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 اإلستهالل
 

  بسم الله الرحمن الرحيم

 

ْعِقُلْون  ِإنَّا َأنْ َزْلَنهُ قُ ْرآنًا َعَرِبًيا َلَعلَُّكْم ت َ

 (2)سورة يوسف : 

 صدق الله العظيم

 
 َأَحبُّ النَّاس ِإَلى اللِه َأنْ َفُعُهْم ِللنَّاسِ 

 ~رواه الطبراني~

 
 َعَلْيِه َأرْبَ ًعا ِلَوَفاتِهِ  َوَمن َفاَتُه الت َّْعِلْيُم َوْقَت َشَباِبِه َفَكبِ رْ 

 = إمام الشافعي =
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 شكر وتقدير
 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 

الحمدلله، والصالة والسالم على رسو الله وعلى آله 
 وأصحابه أجمعين، ومن تبعه إلى قيام الساعة أما بعد،

في تأليف هذه فقد إنتهت الباحثة بقدرة الله تعالى 
التي تقدم لكلية التربية بجامعة الرانيرى للحصول على الرسالة 

الشهادة العلمية في مرحلة الجامعة األولى في علوم التربية، وقد 
"قدرة الطالب ريبات في الكتاب دالت تحليلاختارت الباحثة " 

 موضوعا لهذه الرسالة. على استخدام عالمات الترقيم في الكتابة"

تقدم الباحثة جزيل الشكر لوالديها المحبوبين الذين قد  
ربياها تربية حسنة وهذبها تهذيبا نافعا ولعل الله أن يجزيهما 

أن تشكر للمشرفين أحسن الثوب في الدنيا واآلخرة. وال تنسى 
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، الماجستير الدكتوراندس أشراف مزفرالكرمين هما األستاذ 
قد بذال جهدهما وأوقاتهما ، الماجستير الذان فطريانيواألستاذة 

 هذه الرسالة إشرافا كامال من بدايتها حتى نهايتها. إلشراف

دير الجامعة ووكالئه وعميد كلية التربية وتشكر أيضا لم 
ووكالئه ورئيس قسم اللغة العربية ولجميع األساتذ اللذين علمواها 
بالعلوم النافقة، وتسأل الله لهم الخير إنه ال يضيع أجر من أحسن 

مكتبة جامعة الرانيرى الذين قد عمال، وتشكر أيضا لموظفين 
 هذه الرسالة. ساعدوها بإعارة الكتب المحتاجة في كتابة

في  والفضالء هاإلى جميع أصدقائوتقدم الباحثة الشكر  
قول وت.  الرانيري اإلسالمية الحكومية جامعةالوحدة الخامسة ب

، يهذا البحث العلم كتابةفي   هاشكرا جزيال على مساعدتكم ل
 .جزاكم الله خير الجزاء

وأخيرا، تدعو الله أن يجعل هذا العمل ثمرة نافعة وترجو  
من القارئين نقدا بنائيا واصالحا نافعا إلكمال هذه الرسالة ألن 
اإلنسان ال يخلو من الخطأ والنسيان وعسى أن تكون نافعة 

 للباحثة وللقارئين جميعا.
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حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير والحول 
 وال قوة إال بالله العلي العظيم، والحمد لله رب العالمين.
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إفدة عميد كلية التربية وتأهيل المعلمين بجامعة الرانري االسالمية 
 الحكومية بندا اتشيه على تعيين المشرفين.

قدرة الطالب على تستخدام عالمات التدريبات في الكاب "
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ABSTRACT 

 

Title  :The Ability of students to use 
punctuation in writing 

Name  :Cut Fitria 

Student Registration  :140202126 

 

The title of this research is “The Ability of students to use 

punctuation in writing”. The problem statement of this 
research because errors in understanding the meaning, and 

influencing the reading intonation. The research of discussion 
is to find out ability students in learning punctuation in classes 
2c and 2d. The research is descriptive study. The data were 

colected by using a quistionnaire, observation and interview at 
islamic boarding school al-falah abu lam u of grade 2c and 2d 

in junior high school. The population in this research is all 
students of junior high school there were 267 person, and the 
sample there were 37 person. The finding show that 11 

students don’t know to use punctuation, 15 students dont 
understand the sentence, 6 students difficult to specify the 

punctuation, 5 student difficult to desirminate the punctuation, 
5 student not able to use punctuation by correctly, 17 students 
dont understand  to use punctuation, 10 students already able 

and already using the punctuation, 4 students don’t understand 
when the teacher explan, 7 students already able but can’t to 
use punctuation, 20 students don’t understand of reading 

comprehensip, 6 students don’t care of to use punctuation, 7 
students always to use the punctuation in writing, 18 students 

understanding in the use punction. 
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ABSTRAK 

 

Judul Skripsi  :”Kemampuan siswa dalam 

menggunakan tanda baca ketika 

menulis”   (Penelitian Deskriptif di 

Pesantren Al-Falah Abu lam u) 

Nama Lengkap  :Cut Fitria 

Nim  :140202126 

 

Skripsi ini berjudul “Kemampuan siswa dalam menggunakan 
tanda baca ketika menulis”. Salah satu peneliti mengambil 

judul ini di sebabkan karena kesalahan dalam memahami 
makna, dan mempengaruhi intonasi bacaan. Dan Adapun 
tujuan pembahasan ini adalah untuk mengetahui bagaimana 

kemampuan siswa dalam mempelajari tanda baca di kelas 2c 
dan 2d. Adapun metode yang di pakai dalam pembahasan ini 

adalah Deskriptif Analisis dari metode tersebut melalui angket 
untuk mengetahui kemampuan siswa ketika menulis tanda 
baca. Instrumen yang digunakan dalam pembahasan ini adalah 

angket, observasi, dan wawancara, di Pesantren Al-Falah Abu 
lam u kelas 2 SMP. Adapun populasi yang ambil dari sekolah 

tersebut sebanyak 268 siswa dan sampelnya sebanyak 37 
siswa. Kesimpulan dari angket yang sudah di analisis, sedikit 
dari siswa tidak paham tentang penggunaan tanda baca 

tersebut. Hasil dari analisis masalah yang dihadapi oleh siswa 
diperoleh sebanyak 11 orang  tidak mengetahui aturan 

penggunaan tanda baca, 15 orang kurang memahami kalimat, 
6 orang susah dalam menetukan tanda baca dan 5 orang susah 



 

 

dalam membedakan tanda baca. Selanjutnya dilihat dari 
analisis kemampuan dalam menggunakan tanda baca sebanyak 
5 orang belum mampu menggunakan tanda baca dengan baik 

dan benar, 17 orang masih kurang mampu menggunakan tanda 
baca, 10 orang sudah tahu, tetapi tidak menggunakan tanda 

baca, 5 orang sudah tahu dan sudah menggunakan tanda baca. 
4 orang Tidak paham ketika diajarkan oleh guru, 7 orang sudah 
paham, tetapi belum mampu menggunakan tanda baca, 20 

orang kurang memahami yang dibaca, 6 orang tidak peduli 
dengan penggunaan tanda baca, 7 orang sering, 27 orang 

kadang-kadang, 15 orang jarang, 2 orang tidak pernah, 1 orang 
mengaplikasikan teori yang sudah ada, 18 orang sering 
menggunakannya ketika menulis, 10 orang memahami 

penggunaannya, 8 orang meletakkannya sesuai dengan makna 
dan intonasi.  

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

 الفصل األول
 المقدمة

  
ثمشكلة البح -أ   

إن اللغة العربية هي درس مهم تقوم بتعليمها الجامعات  
والمدارس أو المعاهد في عصرنا الحضر. وكانت اللغة العربية 
لغة من لغات ثانية أو أجنبية تكون مهمة في العالم وعملية 

الثانية فيجري تعلمها المختلفة عن تعلم لغة األم. وأما تعلم اللغة 
عادة بين جدارن الفصول وفي غير البيئة التي تتحدث بها، 
حيث إنها ال بد من انجاه على أربع مهارت أساسية، وهي 
تتكون أربعة مهارات أساسية وهي االستماع والكالم والقراءة 

 1والكتابة.

                                                           
 

)بند أتثية: الرانيرى فرس، ، المدخل إلى تعليم اللغة العربيةسالم بنت محمود، 1
 .9( ص. 3002
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يعتبر الكالم العنصر الثاني من عناصر االتصل اللغوى  
األربعة بعد االستماع، وهو ترجمة اللسان عما تعلمه اإلنسان 
عن طريق االستماع والقراءة والكتابة، وهو من العالمات المميزة 
لإلنسان. فليس كل صوت كالما: ألن الكالم هو اللفظ 

ض الحروف.  واإلفادة، واللفظ هو: الصوت المشتمل على بع
كما أن اإلفادة هي: مادلت على معنى من المعانى، على األقل 
من ذهن المتكم، صحيح أن هناك أصواتا تصدر عن بعض 
الحيوانات والطيور تحمل بعض الدالالت في بعض المواقف 
التى يستدل بها على الحاجات )البيولوجية( لهذا الحيوان، وقد 

 3بطة بمواقف محدودة.تفهم معانى أخرى، ولكنها قليلة ومرت
إن مهارة الكالم هي االتصال اللغوى بأنه أي شيئ  

يساعد عن نقل معنى أو رسالة من شخص إلى أخر، وقد تكون 
هذه الرسالة المنقولة أو المتبادلة فكرة أو اتجاحا عقليا أو مهارة 
عمل أو فلسفة معينة للحياة أو أي شيئ اخر يعتقد البعض في 

ة لألخرين. واالتصال هو جوهر استمرار الحية اهمية نقله وتوصيل
                                                           

، )رياض: دار المهارت اللغوية ما هيتها وطرائق تنميتهاأحمد فؤاد عليان،  2 
 .86م(. ص. 3010-ه1321المسلم للنشر والتوزيح، 
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االجتماعية وتطورها وبدونه يستحيل التفاهم ووجدود الفعل 
 2المشترك بين الجماعية.

ومن أهم مهارة الكالم هينطق الحروف من مخارجها  
األصلية: ووضوحها عند المستمع: وتلك مهارة هامة،  ألن 

م المعنى على غير الحروف إذا لم ينطق نطقا سليما، فقد يفه
 3.وجهه الصحيح

إن الهدف من تعليم مهارة الكالم هو تمكين الفرد من  
القيام بجميع ألوان النشاط اللغوي في المجتمع والتعود على 
النطق السليم اللغة مما يدافعه إلى تعلم اللغة وقواعدها وتوظيف 
األلفاظ لدالالت المعاني المتنوعة التي ترد في أثناء الكالم 

 5.وصياغتها في عبارات صحيحة
التى يتعلم فيه عهد نور الهدى العاتقيةأحد المعاهد مكان 

. إن هذه العملية اللغة العربيةالطالب المواد الكثيرة  ومنها  

                                                           
 .9 (، ص.1999 ،النهضة ، )القاهرة: دارالوسيلة التعليمية ،أحمد حير كاظيم 2 
 .99ص. ،....المهارت اللغويةأحمد فؤاد عليان،  4 
، )االردن: المرجع في تدريس مهارة اللغة العربية وعلومهاعلي سامي الحالق،  5 

 .158-155(، ص. 3010
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تهدف إلى أن يكون الطالب قادرين في مهارة كالم اللغة العربية 
 صحيحا.

