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العربيةعلىأنيتكلمونأنالطالباتاليقدرلىادلالحظةععتمدالباحثي اللغة
يفةبالطلرةقدأنعلىليداىذوثة.دحملاالعربيةيفاللغةاعداقووفقاللمفرداتو

ضعيفة الكالم  .مهارة ادلشكالت ىذه دلعاجلة احملاولة أنيومن الباحث قوم
الطلبةعلىلرتقيةقدرة ربالصو Problem Based Learningأسلوب طبيقتستخدمي

.وأماأعراضالتأليفلرتقيةلعربيةاللغةاحملادثةامنيتعلقمايفتطبيقمهارةالكالم
 فعالة التعرفعلى فهي الرسالة  طبيقتىذه  Problem Based Learningأسلوب

الكالم ربالصو مهارة على الطلبة قدرة لرتقية الدين علوم علىمبعهد والتعرف
الطاس الكالمبال معهدعلومالدينيفلبةتجابة دراسة.صوريفتدريسمهارة  وأما

الباحث استعملو اليت بشكلالبحث التمهيدية بالتصميمات جتريبية دراسة فهي
قبليوبعدي اختبار مع الواحدة اجملموعة  One group pre-test post-test)تصميم

design) ،  االستبانة النتائجمن ر.واالختباوجلمعالبياناتاستعملتالباحثة وأما
 لرتقية فعاال ربالصو Problem Based Learningأسلوب طبيقتىذاالبحثفهيأن

 أن-t)النتيجةتاحلساب أن على الباحث عتمديو. الكالم مهارة على لبةالط قدرة

  Problem Based Learningتطبيق أسلوب : 

 : زلمد عديل  
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Abstrak 

 

dengan menggunakan media gambar untuk meningkatkan 

keterampilan sisa dalam berbicara (MAs Ulumuddin) 

 

siswa di madrasah tersebut tidak mampu berbicara bahasa arab dalam percakapan 

sesuai dengan kosa kata dan tata Bahasa arab dengan baik. Ini menunjukkan 

bahwa kemampuan mereka dalam berbicara sangat lemah. Berdasarkan 

permasalahan di atas, maka peneliti akan menerapkan pendekatan belajar berbasis 

masalah atau dalam Bahasa inggris dikenal dengan Problem Based Learning 

untuk memudahkan siswa dalam menguasai kemampuan berbicara dan memiliki 

rasa kritis dalam berpikir sesuai dengan ilmu yang telah mereka pelajari. Tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas penggunaan belajar 

berbasis masalah untuk meningkatkan kemampuan berbicara siswa di MAs 

Ulumuddin dan untuk  mengidentifikasi respon siswa di MAs Ulumuddin dalam 

mempelajari keterampilan berbicara dengan pendekatan belajar berbasis masalah. 

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode eksperimen 

dengan desain pre-test post-test dalam satu kelompok, dan untuk mengumpulkan 

data peneliti menggunakan kuesioner dan tes.  

Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan pendekatan kontekstual 

untuk meningkatkan kemampuan berbicara siswa adalah sangat efektif. Hal ini 

dibuktikan ole hasil “t-hitung” lebih besar daripada “t-tabel” )0,00<0,05) ini 

menunjukkan bahwa Hipotesa nol (Ho) ditolak dan Hipotesa alternatif (Ha) 

diterima. Ini berarti penggunaan belajar berbasis masalah (PBL) dapat 

meningkatkan kemampuan berbicara siswa. 
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Abstract 

 

Research title  : Using a Problem Based Learning’ use picture to looking 

for speaking skill in senior high school Ulumuddin 

Name   : Muhammad Adli  

NIM   : 150202044 

 

 

Based on observations of researcher at MAs Ulumuddin , the researcher saw that 

male students in senior high school MAs Ulumuddin unable to speak Arabic in 

conversation, according to Arabic vocabulary and a good grammar. This shows 

that their ability to speak Arabic language is too lack or low. Based on the case 

above, the researcher will do a research about Problem Based Learning or 

(Problem Based Learning) to facilitate students in speaking and to make the 

criticle thinking, according their knowledge that have been learned, The aim of 

this research was to determine the effectiveness of using a Problem Based 

Learning to Improve students’ by use picture to looking for speaking skill in MAs 

Ulumuddin and to identify students response at MAs Ulumuddin. In learning 

speaking skills with a Problem Based Learning. This research conducted by 

researcher was the experimental method by applied one group pre-test-post-test 

design, which is the researcher used to collect the data are questionnaires and 

tests. The result of this research shows that applied the PBL method to improve 

students’ speaking skills is very effective. This is proven by the result of “t-count” 

where is greater than “t-table” (0,00<0,05). Therefore, this is indicated that the nol 

hypothesis (Ho) is rejected and the alternative hypothesis (Ha) is accepted. The 

resul shows that used of PBL method can improve students’ speaking skills. 
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 الفصل األول

 أساسيات البحث

 مشكلة البحث -أ 

الكالم يف أصل اللغة عبارة عن األصوات املفيدة وعند املتكلمُت ىو املعٌت القائم    
الكالم كوسيلة . و 1بالوضع لنحاة اللفظ املركب املفيدعند ابالنفس الذي يعرب عنو بألفاظ و 

يكتب، وذلك إن الكالم خادم  إفهام سبق الكتابة يف الوجود، فاإلنسان تكلم قبل أن
ىي وسيلة لتنفيس الفرد عن نفسو ولو كان حيدث نفسو عالج نفس  م أيضاالكالو  2.للكتابة

وحنتاج احملادثة إىل النطق  خيفف من حدة األزمة اليت يعانيها، أو املوافق اليت يتعرض هلا.
رض من الكالم نقل .والع3وحيتاج النطق إىل العمليات الذىنية املرتبطة بالتعبَت الشفي

املعٌت.واحلقيقة أنو ليس ىناك اتصال حقيقي دون املعٌت، وال معٌت حقيقي دون أن تتوافر يف 
 .4عية ومها ناحيتان نعصيان للرسالة أمهيتها ومعناىاالرسالة ناحية عقلية وناحية اجتما

يعترب الكالم .والكتابة والقراءة، والكالم، ،تماعالسوتشتمل اللغة العربية على اربعة: ا   
ىل تدريب إ، وىو ترمجة ربعة بعد االستماعمن مهارات االتصال اللغوي اال ةثانيهارة م

مستطعُت على تعبَت عن أفكارىم تعبَتا  االلغة العربية مرارا ليكونو املتعلمُت على تكلم 
ىل مكان إويكون الكالم وسيلة اإلتصالية يستطيع أن يتصلوا من حياة الفردية صحيحا.

يشاعروا هبا بعضهم بعض حيتاج و  ضهمااجملتمع لينطقوا من أصواهتم و يشرح من عبارات أغر 
                                                             

 
 7)احلرمُت دون سنة(،ص الكواكب الدرية العالمة ابن أمحد بن عبد الباري األىدال،1
 88( ،1992)الرياض :دار السلم، 1، ط.، المهارات اللغوية ما هيتها وطرائق تدريسهاأمحد فؤدة عليان2
 1، ص. الدورات التربية المكشفمذكرة التعليم الكالم )المحادثة( امحد عبد البشَت،3

 153، ص.1975، ام القرى سعودية، تعليم اللغة العربية النطقين بالغات اخرىحممد كامل النقة، 4
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بعد طرق حفظ نتيجة م دورة ىامة يف اللغة العربية و ، هلذا كان الكالىل سيطرة الكالمإ
   املفردات.

مبا ىي طريقة التعلم اليت يظهر املشكلة العامة  Problem Based Learningأسلوب  
ومن مث زيادة الوسيلة  حول التعلم وإستجابة الطلبة على التساؤالت وحتليل مشكلة.وجد يف 

العالقة بينو وبُت املعلم،  تقوىو ويظهر من النطق احملادثة  لتساعد الطلبة على فهم املشكلة
 .وبينو وزمالئو

يتعلم و  Lhokseumaweبـ هد العصرية املشهورة علوم الدين أحد املع إن معهد
وىذا ما  ،والكتابة والقراءة، والكالم، اللغة العربية اليت تتكون من االستماع، الطالب فيو

حيدث يف معهد علوم الدين أن الطلبة يدرسون اللغة العربية واإلجنيلزية من املدرسة الثانوية 
غة العربية ما زان أهنم يستضعفون يف التعبَت عن لوالعالية. وعلى الرغم من أداء تعليم ال

 ةبوجد أيضا دون ثقة بالنفس يف الطلوي ل من املعلمؤ أضعف يف إجيابة عن السو األفكار 
مسة والدوافع القوية لثروة وال يكون معهم احلو معلم أأصدقائو  حلصول إىل التحدث مع

 .و املعرفة أسالب اللغة العربيةأ املفردات وتطبيقها على التعبَت احملادثة

 تساعدوهنا يف يتاملناسبة ال سلوب تعليماألأن يعرف لك، جيب على املدرسُت لذ
 التعلم..ألن الطريقة ىي إحدى العناصر املهمات يف عملية التعليم و اللغة العربيةتعليم 

وىي دعم إجيابية يف  املناسباللغة  وسيلة التعليمية ىي أمر مهم يف تعليموكان  
يم وتعلم حنو املعلم يساعد املعلم  يف تعل طرق الذي. كانت الوسيلة ىي ة التعليمعملي

يف التعليمية ال بد أن تناسب مبدة . وكان تطبيقها تعلم للحصول على األغراض الًتبيةوامل
ولذلك على املعلم أن خيتار الوسيلة املناسبة باملادة الدراسية  لتحقيق األىداف الًتبية املعينة.
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ساعد تيطبق الوسيلة اليت يستطيع هبا ل أن الباحث يريد .يكون التعليم ناجحاحىت أن 
لًتقية  رلصو با Problem Based Learningتطبيق أسلوب "ىي الطلبة. ويسمى ىذه الوسيلة 

 .(دراسة جتريبية مبعهد علوم الدين)قدرة الطلبة على مهارة الكالم "

 البحث  ةلئسأ -ب

 فهما: بحثال االبحث يف ىذ ةلئسأوأما 

 ةبلًتقية قدرة الطل االفع  بالصور  Problem Based Learning   أسلوب تطبيق ىل.1
 على مهارة الكالم؟

يف تعليم  Problem Based Learning  أسلوبباستخدام  ةبكيف استجابة الطل.2
 ؟مبعهد علوم الدين مهارة الكالم

 البحث فاهدأ-ج

 :يفهالبحث ىذا يهدف اليها الباحث يف ف البحث اليت اىدأوأما 

ة لًتقية قدر بالصور  Problem Based Learning  أسلوبستخدام إ فعاليةف على التعر .1
 على مهارة الكالم مبعهد علوم الدين . الطلبة

 Problem  أسلوبم مهارة الكالم باستخدام ييف تعل ةبستجابة الطلإف على التعر .2

Based Learning  
 أهمية البحث-د

 فهي:ىذا البحث يف وأما أمهية البحث 



4 
 

 
 

 .يف تعليم مهارة الكالم  ةبالطل والنشاط كفاءةأن يرقي   :  ةبللطل.1

زيادة املعرفة واملعلومات عن أسلوب و : إرشاد مدر س يف شرح املادة  للمد رس.2
Problem Based Learning  مهارة الكالم عند  ترقية علىبالصور واستخدامها

 .ةبالطل

قادر على بالصور  Problem Based Learningاستخدام أسلوب إن  للباحث :.3
 زيادة العلم إىل الباحث فيما يتعلق بتعلم الكالم.

 اإلفتراضات والفروض -ه

ملية تعليم يف مهارة الكالم على عProblem Based Learning  أسلوبإن تطبيق 
يف  ةبالتعلم لدى الطل قادرين على النطق احملادثة ويؤثر دوافع ةبالطلجيعل  اللغة العربية
بالنظر إىل حاجتهم  ةبم.لذلك على املدرس بأن يهتم بأسلوب املناسب للطليتنشيط التعل

يف فهم املادة ولًتقية  ةبادة املوجودة. وىذا لسهولة الطل، وفروق الفردية بينهم وعميق امل
 لديهم يف اللغة العربية.التحصيل الدراسي 

 ىي: لبحثا اليت إفًتضها الباحث يف ىذوأما فروض ا    

يكون  لصوراب Problem Based Learning: إن تطبيق أسلوب  الفروض الباديل.1
 مهارة الكالم .يف  لًتقية قدرة الطلبةفعاال 

لصور مل اب Problem Based Learningالفروض الصفري: إن تطبيق أسلوب .2
 مهارة الكالم .يف  لًتقية قدرة الطلبةيكون فعاال 
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 حدود البحث-و

 Problemتطبيق أسلوب "ىذا البحثوضوع امل الباحث تصراملوضوعي: يقاحلد .1

Based Learning لًتقية قدرة الطلبة على مهارة الكالم". رالصو ب 

ىذا البحث للمرحلة املتوسطة مبعهد علوم يف  الباحث احلد املكاين : يقتصر.2
 الدين يف الصف الثاين.

