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 البحثص مستلخ

التعبري  ة املدرس لرتقية قدرة الطلبة علىالة، فبحثت الباحثة حماولمبناسبة موضوع املق
التعبري  وإن تعريفدرسا من دروس العربية.  الشفهي الشفهي. كما عرفنا أن التعبري

يعّود  والتعبري الشفهيالشفهي هو الوسيلة فيه هي الكلمة املنطوقة اليت تتحرك هبا الشفة. 
املرء على الطالقة يف احلديث والتخلص من اخلجل، واجلرأة يف إبداء الرأي، ضبط اللغة 

. ومن البياانت السابقة، بعض الطلبة مل يكونوا واثقني يف التعبري عن إتقان استعماهلا
قدرة  حماولة املدرس لرتقية البحث ملعرفة هذا فوهتدافكارهم وجتارهبم ابللغة العربية. 

 ، هذا منهج نظرايفهي. وأما منهج البحث هي دراسة وصفيةعلى التعبري الش الطلبة
Miles وHumberman .  طريقة مجع البياانت عن املقابلة الشخصية. ومبحث هذا البحث

حماولة وأما . MAS Terpadu Al-Munjiya Aceh Selatan بــــ هو املدرس اللغة العربية
ــ الشفهي التعبريالطلبة على مدرس لرتقية قدرة   MAS Terpadu Al-Munjiya Acehبـ
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Selatan، :ألن التعبري الشفهي  ،الطلبة يف التعبري الفكرة ابللغة العربية شفهية ممارسة منها
حبيث ميكن نقل  شفهيةهو أكثر من اجلمعيات، وقدرة الطلبة على فهم ما يتم ما نقله 

بطريقة املناقشة والتمثيلية واحلوار  منها:، الطرق املتنوعةويستخدم املدرس  .أفكار الطلبة
والكالم اليت يعتقد املدرس أهنا ميكن أن تدعم بشكل مناسب الطلبة الذين لديهم القدرة 

 .بوقت مقرور املوادلتحقيق أهداف التعليم من و  شفهية ةنقل الفكر على تكوين و 
سائل املكثف واملكربات الصوتية واألفالم والو  :منها ،املتنوعة ويستخدم املدرس الوسائل
ستطيع الطلبة لفهم املواد تحىت أن  التعبري الشفهيتدريس  األخرى القادرة على الدعم

 .على التعبري الشفهية قدرهتم قييف تر  بسهولة
 حية: التعبري الشفهيفتاالكلمة امل

 

Abstract 

The title of this thesis is the teacher's attempt to improve students' ability to 

express verbally. Some of us know that ta’bir syafahi is a part of Arabic language 

learning. Ta'bir syafahi is where the media is a word spoken through lip 

movements. This type of ta’bir accustoms a person to being fluent in speaking and 

eliminating shame, debating opinions, strengthening language, and strengthening 

proficiency in its use. Based on the results of previous studies, most students are 

not confident in expressing their thoughts and experiences with Arabic. The 

purpose of this study is to find out how to do what teachers do to improve 

students' abilities towards ta'bir syafahi. This research method is qualitative. The 

data collection technique is by conducting interviews. The subject of this study 

was one of the Arabic language teachers at MAS Terpadu Al-Munjiya Aceh 

Selatan. The research data collected was analyzed by descriptive analysis. This 

technique is guided by Miles and Hubberman's theories. The results of this study 

are the teacher's efforts to improve students' abilities to ta'bir syafahi at MAS 

Terpadu Al-Munjiya Aceh Selatan, including: training students to express ideas 

using Arabic verbally, because ta'bir syafahi is more about association and 

students' ability to understand what is conveyed by communication so that 

students' ideas can be conveyed. Teachers use direct various methods, including: 

discussion, drama, dialogue and speech that can effectively support students to 

have the ability to compose and convey ideas verbally and achieve the learning 

objectives of the material within the specified time. The teacher also uses various 

media, including: infocus, speaker, film and other media that can support learning 

ta'bir syafahi so that students are able to easily understand the material in 

improving ta'bir syafahi ability. 

