك ينبعي ان يكون ىذا ترقية فضح التالميذ لسإستماع 

ة اؼبعلم والوقت الالزم والصورة أو غَتىا من اؼبواد اليت هتم التالميذ وقدر 

 يف التكلم. 

 هارات اليت تصف الذات بأهنا واحدةوينبغي ان يدرب التالميذ دائما اؼب .2

 من جوانب الكفاءة اللغوية من أجل دعم تعلمهم يف اؼبدرسة.

التالميذ، فانو ديكن ونظرا الن ىذا النشاط مفيد جدا بالنسبة للمعلمُت و  .3

اللغة العربية أو غَتىا مستمرة يف دروس  القيام باألنشطة اؼبتوقعة بصورة

 من اؼبواضيع.

جراء حبوث بشان استخدام طريقة التعلم التعاونية للباحثُت اؼبهتمُت بإ .4

ضافة إىل نص اػبطابات باإل بنوع النطقمن اؼبتوقع ان يطوروا مواد عربية

 .ةوالصور 
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 الصَّاَلةُ 

َت  ر ََانَ مَ لَ سَ  َِكي ا.َه و  َت  ر  َدَِجَِسَ مَ الَ َِفَ َةَِلَ لصَ ِلََةَ كَ َمَ ل َِإََرَ افَِسَ مَ َانَ مَ لَ سَ َ،يَ كَِِمن 

َامَِرَ ال َ َدَِجَِسَ مَ الَ َِفَ َيَ لَ صَ يَ سَ َانَ مَ لَ ،َسَ ةَِلَ افَِال َ ِبََةَ كَ َمَ ل َِإََرَ افَِسَ مَ َوَ .َهَ امَِرَ ال َ 
َانَ مَ لَ .َسَ اءَ شَ عَِالَ ،َوَ بَ ِرَغَ مَ الَ ،َوَ رَ صَ عَ الَ ،َوَ رَ هَ الظَ ،َوَ رَ جَ فَ :َالَ سَ مَ ال َ َاتَِوَ لَ الصَ 

َاءَ شَ ن َِإََيَ وَِبَ النَ َدَِجَِسَ مَ الَ َِفَ َةَ عَ مَ ال َ َيَ لَ صَ يَ س،َسَ ي َمَِال َ َمَ وَ ي َ َةَِنَ ي َ دَِمَ َالَ ل َِإََبَ هَ ذَ يَ سَ 
 اهلل.

5ََََ؟انَ مَ لَ سَ َدَ لَ ب َ َيَ أ ََنَ مَِ .1 َِإل  َم س اِفر   م ك ة ؟.َِلم اذ اَه و 
ِدي  ن ِة؟6ََََن ِسي ت ه ؟اَجَِمَ  .2 َِف َال م   .َم اذ اَس ي ص ل ي 
؟ .3 َم س اِفر  َأ ي ن َه و  ِدي  ن ِة؟7َََِإل  َال م  َِإل  ه ب  َس ي ذ   .َم َت 
َبِالس ي ار ِة؟ .4 َم س اِفر   ؟ةَ عَ مَ ال َ َيَ .َأ ي ن َس ي ص لَ 8َََه ل َه و 



لَ مَ العَ   

.ُانُِرُ ي ُ الطُ ُةُِك ُِرُشُ ُِفُيُلُ مُ عُيي ُ ُوُ هُ ،ُوُ انُِرُ ي ُ الطُ ُةُِي ُلُ كُ ُُِفُيُانُ رُ ي ُ الطُ ُسُ رُ ،ُدُ ارُ يُ طُ ُرُ مُ عُ 

ُيُيهُِت ُنُيي ُ ا،ُوُ احُ بُ صُ ُةُ سُ دُِالسُ ُةُ اعُ السُ ُلُ مُ عُ الُيُأ ُدُ بُي.ُي ُ ةُِك ُِرُُالَُّ ل ُاُإُِرُ كُ ب ُمُ ُرُ مُ عُ ُبُ هُ ذُييُ 

ُامُ ي ُأ ُُةُ سُ خ ُيُلُ مُ عُيي ُ م،ُُوُ وُيي ُ الُيُِفُيُاتُ اعُ سُ ُعُ بُيسُ ُرُ مُ عُ ُلُ مُ عُيا.ُي ُ رُ هُيظُ ُةُ دُ احُِالوُ ُةُ اعُ السُ 

ُ ُِفُي ُةُِك ُِرُُالَُّ ل ُِإُُرُ مُ عُ ُبُ هُ ذُي.ُيُ ةُِعُ مُ اليُ ُمُ وُيي ُ ،ُوُ سُِييُمُِاليُ ُمُ وُيي ُ ُةُ لُ طُيعُ .ُالُيعُِوُيب ُ سُيالي
.ةُِارُ يُ السُ بُِ  

 السؤال

 ؟لُ مُ عُ الُيُأ ُدُ بُيُي ُ ت ُ.ُمُ 6ُُُُ؟رُ مُ عُ ُةُ ن ُهُياُمُِمُ  .1
 ؟لُ مُ عُ الُيُيُيهُِت ُنُيُي ُ ت ُ.ُمُ 7ُُُُ؟سُ رُ اُدُ اذُ مُ  .2
ُكُ 8ُُُُُ؟سُ رُ دُ ُنُ ييُأ ُ .3  ؟مُِوُيي ُ الُيُِفُيُلُ مُ عُيي ُ ُةُ اعُ سُ ُمُي.
ُكُ 9ُُُُ؟لُ مُ عُيي ُ ُنُ ييُأ ُ .4 ُ ُِفُيُلُ مُ عُياُي ُ مُ وُيي ُ ُمُي.  ؟عُِوُيب ُ سُيالي
ُ؟ةُ لُ طُيعُ ُالُيت ُمُ .11ُُُُ؟ةُِك ُِرُُالَُّ ل ُِإُُبُ هُ ذُيُيُ ت ُمُ  .5



 بها في الصورة التالية مذكورةال ةما هي االنشط
  

 

 

 

 

 

 

 