للسنة  الصف الثاين للمرحلة املتوسطة زماين : يتم ىذا البحث يفاحلد ال.3
 .2121-2119الدراسية 

 معاني المصطلحات  -ز

طلحات أن يبُت للقارئُت بعض املص سن بوبحث الباحث عن ىذه الرسالة فيحيقبل أن   
 هي:ف ا البحثاملستعملة يف ىذ

 Problem Based Learningأسلوب -1

كلمة ىي األمر الذي يظهر املشكلة العامة أو صاعب التعامل،   Problemكلمة 
based  مبعٌتfundamen  اى اساس، وكلمةlearning  مبعٌت للحصول على املعرفة أو املهارة

ىو اسلوب الذي يتطلب بو الطلبة لبث  Problem Based Learning كان،و من خالل دراسة
.وطرق التعليم يستعمل ومجعيا يف فريق التعليماهلمة يف التساؤالت وحتليل املشكالت فرديا 
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عن مشكلة اجلهرية لتدفع الطلبة ليعلموا كيفية تفكَت النقدية وطرق حلل املشكالت حلصول 
 .5على فهم املعلومات وختصيص يف مدة التعليم

لبث اهلمة يف  بةالطل اىي طريقة اليت تتطلب هب  Problem Based Learningأما  
 مشكالت فرديا ومجعيا يف فريق التعلم. التساؤالت وحتليل

 فهم الصورة.2

عن الكلمات املكتوبة الصورة تسجل للحقيقة وليست احلقيقة ذاهتا ، وىي ختتلف  
، ألن الكلمات رمز ال حيوى شيئا من عناصر ىذه احلقيقة وال دياثلها، أما أو املسموعة

فهى لذلك  ،شكلها الظاىرى الصورة فرمز حيتوى على خطوط ومساحات شبو الواقع يف
 .بوجو عام أسهل فهما من اللفظ املكتوبة

ة مستويات لفهم مستويات فهم الصورة الثابتة:يعُت علماء التعليم واالعالم ثالث 
ض األطفال قبل دخولو بع الصورة تبد بالعد، مث الوصف وتنتهى بالتفسَت الذي قد يصل اليو

 .ولسنا نقصد ادرك القيم اجلمالية ،ع الصورةة موضو . ونقصد بالفهم معرفاىل املدرسة

 السابقة   اتدراسال -ح

البحوث الرساالت  بة كلية الًتبية وتأىيل املعلمُتالباحث يف مكتبة اجلامعة ومكت وجد
لًتقية قدرة الطلبة  رالصو ب Problem Based Learningتطبيق أسلوب تتعلق باملوضوع) اليت

 ( مبعهد علوم الدين" "دراسة جتريبيةعلى مهارة الكالم 

                                                             
 

5  Yunin Nurun Nafiah, Penerapan Model Problem Based Learning Untuk Meningkat 

Keterampilan Berpikir Kritis Dan Hasil Belajar Siswa, Jurnal Pendidikan vokasi, vol.4, no 

1.tahun 4114,hal 131. 
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 ووجد الباحث كما يلي:

 (2117فيفي حمر م )دراسة -1

على ترقية مهارة القراءة عند  Problem Based Learningفعلية التطبيق  عنوان البحث
كفاءة يف    أن الطالب ضعفىي  املشكلةو م. 2117بندا أتشيو  MTsNRukohالطالب بـ 

 نطق احلروف اليت تتوافق مبخارجها وشكلها.، خيطأ الطالب يف قراءة النصوص العربية
 Problem Based Learningأن استخدام تطبيق  هانتائجو  بيةيدراسة جتر يعٍت  منهج البحثو 

 .لى ترقية مهارة قراءة عند الطالبيكون فعاال ع

ومنهجهما عالقة بُت الدراسة السابقة والدراسة احلالية ىي التطبيق يعٍت  جوانب االتفاق
 جوانب االختالفوأما  بيانات يعٍت االختبار القبلي وبعديجترييب وطريقة مجع ال يعٍت منهج

 تعليم البحث ومكان الذي يقع فيها املشكلة.اال اهنما خمتلفان يف 

 حممد حافظ عزميدرسة  -2

إستخدام وسائل الصور لًتقية الطلبة على اإلنشاء)دراسة  جتريبية مبعهد عنوان البحث      
أن الطالب ال يقدرون على اإلنشاء لوجود شكلةم( وBanda acehالعصريدار العلوم 

 دراسة جتربية ىي منهج البحثو  ىم يف كتابة اإلنشاء كامال فصيحااملشكلة وىي عجز 
 .فعاال لًتقية الطلبة على اإلنشاءأن إستخدام وسائل الصور يكون هانتائجو 

عالقة بُت الدراسة السابقة والدراسة احلالية ىي الصور ومنهجهما  يعٍت االتفاقجوانب      
 جوانب االختالفما أو  نهج جترييب وطريقة مجع البيانات يعٍت االختبار القبلي وبعدييعٍت م

 اال اهنما خمتلفان يف تعليم البحث ومكان الذي يقع فيها املشكلة.
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 نيل العليادراسة -3

على مهارة الكالم  األساليب القرآنية لًتقية قدرة الطلبةآثار تدريب عنوان البحث     
أن الطلبة فيو مازالوهنم يستضعفوا ومل يقدرون  املشكلةو )دراسة جتريبةمبعهد علوم القرآن (

أن تدريب ها يعٍت نتائجو  دراسة جتربيةمنهج البحث و  أن يتحدثوا باللغة العربية كامالعلى 
 قية الطلبات على مهارة الكالم.األساليب القرآنية تأثَتا عميق لًت 

مهارة الكالم عالقة بُت الدراسة السابقة والدراسة احلالية ىي  يعٍت جوانب االتفاق     
اال اهنما خمتلفان يف تعليم البحث ومكان الذي يقع  جوانب االختالفو  التجريبة ومنهج

 فيها املشكلة.

 قة كتابة الرسالةطري -ط

لبحث اد اعدإليل دعلى الباحث  لرسالة فاعتمداتأليف ىذه  طريقة ماوأ 
ي نَتالراملعلمُت جبامعة اتأىيل ولًتبية العربية كلية اللغة اقسم تعليم س( يورلبكالو)ا
 .2116حلكومية اإلسالمية ا
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 الفصل الثاني

 طار النظرياإل

 .كيفية تطبيقهاو   problem based learning  مفهوم -أ

ىو اسلوب الذي يتطلب بو الطلبة لبث اذلمة يف  problem based learning كان
عن  تعملسطرق التعليم يو .التساؤالت وربليل ادلشكالت فرديا وصبعيا يف فريق التعليم

كيفية تفكَت النقدية وطرق حلل ادلشكالت حلصول شكلة اجلهرية لتدفع الطلبة ليعلموا  م
 1على فهم ادلعلومات وزبصيص يف مدة التعليم.

وذبربة الطلبة ر أو النصب لكنو جاء من السلوكية االصغ ذتفكَت النقدية ليس جاء من
النقدية لكانت الطلبة  طلبة على استعمال أسلوبال دائما يعتمددلواجهة ادلشكلة.ومن مث 

ب بناء على ادلواقف ومن صدر ما وجد من أسلو .2ترفع العملية التفكَت وحرخ الفكرية
 ادلعلومات لًتقية فضول الطلبة لتكونوا مهتمة يف ىذه ادلشكلة. الصعبة ومرتب

كلية الطب جبامعة سوهتورن ألول مرة يف   problem based learning  وقد استخدام
طريقة التعليم اليت اسست على مبدأ إستخدام ادلشكلة كنقط األول إلستخدام  ،وإليون

 ىي: problem based learningأما خطوة أسلوب .وتكامل ادلعرفة

 

                                                             
1 Yunin Nurun Nafiah, Penerapan Model Problem Based Learning Untuk Meningkat 

Keterampilan Berpikir Kritis Dan Hasil Belajar Siswa, Jurnal Pendidikan vokasi, vol.4, no 

1.tahun 4114,hal 131. 
2
 Yunin Nurun Nafiah, Penerapan Model Problem Based Learning Untuk Meningkat 

Keterampilan Berpikir Kritis Dan Hasil Belajar Siswa, Jurnal Pendidikan vokasi vol 4,hal 

131. 
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 .توجية الطلبة عن ادلشكلة.1

 تنظم الطلبة عن البحث ادلعلومات..2

 لتسعد ربقيق فرديا وصبعيا..3

 تطوير وذبلب الطلبة عن النتيجة..4

 3ربليل وتقييم عن ادلشكلة..5

كما   الطلبةيف ترقية مهارة الكالم عند problem based learning  وأما كيفية تطبيق
 :يلي

شرح ادلدرس الكفاءة ادلرجوة وذكر وسائل التعليمية وأدوات زلتاجة،وتشجيع  ي.1
 .على أنشطة حل ادلشكالت الطلبة

يشرح ادلدرس األدوات التعليمية ، واإلجراءات اليت يتعُت القيام هبا وتشجيع .2
 .على أنشطة حل ادلشكالت الطلبة

 .على تنظيم واجباهتم اليت تتعلق بادلشكالت الطلبةيساعد ادلدرس .3

على صبع ادلعلومات ادلناسبة، وذبربة للحصول على التفسَت  الطلبةدافع ادلدرس .4
 .وحل ادلشكالت، وصبع البيانات ، والفرضية

على زبطيط العمل ادلناسب مثل التقارير ومساعدهتم على  الطلبةساعد ادلدرس .5
 .تقاسم الواجبات مع صديقو

                                                             
3
 Yunin Nurun Nafiah,Penerapan Model Problem Based Learning Untuk Meningkat 

Keterampilan Berpikir Kritis dan Hasil Belajar Siswa,vol 4,hal 131.. 
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اليت يساعد ادلدرس ادلتعلمُت على التفكَت أو تقييم التجارب والعمليات .6
 4.يستخدموهنا

  وعيوب problem based learning  مزايا تطبيق-1

اليت تستعملها ادلدرس يف عملية التعليم والتعلم  problem based learning إن طريقة
  5:ميكن توضيحها كما يلي problem based learning ذلا مزايا وعيوب، فمزايا

 .بةتعلم الطللًتقية أنشطة  problem based learning أن .1

 .وتوفَت االرتياح الكتشاف معارف جديدة الطلبةقدرة  problem based learning أن.2

 .الطريقة اجليد لفهم زلتوى الدرس problem based learning أن.3

على تطوير معارف جديدة دبسؤولية  الطلبة problem based learning أن يساعد.4
 .تعلمهم

على نقل ادلعرفة لفهم ادلشكلة يف  الطلبة problem based learning  أن يساعد.5
 .احلياة

على التفكَت النقدي وقدراهتم  الطلبةقدرة  problem based learning أن يتطور.6
 .دلناسبة ادلعرفة اجلديدة

 .لتطبيق معارفهم يف العلم الطلبةفرصة   problem based learning أن يوفر.7

                                                             
4
 Ridwan Abdullah Sani, Pembelajaran Untuk Implementasi Kurikulum 4113, 

(Jakarta: bumi aksara,4112), hal.141. 
5
 Wina Saniaya, Srategi  Sembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan, (Jakarta: 

Kencana, 4112). hal.441 
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     يف التعلم ادلستمر حىت هناية  الطلبةمصلحة  problem based learning أن يتطور.8
 .تعلم التعليم النظامي

 problem ومن جانب ادلزايا اليت سبلكها، ذلا العيوب وفيها يلي بعض العيوب اخلاصة من

based learning
2:  

رغبة أو ثقة بأن ادلشاكل اليت درست صعبة حلها، فيشعرون مًتددة  الطلبةليس لدي .1
 .يف زلاولة

 .ينجح اسًتاتيجيات التعلم حبل ادلشكلة مطلوب على الوقت الكاف لإلعداد.2

 مهارة الكالم -ب

 مفهوم مهارة الكالم -1

 الكالم يف أصل اللغة عبارة عن األصوات ادلفيدة، وعند ادلتكلمُت ىو ادلعٌت القائم
. ويف اصطالح النحاة: اجلملة ادلركبة اادلفيدة. وأما 7بالوضع بالنفس الذي يعرب عنو بألفاظ