م يبعض المشكالت في تعل ولكن الواقع يواجه الطلبة 
هارة الكالم. وهذا ألن المدرسون لم يستعمل طريقة مناسبة في م

تعليم مهارة الكالم وعدم الدوافع عند الطلبة لتعلم اللغة العربية، 
 وقدرة الطلبة في مهارة الكالم ضعيفة.

القصة هي فن من فنون األدب يقوم على عناصر  
ومقومات فنية يتم فيها تجسيد الحدث من خالل شخصية 

شخصيات متعددة توجد في بيئة زمنية ومكانية معينة واحدة أو 
تساعد على شحذ خيال الطفل بشكل يجعله يستحضر القصة 

 8في ذهنه وفكره ووجدانه كما لو كان يشاهدها فعال.

صة يهدف إلى إحداث تأثير عند أفراد ويمتلك عناصر لقوسرد ا
الدراما. وفي أغلب األحوال تركز القصة على شخصية واحدة 

وقف واحد في لحظة واحدة. وحتى إذا لم تتحقق هذه في م
                                                           

أثر توظيف الققص الرقمية في تنمية مهارات الفهم القرائي لدى ، أبو الشامات 6
 .33 (، ص.3000ة،  اإلسالميالجامعة: ، )غزةطالب
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الشروط فال بد أن تكون الوحدة هي المبدأ الموجه لها. والكثير 
من القصص يتكون من شخصية )أو مجموعة من الشخصيات( 
تقدم في مواجهة خلفية أو وضع، وتنغمس خالل الفعل الذهني 

 أو الفيزيائي في موقف.

شياء على ما قرأ، ويرب  والقصة تجعل خريطة ذهنية لأل 
الذاكرة والتعليم في تحسين فهم المادة في المستقبل بل هي 
تجعل استخدام الخرائ  الذهنية الستذكار االمتحانات. ولها 
فائدة كبيرة من خالل إعادة القراءة. كما أنها تشجعهم على 
شرح ما قرأ الطالب، أو التحدث فيما بينهم حول قراءتهم. و 

بتفاوت أعمار التالميذ ومراحل دراستهم،  تتفاوت القصة
والمعيار األساسي في اختيارها أن تناسب عقول التالميذ 

 9وبيئاتهم واهتمامهم.

أجدى بالتمثيل هو وحدة طريقة ةوفي طريقة القص 
لمساعدة الطلبة على تذكير المفردات الذى قد حفظه من قبل 

                                                           
، طرق التدريس الخاصة باللغة العربية والتربية اإلسالميةفخرالدين عامر،  6  

 .38م(، ص.3000، عالم الكبت: )قاهرة
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 من.  Role Playingأو Sociodramaمشيا مع المعني، إن كلمة 
توأمان، حتى في تطبيقهما يمكن أن  حيث الطريقة هما أسلوبان

      يتم تنفيذهما في نفس الوقت و بالتناوب. والمقصود 
Sociodrama  هنا هو وحدة الطريقة التدريس عن طريق تمثيلي

 .على شكل  السلوك في النشاط اإلجتماعي

على  الباتيمكن أن يساعد الط Sociodramaتطبيق  
المادة التي يتم في التحدث وتحسين فهم  نتهتحسين مهارا

فهم محتويات نص الدراما أو  الباتللطتدريسها ويمكن 
 حادة ومستمرة. الباتفظها، وبالتالي تكون ذاكرة الطح

بحيث يكون أهداف من تعليم مهارة الكالم يجب على  
ن تبحث المعلم يستخدم طريقة مناسبة، ولذلك تريد الباحثة أ

 عن:

على مهارة الكالم بحث  لترقية قدرة الطلبة"القصص و تمثيلها 
الثاني الثانوي بمعهد نور الهدى العاتقية تجريبي في الصف 

Bener Meriah" 
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 أسئلة البحث -ب

 تحدد الباحثة مسائل البحث كما يلي:  

على مهارة  هل تطبيق القصص وتمثيلها يرقي قدرة الطلبة .1
 الكالم؟

استجابة الطلبة في استخدام القصص كيف  .3
 وتمثيلهاعلى مهارة الكالم؟

 أهداف البحث -ج

 أما أهداف البحث فيما يلي: 

 معرفة تطبيق القصص وتمثيلها في ترقية قدرة الطلبة  .1
 .على مهارة الكالم

على استجابة الطلبة في استخدام القصص وتمثيلهاعرفةم .3
 .مهارة الكالم

 أهمية البحث -د
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 البحث فهي كما يلي:ومن أهمية  

 للطلبة .1
 على مهارة الكالم.أن يستفيد الطلبة -
 متشجعين للتكلم أمام الفصل. أن يكون الطلبة -
 للمدرسين .3
 .إفادهم في تعليم مهارة الكالم من الطرق واألساليب -
 للباحثة .2
حصيل الباحثة على الخبرة التعلمية عند استخدامها في  -

 .حجرة الدراسة
 

 والفروضهإفتراضات البحث  -ه

إن إفتراضات البحث الذى تعده الباحثة أن القصص  
 .وتمثيل من الطرق المفيدة في تعليم مهارة الكالم

 والفروض التي افترضته الباحثة في هذا البحث هي:  
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إن القصص وتمثيلها لم تكن (Ho): الفرض الصفري  -
 فعاال لترقية قدرة الطلبة على مهارة الكالم.

إن القصص وتمثيلها فعالة لترقية  (Ha):الفرض البديل  -
 قدرة الطلبة على مهارة الكالم.

 حدود البحث -و
 :وأما حدود البحث فهي كما يلي 

 الموضوعيالحد  .1

تبحث الباحثة في هذا البحث عن القصص و تمثيلها  
على مهارة الكالم بحث تجريبي في الصف لترقية قدرة الطلبة

 . Bener Meriah العاتقيةالثاني الثانوي بمعهد نور الهدى 

 الحد المكان . 3
تبحث الباحثة في هذا البحث في الصف الثاني  

 .Bener Meriahالثانويبمعهد نور الهدى العاتقية 
 

 الحد الزماني. 2
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تبحث الباحثة في هذا البحث في السنة الدراسية  
3019/3016. 

 معاني المصطلحات -ز

الرسالة تحت قبل أن تبحث الباحثة في مسائل هذه  
على مهارة  لترقية قدرة الطلبة الموضوع " القصص و تمثيلها

الكالم بحث تجريبي في الصف الثاني الثانوي بمعهد نور 
فيحسن بها أن تبين للقارئين  "Bener Meriahالهدى العاتقية 

معاني المصطلحات من ذلك الموضوع لمعرفة المعنى المراد, 
 هى:

 القصص .1

ة تثرية طويلة تستمد من الخيال ج قصص: حكاي القصة  
القصةهي قالب تعبيري يعتمد فيه 6أو الواقع أو منهما معا.

الكاتب على سرد أحداث معينة، تجري بين شخصية وأخرى، 
                                                           

، )بيروت: دار المنجد الوسط في اللعربية المعاصرةدار المشرق،  6 
  .659(، ص. 3002المشرق،
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أو شخصيات متعددة، يستند في قصها وسردها على الوصف 
مع عنصر التشويق، حتى يصل القارئ أو السامع إلى نقطة معينة 

اث، وتسمى العقدة، ويتطلع المرء معها إلى تتأزم فيها األحد
 9الحل حتى يأتي في النهاية.

 . تمثيل3

-تمثيال-يمثل-إن كلمة "تمثيل" مأخوذ من "مثل  
وقد يرتب  معنى التمثيل في ذهن الكثير من الناس على  10تمثيلة

أنها وسائل قاصرة على الترويح عن المنفرج وتسليته. إن التمثيل 
وسائل اتصال فعالة للتعبير عن فكرة أو مفهوم أو شعور معين. 
وهي تعتمد على اللغة وحركات الجسم وتعبيرات الوجه وإلشارات 

 11وأسلوب الكالم.

                                                           
، )قاهرة: عالم طرق التدريس الخاصة باللغة العربية والتربية اإلسالميةمحمد،  6   

 . 391م(، ص. 3002الكبت، 
 .                        310(ص. 3009،)جاكرت: بندغ، إندونسي-قامس عربيمحمود يونوس،  10 

م(، 1999، )دار النهضة العربية، الوسائل التعليمية والمنهجأحمد خير كالم،  11  
 .95ص. 
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قصص وتمثيل هنا هي يهدف إلى أن يكون وأما مراد بال  
الطلبة قادرين في تعليم مهارة الكالم ثم في فهم المادة ويسهل 

 عليهم حفظ المفردات اللغة العربية.

 . مهارة الكالم2

واصطالحا أن المهارة حذاقة  13كلمة مهارة لغة حدق
يب عليه. وهذه وبراعة وقدرة تنمز بالخبرة والمتعلم والعمل والتدر 

ين: أساس من الفطرة واالستعداد، وأساس تقوى على أساس قدرة
 12من االكتساب والتعلم والمرن المتوصل.

كالما بمعنى   –يكلم  –الكالم اسم مصدر من كالم  
األصوات المفيدة. واصطالحامعناه ما يصدر عن األنسان ليعبر 

األقل  و السامع أو على 13عن شيء له داللته في ذهن المتكلم.
تكلم. وإن مهارة الكالم هي السيطرة أو القدرة على في ذهن الم

                                                           
  .         893... ، ص. معجم اللغويجبران مسعود،  13 
م(، 196،دار المعارف: ، )مصرالتوجيه في التدريس اللغة العربيةمحمد على السمان، 12 

 .                   28ص.
)جيروت: المنجد في اللغة وإلعالم، الطبعة التاسعة والثالثون مؤسسة دار المشرق،  13 

  .899(، ص. 3003 ،دار المشرق
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تكوين الجمل و بناء العبارة الفقرات و ترتيبها على التكلم في 
 15جميع مواقف اللغة.

وأما مهارة الكالم من ضمن المهارات اللغة األربعة التي  
تتضمن الكالم والإلستماع والتابة والقراءة. إن الكالم في اللغة 

ارات األساسية التي تمثيل غاية من غايات الثانية من المه
الدراسة اللغوية وسيلة للتصال مع االخرين. ومهارة الكالم هي 
أهم المهارات اللغوية، والمقصود األول في عملية التفاعل بين 

 18الناس في تحقيق أغراضهم.

 ح. الدراسة السابقة

على مقارنة  ةكانت الدراسة السابقة تساعد الباحث 
النتائج و معرفة جوانب الفرق بين الدراسة الحالية والدراسة 

 سابقة التى تتعلق بالموضوع:ال

                                                           
، المهارت اللغوية مهياتها وطرائق تدريسها، الطبعة األولىأحمد فؤد محمود عليان،  15 

 .90(، ص. 1313 ،دار المسلم لنشر ولتوزيع: )رياض

 .9(، ص، 1999، )القاهرة: دار النهضة، الوسيلة التعليميةأحمد حير كاظيم، 18 
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 19(3012) خير المولنا الدراسة .1

هذا البحث يهدف إلى معرفة ترقي التصحيل الدراسة  
مهارة الكالم )دراسة اجرائية بمعهد جمال عمل  الطالب على
التمثيل لترقية قدرة الطالب في مهارة تطبيق طريقة ، بلوع بوتو(
 . الكالم

الباحث هو الدراسة  الذي يستخدم منهج البحث 
احد نتائج البحث أن طريقة التمثيل ترقى قدرة ، أّن إجرائي

 الطلبة على مهارة الكالم.