Keyword: Ta'bir Syafahi 
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Abstrak 

Judul skripsi ini adalah upaya guru untuk meningkatkan kemampuan siswa untuk 

berekspresi secara verbal. Sebagaimana yang kita tahu bahwa ta’bir syafahi 

merupakan salah satu bagian dari pelajaran bahasa Arab. Ta’bir syafahi adalah 

dimana media itu merupakan kata yang diucapkan melalui gerakan bibir. Jenis 

ta’bir ini membiasakan seseorang untuk fasih dalam berbicara dan menghilangkan 

rasa malu, keberanian dalam mengekspresikan pendapat, menguatkan bahasa, dan 

menguatkan kemahiran dalam penggunaannya. Berdasarkan hasil penelitian 

sebelumnya, sebagian siswa tidak percaya diri dalam mengungkapkan pemikiran 

dan pengalaman mereka dengan bahasa Arab. Adapun tujuan penelitian ini untuk 

mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan guru untuk meningkatkan 

kemampuan siswa terhadap ta’bir syafahi. Metode penelitian ini adalah kualitatif. 

Teknik pengumpulan data adalah dengan melakukan wawancara. Subjek 

penelitian ini adalah salah satu guru bahasa Arab di MAS Terpadu Al-Munjiya 

Aceh Selatan. Data penelitian yang telah dikumpulkan dianalisis secara analisis-

deskriptif. Teknik ini berpandu pada teori Miles dan Hubberman. Adapun hasil 

penelitian ini adalah upaya guru dalam meningkatkan kemampuan siswa terhadap 

ta’bir syafahi di MAS Terpadu Al-Munjiya Aceh Selatan, diantaranya: melatih 

siswa mengungkapkan gagasan menggunakan bahasa Arab secara verbal, karena 

ta’bir syafahi lebih kepada asosiasi dan kemampuan siswa dalam memahami apa 

yang disampaikan dengan komunikasi sehingga gagasan siswa dapat 

tersampaikan. Guru menggunakan metode bervariasi, diantaranya: diskusi, drama, 

dialog dan pidato yang dapat secara efektif mendukung siswa memiliki 

kemampuan dalam mengarang dan menyampaikan gagasan secara verbal serta 

mencapai tujuan pembelajaran materi tersebut dalam waktu yang sudah 

ditentukan. Guru juga menggunakan media yang bervariasi, diantaranya: infokus, 

spiker, film dan media lainnya yang mampu mendukung dalam pembelajaran 

ta’bir syafahi sehingga siswa mampu dengan mudah memahami materi dalam 

meningkatkan kemampuan ta’bir syafahi. 

Kata kunci: Ta’bir Syafahi 

 قدمةم .أ

كانت اللغة العربية هي مادة من املواد الدراسية يف كل املدارس اإلسالمية  
إبندونيسيا. واللغة العربية مهارات اليت البد أن يسطر عليها الطلبة فهي: اإلستماع 
والكالم والقراءة والكتابة. وتصبح هذه املهارات األربع هدفا أساسيا يف تعليم اللغة 

هذه املهارات عند انجحا دون حتقيقها. لتحقيق جودة العربية حيث مل يكن التعليم 
الطلبة على املعلم أن يعرف الطرق والوسائل التعليمية املناسب ويطبقها أثناء قيام التعليم 

 يف الفصل. 
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ويف إصطالحا هو  1وإن تعريف التعبري يف اللغة العربية هو عرب عما يف نفسه.
ترمجة لألفكار واملشاعر الكامنة بداخل الفرد حتداث وكتابة بطريقة منظمة ومنطقية 

أفكاره وآراءه اجتاه موضوع معني أو مشكلة ومصحوبة ابألدلة والرباحني، اليت تؤدي 
كما عرفنا أن التعبري درسا من دروس العربية. وإن تعريف التعبري هو العمل  2معني.