التعريف االصطالحي للكالم فهو: الكالم ادلنطوق الذي يعرب بو ادلتكلم عما يف نفسو من: 
ىاجسو، أو خاطره، وما جيول خباطره من مشاعر وإحساسات، وما يزخربو عقلو من : رأي 

ما يريد أن يزود بو غَته من معلومات، أو ضلو ذلك، يف طالقة وانسياب، مع أو فكره، و 
 .صحة يف التعربي وسالمة يف األداء

                                                             
6 Wina Sanjaya,Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan 

(Jakarta: Kencana, 4112). hal.441. 
 .7ص  )احلرمُت دون سنة(، ،الكواكب الدرية العالمة ابن أضبد بن عبد الباري األىدال، 7
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وقال الناقة الكالم ىو مهارة انتاجية تتطلب من ادلتعلم القدرة على استخدام 
األصوات بدقة, والتمكن من الصيغ النحوية ونظام ترتيب الكلمات اليت تساعده على 

.وأضافت مٌت إبراىيم اللبودي الكالم مهارة 8عّما يريد أن يقولو يف مواقف احلديث  التعبَت
من ادلهارات اللغوية األربع، ىو فن نقل ادلعتقدات وادلشاعر واألحاسيس وادلعلومات 
وادلعارف واخلربات واألفكار واألراء من شخص إىل آخرين نقال يقع من ادلستمع أو ادلستقبل 

 9.القبول والفهم والتفاعل واالستجابة أو ادلخاطب منوقع

يتضح من ىذه التعريفات،أن الكالم وسيلة االتصال الشفهي أي وسيلة التعبَت 
الشفهية من شخص إىل اآلخرين لَتسل الرسالة عما يريد، ويعًتب الكالم يف تعليم اللغة 

 .اللغوية الثانية من ادلهارات األساسية يف اللغة اليت سبثل غاية من غايات الدراسة

 أهمية تعليم مهارة الكالم-2

الشك أن الكالم من أىم ألوان النشاط اللغوي للصغار والكبار، فالناس 
يستخدمون الكالم أكثر من الكتابة، أي أهنم يتكلمون أكثر شلا يكتبون، ومن مث نستطيع 

يعترب أىم أن نعترب أن الكالم ىو الشكل الرئيسي لالتصال بالنسبة لإلنسان ومن ىنا فهو 
 10.جزء يف شلارسة اللغة واستخدامها

إىل إتقاهنا يف اللغات األجنبية.  الطلبةالكالم من ادلهارات األساسية، اليت يسعى 
تظهر أمهية تعليم الكالم يف اللغة األجنبية من أمهية الكالم ذاتو يف اللغة.مهارة الكالم تعترب 

                                                             
  153(،1985)مكة:امعة أم القرى، تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى زلمود كامل الناقة،8

 10(،2003مكتبة وىبة، القاىرة)-واستراتيياته وأسليب تعليمهفنياته -الحوار-ٌت إبراىيم اللبودى،ب 9
)القاىرة:دار الثقافة للطبعة والنشر، دون  أساسيات تعليم اللغة العربية والتربية الدينية على يونس وأخرون، فتح 10

 144-143السنة(،
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ًتبو القائمون على ىذا ادليدان من أىم أىداف جزءا رئيسا يف منهج تعليم اللغة األجنبية، ويع
 .تعليم لغة أجنبية، ذلك أنو ميثل يف الغالب اجلزء العملي والتطبيقي لتعلم اللغة

قال طعيمة أن القدرة على امتالك الكلمة الدقيقة الواضحة ذات أثر يف حياة 
وأضاف طعيمة  .وتدعيم مكانتو بُت الناس اإلنسان. ففيها تعبَت عن نفسو، وقضاء حاجتو،

قائال أن الكالم يف اللغة العربية من ادلهارات األساسية اليت سبثل غاية من غايات الدراسة 
 .اللغوية. وإن كان ىو نفسو وسيلة االتصال مع اآلخرين

الكالم من ادلهارات اللغوية األساسية، وليس الكالم فرعا لغويا معزوال عن باقى 
الغاية من دراسة كل فروع اللغة العربية لألجانب. شرح أضبد فؤاد فروع اللغة العربية،بل ىو 

 :ضبود عليان من أمهية الكالم ىي

 .الكالم كوسيلة إفهام سبق الكتابة يف الوجود، فاإلنسان تكلم قبل أن يكتب . أ
التددددريب علدددى الكدددالم يعدددود اإلنسدددان الطالقدددة يف التعبدددَت عدددن أفكددداره، والقددددرة علدددى  . ب

 .اجلماىَتادلبادأة ومواجهة 
احليداة ادلعاصدرة دبددا فيهدا مدن حريددة وثقافدة، يف حاجدة ماسددة إىل ادلناقشدة و ابدداء الددرأي  . ت

واإلقندداع، وال سددبيل إىل ذلددك إال بالتدددريب الواسددع علددى التحدددث الددذي سدديؤدي إىل 
 .التعبَت الواضح عما يف النفس

ألن يف  ،يهدمالكدالم لديس وسديلة لطمأندة النداس ادلتنقلدُت فقط،بدل طمأندة أىلديهم وذو  . ث
 ،انقطاع االتصال بداية اخلطر، فادلغرتب وادلسافر عندما يكلم أىلو باذلاتف يطمئنهم

 .ويكلم رفاقو وأصدقاءه فيطمئن عليهم, ويطمئنون عليو
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للحكدم علدى ادلدتكلم ،ومعرفدة مسدتواه الثقدا ،  -إىل حدد مدا –الكالم مؤشدر صدادق  . ج
ادلتكلمدُت علدى اخدتالف أندواعهم ،  وطبقتو االجتماعية، ومهنتو أو حرفتو، ذلك ألن

إمندددا يسدددتخدمون اصدددطالحات لغويدددة تندددنء عدددن عملهدددم، ومدددن ىندددا فددد ن الكدددالم ىدددو 
 .اإلنسان، ولذلك قال بعض علماء ادلنطق: إن اإللنسان حيوان ناطق

الكالم وسيلة اإلقناع, والفو واإلفهام بُت ادلتكلم وادلخاطب، ويبدو ذلك واضحاً من  . ح
روحددة للمناقشددة بددُت ادلتكلمددُت، أو ادلشددكالت اخلاصددة والعامددة الدديت تعدددد القضددايا ادلط

 .تكون زلاالً للخالف
ولدو كدان ثددث -الكالم وسيلة لتنفيس الفرد عمدا يعانيدو، ألن تعبدَت الفدرد عدن نفسدو . خ

عددالج نفسددي مفددف مددن حدددة األزمددة الدديت يعانيهددا، أو ادلواقددف الدديت يتعددر   -نفسددو
 .ذلا

لعمليددة التعليميددة يف سلتلددف مراحلهددا، ال ميكددن أن يسددتغٍت الكددالم وسدديلة رئيسددية يف ا . د
 .عنها معلم يف أية مادة من ادلواد للشرح والتوضيح

الكددالم نشدداط إنسدددان يقددوم بدددو الصددغَت والكبدددَت، وادلددتعلم واجلاىدددل، والددذكر واألنثدددى،  . ذ
 .حيث يتيح للفرد فرصة أكثر   التعامل مع احلياة، والتعبَت عن مطالبو الضرورية

  العربية م للناطقين بغيرمهارة الكالهداف تعليم أ-3

إن اللغة تتمثل من أربعة فنون أو مهارات ىي االستماع والكالم والقراءة والكتابة. 
ولكل فن أو مهارة من ادلهارات اللغوية أىداف. ودلهارة الكالم أىداف عامة على مستوى 
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عادة باحلصة الدراسية، ولكل نوع الربنامج التعليمي ادلعُت، كما ذلا أىداف خاصة ترتبط 
 11 .من ىذين النوعُت صياغة لغوية زبلف عن األخرى

وفيما يلي األىداف العامة دلهارة الكالم للناطقُت بغَت اللغة العربية كما يشَت بذلك  
 :كثَت من علماء اللغة التطبيقُت

 .نطق األصوات نطقا صحيحا.1

 .سبييزا واضحا التمييز عند النطق بُت األصوات ادلتشاهبة.2

 .التمييز عند النطق بُت احلركات القصرية وبُت احلركات الطويلة.3

 .تأدية أنواع النرب والتنغيم بطريقة مقبولة من متحدثي العربية.4

 .نطق األصوات ادلتجاورة نطقا صحيحا.5

 .التعبَت عن األفكار واستخدام الصيغ النحوية ادلناسبة.6

 .ادلناسبة ادلواقف ادلختلفةاستخدام التعبَتات .7

 .استخدام عبارات اجملاملة والتحية استخداما سليما يف ضوء فهمو للثقافة العربية.8

 .استخدام النظم الصحيح لًتاكيب الكلمة العربية عند الكالم.9

 .التعبَت واحلديث عند توافر ثروة لغوية سبكنو من االختيار الدقيق للكلمة.10

 

 
                                                             

 jurnal ummul qura,Vol III.no.4.Agustus،تعليم مهارة الكالم للناطقين بغير اللغة العربية، فخر الراسخ 11

4113 hal 13  
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 م مهارة الكالم للناطقين بغير اللغة العربيةطرق وأساليب تعلي-4

ىناك طرق عديدة وأساليب متنوعة يف تعليم مهارة الكالم للناطقُت بغَت اللغة 
 :العربية، ومن ادلمكن أن نوجز أىّم الطرق واألساليب ادلستخدمة فيما يلي

 .الطريقة ادلباشرة(1)

يتم بالربط ادلباشر بُت الكلمات مسيت ىذه الطريقة بالطريقة ادلباشرة ألن التعلم فيها 
 األجنبية والعبارات واألشياء، واألحاديث الىت تدل عليها بدون استخدام اللغة القومية من

وإن ىذه الطريقة تفًت  وجود عالقة مباشرة بُت  .12جانت ادلدرس أو من جانت الطلبة
األم أو تدخلها.  الكلمة والشيء أو بُت العبارة والفكرة، من غَت حاجة إىل وساطة اللغة

ومن إحدى أىدافها إىتمامها كثَتا باجلوانب الشفهية من اللغة، وتأخَت اجلوانب ادلكتوبة 
 13.منها

واحلديث يف ىذه الطريقة يسبق القراءة، وحىت يف القراءة يشجع الطلبة على أن يربزوا 
ة مثل الًترلة إىل الصلة ادلباشرة بُت الكلمة ادلكتوبة وفهمهم ذلا بدون ادلرور دبرحلة متوسط

اللغة القومية، واذلدف النائي من ذلك تنمية القدرة على التفكَت يف اللغة األجنبية سواء 
 .أخذت شكل زلادثة أو قراءة أو كتابة

                                                             
، )قاىرة : مكتبة من النظرية إلى التطبيق-المرجع في تعليم اللغة العربية لألجنبفتخ علي يونيس وزلمد عبد الرؤوف،  12

 .72(،2003وىبة،
زلمد بن سعود )جامعة اإلمام طرائق تدريس اللغة العربية للناطقين بلغات أخرىعبد العزيز بن إبراىيم العصيلي،  13

 .62م(، 2002اإلسالمية:
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وباستخدام ىذه الطريقة كان التالميذ قادرين على تنمية النطق الصحيح بدون تأثر 
اللغة القومية ويتعودون يف التحدث العريب بأوجو التشابو يف الكتابة بُت اللغة األجنية و 

 .ادلباشر

 .الطريقة السمعية الشفهية(2)

إّن ىذه الطريقة تنظر إىل اللغة على أهنا رلموعة من الرموز الصوتية، واألنظمة 
الصرفية والنحوية، اليت تربطها عالقات بنيوية شكلية، يتعارف عليها الناطقون باللغة، 

هم. كما تنظر ىذه الطريقة إىل اللغة على أهنا مظهر منطوق، وأن لتحقيق اإلتصال فيما بين
، وأن لكل لغة مساهتا وتؤكد أن اللغات زبلف فيما بينهاالكتابة مظهر ثانوي طارئ، 

 .وخصوصيتها اليت سبيزىا من غَتىا من اللغات، وأنو ال توجد لغات بدائية وأخرى متحضرة

نو اكتساب لعادات سلوكية، يتم من خالل وتنظر ىذه الطريقة إىل تعلم اللغة على أ
وفقا ذلذه -التقليد واحملاكاة، ويعتمد على ادلثَت واالستجابة والتعزيز. فاكتساب اللغة وتعلمها