عالقة بين الدراسة خير المولنا و الدراسة الحالية من  
فيها المشكلة  ناحية وجه األختالف في المكان الذي يقع

ا إجرائي و واألختالف في أهدفها و منهج البحث خير المولن
 تجريبي. منهج البحث الحالة شبه

                                                           

، )دراسة تطبيق طريقة التمثيل لترقية قدرة الطالب في مهارة الكالمخير المولنا، 71 
، وتأهيل المعلمينرائية بمعهد جمال عمل لوع بوتو(، رسالة بقسم تعليم اللعة العربية، بكلية التربية اج

 م. 3012بندا أتشية  –بجامعة الرانيري األسالمية الحكومية، دار السالم 
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ومن ناحية وجه التشابه بين الدراسة خير المولنا و   
 الدراسة الحالية هي في مشكلة البحث، و مهارتها.

 16(3013) ليدا زلينالدراسة   .3

التصحيل الدراسة هذا البحث يهدف إلى معرفة ترقي  
تدريس مهارة الكالم )بحث اجرائي في مدرسة الطالب على

بتطبيق الطريقة المسرحية في تدريس مهارة ، الفتيان الثانوية(
 الكالم.

ان  البحث اجرائي، وأما نتائج البحث هيمنهج  
استجابة الطالبات على اجراء تدريس مهارة الكالم بالطريقة 

هذه تدل أن رغبة دافعية الطالبات المسرحية استجابة ايجابية و 
مرتفعة في تدريس مهارة الكالم بهذه الطريقة وأن تطبيق الطريقة 

 المسرحية ترقى مستوى التحصيل الدراسى في مهارة الكالم.

                                                           
، )بحث اجرائي تطبيق الطريقة المسرحية في تدريس مهارة الكالمليدا زلين،  16 

الثانوية(، رسالة بقسم تعليم اللعة العربية، بكلية التربية وتأهيل المعلمين، في مدرسة الفتيان 
 م. 3013بند أتشية  –بجامعة الرانيري األسالمية الحكومية، دار السالم 
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عالقة بين الدراسة ليدا زلين و الدراسة الحالية من ناحية  
وجه األختالف في المكان الذي يقع فيها المشكلة واألختالف 

ن اجرائي و منهج البحث في أهدفها و منهج البحث ليدا زلي
 تجريبي. الحالة شبه

ومن ناحية وجه التشابه بين الدراسة ليدا زلين و الدراسة  
 الحالية هي في مشكلة البحث، و مهارتها.

 19(3013الدراسة ريك مهيرني ) .2

هذا البحث يهدف إلى معرفة ترقي التصحيل الدراسة  
مهارة الكالم )بحث تجريبية في داية لىع تنميةالطالب في 
طريقة المغنية و تطبيقها في تنمية مهارة ، بتطبيق إنصاف الدين(

 .الكالم

                                                           

)بحث تجريبية  ،الطريقة المغنية و تطبيقها في تنمية مهارة الكالمريك مهيرني، 79 
امعة بج ،وتأهيل المعلميناللعة العربية، بكلية التربية رسالة بقسم تعليم (، في داية إنصاف الدين

 م.3013بند أتشية  –الرانيري األسالمية الحكومية، دار السالم 
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جريبية بشبه التجريبية، ونتائج منهج البحث هو بحث الت 
إن الطريقة المغنية تكون فعالة في رفع قدرة الطالب  البحث هي

واجهتها من أهم في تنمية المهارة الكالم و إن الباحثة 
المشكالت في عملية تعليم اللغة العربية بتطبيق الطريقة المغنية 
في هذه الهيئة هي صعبة في شرح المفردات و نظام األصوات 
اآلن الطالب لم يفصحوا في تعبير و لم يثقوا في حفظ 
المفردات بدون التكرار والسيما المفردات باللغة األجنبية. إن 

ة فهى وجود المدرس ناقص ليقدر اللغة المشكالت غير اللغوي
العربية و الخطاء في كتب المفردات. وهذا عوامل بسبب ألنه 
المدرس ليس متخرجا في قسم تعليم اللغة العربية، وعدم الكتب 
المقررة. و نتيجة مجموعة التجريبية أعلى من نتيجة مجموعة 

 الضابطة في مهارة الكالم.

و الدراسة الحالية من  عالقة بين الدراسة ريك مهيرني 
ناحية وجه األختالف في المكان الذي يقع فيها المشكلة و 

 مشكلتها واألختالف في أهدفه.
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البحث في حل المشكلة ريك مهيرني تستخدم الطريقة  
راسة الحالة المغنية و تطبيقها في تنمية مهارة الكالم و أما الد

بين الدراسة . ومن ناحية وجه التشابه باستخدام القصص وتميثل
 ريك مهيرني و الدراسة الحالة هي في منهج البحث و مهارتها.

 ابة الرسالةطريقة كت -ط

وفي كتابة هذه الرسالة على النظام الذي وضعته كلية  
التربية الجامعة الرانيري اإلسالمية الحكومية، وهذا النظام مذكور 

 في كتاب: 
“Panduan Akademik dan Penulisan Skripsi Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2016” 
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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري للبحث

 
مهارة الكالم تعليم  -أ  

. تعريف الكالم1    

الكالم نشاط أساسي من أنشطة االتصال بين البشر،  
وهو الطرف الثاني من عملية االتصال الشفوي، وإذا كان 

وسيلة لتحقيق الفهم، فإن الكالم وسيلة لإلفهام. االستماع 
والفهم واإلفهام طرفا عملية االتصال، ويتسع الحديث عن 
الكالم ليشمل نطق األصوات والمفردات والحوار والتعبير 

 الشفوي.

به القدرة على االستخدام الصحيحمن لغة  الكالم يقصد 
التحدث. والتحدث هنا بخالف الكالم، يشمل اللغة اللفظية و 
اللغة المصاحبة. وعندما يؤدي أحد أطراف عملية االتصال دور 
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المتكلم، فإن الجانب اإلنتاجي في الموقف يطلق عليه 
 1ويدوسون لفظ القول.

اإلنسان  والكالم مهارة اجتماعية، ففى حين يستطيع 
القراءة والكتابة بوجه خاص، أو يستمع إل الراديو، أو يشاهد 
التليفزيون بمفرده، فمن النادر أن يتحدث بدون مستمع له. 
ولقد أصبح االتصال هدف برامج تعليم اللغات األجنبية مع 

 0التأكيد على تنمية عادات الحديث الصحيحة.

ه التقطيع، هو آلة اللفظ، والجواهر الذي يقوم ب والصوت 
وبه يوجد التأليف، ولن تكون حركات اللسان لفظا والكالما 
موزونا وال منثورا إالبظهور الصوت، وال تكون الحروف كالما 

                                                           
المرجع في على أحمد مدكور، رشدي أحمد طعيمة، ايمان أحمد هريدي،  1 

-ه1341العربي، ، )القاهرة: دار الفكر مناهج تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى
 .324م(، ص. 0212

المرجع في تعليم اللغة العربية تحى على يونس و دكتور محمد عبد الرؤوف الشيخ،  0 
 .161م(، ص. 0224-ه1304، )القاهرة: المكتبة وهبة، الألجانب
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إالبالتقطيع والتأليف. وحسن اإلشارة باليد و الرأس من تمام 
 4حسن البيان باللسان.

يكون من الطفل الصغير بال ضوابط، وينمو من المحيط  
ش فيه فيستمع اإلنسان إلى اللغة قبل أن يتكلم بها، الذى يعي

وينمو كالمه ثم يتحدث لغته، ويعبر بها عن أفكاره ووجدانه، 
ولذلك كله مفاهيمة ومهاراتها التى ينبغى أن يحصلها اإلنسان، 
ويتمكن منها، ويعتز بصحتها اللغوية. حتى يصبح متكلما 

االته اللغوية واضحا، ومتحدثا جيدا، ومعبرا مؤثرا في استعم
 3المختلفة.

إن مهارة الكالم من أهم ألوان النشاط اللغوى للكبار  
والصغار على السواء، فالناس يستخدمون الكالم أكثر من 
الكتابة في حياتهم. أى أنهم يتكلمون أكثر مما يكتبون. ومن 

                                                           

-ه1301، )القاهرة: مصر الجديدة، المراجع في تدريس اللغة العربيةإبراهيم محمد عطا،  4 
  .141م(، ص. 0226

، )القاهرة: مكتبة و هبة، بدون السنة(، ص. المنهج في اللغة العربيةعلى اسماعيل محمد،  3  
11. 
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هنا يمكن اعتبار الكالم هو الشكل الرئيس لالتصال اللغوى 
لى ذلك يعتبر الكالم أهم جزء في بالنسبة لإلنسان. وع

 4الممارسة اللغوية واستخداماتها.

وأما مراد بالمهارة الكالم فهو القدرة على التعبير عن  
أصوات الكلمات أو التعبير عن األفكر في الشكل أفكار أو 

 آراء أو رغبات أو مشاعر إلى الشخص اآلخر.

  الكالممهارة . أهمية 2 

خاصة بين فروغ اللغة، وأنه الغاية لما كان للكالم منزلته  
من كل فروع اللغة، يوضح أحمد فؤاد فيما يلي  أهمية الكالم 

 في نقاط محددة تكشف لنا جوانب من هذه األهمية:

تدريس الكالم يعود اإلنسان الطالقة في التعبير عن  (1
 أفكاره، والقدرة على المباداة ومواجهة الجماهير.

                                                           

(، 0226، )القاهرة: دار الفكر العربي، تدريس فنون اللغة العربيةعلى أحمد مدكور،  4 
  .111ص. 
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مواجهة الحياة المعاصرة تدريس الكالم يعود اإلنسان ل (0
بما فيها من حرية وثقافة، وحاجة ماسة إلى المناقشة، 
وإبداء الرأي، وإلقناع، خاصة في القضايا المطروحة 
للمناقشة بين المتكلمين، أو المشكالت الخاصة 

 والعامة التي تكون محل خالف.
للحكم على  –إلى حدما  -والكالم مؤشر صادق  (4

ت الثقافية ينتمى، بل قد يشير المتكلم إلى أي المستويا
إلى طبقته اإلجتماعية، ومهنته، أو حرفته. والكالم وسيلة 
اإلقناع، والفهم واإلفهام، بين المتكلم والمخاطب. 
والكالم وسيلة لتنفيس الفرد عمايعانيه، وامتصاص 

ولو كنا يحدث  -النفعاالته، ألن تعتبر الفرد عن نفسه
األزمة التى يعانيها،  نفسه أمام اآلخرين يخفف من حدة

 أو الموقف الذى يتعرض له.
والكالم نشاط إنساني يقوم به كل إنسان حيث يتيح  (3

للفرد فرصة أكثر في التعامل مع الحياة، والتعبير عن 
مطالبة الضرورية، والتنفيس عما يعانية، ليخفف من جدة 

 األزمة التي يعانيها، أو المواقف التي يتعرض لها.
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رئيسية للتعليم والتعلم في كل مراحل والكالم وسيلة  (4
الحياة، من المهد إلى الحد، وال يمكن أن يستغنى عنه 
المعلم أو الطالب في أية مادة عملية من المواد: للشرح 

 6والتوضيح والسؤال والجواب.
نظهر أهمية تعليم الكالم في اللغة األجنبية من أهمية  

ء أساسيا في منهج الكالم ذاته في اللغة. فاالكالم يعتبر جزا
تعليم اللغة األجنبية، وأما أهمية الكالم فهو اآللة ليوجه الحياة 
المعاصرة ونشاط الناس بين المتكلم والسامع، ويكون الكالم 

 وسيلة في تعليم لكل مراحل التعليمية.