نحجي الذي يسري وقف خطة متكاملة، للوصو  ابلطالب إ ى مستوى ميكنه املدرسي امل
من ترمجة أفكاره ومشاعره ومشاهداته وخرباته احلياتية شفها وكتابة بلغة سليمة وفق نسق 

 3فكري معني.
مؤسسة إسالمية، يتعلم  هيMAS Terpadu Al-Munjiya Aceh Selatan  إن

ا هتتم مبادة اللغة العربية ألن اللغة العربية املؤسسة فإهنأما هذه  .العربيةالطلبة فيها اللغة 
وجدت  طلبة فيها ابللغة العربية يوميا.. مما جيعل رجاءها أن يتكلم الة يف احلياةممهلغة 

مل يكونوا واثقني  ،MAS Terpadu Al-Munjiya Aceh Selatan ــبـ الباحثة أن بعض الطلبة
عند بسبب كمية من املفردات احملفوظة  ،ابللغة العربيةيف التعبري عن افكارهم وجتارهبم 

تعلم ابمللل بسهولة يف ال مناط اجلملة العربية وأيضا يشعرونأ ونفهمالطلبة قليلة وال ي
ففي  4لرتقية قدرهتم على التعبري الشفهي. ونمنخفض حبيث وجدت الباحثة أن دوافعهم

م اللغة العربية يهذا البحث، حبثت الباحثة عن حماولة املدرس يف التغلب على مشاكل تعل
اللغة العربية  ابملقابلة مع املدرس اليت يعاين عند الطلبة لرتقية قدرهتم على التعبري الشفهي

 .MAS Terpadu Al-Munjiya Aceh Selatan بـــ

 

 

 

                                                             
 243(، ص. 1991، 1دار صادر: بريوت، ط) (، مادة )عرب(،40)لسان العرب، مج ابن منظور،  1
، )القاهرة، معجم املصطلحات الرتبوية املعرفة يف املناحج وطرق التدريسأمحد حسني اللقاين، علي أمحد اجلمل،  2

 44(، ص. 1999
 12م(. ص.  1994)لبنان: للنشر والتوزيع،  خصائص العربية وطرائق تدريسها،انيف معروف،  3
 2222يوليو  22الطلبة يف التاريخ  قابلةقامت الباحثة ابمل 4
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 مفهوم حماولة املدرس  .ب

املنطقي سعى إ ى حتقيق متوسط، استكشاف األخطاء هذه حماولة من 
يف خلق التعلم النشط، حيث  حماولة اليت يبذهلا املعلمو  5وإصالحها املسألة إجياد خمرج.

التعلم وقفا ال حتياجات ورغبات املدرسني حىت الطالب أنفسهم. أهنا قادرة على حتسني 
يصبحوا قادة، قدوة وحتديد للطالب والبيئة.  نيعرف ملياس أن املعلمني هم املربني الذيو 

لذلك، جيب أن يكون املعلمون بعض معايري اجلودة الشخصية اليت تشمل السلطة 
كثري من طيفورى أن املعلم هو شخص الذي لديه    قا 2واملسؤولية، واالنضباط الذايت.

 كل املعرفة، وعلى استعداد ملمارسة ذلك جبدية والتسامح وجعل الطالب أفضل يف
 1شيء.

املعلمني هم املعلمني املهنية واملعلمني وتلقى وحتمل عبء الوالدين للمساعدة إن 
يف التعليم األطفا . يف هذه احلالة، ينبغي أن يظل اآلابء واألمهات واملعلمني األو  
واألساسي ألطفاهلم. بينما املعلمني هم من املهنيني الذين يساعدون اآلابء تثقيف 

إن املعلم عامل من عوامل جناح تعليم اللغة األجنبية، و  4مستوى املدرسة.األطفا  على 
ألن جناح متعلمني متوقف على كفاءة معلم يف التعليم. وأما كفاءة هي كل شيئ يصور  

اللغة، ألنه هو أن معلم نوع من شخص املثايل يف فصل  9كفاءة شخص كمية أو كيفية.
 12مل من عوامل النجاح يف التعليم.الذي ينظم مجيع النشاطات التعليمية وعا

 
 
 

                                                             
5 KBBI: 1990: 995 
6 Mulyasa, Menjadi Guru Profesional, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), h. 37 
7 Thoifuri, Menjadi Guru Inisiator, (Semarang: Resail Media Group, 2008), h. 1 
8 Suparlan, Op. Cit, h. 13 
9 Moh. Uzeir Usman, Menjadi Guru Profesional, (Bandung: Rosda Karya, 1990), h. 1 
10 Moh. Uzeir Usman, Setiawati Lilis, Upaya Optimalisasi Kegiatan Belajar Mengajar, 

(Bandung: Rosda Karya, 1993). h. 44 
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 مفهوم قدرة الطلبة .ج

هي االستطاعة أو املهارة ونكتب يف املعجم  يف اللغة اإلندونيسّيةقدرة ال
واملراد ابلقدرة  11اإلندونيسي أن قدرة هي استطاعة الفرد على حتديد الشيء وتشبيهه.