سلسلة من ادلثَتات اليت تعقبها استجابات صحيحة، وينطفئ أو ينسى ما عدا ذلك  -النظرة
 14.من االستجابات اخلاطئة

يف تدريب  الطلبةتركز ىذه الطريقة على شلارسة االستماع والكالم كثَتا، يتعود 
الكالم من الناطق األصلى حىت يتقنهم على سبييز األصوات أو بالنطق وادلخرج ودبا يسمى 

 .التنغيم صحيحا

 .طريقة اإلستجابة اجلسدية الكاملة(3)

                                                             
 ...102ص. طرائق تدريس اللغة العربية للناطقين بلغات أخرىعبد العزيز بن إبراىيم العصيلي،  14
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وفهمها. وتقوم ىذه الطريقة على ىي تربط النشاط البدين مباشرة باستيعاب اللغة 
 :اتباع وإرشادات ادلدرس، وذلك باالستجاب اجلسدي ادلشاىد. ومن مبادئ ىذه الطريقة

 .من فهم اللغة ادلتحدث هبا الطلبةتأجيل تعليم احملادثة ادلباشرة، حىت يتمكن .1

أن يتحقق فهم اللغة هبا عن طريق صبل يقوذلا ادلدرس بصيغة األمر ميكن التوقع ب.2
 .15سيبدون استعدادىم للتحدث بعد أن ثسوا بفهمهم اللغة الطلبة

قادرين على التعبَت  الطلبةفامهُت احملتوى قبل شلارسة الكالم، و  الطلبةهبذه الطريقة كان 
 .ادلناسب يف ادلوقف ادلختلفة

 .األسئلة واألجوبة(4)

تشيع يف مواقف يعترب طرح األسئلة، واستدعاء اإلجابات، من صور احلوار الىت 
احلياة اليومية رمسية وغَت رمسية، وىي وسيلة فعالة للتواصل اإلنساين فالسؤال أداة إجيابية 
خالقة وفعالة يف قطف شبار ادلعرفة واحلصول على ادلعلومات، وال ميكن تصور علم أو عمل 

  .أو صلاح يف أي نشاط من أنشطة احلياة ملو من استخدام األسئلة

فنيات السؤال يفتح أمامو قنوات فعالة مؤثرة للتواصل الناجح مع  وامتالك الفرد
اآلخرين، واحلصول على أثصى قدر متاح من ادلعلومات، وميكن القول بأنو ال تفاىم بال 
تواصل، والتواصل بال حوار، وال حوار بال أسئلة. وتأتى أمهية السؤال من كونو يثَت الذىن، 

  .م بطريقة بناءةويتيح لألشخاص فرصة استخدام عقوذل

                                                             
 . 59م( ، 1992)جدة:دار حضر :مقدمة في علم اللغة التطبيقيزلمد خضر عريف وأنورنقشبندي، 15
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على الكفاءة أو القدرة يف  الطلبةيتضح من ىذا البيان أن هبذا األسلوب يستوعب 
تقدمي السؤال واجلواب بالعربية جيدة، ألن فيو تدريبات للممارسة على تقدمي السؤال 

 .واجواب

 احملادثة(5) 

على حد قال مصطفى احملادثة من أىم ألوان النشاط اللغوي لدى الصغار والكبار 
سواء، ف ن نظرة واحدة إىل ما جيرى يف ادلدارس صلد أن احملادثة وادلناقشة التلقيان ما 
تستحقانو من عناية. فاحملادثة تدريسها قاصر على ادلدرسة االبتدائية، وحىت يف ىذه ادلدرسة 

 16.صلد األمر ال يتعدى ادلسائل الشكلية اخلاصة بتكوين اجلمل

وب للتدريب الشفوي ادلضبوط، يستخدم يف تعليم اللغة. والمتلف احملادثة ىي أسل
ويتم فيها اقرتاح التعربي أو الكالم الذي يقولو كل طالب مشارك يف احملادثة. وسبتاز ىذا 

يدركون أمهية السياق ادلادي واالجتماعي والنفسي الذي ثيط  الطلبةاألسلوب بأنو جعل 
ونربة الصوت ويصفى على بعض الكالمات  بأطراف التواصل وثدد طبيعة اللغة ادلستخدمة

  .دالالت خاصة تنبع من ادلوقف

 ادلناقشة(6)

ىي طريقة تقوم يف جوىرىا على احلوار. وفيها يعتمد ادلعلم على معارف التالميذ 
 . وخرباهتم السابقة، فيوجو نشاطهم بغية فهم القضية اجلديدة مستخدما األلسئلة

                                                             
 .119(،2005الثقاة للنشر والتوزيع،)القاىرة :دار تعليم اللغة العربيةمصطفى رسالن،  16
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لتحقيق أىداف درسو. وادلناقشة يف أحسن صورىا ادلتنوعة وإجابات التالميذ 
اجتماع عدد من العقول حول مشكلة من ادلشكالت، أو قضية من القضايا ودراستها دراسة 
منظمة، بقصد الوصول إىل حل ادلشكالت أو االىتداء إىل رأي يف موضوع القضية. 

الذي تسَت فيو وللمناقشة عادة رائد يعر  ادلوضوع، ويوجو اصباعة إىل اخلط الفكرى 
 17.ادلناقشة حىت تنتهي إىل احلل ادلطلوب

وادلناقشة ىي موقف سلطط يشًتك فيو رلموعة من األفراد ربت إشراف وتوجيو قيادة 
معينة لبحث مشكلة أو موضوع زلدد بطريقة منظمة، ويعرف كل فرد فيها دوره هبد الوصول 

وتقوميها للتوصل إىل أفضل احللول. إىل حل تلك ادلشكلة أو ادلوضوع وربيلها وتفسريها 
وىي نوع من النشاط يتحدث ادلشاركون فيو معا بنظام ويتبادلون ادلعلومات حول موضوع أو 
مشكلة. ويبحثون عن إجابات أو حلول تستند إىل األدلة ادلتاحة. فضال عن كوىنا أحد 

  .األساليب الىت تستخدم يف التعليم

  يس الكالموسيلة الصورة وتعريفها في تدر  -ج

إن الصورة وسيلة من وسائل التعليم يف ادلدارس.استخدم ادلدرسون كثَتا يف عملية 
التدريس مع أهنا مساعدهتم يف إنصال ادلعلومات التعليمية يف الفول الدراسية.الصورة تسمى 

  18.طريق لتثَت اىتمام الطلبة يف التدريس لَتيدو يف اتباع او أمر ادلدرس

                                                             
 .31)اللبنان: دار اللبنانية،دون السنة(،تعليم اللغة العربية بين النظرية والتطبيقحسن شحانة،  17
إستخدام وسائل الصور لترقية الطلبة على اإلنشاء)دراسة تجريبية بمعهد دار العلوم  مد حافظ عزمي،زل 11

 .24ص (،م2015، أتشيةبندا -،)دار السالم(Banda acehالعصري
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تعليم ال يتوقف دورىا دائما على ادلدرس . فمن الوسائل  أضاف قائل أن وسئل
مت يتمكن من إيصال رسالة ومعلومة رغم من عدم ادلدرس بل يقول البعض أن يقوم 

 19.الوسائل مقام ادلدرس مثلما وجدناه يف التعليم ادلربمج والتعليم البعيد ادلدى

،أراد الباحث أن قبل يبحث الباحث التعريفات لوسيلة الصور يف تدريس الكالم 
يشرح طويال للمصطالحات ادلنتشرة بُت ادلدرسُت.أدوات الدراسة والوسيلة التعليمية.ىذان 

 .مصطلحان مل يكونا متساويُت ولكن ادلدرسُت أكثرىم ال يعرفوا عنهما فاعتربوا سواء

زبتلف وسائل تعليم عن أدوات دراسية من ناحية ادلهمة. األدوات الدراسية ىي ما 
و ادلدرس يف عملية التعليم ليس لو مهمة التوضيح والتفهيم.اضرب مثال لذلك يستخدم

طباشر يكتب هبا الدارسون وادلدرسون ، ومسطرة يسطرون هبا . وما تلك األشياء إال أدوات 
 .وآالت،فال تعترب معينة تعليم ألهنا ال تساعد ادلدرس على تفهيم الدارس يف إدراك الدراسية

.ولذلك، ب ستخدام الطلبةدا لالستخدام يف توضيح فهم كانت الصورة مهمة ج
الصورة ،  يتمكن من التالميذ لالىتمام ادلزيد باألشياء أو األمور اليت مل ينظروىا أبدا حيث 
ترتبط بالدرس. والصورة مساعة ادلعلمُت يف ربقيق أىداف التعليم، ألن الصورة تتضمن 

قيمة التعليم.وبسبب  الصورة كانت التجربة والفهم الوسيلة السهلة والرخيصة وادلهمة لتعزيز 
للمتعلمُت تكون أوسع نطاقا وأكثر وضوحا وال تنسى بسهولة، وأكثر ربديدا يف رابطات 

  .التالميذ

                                                             
19

م(، 1995ه/1416)جاكرتا:معهد عال لفن التدريس وعلوم الًتبية، الوسائل المعينات في تعليم العربية،إمام أسرار،  
 3-2ص.
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تكون الصورة احملتاجة أمام الفصل ينبغي من أن تكون كبَتة واضحة ألجل سهولة  
اىتمام ادلعلمُت واخلطوة األوىل اليت  كل تلميذ يف نظرىا.فاستخدام ىذه الصور يف حاجة إىل

جيب أن يقوم هبا اإلعداد. كان وجود الصور اليت كانت معلقة يف غرفة الصف ال يضمن 
تركيز اىتمام التالميذ إىل تلك الصور، فتجنب ذلك، وبدال من دعوة التالميذ للمشاركة 

ذه الظروف تلقي اىتمام بنشاط، ينبغي للمعلم أوال توضيح ما ثتاج إىل اىتمامو. وينبغي ذل
ليست متساوية ، وليست كل الصور  طلبةادلعلم ، ألن قوة ادلالحظة لكل  جديا من وسيلة

  .يدر كون معٌت ما ينظرون إليو طلبةتعمل بشرح الوضع احلقيقي.وبعبارة أخرى، ليس كل ال

 فهم الصورة الثابتة   

زبتلف عن الكلمات ادلكتوبة أو ، وىي احلقيقة ذاهتا الصورة تسجل للحقيقة وليست  
ادلسموعة ، ألن الكلمات رمز ال ثوى شيئا من عناصر ىذه احلقيقة وال مياثلها، أما الصورة 
فرمز ثتوى على خطوط ومساحات شبو الواقع يف شكلها الظاىرى ،فهى لذلك بوجو عام 

 .أسهل فهما من اللفظ ادلكتوبة

ان ليخرج منها تعبَتا صحيحا ليصح إن الكالم عملية جاءت من ذىنية مخ اإلنس
السمع والفهم.والكالم دبا سبق برىانو أنو جاء بعد مهارة اإلستماع.والكالم مهم، ألنو 

 .يستطيع أن يستجيب بُت مستمع ليعترب رأيهم حىت يفهم مستمع

ات لفهم مستويات فهم الصورة الثابتة:يعُت علماء التعليم واالعالم ثالثة مستوي
، مث الوصف  و تنتهى بالتفسَت  الذي قد يصل اليو  بعض األطفال قبل لعدالصورة تبد با

دخولو اىل ادلدرسة . ونقصد بالفهم معرفة موضوع الصورة ،ولسنا نقصد ادرك القيم 
 .اجلمالية



24 

 
 

  

 الكالم وعيوبها ا إستخدام وسائل الصور لترقيةمزاي -أ

 :أما مزايا استخدام وسائل الصور يف تعليم اإلنشاء فهي

 .أهنا قليل لتكاليف إذا قيس بغَته من الوسائل التعليمية األخرى.1

 .أهنا سهل للحصول على أغرا  التعليم.2

 .أهنا قريبة ادلنال يف تعليم الكالم.3

 20.ليم اللغة العربيةعأهنا سهلة يف استخدام إذا قرن مع الوسائل ادلعينة األخرى يف ت.4

 .احلسيأهنا تربط بُت موضوع الدرس بالواقع .5

 يف التدريس، وتطور الثروة اللغوية لديهم وتساعدىم الطلبةأهنا تنموا دوافع ورغبة .6
 .تفسَت وتذكَت ادلادة الدراسية

 .سواء شفويا ام كتابيا الطلبةأهنا تدافع أفكار .7

 :أما العيوب لوسائل الصور كما يلي

 .وسائل الصور تًتكز احلسى العُت.1

 .تشكيال صعبا تنقص فعالتها يف تدريسالصور اليت تشكل .2

 وال يسمح أن تكون الصور كبَت ادلقدار.3

                                                             
21

م(، ص 2000)بَتت: دار الفكر، والدين بين العلم  والفنيتعليم اللغة العربية رشدى أضبد طعيمة وزلمد سيد مناع،  
147. 