 الكالم مهارة أهداف تعليم.3

هناك أهداف عامة لتعليم الحديث يمكن أن نعرض  
 ي:ألهمها فيما يل

 أن ينطق المتعلم أصوات اللغة العربية.  (1
 أن األصوات المتجاورة والتشابهة. (0

                                                           

 .       61ص. ،...المهارت اللغويةأحمد فؤد عليان،  6 
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أن يدرك الفرق في النطق بين الحركات القصيرة  (4
 والحركات الطويلة.

 أن يعبر عن أفكره مستخدما الصيغ النحوية المناسبة. (3
أن يعبر عن أفكاره مستخدما النظام الصحيح لتركيب  (4

 لغة الكالم. الكلمة  في العربية خاصة في
أن يكتسب ثروة لفظية كالمية مناسبة لعمره ومستوى  (6

 نضجة و قدرته.  
أن يستخدم بعض أشكال الثقافة العربية المقبولة  (1

 والمناسبة لعمره ومستواه االجتماعي وطبيعة عماله.
أن يعبر عن نفسه تعبيرا واضحا ومفهوما في مواقف  (1

 1الحديث البسيطة.
بشكل عام هي أن تلد آراءا أن تعليم مهارة الكالم 

بكلمات بحيث يمكن فهمها من قبل الشخص اآلخر، 
واإلبالغ إلبالغ المستمع عن شيء ما يمكن أن يكون في 

 شكل شرح عملية أو وصف أو تفسير شيء ما أو مما حدث.
                                                           

جامعة أم القرى، مصر: ، )للناطقين بلغات أخرىتعليم اللغة العربية محمود كامل الناقة،  1 
 .141-141(، ص. م1114
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 . طرق تعليم مهارة الكالم4
وفي تعليم اللغة العربية تحتاج إلى الطريقة، والطرق التى  

 في تعليم مهارة الكالم هي: تستخدم
 طريقة المباشرة .1

هي التى تركز على تعليم اللغة بالطريقة التى يتعلم بها  
الطفل لغته األصلية، وذلك باختالف يبئة اللغة، وعدم استخدام 
اللغة األصلية للطالب أو أية لغة وسيطة وتستعين هذه الطريقة 

 1ن اللفظ ومعناه.بالحركة والصورة وبالوسائل المختلفة للربط بي
ومما يؤخد على هذه الطريقة أن اهتمامها بمهارة الكالم  

جعلها تهمل مهارات اللغة األخرى، كما أن االعتماد على 
التدريبات النمطية، دون تزويد الطالب بقدر من األحكام 
والقواعد النحوية، يحرم الطالب من ادراك حقيقة التراكيب 

 1تحكمه.النحوي، والقاعدة التى 
 الطريقة السمعية الشفوية  .0

                                                           
، )القاهرة: دار الكاتب مشكالت تعليم اللغة العربية لغير العربعلى الحديد، 8  

 .5العربي للطباعة والنشر، دون السنة(، ص، 

، )بغداد: إضاءات المعلمي اللغة العربيةعبد الرحمن بن ابراهيم الفوزان، 9  

 .99م(، ص، 5002الشروق، 
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من أهم أسس هذه الطريقة: استعمال الوسائل السمعية  
والبصرية بصورة مكثفة، واستخدام أساليب متنوعة لتعليم اللغة، 
مثل المحاكاة والترديد واالستظهار، والتركيز على أسلوب 
القياس، مع التقليل من الشرح، والتحليل النحوي. ومن هذ 

تعليم اللغة واجب على االبتداء أن يستمع الطلبة السبب، ف
أصوات مترادف اللغة تحت شكل الكلمة أو الكالم ثم 
ينطقونها نطقا صحيحا ومناسبة بالقواعد قبل تعليم القراءة 
والكتابة. والغرض من هذه الطريقة تطوير مهارتي هما االستماع 

 12.والكالم التي تعتمد عليهما مهارتان القراءة والكتابة
 الطريقة التواصلية االتصالية .4

وأما هدف هذه الطريقة فهي اكتساب الدراس القدرة  
على استخدام اللغة األجنبية وسيلة االتصال، لتحقيق أغراضه 
المختلفة. وال تنظر هذه الطريقة إلى اللغة على أنها مجموعة من 
التراكيب والقوالب، مقصودة لذائها، وإنما تعدها وسيلة للتعبير 

ن الوظائف اللغوية المختلفة، كالطلب والترجي واألمر والنهئ ع
والوصف والتقرير، وتعرض المادة في هذه الطريقة ال على أساس 

                                                           

 .11، ص، إضاءات المعلمي....عبد الرحمن بن ابراهيم الفوزان، 10 
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التدرج اللغوي بل على أساس التدرج الوظيفي التواصلي. ويتم 
العمل فيها غير األنشطة المتعددة داخل الوحدة التعليمية. 

اقف واقعية حقيقة، وتعتمد طريقة التدريس على خلق مو 
الستعمال اللغة، مثل: توجه األسئلة، وتبادل المعلومات 

  11واألفكار وما أشبه ذالك.
 الطريقة الحوارية  .3

هي طريقة الحوار والنقاس باألسئلة واألجوبة، للوصول  
إلى حقيقة من الحقائق، وتنسب هذه الطريقة إلى سقراط، ذلك 

مع غيره متظهرا  الفلسوف الذى كان يستعمل تلك الطريقة
بالجهل، ليرشد المتعلم حتى يصل إلى الحقيقة، بعد األخذ 
والعطاء، والسؤال والجواب، في وقت بلغت فيه التربية العقلية 
في المركز األسمى من العناية بها. وقد كان غرضه بحث 

 10المعلومات في نفوس طلبة، وتعويدهم البحث وراء الحقيقة.
 

                                                           

 .14، ص،إضاءات المعلمي....عبد الرحمن بن ابراهيم الفوزان،  11 
، )مصر: المكتبة المصرية تعليم اللغة العربية بين النظرية والتطبيقحسن شحاتة، 15 

 .44م(، ص. 0221اللبنانية، 
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 طريقة المناقشة  .4
والمناقشة في أحسن صورها اجتماع عدد من العقول  

حول مشكلة من المشكالت أو قضية من القضايا ودراستها 
دراسة منظمة، بقصد الوصول إلى حل للمشكلة أو االهتداء إلى 
رأي في موضوع القضية. وللمناقشة عادة رائد يعرض الموضوع 

حتى ويوجه الجماعة إلى خط الفكري الذي تسير فيه المناقشة 
 14تنتهى إلى الحال المطلوب.

في هذا البحث تستخدم الباحثة طريقة القصص وتمثيل  
هي طريقة تقوم في جوهرها على الحوار. وفيها يعتمد المعلم 
على معارف الطلبة وخبراتهم السابقة، فيوجه نشاطهم بغية فهم 
القضية الجديدة مستخدما األسئلة المتنوعة وإجابات الطلبة 

اف درسة. ففيها إثارة للمعارف السابقة وتثبيت لتحقيق أهد
لمعارف جديدة والتأكد من فهم هذا وذاك. وفيها استشارة 
للنشاط العقلي الفعال عند الطلبة وتنمية انتباتهم وتأكيد 

 تفكيرهم المستقل.

                                                           

 .14. ، صتعليم اللغة العربية بين النظرية والتطبيق...حسن شحاتة،  14 
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 القصص ومباحثه -ب

  تعريف القصة (1

القصة هي مجموعة من األحداث عن شخصية أو  
وفق ترتيب زمني و ترابط سبي بصورة مشوقة، أكثر، يرويها راو 

مستعمال السرد والحوار أو السرد وحده. وهي تتطور نحو ذروة 
وتعقيد فحل. وعناصر القصة تتكون من الشخصيات، 

 13الحوادث، السرد، البناء، الزمان، المكان، الفكرة.

منذ العصور القديمة أصبحت قصة تذكرة األكثر  
سلسلة من الصور ذات الصلة التي  استخداما. القصة عبارة عن

تمس بشكل مباشر على صورة من الدماغ. القصة هي واحدة 
من أفضل الطرق التي يمكن استخدامها لجعل شيئا مجردا في 

 14الخرسانة، وبالتالي يسهل تذكرها.

                                                           
، )مطبح مدخل إلى طروق تعليم اللغة األجنبية لمدرس اللغة العربيةأزهر أرشد،  13 

 .124م(، ص. 1111األحكم: أجوع فندع، 
15Dave Meier, The Acce Leated Learning, (Bandung: Kaifa Mizan 

Media Utara, 2002), hal. 226. 
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تعلم الكيفية روايتها تساعد على قصتنا المعلمين الصغير  
عقل، واالعتراف كقارئ ومفكر. فهو يساعد على تنظيم ال

أذهاننا أثناء القراءة. أنها تساعدنا على إدراك فكرنا تغيير القراءة 
بأكملها. خصائص الرواية الجديدة هي استخداما حرف االسم، 
يحكي قصة اإلعداد، بما في ذلك األحداث أو مؤامرة )بداية 
ووسط ونهاية(، يبحث مسألةشخصية هو وجود، ويوضح كيف 

 16تم حل المشكلة.

عل خريطة ذهنية لألشياء على ما قرأ، ويربط الذاكرة ج 
والتعليم في تحسين فهم المادة في المستقبل سوف تكون قادرة 
على استخدام الخرائط الذهنية لتكرار االمتحانات. تعليم 
السمعية لها فائدة كبيرة من خالل إعادة قراءة. تشجيعهم على 

أنفسهم حول شرح ما قرأ للطالب اآلخرين، أو التحدث إلى 
وهذه تتفاوت أعمار التالميذ ومراحل دراستهم، 11قراءتهم.

                                                           
 16Echols,Retelling-Stories,firstgradewow.blogspot.co.id.html, 

pada tanggal 31 mei 2013. 

 17Bobbi Deporter, Mark Reardon, Sarah Singer-Nourie, 

Quantum Teaching, (Bandung: Mizan Pustaka, 2005), hal, 184. 
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والمعيار األساسي في اختيارها أن تناسب عقول التالميذ 
 11وبيئاتهم واهتمامهم.