اصطالحا هي عبارة عن مقدار الوقت الذي حيتاجه الطالب ليتعلم مهمة من املهمات 
يف ظل أفضل الظروف التعليمية املمكنة، حيث إن الطالب يلزمهم مقادير خمتلفة 
ليتعلموا مهارة معينة يف ظل الظروف التعليمية املثالية. فالطالب الذي حيتاجون مقدار 

من الوقت  قت لديهم قدرة عالية، أما الطالب الذي حيتاجون مقدرا كبرياقليال من الو 
 12.فإن لديهم قدرة منخفضة

 ه التعبري وأنواعمفهوم  .د

، فبحثت الباحثة حماولة املدرس لرتقية قدرة الطلبة على اسبة موضوع املقالةمبن
التعبري الشفهي. كما عرفنا أن التعبري درسا من دروس العربية. وإن تعريف التعبري هو 
العمل املدرسي املنحجي الذي يسري وقف خطة متكاملة، للوصو  ابلطالب إ ى مستوى 

حلياتية شفها وكتابة بلغة سليمة وفق وخرباته اميكنه من ترمجة أفكاره ومشاعره ومشاهداته 
القالب الذي يصب فيه وقا  حممود على السمان، التعبري هو  13نسق فكري معني.

وسيلة وتقدم حسن جعفر أن تعبري هو  14اإلنسان أفكاره بلغة سليمة وتصوير مجيل.
 اإلابنة واإلفصاح عما يف نفس اإلنسان من فكرة، أو خاطرة، أو عاطفة أو حنوها، حبيث

                                                             
11 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: 

Balai Pustaka, 1999). h. 219 
 1425)الرايض: دار الزهراء للنشر والتوزيع،  إسرتاتيجية التعلم التعاوين االتقاين،النشر الفاحل وسلطانه بنت قاسم،  12

 21ه(، ص. 
 12ص.  ،...خصائص العربيةانيف معروف،  13
 243م(، ص.  1943)مصر: دار املعارف،  اللغة العربية،التوجيه يف التدريس حممد علي السمان،  14
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ومالحمها. وهو أداة اإلتصا  بني الناس ابحلاضر وإستعانة برصيد ال يتجرد من طابعها 
 15.األجيا  وإلستفادة منه يف النهوض ابملستقبا 

فللتعبري أقسمه اليت يتميز كل منها هبا يرتكز عليه من أساس، وما يصطنع من 
 وسائل أو يرتبط به من دوافع، وذلك على النحو التايل:

 الشفهيالتعبري  .1
هو الوسيلة فيه هي الكلمة املنطوقة اليت تتحرك هبا التعبري الشفهي 

الشفة، وإليها نسب فقيل "الشفهي" وامثلته متعددة منها: احملادثة واملناقشة، 
خال  الدروس، تلخيص احلديث اهلاتفي، األسئلة واألجوبة من املعلم أو تالميذ 

لقائل األخبار، مسعت أو قرئت، اق عليها، سرد قصة األفكار وشرحها والتعلي
إذاعة الكلمة شفهية يف إذاعة املدرسة، احلديث يف موضوع مقرتح، احلوار يف 

 متثيلية. 
فيسمى احملادثة أو التعبري الشفهي، ويعرف وإذا ارتبط التعبري ابحلدين 

أبنه إفصاح املرء عن أفكاره ومشاعره وما جيو  يف خاطره من خال  استخدام 
صا  ما يريد إ ى اآلخرين، وهذا النوع يعّود املرء على الطالقة يف اللسان وإي

احلديث والتخلص من اخلجل، واجلرأة يف إبداء الرأي، ضبط اللغة إتقان 
 12استعماهلا.