52 

 

 الفصل الثالث
 إجراءات البحث الحقلي

 طريقة البحث -أ  
 إن منهج البحث من ىذه الدراسة ىو البحث التجريب، حيث إن الباحث قام بإختيار   

ومع  ،متغري واحد مستقل يف متغري تابع خاصة عند الرغبة يف معرفة تأثري جتهزالفروض اليت 
 سية.يقة بني ادلتغريين الرئاليت قد تدخل يف عال تقلة األخرىإبعاد أو حتييد أشر ادلتغريات ادلس

التصميمات التمهيدية والتصميمات  ومنهج التجريب تتكون من أربعة تصميمات، وىي 
بو الباحث يف ىذه  وجيري .التصميمات العاملية، والتصميمات شبو التجربيةو  ،التجربية

وىو كما  (one-group pre- test, post test design)الرسالة يعين التصميمات التمهدية 
 .:1يلي

 2خ        X         1خ  ت  

 
 البيان :

  ت     : اجملموعة التجربية 
 : االختبار القبلي  1خ
 : االختبار البعدي  2خ
X ادلعاجلة التجريبية : 

 

                                                             
الثانية)رياض، ادلكتبة ،الطبعة في المدخل إلى البحث في العلوم السلوكيةصاحل إبن محد العساف،1

  303العبيكان(،ص.
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 Problem Basedأسلوب  طبيقت فتجرى للعينة واحدا فصال الباحث تارخي ىنا وادلراد

Learning  لًتقية قدرة الطلبة على مهارة الكالم ربالصو. 
 المجتمع والعينة -ب 

 -2012 لسنة دراسية علوم الدينأما اجملتمع ىف ىذا البحث ىم الطلبة يف ادلعهد  
)ب( طالبا. والعينة ىف ىذا البحث ىم الطلبة يف الصف الثاين  126ويبلغ عددىم   2019

 .طالبا 26 ل ما يصل إىليف ىذا الفص بةللمرحلة ادلتوسطة وعدد الطل
ويسمى ىذه الطريقة  (purpose sampling) طريقة العمديةالوطريقة اختار العينة ىي 
ختبار من خربة البحث االختبار باخلربة وىي تعين أساس االبالطريقة ادلمقصودة تعين أساس 

 معرفتو بأن ىذه الوسائل تتمثل جمتمع البحث.و 
أضعف يف إجيابة عن السئل طلبة من ىذا الفصل حيث لديهم الباحث الواختار  

و معلم أحلصول إىل التحدث مع أصدقائو  ةبثقة بالنفس يف الطل وجد أيضا دونمن ادلعلم وي
وال يكون معهم احلامسة والدوافع القوية لثروة ادلفردات وتطبيقها على التعبري احملادثة او 

  ادلعرفة أسالب اللغة العربية .
 أدوات البحث -ج 

الزمة إلجابة ات الوادلراد بأدوات البحث العلمي ىي الوسيلة اليت جتمع هبا ادلعلوم
 تبار فروضو.أسئلة البحث واخ

 فألدوات البحث اليت تستخدم الباحث يف خالل كتابة ىذه الرسالة كما يلي:        
 اإلختبار -1

إن قائمة األسئلة أدة من طريق االختبار الىت متكن أن يستخدمها الباحث جلمع 
فروضو. وقام الباحث باختبارىم ادلعلومات الىت حيتاجها إلجابة أسئلة البحث أو اختبار 
بعد إجراء عملية  (Post - Test) دلعرفة نتيجاهتم ىف التعلم. ويقوم الباحث باالختبار البعدي
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 كاحلوار أو حفظ  .لصوربا Problem Based Learningتطبيق الكالم باستخدام أسلوب 
 مام الفصل.أادلفردات أن ديرس 

  االختبار القبلي(Pre-Test) 
، الكالماألداوات حول البيئة يف تدريس ل قبل استعمااالختبار الباحث  انعقد ىو 

وغرض ىذا االختبار دلعرفة مستوى التحصيل الدراسى قبل استعمال األداوات حول البيئة 
 يف تدريس احملادثة.

 ختبار البعدياال (Post-Test) 
. كالمبعد استعمال األداوات حول البيئة يف تدريس ال ث االختبارلباحانعقاد ا ىو

والنتائج من االختبار البعدي يقارن بنتائج االختبار القبلي، مث كل منهما لقياس مدى فعالية 
بني االختبار القبلي واالختبار البعدي وحتلل بينها دلعرفة استعمال  تقارن الباحث 2التدريس.

 .كالمرة الطلبة  يف الترقية مها األداوات حول البيئة يف

 ستبانةاإل -2
اليت حتتوي  إىل تلك االستمارة الصحيح للمراد منها الذي يشري العريب ادلدلول ىو

أو العبارات  ادلكتوبة مزودا بإجابتها واآلراء احملتملة، أو بفراغ   على جمموعة من األسئلة
استعمال األداوات حول ستبانة دلعرفة استجابات الطلبة باإل استخدم الباحث 3لإلجابة.

 .البيئة يف تدريس احملادثة
 
 ريقة تحليل البياناتط -د 

                                                             
2 M, Ngalim Purwanto, Prinsip-Prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran, (Bandung: PT 

Remaja Rosda karya,1891), hal: 29. 

 .342، ص. …معجم المصطلحات يوسف خليل يوسف،   3
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والبعدي(.  القبلي من إجابة االختبارتني )اإلختبار الباحث اجملموع وادلعدل فاستعمل  
أو كما خيتار الباحث يف  ربالصو  Problem Based Learningتطبيق أسلوب  تأثري ودلعرفة

ختبار ت أما من انواع اال T .فالتحليل الذي استعملو الباحث ىو اختبار  .تعليم الكالم
(“test” T) الذي استعملو الباحث لتحليل البحث يف ىذه الرسالة ىو اختبار paired 

sample T Test مهيدية د اختاره الباحث ىو التصميمات التألن ادلنهج التجريب الذي ق
 oneبشكل تصميم اجملموعة الواحدة مع اختبار قبلي وبعدي أو ما يقال يف لإلجنيليزية 

group pre-Test post-Test Design باستعانة احلساب على األدوات الرقمية "SPSS Statistic 

22 ".   
 ادلتجانس واالختبار (uji normalitas) فهما اختبار العمل test”T“قبل اجراء  

(homogenitas)فائيل ضبط .إن (normalitas data) وادلتجانس (homogenitas data)  حتصيلو
. فالتحليل 05،0 > (.sig) مبستوى الداللة (distribusi data)يدل على توزيع البيانات 

 كما يلي:  paired sample T testمن  (.sig) مبستوى الداللة 
فهذا يدل على أن فرض  05،0 > (.sig)إذا كان نتيجة مستوى الداللة  -1  

 مقبول. (Ha)مردود وفرض البديل  (Ho) الصفري
فهذا يدل على أن فرض  05،0 < (.sig) إذا كان نتيجة مستوى الداللة -2  

 مردود. (Ha) مقبول وفرض البديل (Ho) الصفري
دلعرفة  ادلائويةالنسبة و  فاستعملو الباحث النتائج وادلعدل الستبانة حتليل البياناتأما    

وللحصول  ..”SPSS Statistics 22“ ت الرقميةاألدوااستجابة الطلبة باستعانة احلساب على 
 التفسريالباحث ستخدم يعلى بيان عن اكتساب ادلعدلة من إجابة االستبانة، 

(Interpretasi) اآليت: 1-3كما بني يف اجلدول 
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 1-3الجدول 
 الدرجة على مقياس التفسير

 (Interpretasi) التفسير المعدل لكل بنود االستبانة رقم
 السفلى 1،0-2،0 1
 ادلتوسط 2،1-3،0 2
 العليا 3،1-4،0 3

 
 2-3الجدول 

 أسئلة البحث وتحليلها

 حتليل البيانات أسئلة البحث الرقم
 Problem Basedىل تطبيق طريقة  1

Learning. على مهارة  بةفعالية  لًتقية قدرة الطل
 الكالم؟

 

 ادلعدلة االختبار ت 
((T- test 

مبعهد علوم الدين يف تعّلم  بةكيف استجابة الطل 2
 Problemمهارة الكالم باستخدام طريقة 

Based Learning؟ 

 ادلعدلة والنسبة ادلائوية )%(
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 الفصل الرابع

مناقشتهانتائخ البحث و   

 عرض البيانات -أ 

 Problemأسلوب  بتطبيقتعلق الفصل السابق عما ي لباحث يفلقد حبث ا 

Based Learning  وحلصول على البيانات فقام  على مهارة الكالم. الطلبةلًتقية قدرة  ربالصو
م.  اعتمادا على 8108/8109الباحث بالبحث التجرييب هبذه ادلدرسة للسنة الدراسية 

-B برقمادلعلمني جبامعة الرانيين اإلسالمية احلكومية  ميد كلية الًتبية وتأىيلعرسالة 

89751/Un.81/FTK.8/TL.88/88/9885  م.8109 نوفمرب 55يف التاريخ 
 لمحة عن ميدان البحث-1

الًتبوية اإلسالمية ادلشهورة يف إحدى ادلعاىد  ىيعلوم الدين  ت مدرسة العاليةكان
. (Uteunkot Cunda)جندا  بقرية أتنكوت Tgk Haji Meunasahرع ذلؤمساوى. وتقع يف الشا

حتت قيادة الشيخ مشاعون رشاد  0991يوليو  0أنشئ معهد علوم الدين يف التاريخ 
مبعهد البحث جيرى يف ادلدرسة العالية  وىذا .Munawirاألستاذ  ورئيس ادلدرسة الليسانس

 الطبيعية العلوم فيها ويعّلماللغة العربية  مادة الطلبةم فيو الذي يتعل العصريةعلوم الدين 

 واجلملة والكلمة كادلفردات اللعربية اللغة فيها يعلم اللغة حيث ومن. اإلسالمية والعلوم

 .اإلجنليزية اللغة ايضا ويعلم مفيدة

 4-1ل جدو 

 العالية علوم الدين في المدرسة أسماء المدرسين

 مادة الدراسية أسماء المدرسين رقم
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 اللغة العربية س إبراىيم إليا 1

 اللغة العربية مناوير 2

 اللغة العربية زلمد أيدي يين 3

طالبا.  181م 8181-8109ذه ادلدرسة يف العام الدراسي يف ى الطلبةوكان عدد 
وذلك متكون من الصف األول حىت الصف الثالث، وكان عددىم من كل الصفوف كما 

  يف اجلدول التاىل:

 4-2جدول                  

 المدرسة العالية علوم الدين الطلبةعدد             

 الفصل رقم 
 

 الطلبةعدد 

1 X 55 

2 XI 51 

3 XII 52 

 181 رلموع

 (8108مصادر البيانات من وثائق ادلدرسة  1-4)

 XII 55 والفصل XI 51والفصل  X 11الفصل  الطلبةأشار ىذا اجلدول أن عدد 

ويبلغ عددىم ة ذلذا البحث نكعي  XI  الفصل اختار الباحث. و الطلبة 181ع مجيعهم واجملمو 
 .الطلبة 51

 ادلباين والوسائل يف ىذه ادلدرسة كما ذكر يف اجلدول التايل:



03 
 

 
 

 4-3جدول 
 مدرسة علوم الدينالمباني والوسائل بـــ                  

 البيان العدد الوسائل رقم 
 جيد 1 إدارة رئيس ادلدرسة  1
 جيد 2 إدارة ادلعلمني 2
 جيد 28 الصفوف للدراسة 3
 جيد 2 مكتبة 4
 جيد 2 ميدان كرة القدم 5
 جيد 2 مقصف 6
 جيد 1 موقف السيارة 1
 جيد 4 محام 8
 جيد 3 مصلى 9

 أشار ىذا اجلدول أن ادلباين والوسائل يف ىذه ادلدرسة يستحق االستخدام. 