 أنواع القصة (0
ما يلي توضيح ألنواع العمل القصصي تبعا للطول وفي  

 11:لكل منهم
 القصة القصيرة .1

وتشتمل على غرض جزء معين أو مرحلة ما من مراحل  
الحياة، وعادة ما تدور أحداث القصة حول هذا الجزاء الصغير 
الذي تعرضه، ويكون هو محورها الرئيسي الذي يجب على 
الكاتب أن يحرص على بقاء األقصوصة ضمنه. لكي ال يفشل 
عمله القصصي، ولكي ال تخرج القصة عن طابعها القصير، 

ط لنجاح القصة القصيرة أن يستخدم الكاتب جميع قدراته ويشتر 
الغنية والتعبيرية لصياطغتها، عن طريق استخدام  الكلمات التي 

                                                           

، التدريس الخاصة باللغة العربية و التربية اإلسالميةطرق فخرالدين عامر، 18 
 .36م(، ص. 0222)القاهرة، عالم الكبت: 

-12-01، اطلع عليه بتاريخ www.alukah.net،تعريف القصةمحمد غالمي، 11 
 ،بتصرف.0211
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تترك أثرا في نفس من يقرؤها، ولتكون القصة معبرة وموحية، 
واليشترط أن يكون محور القصة القصيرة شخصا أو حادثة 

 معينة، وال يلتزم كاتبها ببداية ونهاية.
 روايةال .0

تعد الرواية نوعا من أنواع العمل القصصي الذي ال  
يحدد الكاتب بطول معين، حيث تعتبر من أطول أنواع العمل 
القصصي وأكثرها اهتماما بالتفاصيل، أما محورها فيمكن أن 
يكون أيا من عناصر القصة دون وجود قيود، شريطة أن 

ستيعابا  يستوعب الكاتب العنصر الذي سيكون محور الرواية ا
كامال، وأن يصفه بالتفصيل، فمثال لو كان المحور فترة زمنية 
معينة، يجب على الكاتب وصفها وصفا دقيقا كي يأخذ القارئ 
فكرة شاملة ودقيقة عنها، أما إن كان محور الرواية شخصية 
معينة، فيجب على الكاتب أن يؤرخ لهذه الشخصية، ويذكر 

 ى النهاية.جميع جوانب حياتها من البداية وحت
 المسرحية .4

المسرحية هي عبارة عن عمل قصصي حواري يشتمل  
عادة على مؤثرات فنية ومناظر مختلفة، ويراعى فيه جانبان، 
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هما: جانب النص المكتوب، وجانب التمثيل المعبر الذي ينقل 
النص بشكل حتى للمشاهدين، ومن الجديد بالذكر أنه توجد 

رحية، وهي: الحدث، عناصر تشترك فيها القصص مع المس
والشخوص، والفكرة، والزمان والمكان، أما ما يميز المسرحية 
فهو وجود عنصر البناء، والحوار، والصراع، وتقسم المسرحية إلى 
قسمين، هما: المأساة والملهاة، أو التراجيديا والكوميديا، وفي 

 المسرحيات الحديثة المعاصرة تختلط عادة المأساة بالملهاة.
 القصةأهمية  (4

ومن هنا يتضح أن أهمية القصة ليست ثقافية فحسب  
فيما بل تشتمل كل حياة بجمع جوانبها وتكمن أهمية القصة 

 02يلي:
تعطي فرصة لتحويل الكالم المنقول إلى صور ذهنية  .1

 خيالية، أي أنها تنمي خيال.
أنها خبرة مباشرة يتعلم من خاللها ما في الحياة من خبر  .0

 واب والخطأ.وشر وتمييز بين الص
                                                           

م(، ص. 0224، )جامعة القاهرة، كلية رياض، فن رواية القصة حسين، كمال الدين،50 
13. 
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تساعد في تقريب المفاهيم المجردة إلى ذهن من خالل  .4
 الصور.

 مصدر عام لتعلم القيم والعادات السليمة. .3
تنمي عند التذوق الفني وحب القراءة لديه وتزيد من  .4

 الثروة اللغوية.
 تساعد على النمو االجتمعي. .6
يتفاعل مع القصة ويتوحد مع شخصياتها فمن خالل  .1

ديد من الخبرات والقيام واالتجاهات تفاعله يكتسب الع
 وتنمي الجوانب المختلفة.

 لها دور ثقافي كبير في حياة. .1
تقدم الحلول للعديد من المشكالت التي تواجه في  .1

 حياة اليومية.
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 طريقة التمثيل في تعليم مهارة الكالم -ج

 طريقة التمثيلتعريف  .1

هناك مصطلحة التى تناسب بالتمثيل أو المسرح. وفي  
وهي الجنس األدبي العريق  Dramaاللغة اإلندونيسية مشهور ب 

أي قصة التمثيل أساسها الحوار وليش السرد أو الوصف. 
والحوار يمكن أن يقوم بها شخص أو يتبادله مجموعة 
األشخاص في إرتكاز على حبكة فنية أو ما يسمى بالعقدة، 

إعتماد على التوصيل المباشر من الممثلين للجمهور وفي 
 01المشاهد.

تمثيلة، معناه "رواية -تمثيال-يمثل-التمثيل لغة من مثل 
والتمثيل إصطالحا  00نثرية أو شعرية معا تمثيل على المسرح". 

هو وسائل إتصال فعالة للتعبير عن فكرة أو مفهوم أو شعور 

                                                           

، )القاهرة: جامعة األزهار دراسات في األدب العربي الحديثمحمد خميس، 01 
 .41(، ص. 0221

، )مكتبة الشرفية بدون سنة(، المنجد معجم اللغة العربيةمؤسسة دار المشراق، 00 
 .142ص. 
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معين. وهي تعتمد في ذلك على اللغة وحركات الجسم وتعبيرات 
الوجه وإلشارات وأسلوب الكالم. وكل ذلك يجعل منها وسيلة 
ذات قوة إجتماعية هائلة لإلعالم والتثقيف والتأثير والتوجيه في 

 04نب الترويح والتسلية الهادية.األخرين إلى جا

أما المراد بالتمثيل هنا تقمص الشخصيات الدرامية  
تها على أرض الواقع وتجسيد مالمح وصفات كومحاولة ومحا 

تلك الشخصيات وأبعادها المتباينة في الرواية أو المسرحية 
ل ممثل وفقا لنسبة كالمكتوبة، حيث يكون وزن وثقل صوت  

 اختاروا هذا المرشح لتمثيلهم.عدد المواطنين الذين 

 طريقة التمثيلأهداف تجريبي .2

قد تعدد أهداف طريقة التمثيل لترقية قدرة الطلبة، خاصة  
 03في مهارة الكالم هو:

 ترويد الطلبة بالمهارات والخبرات والمعلومات اللغوية. (1
                                                           

(، 1111، )دار النهضة العربية، الوسائل التعليمية والمنهجأحمد خيري كاطم، 04 
 .111ص. 

 .30. ،ص...دراسات في األدب، محمد خميس54 
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تعويد الطلبة وتوضيح مخارج الحروف، وطريق الكالم  (0
 واإللقاء.

المعلومات عن طريق التكلم والتواصل إعطاء الطلبة  (4
 الجديدةباللغة اللفظية أو غير لفظية.

 أن يكون الطلبة مطلقين في التكلم باللغة العربية. (3
أن يكون الطلبة يمارسون باأللوان من السلوك والتعاون  (4

 والصبر وإبكار الذات واإلعتماد على النفس.
 لتنمية ميول الطلبة و توفير وقت فراغهم. (6

من التمثيل بشكل عام هو أن يتم على خشبة  الغرض 
المسرح ولكن يمكن أيضا أن تقرأ التمثيل مثل العديد من 
القصائد والنشر، أو الروايات في عملية قراءة تمثيل من األفكر 
والمشاعر تخيل كيف يتم التعبير عن الحوار الذي يتم قراءته في 

 عرض، لذلك التمثيل هو نوع من العلمية. 
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 ايا طريقة التمثيل وعيوبهاالمز  .3

إن لكل طريقة التعليمية مزاياها وعيوبها، وتقدم الباحثة  
بعض مزايا وعيوب الطريقة التمثيل في عملية التعليم والتعلم كما 

 يلي:

 مزايا الطريقة التمثيلية -أ

 إن للطريقة التمثيل مزايها كما يلي: 

وتدريبهم تدريب الطلبة على تصوير الشيء من التماثيل  (1
 على أن يكونوا شجاعا من أنفسهم.

أن يكون إهتمام الطلبة جذابا حتى تصبح حالة الفصل  (0
 حية.

أن تكون الطلبة تتدبرون حادثة في تعلمهم حتى تكونوا  (4
 مسهلين في إستنتاج الدرس معتمدا على التدبر أنفسهم.

 تدريب الطلبة على ترتيب أفكارهم ترتيبا صحيحا. (3
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 04ورغبتهم. ترقية كفاءة الطلبة (4

 عيوب الطريقة التمثيل -ب

 وأما عيوبها كمايلي: 

إستعمال هذه الطريقة في عملية التعليم والتعلم يحتاج  (1
 إلى األوقات الكافية.

إستعمال هذه الطريقة يحتاج إلى اإلستعداد الدقيق  (0
 والناضج.

كان في بعض األحيان أن الطلبة ال يريدون أن يسرحوا  (4
 تمثيلهم لسبب األحياء.

يمكن أن تزيد طرق التمثيل من المعرفة والمواقف  
والمهارات إلى جانب توفير الخبرة غير المباشرة التي يحتاجها 

 الطالب للتعامل مع المشكالت االجتماعية.
التكون طريقة التمثيل مناسبة دائما لتزويد الطالب  

بالخبرة التي تتعلق بالدقة بالواقع في الحياة، وقد يؤدي عدم 

                                                           
 25 Sriyono, dkk, Teknik Mengajar dalam CBSA, (Jakarta: 

Rineka Cipta, 1992), hal.117. 
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ة في تطبيق األساليب التمثيلية إلى أخطاء في االتجاه الخبر 
 وتصبح متشددة في تنفيذها.

أما بالنسبة للحل الذي يسبب عدم اهتمام الطالب  
بتباع طريقة التمثيل فهو منحهم الفرصة وممارسة شجاعتهم 
وقدرتهم على القيام بجدول أعمال أمام الناس، أو منهم الحافز 

نوا من تشجيعهم على لعب التمثيل أو تقديم هدية حتي يتمك
 أمام حشد من الناس.

 إجراء طريقة التمثيل .4

تقصد الباحثة بهذا التمثيل ليس كجماعة التمثيل الذي  
توجد في المدرسة. ولكن هذا التمثيل بسيط وقصير الذي 
تستخدم في الفصل فحسب كل فرقة رئيس وأعضائه. وقبل أن 
تدخل الباحثة إلى الفصل فيجب عليها أن تحتار الموضوع من 

لداخلية الكتب المقرر المناسب بزمان الدراسي وتأكيد العناصر ا
 (character)األشخاص  (plot)من التمثيل، يعني: الحبكة 
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(. وليكون الهدف المناسب (themeوالفكر  (setting)الحدث 
 06بالمقصود فال بد للمدرس أن يهتم ببعض المراحل كمايلي:

 مرحلة اإلستعداد -أ

 تتكون مرحلة اإلستعداد من الخطوات التالية:  

 عن طريقة المستخدمة. يقدم المدرس التمهيد والبيان (1
 يقسم الطلبة إلى ثالثة فرقة. (0
 اختيار رئيسى فرقة. (4
 توزيع النص. (3
 المناقشة وقراءة النص في كل فرقة. (4
 تقسيم األشخاص و األدوار. (6

 المرحلة التجريبية -ب

 تتكون المرحلة التجريبية من الخطوات التالية: 

 تلعب طائفة مثلة من الطلبة على التمثيل. (1
                                                           

 26Tayar Yusuf  dan Syaiful Anwar, Metodologi Pengajaran 

Agama dan Bahasa Arab (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hal. 

54. 
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 األخرى مسرحا بكل إهتمامهم.تتبع الطلبة  (0
البد للمدرس أن يقدم إلى ممثالت التمثيل الذي كان  (4

 عندهم صعوبات.