 التعبري الكتايب .2
هو الوسيلة فيه هي الكلمة املكتوبة أو احملررة، ومن أجلها التعبري الكتايب 

أو جماالته متعددة منها كتابة ما أييت: رسالة أو مسى "الكتايب" أو "التحريري" 
 ، أجوبة عن أسئلة أو أسئلة ألجوبة،أو بطاقة دعوة، تقرير عن نشاط برقية

                                                             
 249، ص. م( 2223)الرايض: مكتبة الرشد،  فصول يف تدريس اللغة العربية،، حسن جعفر اخلليفة 15
  14(، ص. 2214، 1دار املكتبة الكندي، ط) التعبري الكتايب التحريري،حممد صويريكي،  12
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سبقت قرائتها، الرسالة الرمسية، بطاقة الدعوة إ ى حفل أو ندوة أو  تلخيص قصة
 11حماضرة وغريه.

 رض املراد منه وهي:الغوقفا برأي جعفر، زاد عبد العليم أنواع تعبري من حيث 
: إما أن يكون الغرض منه اتصا  الناس بعضهم ببعض، التعبري الوظين .1

التنظيم حياهتم، وقضاء حاجتهم مثل احملادثة واملناقشة واألخبار وإلقاء 
التعليمات اإلرشادات واإلعالانت والكتابة الرسائل والتفكري واملذكورات 

 والنشرات وحنو ذلك.
إما أن يكون الغرض منه التعبري عن األفكار واحلواطر التعبري اإلبتداعي:  .2

إ ى اآلخرين بطريقة مشوقة مثرية مثل كتابة املقاالت، أتليف  النفسية ونلقها
 14القصص، الرتاجم ونظم الشعر.

 الة عن التعبري الشفهي. تركز الباحثة حبثا يف هذه املقو 

 أهداف التعبري .ه

أما أهداف من درس التعبري هي تدريب الطالب على إيصا  أفكره وجتاربه إ ى 
وتسلسلها، والقدرة على غري بطريقة مفهومة، وهذا يقتضي ترتيب الطالب أفكاره، 

لذلك فإن مهمتنا يف تدريس التعبري  .التعبري بلغة فصيحة، أو قريبة منها شفواي وحتريراي
القليلة، مث التعبري عنها بلغة سهلة جيدا. ومن مساعدة الطالب يف ترتيب جتارهبم 

 أهداف تدريس التعبري هي: 
تعويد التالميذ الطالقة يف التعبري، والقدرة على صوغ العبارات العربية السهلة  .1

 يف الصفوف الدراسة املتقدمة. اليت تتمشي مع قواعد النحو والسيما
تزويد املتعلم بثورة من اخلربات واملعلومات واألفكار، يرتكز عليها يف التعبري  .2

الدراسة يف فروع عما يطلب إليه أن يتحدث فيه أو يكتب عنه، عن طريق 
                                                             

 254ص.  ،...اللغة العربيةفصول يف تدريس ، حسن جعفر اخلليفة 11
   122(، ص. 1119)القاهرة: دار املعرف،  املوجه الفين،عبد العليم إبرهيم،  14
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والنشاط القراي احلر  اللغة األخرى، وعن طرق موصوعات التعبري نفسها،
 الذي يعد من أخصب الروافد التعبريية.

ى بناء الكلمات يف إطار اجلملة، واجلمل يف إطار العبارة تدريب املتعلم عل .3
 والفقرة مع حتري السالمة النحوية واللغوية.

 متكني املتعلم من توظيف اللغة يف أنشطة احلياة ومواقفها اليت توجهه. .4
تنمية حس املتعلم عن طريق املرانة والتدريب بقيمة الفكرة ودقة اللفظة  .5

 املالئمة للمعىن املراد.
 ية ذوق املتعلمني األديب وإفساح اجملا  خلياهلم يف التعبري اهلادف.تنم .2
تعويدهم السرعة يف التعبري والتفكري وكيفية مواجهة املواقف التعبريية الطارئة  .1

 مبا تتطلبه من فصاحة اللسان والقدرة على اإلرحتا .
عض املتعلم التفكري املنطقي وترتيب األفكار وتسلسلها وربط بعضها ببتعويد  .4

 مع الدقة يف التعبري واحلرص على مجاله وروعته.
عن مواهب املتعلمني وإظهارها وتعهدها ابلرعاية والصقل الكشف  .9

 19والتنمية.
 شرح أمحد فؤاد عليان خاصة عن أهداف تدريس التعبري الشفهي وهي: 

 تعويد التالميذ أجادة النطق وطالقة اللسان ومتثيل املعاين. .1
 التفكري املنطقي، ترتيب األفكار، وربط بعضها ببعض.تعويد التالميذ  .2
زمالئه يف الفصل أو املدرسة أو خارج ة تنمية الثقة ابلنفس من خال  مواجه .3

 املدرسة.
من موضوعات مالئمة، تتصل  متكني التالميذ من التعبري عما يدور حوهلم .4

 حبياهتم وجتارهبم وأعماهلم داخل املدرسة أو خارجها يف عبارة سليمة.