 الطلبةلترقية قدرة  ربالصو  Problem Based Learningأسلوب إجراء وسيلة  -1
 مهارة الكالمعلى 

 أنشطة البحث ( أ

كعينة ذلذا   مدرسة العالية علوم الدينـ( ب0)  XI MASالفصل قد اختار الباحث
 Problem Basedأسلوب  بتطبيقنفسها بتدريس اللغة العربية  وقام الباحث. البحث

Learning  التوقيت التجرييب   ، سيوضح الباحث على مهارة الكالم طلبةاللًتقية قدرة  ربالصو
  كما يلي:
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 4-4ل جدو 

 لتجريبي ا التوقيت

 تفصيالت األنشطة للقاء يوم /تاريخ

نوفمرب   01األربعة /
8109   

 يعطي مدرس عملية تعليم والتعلم للقاء األول 
 اإلختبار القبلي

 04اخلميس /
 8109نوفمرب 

 يعطي مدرس ليم والتعلمعملية تع للقاء الثاين
 اإلختبار البعدي

 

 الطلبةر لترقية قدرة الصو ب Problem Based Learningأسلوب  استخدام(  ب
 على مهارة الكالم

 Problem Basedأسلوب  تطبيق باستخدامنفسو بتدريس اللغة العربية  وقام الباحث 

Learning   من كتاب مأخوذة دة التعليم وما. على مهارة الكالم الطلبةلًتقية قدرة  رالصو ب
آمال : "  على ادلوضع مدرسة العالية علوم الدين.بـ MA (2) اللغة العربية للصف الثاين

 ".(احلوار) ادلراىقني

يف ىذا البحث التجرييب بقائمة ادلالحظة للطلبة وقائمة ادلالحظة  وقام الباحث
أسلوب  باستخدام الًتكيب ليمتعللمدرسة واالختبار القبلى واالختبار البعدي. قبل تطبيق 

Problem Based Learning   االختبار القبلى لكي تعرف عن قدرة  فقدم الباحث رالصو ب
 . على مهارة الكالم الطلبة
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 Problem Based Learningأسلوب  باستخدام احلوار تعليمتطبيق  أخذ الباحث

 التجريبية فهي كما تلي:. أما أنشطة التعليم والتعلم يف اجملموعة نياللقائيف  رالصو ب

 4-5 جدول                           

 ربالصو  Problem Based Learningأسلوب  لتطبيق الطلبةو  المدرس أنشطة

 (اللقاء األول)

 الطلبةأنشطة  أنشطة المدرس

 السالم  الطلبةيرد - الفصل بإلقاء السالم يدخل ادلدرس-

اءة أن الدرس يبدأ بقر  الطلبة خيرب ادلدرس-
 الدعاء

 الدعاء الطلبةيقرأ -

وتأكد  الطلبة عن أحوال يسأل ادلدرس-
 الطلبةمن حضور 

 بدعوة الكشف الغياب  الطلبةيهتم -

 سؤال ادلدرس  الطلبةجييب - التذكري إىل ادلادة ادللقاة يف لقاء القدمي -

 الناص  الطلبةتقبل - قدم االختبار القبلي للطلبةي-

الًتكيب باستخدام تعليم  يشرح ادلدرس-
  Problem Based Learningأسلوب 

 ربالصو 

 أمام الفصل الطلبةيقوم -

 السالم الطلبةيرد - إختتم ادلدرس بقراءة الدعاء وإلقاء السالم-
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 4-6 جدول                    

 ربالصو  Problem Based Learningأسلوب  قلتطبي الطلبةو  المدرس ةطأنش

 )اللقاء الثاني(                                
 الطلبةأنشطة  أنشطة المدرسة

 السالم الطلبةيرد - دخل ادلدرس الفصل بإلقاء السالمي-

 الدعاء الطلبةيقرأ - أمر ادلدرس بقراءة الدعاءي-
وتدعهم  الطلبةنظر ادلدرس إىل مجيع ي-

 بكشف الغياب

 بدعوة كشف الغياب الطلبةيهتم -

 سأل ادلدرس الطلبةجييب - سأل ادلدرس أسئلة عن الشرح السابقي-
 Problemأسلوب  ادلدرس ستخدمي -

Based Learning  ربإستعمل الصو 

 عما تقدم يف الوسيلة الطلبةيهتم  -

 يف رلموعاهتم الطلبةجيلس  - إىل أربعة رلموعات  الطلبةيفرق ادلدرس  -
يف لبحث ادلشكلة  الطلبةيأمر ادلدرس  -

 تقدمي الصور

 الطلبةيبحثون ويشرحون ادلشكلة  -
  باحلوار

 بعدي  اإلختبار الطلبة وجييب - بعدي  ختبارباال ادلدرس قومي -
تعليم اخلالصة من عملية  شرح ادلدرسي -

 اللغة العربية
 اخلالصة جيدا  إىل الطلبة يستمع -

بقراءة الدعاء وإلقاء اختتم ادلدرس  -
 السالم

 السالم بةالطليرد  -
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 البيانات تحليل-ب

 قدرة الطلبة على مهارة الكالم تحليل نتائج-1

 الطلبةلًتقية قدرة  رالصو ب Problem Based Learningأسلوب  ودلعرفة أثار استخدام
قوم الباحث باالختبار القبلي يقوم الباحث باالختبار القبلي والبعدي. يف على مهارة الكالم

قوم يختبار البعدي ف. أما االرالصو ب Problem Based Learningأسلوب استخدام قبل 
نتيجة  . واجلدول اآليترالصو ب Problem Based Learningأسلوب  داماستخالباحث بعد 

 ،يف االختبار القبلي وبعدي الطلبةوأما نتيجة اليت حصل عليها  االختبار القبلي والبعدي.
 فهي كما يلي:

 

 4-7جدول

  بعديو  قبلياالختبار النتيجة 

 رقم الطلبةأمساء  قبلي بعدي

 1 (0الطالب) 45 55

 2 (8الطالب) 34 65

 3 (1الطالب) 55 15

 4 (4الطالب) 65 85

 5 (1الطالب) 43 55

 6 (6الطالب) 5 85

 1 (7الطالب) 44 55

 8 (8الطالب) 56 15

 9 (9الطالب) 13 85
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 15 (01الطالب) 65 14

 11 (00الطالب) 34 85

 12 (08الطالب) 56 95

 13 (01الطالب) 12 65

 14 (14)الطالب 43 85

 15 (01الطالب) 5 65

 16 (06الطالب) 23 45

 11 (07الطالب) 43 65

 18 (08الطالب) 13 85

 19 (19)الطالب 85 93

 25 (81الطالب) 34 155

 21 (80الطالب) 59 65

 22 (88الطالب) 43 85

 23 (81الطالب) 54 15

 24 (84لطالب)ا 32 56

 25 (81الطالب) 65 65

 26 (86الطالب) 56 15

 معدل

0،771  :86 
 =68 

 معدل

0،887  :86 
 =41 
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ونتيجة االختبار  41على نتيجة االختبار القبلي  الطلبةمن ىذه البيانات حصل 
 .68 البعدي

م باختبار قو أن ي ريد الباحثي ،Test-ليل البيانات عن نتيجة االختبار بـــ تحت وقبل
. spss باستخدام uji Homogenitas) ( ادلتجانس واالختبار ((uji normalitas ضبط الفائيل 

 .((uji normalitas واجلدول التايل يتضح على نتيجة ضبط الفائيل

 

 4-8 جدول

 الفائيل ضبط نتيجة

 

 

من االختبار القبلي  ( Distribusi Data )يشري اجلدول السابق أن توزيع البيانات
من  ( Distribusi Data ) وأن توزيع البيانات sig )) 1،017> 1،11 مبستوى الداللة

وىذه تدل على أن البيانات  sig )) 1،848 >5،11 االختبار البعدي مبستوى الداللة
 الفائيلة.

 4-9جدول

 ( Uji Homogenitas )نتيجة اختبار المتجانس 

 

Test of Homogeneity of Variances 

nilai   

Tests of Normality 

 Kelompok Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 
Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

nilai Sebelum .331 33 .333
*
 .133 33 .303 

Sesudah .303 33 .333
*
 .131 33 .333 
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Levene Statistic df3 df3 Sig. 

37333 3 33 .333 

 

 

(. وأما النتيجة من Uji Homogenitasباالختبار ادلتجانس ) باحثواخلطوات التايل يقوم ال
( مبستوى Distribusi Data( فإن توزيع البيانات )Uji Homogenitasاالختبار ادلتجانس )

فتشري تلك النتيجة البيانات ادلتجانسة.  وىذه تدل أن  1،11 > 1،810   (sigالداللة )
 .(uji t) اختبار ت، وديكن إجراء متجانسةإىل أن البيانات 

 

 4-01لجدو 

 البعدي واالختبار القبلي االختبار من المعدلة نتيجة
 

 

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 3 Pretest 337313 33 3373333 071330 

Post test 33733 33 337333 37333 

 

. 71،0ونتيجة االختبار البعدي  47،0القبلي  يدل أن نتيجة االختبار 01-4اجلدول 
 ربالصو  Problem Based Learningأسلوب واخلطوة التالية ىي نظر تأثري استخدام 

 اآليت: 01-4وحتصيلو كما بني اجلدول  .Test -باستعمال ت

 4-00جدول 

 Test-تحصيل ت
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أصغر من مستوى الداللة  Test-ومن اجلدول السابق يدل على أن حتصيل ت
(=11،1) (11،1< 1،111 وىذا يدل على أن استخدام ) أسلوبProblem Based 

Learning  الكالمعلى  ة الطلبةتؤدى إىل ترقية قدر  ربالصو. 

 

يف تعليم  ربالصو  Problem Based Learningأسلوب  على استخدام استجابة الطلبة -1
بتوزيع ورقة االستبانة بعد  ستجابة يقوم الباحثلدعم صحة البيانات من اال الكالم

. وأما ربالصو  Problem Based Learningأسلوب باستخدام  الكالمإجراء عملية تعليم 
يف تعليم  ربالصو  Problem Based Learningأسلوب على استخدام  استجابة الطلبة

 فتحصيلها يف جدول التايل:الكالم 

 4-11جدول

  يف تعليم الكالم رلصو با Problem Based Learningأسلوب تخدام على اس استجابة الطلبة

 
 
 

 التصريحات
)النسبة  الطلبةاستجابة 

 المائوية(
المعيار 
االنحرا

 ف

نتيجة 
 المعدلة

البيان على 
درجة 

  االستجابة

 Paired Samples Test 

  Paired Differences T Df Sig. (3-

tailed)  Mean Std. 

Devia

tion 

Std

. 

Err

or 

Me

an 

139 Confidence 

Interval of the 

Difference 

 
Lower Upper 

Pai

r 3 

nila

i – 

kel

om

pok 

-

33713

03 

33731

33 

373

330 

-

03733

33 

-

33733

33 

-

3730

3 

33 .333 
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 موافق

 جدا
أقل  موافق

 موافق
 غير

 موافق

1. 

تعّلم اللغة العربية 
لوب أسباستخدام 

Problem Based 

Learning  ربالصو 
استمتعا جدا وغري 

 ممل

13 

55

.5

% 

13 

55.

5% 

- - 
7

3311
3 

3.55 
 

 العليا

2. 

قد شجعين تعّلم 
اللغة العربية ممتعة 

أسلوب باستخدام 
Problem Based 

Learning  ربالصو 
على تطبيق اللغة 

 العربية

11 

42

.5

% 

15 

51.

5% 

 

 

 

- 

- 

.

553

8 

3.42 
 

 العليا

3. 

شجعين تعّلم قد 
اللغة العربية 

أسلوب باستخدام 
Problem Based 

Learning  ربالصو 
على تعاون مع 
الصديقات يف 
إجناز وظيفة 

14 

53

.5

% 

12 

46.

5% 

- 

 

- 

.

558

35 
 

3.53 
 

 العليا
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 اجملموعات

4. 

قد شجعين تعّلم 
اللغة العربية 

أسلوب باستخدام 
Problem Based 

Learning  ربالصو 
ألسأل عن 

ت اليت مل ادلفردا
تكن واضحة إىل 

 ادلعلمة

15 

48

.5

% 

15 

51.

5% 

1 

1،8
% 

- 
.

561 
 

3.34 
 

 العليا

5. 

تعّلم اللغة العربية 
أسلوب باستخدام 

Problem Based 

Learning  ربالصو 
 جتعل ادلادة واقعية

11 

42

.5

% 

15 

51.

5% 

 

 

- 
- 

 

.

553

83 
 

3.42 
 

 العليا

6. 

تعّلم اللغة العربية 
أسلوب باستخدام 

Problem Based 

Learning  ربالصو 
تكون بيئة عملية 

التعليم والتعّلم مملة 
 جدا

8 

35

% 

12 

46 

% 

5 

19 

% 

1 

3 

% 

.