 مرحلة الختام  -ج

 تتكون مرحلة الختام من الخطوات التالية: 

يقوم المدرس والطلبة بالمناقشة، عن إجراء التمثيل و  (1
 المواد الدراسية الممثلة.

إنتقاداتهم و اإلستجابات يدفع المدرس الطلبة لتقديم  (0
 عن أداء التمثيل.

يقوم المدرس والطلبة بالتخليص واإلستنتج من الموضوع  (4
 01الدراسي.

من المراحل المذكورة هي مرحلة مهمة ألن الطالب  
يستطيعون أن يقيم ما تم إنجازه في مرحلة التدريج خاصة 

                                                           
 27Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar 

Proses Pembelajaran, Jilid 1, cetakan ke-v, (Jakarta: Kencana Prenada 

Group, 2008), hal.161.  
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األنشطة اللغوية حيث سيكون لدى الطالب الفرصة لمعرفة 
 م والتقدم في تعليم اللغة. التقد
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 الفصل الثالث
 اجراءات البحث الحقلي

 
 منهج البحث -أ

كان للبحث منهج يوضع من خاللها نوعية، ستستخدم  
الباحثة في هذ البحث منهجا تجريبّيا، هو منهج البحث العلمى 

تعرف أثر السبب )المتغير الذى تستطيع الباحثة بواسطته أن 
المستقبل( على النتيجة )المتغير التابع( الذى له األثر الجلى في 

 1تقدم العلوم الطبيعية.

ينقسم بحث التجريبية إلى أربعة األقسام: التصميمات  
 True)(،التصميمات التجريبيةPre-Experiment)التمهيدية 

Experiment) التصميمات العاملية،(Faktorial Design)، 
 ).i ExperimentzQua(2والتصميمات شبه التجريبية 

                                                           
، الطبعة الثانية، المدخل إلى البحث في العلوم السلوكيةصالح ابن حمد العساف،                 1

  .02ص(،2222كتبة العيكان، )الرياض: الم
 .021-015...، ص. المدخل إلى البحثصالح ابن حمد العساف، 2
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واختارت الباحثة في هذا البحث التصميمات التمهيدية  
Pre- Experiment)ا  التصميم بأنلم يكن له تجربة ذ(، ويقصد به

لك ألن هناك متغيرات خارجية تؤثر على تكوين ذحقيقية، و 
ج التجريبية التى هي لك، ال تتأثر النتائذالمتغيرات التابعة. ل

ا الحال يمكن أن ذمتغيرات تابعة بالمتغيرات المستقلة فقط، وه
يحدث أن بسبب غائب المتغير عنصر وال يتم اختيار العينة 

 0عشوائيا.

 وتنقسم التصميمات التمهيدية إلى ثالثة أنواع، وهي: 

 (One Shot Case Studyالتصميم األول ) .1
 One Group Pre-Test, Pos-Testالتصميم الثانى ) .2

Design) 
 (Static- Group Comparison Designالتصميم الثالث ) .0

                                                           

  3صالح ابن حمد العساف، المدخل إلى البحث...، ص. 014 .
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ا البحث هي التصميم الثاني ذواختارت الباحثة في ه 
(One Group Pre-Test, Pos-TestDesignوه ،)ا التصميم ذ

 5الشكل التالي: ذيأخ
 

 
 التفصيل:

 ت: الفصل التجريبي
 القبلي : اإلختبار1خ

: Xالمعالجة التجريبية 
 : اإلختبار البعدى2خ

 وخطوات تطبيق المنهج التجريبي في هذا البحث هي: 

تحديد مجتمع البحث، ثم اختبار عينة، تتفق في  .1
 المتغيرات الخارجية المراد ضبطها.

 اختبار عينة البحث في موضع التجريبية. .2
 تقسيم عينة البحث. .0

                                                           
.313،...، ص.المدخل إلى البحث في العلوم السلوكيةصالح بن حمد العساف،  4 

  

2خ       X 1ت   خ  
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باستخدام القصص وتمثيلها مطبقا تعليم المواد الدراسية  .5
 بتصميم خطة التعلم مع الوسيلة الموجودة.

تقديم االختبار البعدي للطلبة، تحليل المعلومات  .4
بمقارنة نتائج االختبار القبلي بنتائج االختبار البعدي 

 بواسطة تطبيق المعالجات اإلحصائية.
تلخيص البحث وعرض أهم النتائج التى توصل إليه وما  .4

 ه من توصيات طبقا للخطوات.يوصى ب

 ب. المجتمع والعينة

المجتمع في هذا البحث هم الطلبة بالمدرسة الثانوية  
طالبا. وألن هذا البحث تجريبي فاختارت الباحثة  22وعددهم 

أي الطريقة  purposive sampling العينة بالطريقة العمدية
المقصودة أو اإلختيار على خبرة وهي أن أساس االختيار خبرة 

 4الباحث ومعرفته بأن هذه التعليم أو تلك تمثل مجتمع البحث.
 والعينة في هذا البحث هي الطلبة في الصف الثاني أ وعددهم

 طالبا. 12
                                                           

 5 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, suatu pendekatan 

Praktek,(Jakarta: Rineka Cipta, 2002) , hal. 124.    
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واختارت الباحثة هذا الفصل ليكون عينة البحث، أو  
الطلبة. واختارت الصف الثاني كعينة  12بالتحديد تكون عدد 

البحث ألن خبرتهم في اللغة العربية أكثر من خبرة طلبة الصف 
األول ولكنهم لم يتقنوا المفردات وصعوبة في التحدث باللغة 
العربية وكان طلبة الصف الثالث فيستعدون لالمتحان النهائي وال 

 .فرصة لهم ال شتراك التعلم التي تجري بها الباحثة

 ج. أدوات البحث

والمراد بأدوات البحث هي الوسائل التي تجمع بها  
 .جابة أسئلة البحث أو اختبار فروضهالمعلومات الالزمة إل

واألدوات التي تستخدمها الباحثة لجمع البيانات تتمثل  
 فيما كما يلي: 
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 االختبارات .1

إن االختبار أدة تقيس وتقدر الفرق بين األفراد في  
وقال رجاء محمود في   4أكثر من جوانب السلوك.جانب أو 

كتابه إن االختبار مجموعة من المثيرات التي تقدم للفرد 
الستثارة استجابات تكون ممثلة لسلوك الفرد، تعتبر مؤشرا 
للقدر الذي يمتلكه الفرد من الخصة التي يقيسها 

وتقوم الباحثة باالختبار للطلبة في كل الدور لمعرفة 4االختبار.
تحصيل الدراسي ونجحوان في كفاءة الكالم بتطبيق طريقة ال

 التمثيل.

 وأما االختبار في هذا البحث يتكون من اختبارين، فهو:  

 االختبار القبلي -أ

االختبار القبلي هو االختبار الذي تختبره الباحثة قبل  
إجراء التجربة بغرض تحديد مستوى التحصيل الدراسي في مادة 

                                                           

،...، ص. المدخل إلى البحث في العلوم السلوكيةصالح بن حمد العساف،  4 
524. 

 .044...، ص. مدخل إلى مناهج البحث التربويرجاء محمود أبو عالم،  4 
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التجربة وحتى يتسنى معرفة أثر التجربة في  مهارة الكالم قبل
 تحسينه.

 االختبار البعدي  -ب

االختبار البعدي هو الذي تختبره الباحثة الطلبة بعد  
استخدام القصص وتمثيلها في تدريس الكالم. وتقوم الباحثة 
باالختبار القبلي والبعد حتي تستطيع أن تعرف ترقية قدرة الطلبة 

 على مهارة الكالم. 

 اإلستبانة .2

اإلستبانة هي المدلول الصحيح للمراد منها الذي يشير  
إلى اإلستمارة التى تحتوي على مجموعة من األسئلة أو 
العبارات المكتوبة مزودة بإجابتها أو اآلراء المحتملة أو بفراغ 
لالجابة، ويطلب من المجيب عليها، مثال اإلشارة إلى مايراه 

أو ما يعتقد أنه هو اإلجابة  مهما أو ما ينطبق عليها منها،
  4الصحيحة.

                                                           

 .052...ص، المدخل إلى البحثصالح بن حمد العساف، 4   
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 طريقة تحليل البيانات د. 

تستخدم الباحثة تحليال كيفيا وكميا لتحليل البيانات في  
هذ البحث، "التحليل الكيفي هي يقصد به إستنتاج المؤشرات 
واألدلة الكيفية ومحاوالت الريط بين الحقائق وإستنتاج 

صد به تحليل المعلومات العالقات"، والتحليل الكمي هي يق
رقميا، أي إستنتاج المؤشرات واألدلة الرقمية الدالة على الظاهرة 

 2المدروسة.

فاستعملت الباحثة لتحليل البيانات في هذه الرسالة  
تحليال كيفيا، وإلجابة أسئلة البحث وهي "كيف استجابة الطلبة 
في استخدام القصص وتمثيلها على مهارة الكالم؟"،كانت 

 حثة تستخدم اإلستبانة حيث تكون النتجة كما يلي:البا

                                                           

،...، المدخل إلى البحث في العلوم السلوكيةصالح بن حمد العساف،  2 
  .125ص.
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وخاصة لمعرفة مئوية استجابة الطلبة في استخدام  
القصص وتمثيلها على مهارة الكالم باإلستبانة فاستعملت 

 الباحثة الرموز اآلتي: 

P = 𝑓

𝑛
˟ 100 % 

 التعليق:  
P :الدرجات  يةئو م 
f:عدد الدرجات 

N:12تكرارال 
نتيجة االختبار القبلي والبعدي  وتحليل البيانات عن 

 : 11(فتستخدم الباحثة القانون التاليT’ Test‘باختبارات )

ت =
فم

ح2مج√

ن(ن−1)

 

                                                           
 10Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2009), hal. 43. 