                                                             
 252-249، ص. ...فصول يف تدريس اللغة العربية، اخلليفة حسن جعفر 19
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التغلب على بعض العيوب النفسية اليت قد تصيب الطالب وهو صغري   .5
 كاخلجل أو اللجلجة يف الكالم أو االنطواء.

عند التالميذ يف فنون التعبري  زايدة منو املهارات والقدرات اليت بدات تنمو .2
 الوظيفي: من مناقشة وعرض لألفكار واألراء وإلقاء الكلمات واخلطب.

التالميذ يف جما  اخلطابة واإلرجتا  وسرعة البيان  الكشف عن املوهبني من .1
 يف القو  والسداد يف األداء.

مما يكسبه التلميذ من  تعزيز اجلانب االخر من التعبري وهو التعبري التحريري .4
 ثروة لغوية وتركيبات بالغية ومأثورات أدبية.

يف مجاعته القومية هتذيب الوجدان والشعور لدي املتعلم ليصبح فردا  .9
 اإلنسانية.و 
 22دفع املتعلم إيل ممارسة التخيل واإلبكار. .12

 

 طريقة مجع البياانتو  منهج البحث .و

يتضمن هذا املنهج دراسة إن املنهج البحث يف هذا البحث هو املنهج الوصفية. 
احلقائق الراهنة املتعلقة بطبيعة ظاهرة أو موقف معني أو جمموع من األحداث أو األوضاع 

الباحث يف دراستها والتعرف على أبعادها املختلفة. ويقتصر هذا املنهج رغب يأو البشر 
 21.على وصف هذه الظواهر أو املواقف أو األحداث يف وقت معني

طريقة مجع البياانت واملعلومات اليت حتتج إليها الباحثة طريقة البحث امليداىن  إنو  
(field research) ــلباحثة ابملقابلة مع املدرس قامت ا أبن  MAS Terpadu Al-Munjiyaبـ

Aceh Selatan، األدوات امليدانية جلمع البياانت بغرض  ىحدأن املقابلة هي إ
وأما طريقة مجع البياانت  22.استخدامها يف البحوث والدراسات االجتماعية والسياسية

                                                             
 129-124ص. ، )القاهرة: مكتبة النهضة املصرية، دون السنة(، اللغة العربية والرتبية الدنيةأمحد فؤاد عليان،  22
 94م(، ص.  1995)القاهرة: املكتبة األكادميية،  أساليب إعداد وتوثيق البحوث العلمية،حممد اهلادي،  21
 99ص.  ،...التحليل يف العلوم اإلجتماعية مناحج البحث وأصولابراهيم البيومي غامن،  22
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 درس اللغة العربية لتعريف على حماولة املدرسسئلة يف املقابلة الشخصية مع مبقائمة األ
 .لرتقية قدرة الطلبة على التعبري الشفهي

 طريقة حتليل البياانت .ز

إن طرق حتليل البياانت يف هذا البحث يتم بواسطة حتليل نتائج أدوات البحث 
ابلتحليل الكيفي والتشكيل العالقة بينها ليكون التحليل مضبوطا يف إجابة أسئلة 

 برمني كما يلي:لس وهو ياانت تعتمد على نظرية مايالبحث. والطريقة حتليل الب
إن حتديد البياانت مبعىن تلخيص واختيار : (data reduction) تقليل البياانت .1

األشياء الرئيسية والرتكيز على األشياء املهمة وتعيني املوضوع واألمناط. 
وبذلك، البياانت احملدود ستعطي صورة واضحة وتسهل الباحثني جلمع 

 البياانت والبحث عنها إذا حتتاج.
: بعد حتديد البياانت، فإن خطة التالية هي (data display)عرض البياانت  .2