823 
 السفلى 1.96



30 
 

 
 

1 . 

تعّلم اللغة العربية 
أسلوب باستخدام 

Problem Based 

Learning  ربالصو 
تطّور قدرة 

الطالبات على 
التواصل مع 

صديقاهتن باللغة 
 العربية

13 

55 

% 

13 

55

% 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

.

559

9 

 العليا 3.55

8 . 

تعّلم اللغة العربية 
أسلوب باستخدام 

Problem Based 

Learning  ربالصو 
قادرين  جتعل الطلبة
على تطبيق 

يف احلياة  احملادثة
 اليومية

15 

38 

% 

 

 

 

 

 

 

 

13 

55

% 

3 

11

% 

 

 

 

 

- 

.

666 
 العليا 3.26

9. 

تعّلم اللغة العربية 
أسلوب باستخدام 

Problem Based 

Learning  ربالصو 
ال  لبةجتعل الط

يفهمن على ما 

6 

23

% 

9 

34 

% 

5 

19

% 

6 

23

% 

.

1.1

51 

 ادلتوسط 2.51
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شرحت ادلعلمة 
 ادلادة

15

 . 

تعّلم اللغة العربية 
أسلوب باستخدام 

Problem Based 

Learning  ربالصو 
على  تساعد الطلبة

 احملادثة

15 

51

% 

 

15 

38

% 

1 

3 

% 

- 

.

581

1 

 علياال 3.53

 العليا 3.25      رلموع
 

ة عليها دلعرفة عن تصرحيات متت اإلجاب 18-4 اجلدوليف  وقد جهز الباحث
. ربالصو  Problem Based Learningأسلوب  باستخدام استجابات الطلبة على تعليم احلوار

ىذه تدل على أن  3.25 فهي الطلبةنتيجة معدلة استجابات  أننرى  السابق اجلدولويف 
 .العليا جاباهتم حتصل على درجةاست

أسلوب  أن استخدامبوكذلك بالنظر إىل التصرحيات اإلجيابية السابقة وىي 
Problem Based Learning  وغري ممل وتكون بيئة تعلم اللغة  يؤثر اىتمام الطلبة ربالصو

فردات على حفظ ادل الطلبةالعربية ممتعة وديكن تعزيز األثر ليتم نقلها ومناسب لًتقية قدرة 
وشجعهم على تطبيق اللغة العربية وعلى التعاون مع األصدقاء يف إجناز وظيفة اجملموعات 

 .وللحصول على حد أقصى من نتائج التعلم

 المناقشة-1

 ربالصو  Problem Based Learningأسلوب استخدام ودلناقشة ىذا البحث  يكون 
(    (T-Testت -ىذا يتضح من االختبارعلى تعليم ادلفردات. و  الطلبةيكون فعاال لًتقية قدرة 
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(. لذا رأى 11،1< 1،111) (Sig) ومستوى الداللةـــ( 1،418ـ) يجةحيصل على النت
الكالم مناسبة يف تعليم  ربالصو  Problem Based Learningأسلوب أن استخدام  الباحث

 .على فهم احلوار أو احملادثة الطلبةة قدرة لًتقي

حتصل  ربالصو  Problem Based Learningأسلوب دام باستخ طلبةأما استجابة ال
كما ورد يف مقياس التفسري إذا كانت نتيجة   3.25 مع نتيجة ادلعدلة العليا على استجابة
 . (1،0<  3.25)العليا فتحصل على درجة  4،1إىل  1،0من ادلعدلة أكثر 

 

 

 تحتيق الفرضين -3

 : مها الباحث ضتهماافًت  اللذين نيضالفر  أن األول الفصل يف ذكر كما

فعال يف  ربالصو  Problem Based Learningأسلوب  إن استخدام:  فرض البديل -
 .تعليم الكالم

غري فعال  ربالصو  Problem Based Learningأسلوب إن استخدام فرض الصفر :  -
 .الكالميف تعليم 

وىو   (.Sig) الداللة مستوى نتيجة أن 14-4 اجلدول يف ت-اإلختبار بواسطة حتصيل
  (Ha)البديل والفرض مردود ((Ho الصفري الفرض أن على يدل وىذا(، 1،111 >11،1)

 .الكالم تعليم يف فعال ربالصو  Problem Based Learningأسلوب  استخدام  إن أى مقبول
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 الفصل الخاميس

 خاتمة

 البحث نتائج-أ

أسلوب  وقد حبث الباحث يف الفصول السابقة عما يتعلق باستخدام تطبيق  
Problem Based Learning وستقدم الباحث  لًتقية قدرة الطلبة على مهارة الكالم رالصو ب،

 اخلالصة، كما يلي:

فعال لًتقية قدرة الطلبة على  ربالصو  Problem Based Learningأسلوب استخدام إن .1
 ⍺، أصغر من مستوى الداللة  )000بنتيجة   p-value (Sig. (2-tailed))إن .الكالم

 (Ha)البديل  الفرضو  مردود (Ho)الفرض الصفري  أن على يدل وهذا( 0،00=

 .مقبول

حتصل على  ربالصو  Problem Based Learningأسلوب باستخدام  طلبةأما استجابة ال.2
ورد يف مقياس التفسري إذا كانت نتيجة   كما 0..0 مع نتيجة ادلعدلة العليا استجابة

  .(3،1<   0..0)فتحصل على درجة العليا  4،0إىل  3،1من ادلعدلة أكثر 

 المقترحات -ب

 وهناك بعض ادلقًتاحات اليت رآه الباحث ضرورية تقدمها، وهي كما يلي :

 Problemأسلوب  بأن يستخدم تطبيق العالية علوم الدين يرجو الباحث على مدرسة.1

Based Learning ألن باستخدام هذه  ر لًتقية قدرة الطلبة على مهارة الكالمالصو ب
  .الوسيلة يقدر على ترقية الدوافع، ويأثري على تنمية رغبة الطلبة يف تعليم احلوار
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ينبغي للمعلم أن يعلم ادلادة بالطريقة وادلدخل ادلناسبة واجلذابة أثناء إجراء عملية التعليم .2
 تعلم ألن ذلا أثار شديدة يف ترقية رغبة الطلبة وقدرة الطلبة على تعّلم اللغة العربية.وال

خطاء أو العيوب الح إذا وجدوا يف هذه الرسالة األويرجو الباحث من القارئني االص. 3
 حىت تكون رسالة كاملة ومفيدة للباحث والقارئني.
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 المراجع
 المراجع العربية -أ 

 .مذكرة التعليم الكالم )المحادثة( الدورات التربية المكشف امحد عبد البشري،

، 2، ط.المهارات اللغوية ما هيتها وطرائق تدريسها ،2991 ،أمحد فؤدة عليان
  .دار السلم :الرياض

عال لفن معهد  جاكرتا: الوسائل المعينات في تعليم العربية، ،م2991 إمام أسرار،
 .التدريس وعلوم الرتبية

، -فنياته واستراتيياته وأسليب تعليمه-الحوار-، 1002 بىن إبراهيم اللبودى،
 .مكتبة وهبة :القاهرة

اللبنان: دار اللبنانية،دون ،تعليم اللغة العربية بين النظرية والتطبيقحسن شحانة، 
 .السنة

اللغة العربية والدين بين العلم  تعليم  ،م1000 رشدى أمحد طعيمة وحممد سيد مناع،
 بريت: دار الفكر. والفني

طرائق تدريس اللغة العربية للناطقين بلغات  ،م1001 عبد العزيز بن إبراهيم العصيلي،
 .جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمي ،أخرى

 .احلرمني.الكواكب الدرية ، دون سنة العالمة ابن أمحد بن عبد الباري األهدال،

 ،أساسيات تعليم اللغة العربية والتربية الدينية ،دون السنةفتح على يونس وأخرون، 
 .دار الثقافة للطبعة والنشر، القاهرة:
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المرجع في تعليم اللغة العربية  ،1002 فتخ علي يونيس وحممد عبد الرؤوف،
 .قاهرة : مكتبة وهبة ،من النظرية إلى التطبيق-لألجنب

 ستخدام وسائل الصور لترقية الطلبة على اإلنشاءا ،م1021 حممد حافظ عزمي،
-، دار السالم(Banda Aceh )دراسة تجريبية بمعهد دار العلوم العصري

 .بندا أتشية

 جدة: ،مقدمة في علم اللغة التطبيقي ،م2991 نقشبندي، حممد خضر عريف وأنور
 .دار حضر

، ام القرى بالغات اخرىتعليم اللغة العربية النطقين  ،2991حممد كامل النقة، 
 .سعودية

 القاهرة :دار الثقاة للنشر والتوزيع.،تعليم اللغة العربية ،1001مصطفى رسالن، 

تعليم مهارة الكالم للناطقين بغير اللغة العربية،فخر الراسخ،   Jurnal Ummul 

Qura,Vol III. No.2.Agustus 2102.  
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

Sekolah  :   Madrasah Ibtidaiyah 

Mata Pelajaran :   Bahasa Arab 

Kelas/Semester :   IV/ Genap 

Materi Pokok  :    آمال المراهقين  

Alokasi Waktu :   35 menit 

 

A. Kompetensi Inti 

KI-1 : Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama Islam. 

KI-2 : Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, 

peduli,    dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, 

teman, guru, dan tetangganya serta cinta tanah air.  

KI-3 :  Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan   

menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk 

ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang 

dijumpainya di rumah, di sekolah dan tempat bermain.  

KI-4 : Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, 

sistematis dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan 

yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang 

mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. 

 

B. Kompetisi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 

KOMPETISI DASAR INDIKATOR 

3.1. Mengidentifikasi bunyi 

huruf, kata, frasa, dan kalimat 

sederhana terkait topik: آمال  

  املراهقني

3.1.1. Mengidentifikasi makna kata, frasa dan 

kalimat terkait topik  dengan baik  آمال املراهقني 

dan benar. 

 



3.1.2. Menirukan bunyi kata, frasa dan 

kalimat terkait topik آمال املراهقني  secara lisan 

dengan baik dan benar.  

4.1. Melafalkan bunyi huruf, 

kata, frasa, dan kalimat bahasa 

arab terkait topik: آمال املراهقني 

 

4.1.1 Mampu menjawab pertanyaan secara 

lisan terkait topik آمال املراهقني  denagn baik 

dan benar.  

4.1.2. Melafalkan bacaan terkait topik آمال

  .dengan intonasi yang benar  املراهقني

 

C. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mengamati, menanya, mencoba, menalar dan mengkomunikasikan 

tema tentang آمال املراهقني, siswa mampu mengidentifikasi, meniru, dan melafalkan 

kata, frasa dan kalimat sesuai dengan yang didengar, mampu menjawab 

pertanyaan guru secara lisan serta mampu menerapkan percakapan dengan 

memperhatikan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks.  

 

D. Materi Pembelajaran (Terlampir) 

Harapan Remaja(   ( آمال املراهقني
 

E. Pendekatan dan Metode 

1. Pendekatan  Saintific 

2. Metode langsung (طريقة املباشرة) 

F. Media, Alat/Bahan dan Sumber Belajar 

1. Media: Gambar 

2. Alat: Papan tulis, Spidol 

3. Sumber Belajar: Buku Ajar Bahasa Arab MA kelas XI 



 

G. Kegiatan Pembelajaran  

Langkah 

Pembelajaran 
Deskripsi 

Alokasi 

Waktu 

Kegiatan pendahuluan - Guru mengucapkan salam dan berdoa 

bersama. 

- Guru menyapa siswa dan menanyakan 

kabar, lalu bertanya dengan kalimat  ماذا

 درسنا اآلن؟

- Guru mengabsensi siswa, memeriksa 

kebersihan pakaian dan kelas. 

- Guru memberikan appersepsi berupa yel 

yel dan  ice breaking.  

- Peserta didik mengulang sedikit 

pembelajaran sebelumnya. 

- Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran. 

- Peserta didik memperhatikan setiap 

informasi tentang materi dan tujuan 

pembelajaran yang akan dilaksanakan. 

- Siswa dibagi menjadi 5  kelompok. 

5 menit 

Kegiatan inti Mengamati: 

- Guru meminta siswa untuk 

memperhatikan teks hiwar yang terdapat 

dibuku. 

- Siswa memperhatikan hiwar yang 

terdapat dibuku ajar. 

- Guru memperlihatkan  media gambar 

sesuai dengan mufradat yang terdapat 

15 menit 



didalam hiwar. 