 151ص. ...، المدخل إلىصالح بن حمد العساف، 11
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 حيث أن:
 ة الفروق= متوسط م ف

 = مجموع مربعات إنحرافات الفروق2مج ح
  = عدد أفراد العينة ن 
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 الفصل الرابع
 عرض البيانات و تحليلها

 
 عرض البيانات  -أ

تعرض الباحثة في هذا الفصل عن نتائج البحث التي  
وجدت بعد القيام بالبحث التجريبي للفصل الثاني الثانوي 

. وقد قامت الباحثة بالبحث نور الهدى العاتقيةبمعهد
 One Group Pre test – Post testالتمهيدية 

Design))، نور الهدى للحصول على تلك البيانات في معهد
وللحصول على البيانات فقامت الباحثة بالبحث .العاتقية

. 8102/8102التجريبي بهذه المدرسة للسنة الدراسية 
رانيري بجامعة الاعتمادا على رسالة عميد كلية التربية 

-B-4928/Un.08/TUاإلسالمية الحكومية برقم:

FTK/TL.00/05/2018  8102مايو   12في التاريخ. 
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من  .Bener Meriahنور الهدى العاتقية كان معهد 
. ويقع في Bener Meriahالمعاهد العصر اإلسالمية في 

. وهذا المعهد من المعاهد Jln. KKA,Bale Musaraالشارع 
الذي يتعلم فيه العلوم الطبيعية والعلوم اإلسالمية. اإلسالمية 

م. وأما ناظر المدرسة 8105وقد أسس هذا المعهد سنة 
 (.Almuzani, S.Pdاآلن الموزني بكالوريس، )

 01 وعدد المدرسين الذين يدرسون في هذه المعهد 
مدرسا، وأما مدرسة اللغة العربية في تلك المعهد فهي 

كلية التربية بقسم تعليم اللغة   سكمواتي، وهي متخرجة في
 .العربية

     Benerبمعهد نور الهدى العاتقية وعدد الطلبة

Meriah  كما ظهر في الجدول التالي:   بةطال 28يبلغ 
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4-1الجدول   
 Bener Meriahبمعهد نور الهدى العاتقية عدد الطلبة

 عدد الطلبة الفصل الرقم
 01 الفصل األول أ 0
 05 الفصل األول ب 8
 08 الفصل الثاني أ 3
 00 الفصل الثاني ب 4
 02 الفصل الثالث أ 5
 02 الفصل الثالث ب 5

 28 المجموع
أبنية ووسائل تعليمية متنوعة تدافع  المدرسةولهذه  

الطالب إلى ترقية قدرتهم على نيل أغراض التربية والتعليمية، 
 منها كما ظهر في الجدول التالي:
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 4-2الجدول 
والوسائل الدافعة إلى ترقية قدرة الطالب على نيل  االبنية

 أغراض التربية والتعليمية
 العدد االنية الرقم
 5 الفصول الدراسية 0
 0 غرفة المدرسين  8
 0 المكتة 3
 0 معمل الكمبيوتر 4
 0 معمل الطبيعية 5
 0 المقصف 5
 0 المرحاض للمدرسين 1
 0 المرحاض للطالب 2
 0 ملعب الرياضة 2

 04 المجموع
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 4-3الجدول 
      Benerمعهد نور الهدى العاتقية وأما المدرسون في 

Meriah مدرسا و من  5مدرسا. من الذكور  01عددهم ف
 مدرسات. كما يتضح في الجدول اآلتي: 03اإلناث 

 المجموع عدد المدرسين
 المدرسات المدرسون 

5 00 01 
 (8102البايانات من وثائق المدرسة، سنة  مصادر(

ومن الجدول السابق، علم الباحثة أن المدرسين في 
من المدرسين. وأما مدرسون مادة 01نور الهدى العاتقيةمعهد

مدرسا، منهم من تعلم اللغة العربية من عدد  5اللغة فعددهم 
مدرسا. 8مدرساومنهم من تعلم اللغة اإلنجلزية من عدد  3

تخرج من جامعة اإلسالمية الحكومية ومنهم متخرج وأغلبهم م
 من جامعات أخرى وهم كما يلي:
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 4-4الجدول 
 نور الهدى العاتقيةأسماء مدرسي اللغة بمعهد 

 مادة اسم الرقم
0 Fitriani, S.Pd اللغة اإلنجلزية 
8 Sri Wahyuni, S.Pd اللغة اإلنجلزية 
3 Muhammad Rizal, S.Pd اللغة العربية 
4 Sukmawati, S.Pd اللغة العربية 
5 Jamilah, S.Pd اللغة العربية 

ومن الجدول السابق فعرف الباحثة أن فيها فصول  
كثيرة ومعلمون كثيرون لتسهيل الطلية في إجراء التعليم والتعلم 
وترقيتهم على المهارات اللغوية. وأما عدد الطلبة التي قام 

نور الهدى الباحثة بإجراء التجريبة في فصل الثاني أ بمعهد 
 ها فما يلي:شخصا وأما بيان 08كلهم يبلغ إلى العاتقية  
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 4-5الجدول 
 عدد الطلبة في فصل الثاني أ للمرحلة الثانوية

 المجموع عدد الطلبة رقم
0 08 08 

ومن الجدول السابقة تدل على أن هذا معهد له 
قيادة مختلفة وتظهر تطويرا وتقدما لكل دورها. واآلن، هذا 
معهد له فصوال كثيرة لتسهيل مدرس والطلبة في إجراء عملية 

 التعليم والتعلم فيها.

كيفية إجراء عملية التدريس باستخدم القصص   -ب
 وتمثيلها لترقية قدرة الطلبة على مهارة الكالم

قد قامت الباحثة بالبحث التجريبي يتعلق بتدريس   
الكالم باستخدام القصص وتمثيلها وأما الوسائل المستخدمة 
الباحثة في عملية التدريس باستخدام القصص وتمثيلها لترقية 
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قدرة الطلبة على مهارة الكالم وتقوم الباحثة كمدرسة في 
 .عملية التعليم في اإلرشاد الطلبة على تدريس الكالم

وخطوات التي تطبق الباحثة في استخدام القصص   
وتمثيلهالترقية قدرة الطلبة على مهارة الكالم يمكن عرضها 

 في الجدول التالي:

  4-6الجدول 
 وأما خطوات تعليمها في كل دور كما في الجدول آلتية:

 اللقاء األول:

 أنشطة الطالبات أنشطة المدرسة
دخلت الباحثة  -

الفصل بإلقاء 
السالم وتنظر إلى 
جميع الطلبة، 
بدأت الباحثة 

يردونالطلبة السالم،  -
ويقرؤونالدعاء، 

ويستمعون إلى 
األسماء التي غيبت 

 بكشف الغياب.
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الدرس بقراءة 
الدعاء، وتكشف 
حضور الطالب 

 بكشف الغياب.
تعرف الباحثة  -

اسمها وتشرح 
الغرض عن 

حضورها في هذا 
 الفصل.

يستمع الطلبة  -
 شرحها.

تعطي الباحثة  -
الفرصة للطلبة أن 
ترفع األسئلة مما 

 لم يفهموا.

يسأل الطلبة إلى  -
 المدرسة.

تأمر الباحثة  -
الطلبة بأن يقصوا 

القصة بالتمثيل 
لإلمتحان القبلي 

يقص الطلبة القصة  -
بالتمثيل لإلمتحان 
 القبلي أمام الفصل.
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 أمام الفصل.
قبل أن تشرح  -

مادة اللغة الباحثة 
العربية بطريقة 
القصص وتمثيل 
على مهارة 
الكالم، تخبر 
وتشرح لهم عن 
ورقة االختبار 
القبلي ثم تقسم 
الباحثة ورقة 
االختبار القبلي 

 إلى الطلبة.

ويستمع الطالبات  -
 شرحها.

بعد إنتهاء  -
إمتحان القبلي 
أمرت الباحثة 

الطلبة أن تجلسوا 

جلس الطلبة مع  -
 فرقتهم.
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 مع فرقتهم.
ثم تبدأ البحثة  -

عملية تعليم 
الكالم 

بالموضوع"قضاء 
أوقات الفراغ" 
وتعلم الباحثة 
تعليم الكالم 

بالطريقة القصص 
و تمثيلها حتى 

تمر عملية تعليم 
 الكالم.   

تختم الطلبة بيان  -
المعلم عن "قضاء 

 أوقات الفراغ"  

أخيرا، اختتمت  -
الباحثة 

باالنعكاس والقاء 
السالم قبل 
 الخروج من

يردون الطلبة  -
 السالم.
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 افصل.
 اللقاء الثاني:

 أنشطة الطلبة أنشطة المدرسة
تدخل الباحثة  -

الفصل بإلقاء 
السالم وتنظر إلى 

جميع الطلبة، 
وتكشف حضور 

الطلبة بكشف 
الغياب، ثم 
تتحدث مع 

الطلبة عن حال 
 الطلبة.

يردون الطلبة السالم  -
ويستمعونإلى 

األسماء التي غيبت 
 بكشف الغياب.

في هذا اللقاء  -
تقرر الباحثة عن 

 المادة. 

يستمع الطلبة إلى  -
شرح الباحثة 

ويسألون عن المادة 
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 التي لم يفهموا.
بعد ما تتيقن  -

الباحثة أن الطلبة 
قد فهمواكل 
المادة، تقوم 

الباحثة والطلبة 
المراجعة بأسئلة 

مما يتعلق بالمادة 
التي قد 

 تعلمواالطلبة.  

تقومالطلبة  -
 بالمراجعة.

وبعد ذلك تقسم  -
الباحثة ورقة 

االختبار البعدي 
ثم أمر الطلبة أن 

يقصوا القصة 
بالتمثيل أمام 

 الفصل. 

يقص الطلبة القصة  -
بالتمثيل أمام الفصل 

 لإلمتحان البعدى.
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وتتحدث الباحثة  -
مع الطلبة حول 

تعليم الكالم 
بطريقة القصص 

وتمثيلها، وبلغت 
الباحثة النصيحة 

 للطلبة.

و  يستمع الطلبة -
يتحدث الطلبة مع 

معلم. يستمع 
الطلبة النصيحة التي 

 تبلغها الباحثة.

ثم ترتب األدوات  -
الدراسية. أخيرا، 
اختمت الباحثة 

بإلقاء السالم قبل 
الخروج من 

 الفصل.

يردون الطلبة  -
 السالم.

 
 في االختبار القبلي والبعدي تحليل نتيجة الطلبة -ج
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وتمثيلها لترقية قدرة فعالية تدريس القصص ولمعرفة 
 Benerالطلبة على مهارة الكالم في معهد نور الهدى العاتقية

Meriah  على االختبار الباحثةبعد العملية التجريبية فاعتمد 
كما في    الطلبةالبعدي. ويمكن عرض نتائج اختبار القبلي و 

 الجدول اآلتي:

 االختبار القبلي -0
جراء البحث إقبلي قبل ختبار الإلام الباحثة بقا

نتيجة  أماو لمعرفة قدرة الطلبة في تدريس القصص وتمثيل. 
كما المكتوبة   قبليختبار الإلامن  حصلها الباحثة يالت الطلبة

 :تاليةفى الجدول ال
 4.4الجدول 

 نتائج اإلختبار القبلي
 نتيجة الطلبةأسماء  ص
 51 ( 0الطالب )  0
 54 (8الطالب ) 8
 13 (3الطالب ) 3
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 54 (4الطالب ) 4
 52 (5الطالب ) 5
 55 (5الطالب ) 5
 55 (1الطالب ) 1
 55 (2الطالب ) 2
 50 (2الطالب ) 2
 58 (01الطالب ) 01
 52 (00الطالب ) 00
 50 (08الطالب ) 08

 465 مجموع
 ٪63.45 = 12÷ 465 معدل

االختبار القبلي على  الطلبةمن هذه البيانات حصل 
 .٪53.15المعدلة 

 اإلختبار البعدي -8
جراء البحث إبعدي بعد ختبار الإلاقام الباحثة ب

ما نتيجة وألمعرفة قدرة الطلبة في تدريس القصص وتمثيل. 
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كما المكتوبة   لبعديختبار االمن ا التى حصلها الباحثة لبةالط
 تية:الجدول اآل في

 
 4.4الجدول 

 نتائج اإلختبار البعدي
 نتيجة الطلبةأسماء  ص
 28 ( 0الطالب )  0
 21 (8الطالب ) 8
 23 (3الطالب ) 3
 21 (4الطالب ) 4
 15 (5الطالب ) 5
 14 (5الطالب ) 5
 15 (1الطالب ) 1
 21 (2الطالب ) 2
 28 (2الطالب ) 2
 20 (01الطالب ) 01
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 21 (00الطالب ) 00
 21 (08الطالب ) 08