عرض البياانت. ميكن أن يتم علرض البياانت يف شكل الوصف القصرية، 
فهم ملا والرسم البياين، والعالقة القاطعة وغريها. بواسطة هذه اخلطة. فيسهل 

. يف عرض حيدث، وختطيط العمل التايل اعتمادا على أساس ما مت فهمه
البياانت، ابإلضافة إ ى النص القصصي، ميكن أن يكون أيضا رسوم بيانية، 

 مصفوفات وغريها.
: أما اإلستنتاج يف الدراسة التحليلية (conclusion drawing)ج ا اإلستنت .3

فحصو  نتائج جديدة مل تكن موجودة من قبل. ميكن أن تكون النتائج يف 
تكن واضحة يف السابة حبيث  شكل أوصاف أو وصف للكائنات اليت مل

تصبح تلك البياانت واضحة بعد احمللوة يف شكل عالقات أو الفروض أو 
 النظرايت.
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 حماولة املدرس لرتقية قدرة الطلبة على التعبري الشفهي :نتائج البياانت .ح
ن خلفيات أل ت تواجهه املدرسهناك صعواب الشفهي،التعبري  ويف تقدمي مواد
من املدارس العامة اليت ال متلك القدرة األساسية يف  همبعضقدرات الطلبة ختليف. 

العقبة من خال  عقد الدورة، والتدريب على  دات للتحدث. وميكن التغلب علىاملفر 
ليس  حىت يومنا يف التطور، ألنعوائق  املدرس واجهللغة، وإعطاء املفردات للطلبة. ويا

عدد حمدود من لتعبري الشفهي. و اد عن امؤسسة لغوية تدعم متاما إليصا  املو  لديه
 ما يكفي من وسائل اإلعالم على سبيل املثا ،املعلمني يف دراسات اللغة العربية و 

تعبري ال ليم املوادمساعدة يف عملية تعصف للمستوايت ال يف كل اليت ما توجد املكثفات
يتواصل املدرس مع املؤسسات املعينة، مع احلكومة واحلكومات الشفهي. وبذلك، 

اإلقليمية واحلكومات املركزية. ويقوم ببناء شبكات مع أصدقاء املدرسة اآلخرين حبيث 
احلصو  على الوسائل اليت سيتم استخدامها يف نقل املواد التعبري يكون من السهل 

  الشفهي لرتقية قدرة الطلبة على التعبري الشفهي.
املناطق األتشية Labuhan Haji Barat  قع يف منطقة فرعيةت ةلقد حبثت الباحث

ــ قد قامت الباحثة املقابلة الشخصية مع مدرس اللغة العربية اجلنوبية.  MAS Terpaduبــ

Aceh Selatan Munjiya-Al .كما   هيفأما نتيجة املقابلة الشخصية  جلمع البياانت
 23:يلي

 ةشفهيالفكرة ابللغة العربية  التعبري رسة الطلبة يفامم .1
الشفهي لإلشارة إ ى بعض كتب اللغة العربية، عّلم املدرس مواد التعبري 

الذي  . والكتابالفكرة من أجل ممارسة قدرة الطلبة على التسليم أو العطاء
التعبري الشفهي هو كتاب العربية بني يديك والكتب العربية  تدريس يستخدمه يف

مواد التعبري الشفهي، فصل. ومن أجل تطوير ال مستوايت املستخدمة يف كل
ويقوم أيضا كتااب أخرى ميكنها دعم قدرة الطلبة على التعبري الشفهي. يستخدم 

                                                             

 2222يوليو  29 قامت الباحثة ابملقابلة الشخصية يف التاريخ 23 
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بتطوير املواد التعليمية اليت ميكن أن حتسني قدرة الطلبة على التعبري الشفهي 
. ألن التعبري الشفهي هو الطلبة يف التعبري فكرة ابللغة العربية شفهية ةمارسمب

أكثر من اجلمعيات، وقدرة الطلبة على فهم ما يتم ما نقله من خال  التواصل 
حبيث ميكن نقل أفكار الطلبة. ومن املؤكد أن العملية التدرجيية من املستوى 