- Siswa mengamati gambar yang 

diperlihatkan guru. 

- Siswa menyimak dan memperhatikan 

dengan benar arahan yang  disampaikan 

oleh guru yang terdapat dalam media 

gambar. 

- Guru mengintruksikan agar siswa 

membagi kelompok menjadi 2 dan 

mengarahkan siswa untuk mencari 

permasalahan yang terdapat di media 

gambar. 

- Siswa mencari permasalahan yang 

terdapat dalam media gambar yang 

ditampilkan dan menyampaikan secara 

kelompok terkait topik آمال املراهقني .  

Menanya: 

- Guru memberi arahan kepada siswa 

untuk mengajukan pertanyaan terkait 

kosatakata mengenai topik آمال املراهقني  

yang belum dimengerti. 

- Siswa menanyakan kosakata baru yang 

belum mereka mengerti dan ketahui. 

Mengeksplorasi: 

- Guru menyuruh siswa agar memaparkan 

isi yang telah dimusyawarahkan 

berkaitan dengan  آمال املراهقني  . 

- Siswa menaati intruksi uang diberikan 

oleh guru.   



Mengasosiasikan: 

- Guru meminta siswa untuk 

memperhatikan dan mengoreksi kalimat 

yang dipaparkan oleh teman.  

- Siswa mengoreksi kalimat   yang 

dipaparkan  oleh teman. 

Mengkomunikasikan:  

- Guru menanyakan masalah dan solusi 

yang didapatkan oleh siswa.  

- Masing-masing siswa menyerahkan 

semua isi permasalahan dan solusi. 

Kegiatan penutup - Siswa menyimpulkan materi pelajaran 

yang telah diberikan oleh guru.  

- Guru melakukan evaluasi di akhir 

pembelajaran. 

- Guru memberikan nasihat di akhir 

pembelajaran. 

- Siswa memperhatikan nasehat dan pesan 

moral dari guru. 

- Siswa dan guru menutup pembelajaran 

dengan doa dan salam. 

10 menit 

 

H. Instrumen Penilaian  (terlampir) 

  



LAMPIRAN-LAMPIRAN: 

Lampiran : Materi Pembelajaran 

Teks Hiwar. 

 خالد    : َهل تُريد أن َتُكون ُمَهندساً؟

 سليمان : نَعم، ألَبِِنَ البُ ُيوت والِعَماَرات،وأنَت يا خالد؟

رَضى.وأنِت يا فَاِطمة، َماَذا تُرِيِدين؟
َ

 خالد   : أَََتَّّن َأن َأُكون طَِبيًبا أُلَعاِلج امل

ُل أن َأُكوَن َداعَية.  فَاِطمة  : أَنَا أَُفضِّ

 خالد   : هذا ُمناِسب،فَاَنِت َماِهرة يف اخِلطابَة.

 .أَِمينة    : أَمَّا أَناَ فَُاِحبُّ أن اَُكون ُمَدرِّسة

ا!خالد     : عِظيم،التدريس ِمهَنة نَاِفعة ِجدِّ

  

 

  



Lampran 1 : Penilaian Aspek Pengetahuan 

Indikator : Siswa mampu mengidentifikasi dan 

mengenal  

  Makna kata, frasa, dan kalimat terkait 

topik 

  Dengan baik dan benar. 

Teknik Penilaian : Tes lisan 

Instrumen  Penilaian : Soal tes dan pedoman penskoran 

 

- Soal Tes 

 خالد    : َهل تُريد أن َتُكون ُمَهندساً؟ -

 سليمان : نَعم، ألَبِِنَ البُ ُيوت والِعَماَرات،وأنَت يا خالد؟ -

رَضى.وأنِت يا فَاِطمة، َماَذا تُرِيِدين؟ -
َ

 خالد   : أَََتَّّن َأن َأُكون طَِبيًبا أُلَعاِلج امل

ُل أن َأُكوَن َداعَية. -  فَاِطمة  : أَنَا أَُفضِّ

 خالد   : هذا ُمناِسب،فَاَنِت َماِهرة يف اخِلطابَة. -

 .أَِمينة    : أَمَّا أَناَ فَُاِحبُّ أن اَُكون ُمَدرِّسة -

ا! -  خالد   : عِظيم،التدريس ِمهَنة نَاِفعة ِجدِّ

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 

 

- Pedoman Penskoran 

Jika jawaban benar maka memeperoleh nilai 20 

Nilai= jumlah soal yang benar x20 

 

  



Lampiran 2 : Penilaian Afektif 

Indikator  : Menunjukkan sikap jujur, disiplin, kerja 

  sama dan bertanggung jawab dalam setiap  

  aktivitas. 

Teknik Penilaian : Observasi 

Instrumen Penilaian : Rubrik lembar penilaian sikap dan 

pedoman penskoran 

 

- Rubrik Lembar Penilaian Sikap 

No Nama 

siswa 

Jujur Disisplin Tanggun

g jawab 

Kerja 

sama 

Nilai 

akhir 

K

et. 

1        

2        

3        

 

  



- Pedoman Penskoran 

 

No. Aspek yang 

dinilai 

Kriteria Skor 

1. Jujur  Sangat sering menunjukkan ketidajberpihakan 4 

Sering menunjukkan ketidakberpihakan 3 

Beberapa kali menunjukkan ketidakberpihakan 2 

Tidak menunjukkan ketidakberpihakan 1 

2. Disiplin  Sangat sering menunjukkan sikap disiplin 4 

Sering menunjukkan sikap disiplin 3 

Beberapa kali menunjukkan sikap disiplin 2 

Tidak pernah menunjukkan sikap disiplin 1 

3. Tanggung 

jawab 

Sangat sering menunjukkan sikap tanggung jawab 4 

Sering menunjukkan sikap tanggung jawab 3 

Beberapa kali menunjukkan sikap tanggung jawab 2 

Tidak pernah menunjukkan sikap tanggung jawab 1 

4. Kerja sama Sangat sering menunjukkan sikap kerja sama 4 

Sering menunjukkan sikap kerja sama 3 

Beberapa kali menunjukkan sikap kerja sama 2 

Tidak pernah menunjukkan sikap kerja sama 1 

 

Nilai Akhir = Jumlah skor yang diperoleh 

 4  



Kategori Nilai Sikap 

A= Sangat Baik : Jika memperoleh nilai 3, 25-4 

B= Baik   : Jika memperoleh nilai 2, 25-3 

C= Cukup  : Jika memperoleh nilai 1, 25-2 

D= Kurang Baik : Jika memperoleh nilai 0, 25-1 

 

Lampiran 3  Penilaian Keterampilan 

Indikator : 4.1.1. Mampu  menjawab pertanyaan secara 

secara lisan terkait topik آمال املراهقني dengan baik 

dan benar.  

4.1.2. Melafalkan bacaan terkait topik آمال املراهقني  
dengan intonasi yang benar.  

Teknik Penilaian  : Praktek 

Instrumen Penilaian :  Rubrik penilaian dan pedoman penskoran 

 

- Rubrik Penilaian 

No. 
Nama 

siswa 
Kelancaran Makhraj Intonasi 

Nilai 

akhir 

Ket. 

1.       

2.       

3.       

 

  



- Pedoman Penskoran 

No. 
Aspek yang 

dinilai 
Kriteria Skor 

1. Kelancaran Sangat lancar 4 

Lancar  3 

Cukup lancar 2 

Tidak lancar 1 

2. Makharijul 

huruf 

Pelafalan makharijul huruf sangat tepat 4 

Pelafalan makharijul huruf tepat 3 

Pelafalan makharijul huruf kurang tepat 2 

Tidak melafalkan makharijul huruf 1 

3. Intonasi Hampir sempurna 4 

Ada kesalahan tapi tidak mengganggu makna 3 

Ada kesalahan dan mengganggu makna 2 

Banyak kesalahan dan mengganggu makna 1 

 

Nilai = Skor yang diperoleh 

3 

 

Kategori Nilai: 

A= Sangat Baik : Jika memperoleh nilai 3, 3-4 

B= Baik  : Jika memperoleh nilai 2, 3-3 

C= Cukup  : Jika memperoleh nilai 1, 3-2 

D= Kurang  : Jika memperoleh nilai 0, 3-1 

  



LEMBAR KEGIATAN SISWA (LKS) 

 

Mata pelajaran  :  Bahasa Arab 

Kelas/Semester :  XI/ Genap 

Alat dan bahan :  Papan tulis, spidol, media Gambar, kartu mufradat. 

 

 

Indikator pencapaian : 

3.1.2. Menirukan bunyi kata, frasa dan kalimat terkait topik  آمال املراهقني  secara 

lisan dengan baik dan benar. 

4.1.2.  melafalkan bacaan terkait topik آمال املراهقني dengan intonasi yang benar. 

 

Langkah-langkah kegiatan pembelajaran sebagai berikut: 

1. Dengarlah intruksi dan amati gambar yang dipaparkan oleh guru. 

2. perhatikanlah dengan seksama permasalahan dan solusi yang dipaparkan di 

dalam media gambar. 

3. Musyawarahkan antar kelompok dengan mencari permasalahan dan solusi .  

4. Peragakan teks hiwar yang telah didiskusikan didepan kelas secara kelompok 

dengan baik dan benar. 

  

 

 



 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

soal1 26 3.00 4.00 3.5000 .50990 

soal2 26 3.00 4.00 3.4231 .50383 

soal3 26 3.00 4.00 3.5385 .50839 

soal4 26 2.00 4.00 3.3462 .56159 

soal5 26 3.00 4.00 3.4231 .50383 

soal6 26 1.00 4.00 1.9615 .82369 

soal7 26 3.00 4.00 3.5000 .50990 

soal8 26 2.00 4.00 3.2692 .66679 

soal9 26 1.00 4.00 2.5769 1.10175 

soal10 26 2.00 4.00 3.5385 .58177 

Valid N (listwise) 26     

 

Statistics 

 soal1 soal2 soal3 soal4 soal5 soal6 soal7 soal8 soal9 soal10 

N Valid 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mean 3.5000 3.4231 3.5385 3.3462 3.4231 1.9615 3.5000 3.2692 2.5769 3.5385 

Std. Deviation .50990 .50383 .50839 .56159 .50383 .82369 .50990 .66679 1.10175 .58177 

Minimum 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 1.00 3.00 2.00 1.00 2.00 

Maximum 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 

 



 

soal1 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid setuju 13 50.0 50.0 50.0 

sangat setuju 13 50.0 50.0 100.0 

Total 26 100.0 100.0  

 

soal2 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid setuju 15 57.7 57.7 57.7 

sangat setuju 11 42.3 42.3 100.0 

Total 26 100.0 100.0  

 

soal3 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid setuju 12 46.2 46.2 46.2 

sangat setuju 14 53.8 53.8 100.0 

Total 26 100.0 100.0  

 



 

soal4 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid tidak setuju 1 3.8 3.8 3.8 

setuju 15 57.7 57.7 61.5 

sangat setuju 10 38.5 38.5 100.0 

Total 26 100.0 100.0  

 

soal5 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid setuju 15 57.7 57.7 57.7 

sangat setuju 11 42.3 42.3 100.0 

Total 26 100.0 100.0  

 

soal6 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid sangat setuju 8 30.8 30.8 30.8 

setuju 12 46.2 46.2 76.9 

tidak setuju 5 19.2 19.2 96.2 

sangat tidak setuju 1 3.8 3.8 100.0 

Total 26 100.0 100.0  

 



 

soal7 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid setuju 13 50.0 50.0 50.0 

sangat setuju 13 50.0 50.0 100.0 

Total 26 100.0 100.0  

 

soal8 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid tidak setuju 3 11.5 11.5 11.5 

setuju 13 50.0 50.0 61.5 

sangat setuju 10 38.5 38.5 100.0 

Total 26 100.0 100.0  

 

soal9 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid sangat tidak setuju 6 23.1 23.1 23.1 

tidak setuju 5 19.2 19.2 42.3 

setuju 9 34.6 34.6 76.9 

sangat setuju 6 23.1 23.1 100.0 

Total 26 100.0 100.0  

 



 

soal10 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid tidak setuju 1 3.8 3.8 3.8 

setuju 10 38.5 38.5 42.3 

sangat setuju 15 57.7 57.7 100.0 

Total 26 100.0 100.0  

 



 
 

 
 يشرح املدرس احملادثة

 

         
 الطالب يتكلمون أمام املدرس



 
 

 
 يشرح املدرس وسيلة التعليم 
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