 262 مجموع
 ٪ 41.16= 12÷262 معدل

االختبار البعدي  الطالبمن هذه البيانات حصل 
 .٪21.05على نتيجة المعدلة 

تحليل البيانات ل ستخدم الباحثةتذي أما القانون الو  
 القانون التالي:في هذا البحث هو 

  

      ت=

 
 
 

 حيث أن:
 الفروق. ة= متوسط م ف

  8مج ح 

 م ف

-ن )ن
1110)

(اتىنىتالى 
الةالةةالا
00000

0) 
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 = مجموع مربعات إنحرافات الفروق.8مج ح
 = عدد أفراد العينة ن 

 

 

 4.2الجدول 
مجموع الفروق بين نتيجة االختبار القبلي ونتيجة االختبار 

 البعدي
نتيجة  الطالب

لالختبار  
 القبلي

نتيجة 
لالختبار      

 البعدي

الفرق بين 
 االختبارين

مربع 
)االنحراف 
عن متوسطة 

 الفروق(
0 51 28 -05 885 
8 54 21 -05 855 
3 13 23 -01 011 
4 54 21 -05 855 
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5 52 15 -1 42 
5 55 14 -2 54 
1 55 15 -81 411 
2 55 21 -05 885 
2 50 28 -80 440 
01 58 20 -02 350 
00 52 21 -30 250 
08 50 21 -02 350 

 3622 124- 262 465 المجموع
متوسطي االجابتين، وإلستخراج داللة الفرق بين  

 يعتمد الباحثة على الخطوات التالية :

ول (، في الجدT” test“ت ) –نظر إلى نتيجة اختبار  
 السابق وجدت البيانات اآلتية:

 = 08÷ 155حساب متوسط االختبار القبلي وهو  .0
53،15 
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 08 ÷ 258حساب متوسط االختبار البعدي وهو  .8
= 21،05 

-=   08÷  021-حساب متوسطة الفروق وهو  .3
05,40 

 ت التالي: –تطبيق قانون اختبار 

ت =
فم

ح8مج√

ن(ن−0)

 

 
16ت = 

3699

(1−12)12

 

 

16ت =  

√3699

(12)12

 

 

16ت =  

√3699

144
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16ت =  

√25,687
=

16

5,06
  =3,1620 

 

ومن الخطوات األخيرة يعني تحديد دراجة الحرية 
(Derajat Kebebasan ويكون الفرض الصفري على مستوى .)

 في هذا البحث. ٪ 5( signifikasiالداللة )

 س 0-= ن دراجة الحرية

 =08-0  

=00 

يعني  5٪( signifikansiمستوى الداللة )فحدد  
ت الحساب فنتيجة ت الحساب أكبر من نتيجة 0,12

(testt)  لذلك ت الحساب  .0581,3يعني(testt)  أكبر من ت
ولذلك الفرض الصفري  0,12<0581,3 (tablet)الجدول 



11 

 

طريقة فرض البديل مقبوال يعني يكون استخدام وال مردود
 .عند الطلبة في تعليم مهارة الكالم فعاالمثيلها والت قصصال

متساوية أو  (testt)ت الحساب إذا كانت النتيجة 
 فيكون الفرض الصفري (tablet)ت الجدول أكبر من النتيجة 

(0H ) مردودا والفرض البديل(aH)  مقبوال. وإذا كانت  النتيجة
 (tablet)"ت" الجدول أصغر من النتيجة ( testt)ت الحساب 

 (aH)مقبوال والفرض البديل  (0H)فيكون الفرض الصفري 
 مردودا.

 تحليل إستجابات الطلبة في تعليم مهارة الكالم -د

وقدمت الباحثة االستبانة للطلبةلمعرفة استجابتهم  
والتعلمباستخدام طريقة القصص وتمثيل، على أنشطة التعليم 

 كانت أسئلة اإلستبانة الموجهة إلى الطلبة كما يلي:

 4.11الجدول 
رغبة الطلبة في تعليم اللغة العربية باستخدام طريقة القصص 

 والتمثيل
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احتمال  رقم
 األجوبة

 المؤية التكرار

 ٪20 00 نعم أ
 ٪2 0 ال ب

 ٪011 08 المجموع
على أساس من الجدول السابق نظرت الباحثة أن  

باستخدام طريقة القصص أكثر الطلبة رغبة بتعليم اللغة العربية 
 .٪20وعددهم  تمثيلالو 

 4.11الجدول 
استخدام طريقة القصص والتمثيل يرقي قدرة الطلبة في تعليم 

 مهارة الكالم
احتمال  رقم

 األجوبة
 المؤية التكرار

 ٪23 01 نعم أ
 ٪01 8 ال ب

 ٪011 08 المجموع
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من الجدول السابق نظرت الباحثة أنأكثر من الطلبة  
 .٪23يرقي قدرتهم في تعليم مهارة الكالم وعددهم 

 

 4.12الجدول 
في  طاستخدام طريقة القصص والتمثيل جعل الطلبة نش

 التعلم
احتمال  رقم

 األجوبة
 المؤية التكرار

 ٪011 08 نعم أ
 - - ال ب

 ٪011 08 المجموع
على أساس الجدول السابق نظرت الباحثة أن  

استخدام طريقة القصص من الطلبةنشط في التعلم ب 011٪
 .تمثيلالو 

 4.13الجدول 
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استخدام طريقة القصص والتمثيل يساعد الطلبة في تعليم 
 مهارة الكالم

احتمال  رقم
 األجوبة

 المؤية التكرار

 ٪23 01 نعم أ
 ٪01 8 ال ب

 ٪011 08 المجموع
يساعد  ٪23من الجدول السابق نظرت الباحثة أن  

 الطلبة في تعليم مهارة الكالم.

 4.14الجدول 
 على التكلم باللغة العربية قدرة  الطلبةتطوير وتحسين 

احتمال  رقم
 األجوبة

 المؤية التكرار

 ٪15 2 نعم أ
 ٪85 3 ال ب



20 

 

 ٪011 08 المجموع
 ٪15الباحثة أن على أساس الجدول السابق نظرت  

 من الطلبة تطوير وتحسين قدرتهم على التكلم باللغة العربية.

 

 

 4.15الجدول 
في التكلم باللغة العربية بعد التعلم باطريقة الطلبةتشجيع 

 القصص والتمثيل
احتمال  رقم

 األجوبة
 المؤية التكرار

 ٪15 2 نعم أ
 ٪85 3 ال ب

 ٪011 08 المجموع
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السابق نظرت الباحثة أن على أساس الجدول  
في التكلم باستخدام طريقة القصص والتمثيلتشجيع الطلبة

 .  ٪15وعددهم  باللغة العربية

 4.16الجدول 
أن  لطلبةاستخدام طريقة القصص والتمثيل يسهل على ا

 باللغة العربية وايتكلم
احتمال  رقم

 األجوبة
 المؤية التكرار

 ٪55 2 نعم أ
 ٪34 4 ال ب

 ٪011 08 المجموع
تسهل  ٪55من الجدول السابق نظرت الباحثة أن  

على الطلبة أن يتكلم باللغة العربية باستخدام طريقة القصص 
 والتمثيل.  

 4.14الجدول 
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على المشاركة في الدروس اللغة العربية  الطلبة تركيزاهتمام
 تمثيلالباستخدام طريقة القصص و 

احتمال  رقم
 األجوبة

 المؤية التكرار

 ٪55 2 نعم أ
 ٪34 4 ال ب

 ٪011 08 المجموع
على أساس الجدول السابق نظرت الباحثة أن  

في الدروس اللغة العربية االهتمام الطلبة على المشاركة 
 . ٪55وعددهم  تمثيلالباستخدام طريقة القصص و 

 4.14الجدول 
بالملل عند استعمال المعلم طريقة القصص ر الطلبةيشع

 والتمثيل
احتمال  رقم

 األجوبة
 المؤية التكرار
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 ٪15 2 نعم أ
 ٪85 3 ال ب

 ٪011 08 المجموع
على أساس الجدول السابق نظرت الباحثة أن  

 تمثيلالطريقة القصص و بالملل عند المعلم يستعمل يشعرالطلبة
  .٪15وعددهم 

 

 4.12الجدول 
لمتابعة الدراسة بعد تعليم باستخدام القصص استعداد الطلبة

 والتمثيل

احتمال  رقم
 األجوبة

 المؤية التكرار

 ٪52 1 نعم أ
 ٪48 5 ال ب
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 ٪011 08 المجموع
إعتمادا على الجدول السابق نظرت الباحثة أن  

لمتابعة الدراسي بعد تعليم باستخدام القصص استعداد الطلبة
 .٪52وعددهم  تمثيلالو 

إعتمادا على الجدول السابقة فظهر لنا أن اإلجابة  
التعليم باستخدام طريقة القصص والتمثيل  الطلبة على إجراء

 إيجبيا.

 تحقيق الفروض -ه

وفقا للبيانات التي سبق تحليلها، تريد الباحثة أن  
 :تحقق الفروض التى افترضتها في الباب األول

لم يكن فعاال إن استخدامطريقة القصص وتمثيلها -0
وهذا  (.oH) فيتعليم مهارة الكالمة قدرة الطلبة لترقي

( testt)ت الحساب النتيجة الفرض مردود ألن 
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أو  (tablet)ت الجدول  النتيجةأكبر من 
0,12<3,05. 

يكون فعاال إن استخدام طريقة القصص وتمثيلها -8
. a(H( الطلبة في تعليم مهارة الكالملترقية قدرة 

الجدول  (tableT) تنتيجةوهذا الفرض مقبول ألن 
 أو (testT)الحساب النتيجة ت أصغر من 

0,12<3,05. 
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 الفصل الخامس
 الخاتمة

 
 نتائج البحث -أ
وبعد ما بحثت الباحثة في الفصل السابق باستخدام  

طريقة القصص وتمثيل في عملية تعليم مهارة الكالم بالمعهد 
 نور الهدى العاتقية تحسن به أن تلخص النتائج كما يلي: 

إن تطبيق طريقة القصص وتمثيلها يكن فعااللترقية قدرة  .1
. ألن نتيجة ت الجدول a(H( مهارة الكالمالطلبة على 

 .3718>17,1 أكبر من النتيجة ت الحساب
إن استجابة الطلبة في تعليم مهارة الكالم باستخدام  .2

طريقة القصص وتمثيلها أنهم يرغبون في تعليم مهارة 
 الكالم.

 
 
 



6, 

 

 

 المقترحات -ب
وثمة بعض المقترحات التي رأتها الباحثة ضرورية  

 يلي: تقدمها، وهي كما
يرجى من المدرسين أن يعلمواطريقة القصص والتمثيل  .1

 لسيطرة الطلبة على مهارة الكالم باللغة العربية.
البد على المدرسين في مادة اللغة العربية أن يهتموا  .2

 اهتماماكبيرا للطلبة التى يضعفون في الكالم. 
يرجى من كل مدرسة من المدارس أن تستعين بطريقة  .3

ن تعليم اللغة العربية لترقية رغبة من الطرق األخرى ع
 الطلبة في التعليم.

ويرجى من الطلبة أن يتعلموا جميع المهارت الغوية  .4
 بطرق متنوعة.
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اهرة: الق، العربية الألجانباللغة المرجع في تعليم  ،م0224
 .المكتبة وهبة

، المدخل إلى تعليم اللغة العربية، 0224 سالم بنت محمود،
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