 املبتدي واملتوسط مث إ ى املتقدم حىت املتميز.
 استخدام الطرق املتنوعة .2

ها ويتبعها ليصل إ ى األغراض العملية أو الفنية طريقة هي اخلطة اليت يرمس
والطريقة  24أقصر وقت وأيسر جهد من جانب التالميذ.أو التهذيية اخللقية على 

اليت يستخدم املعلم يف عملية التعلم والتعليم اللغة العربية لتحقيق  هي اخلطوة
 بوقت مقرور. املوادأهداف التعليم من 

ي أحياان ابلطريقة مواد التعبري الشفهي هكان املدرس يعّلم الطلبة و 
 ثر.داعمة أكال الطرقاستخدام وجها لوجه الطلبة مع معلمهم وأيضا التقليدية، و 
اقشة يف تدريس مادة التعبري الشفهي، مثل الطريقة املن ةتنوعالطرق امل هويستخدم

ستجري املناقشة بني الطلبة  . وبذلكطريق حتديد املوضوع الذي سيتم مناقشتهب
اليت  ةاملتنوع والطرقواملعلمني أو زمالئهم يف داخل الفصل الدراسي أو خارجه. 

يعتقد املدرس أهنا ميكن أن تدعم بشكل مناسب الطلبة الذين لديهم القدرة على 
لكالم. وابطريقة املناقشة والتمثيلية واحلوار  منها:، شفهية ةتكوين ونقل الفكر 

عداد الطلبة إبمن خال  تقسيم اجملموعات، وتكليف  درس هبذه الطرقويقوم امل
 على التعبري الشفهي. املواد واملظهر لرتقية قدرهتم

 ائل املتنوعةوساستخدام ال .3
إن استخدام الوسيلة التعليمية من األمور املهمة يف جما  التعليم والتعلم 
ألهنا هتدف إ ى إيضاح املعلومات واألفكار وجتذب اهتمام الطلبة وتنمي ثروة 

                                                             
 35، ص. (1921القاهرة، )الطبعة الثالثة،  طرق تدريس العربية،عبد العزيز عبد اجمليد،  24
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وتعريف الوسيلة أبهنا  25الطلبة اللغوية وغريها من فوائد الوسيلة التعليمية.
لنقل احملتوى إ ى  املعلم أو الدارساليت يستخدمها  "جمموعة من األدوات واألالت

املتعلمني، سواء أكان ذلك داخل الفصل أو خارجه، يهدف حتسني العملية 
التعليمية. وتعريف الوسيلة بصورة أكثر تفصيل أبهنا كل ما يستخدمها املعلم 
واملتعلم من أجهزة وأدوات ومواد وأية مصادر أخرى، يهدف إكساب املتعلم 

 22، بسهولة ويسر ووضوح.خربات تعليمية حمددة
. ويف يف التدريس التعبري الشفهية تنوعالوسائل املكان املدرس يستخدم و 
املكثف واملكربات الصوتية واألفالم  :، منهاةتنوعوسائل املال، يستخدم نقل املواد

ستطيع تحىت أن  التعبري الشفهي تدريس سائل األخرى القادرة على الدعموالو 
 .على التعبري الشفهية قدرهتم قير يف ت بسهولة املوادالطلبة لفهم 

 اخلامتة .ط

يف خلق التعلم النشط، حيث أهنا قادرة على حتسني  حماولة اليت يبذهلا املعلم
بعد أن قامت و  .التعلم وقفا ال حتياجات ورغبات املدرسني حىت الطالب أنفسهم
العربية، أما حماولة  ابلبحث أثر حماولة املدرس مهمة جدا يف اكتساب أهداف تعليم اللغة

ــ املدرس لرتقية قدرة الطلبة على التعبري الشفهي  MAS Terpadu Al-Munjiya Acehبـ

Selatan، :ألن التعبري الشفهي  ،الطلبة يف التعبري الفكرة ابللغة العربية شفهية ممارسة منها
حبيث ميكن نقل  شفهيةهو أكثر من اجلمعيات، وقدرة الطلبة على فهم ما يتم ما نقله 

بطريقة املناقشة والتمثيلية واحلوار  منها:، ةتنوعالطرق املويستخدم املدرس  .أفكار الطلبة
والكالم اليت يعتقد املدرس أهنا ميكن أن تدعم بشكل مناسب الطلبة الذين لديهم القدرة 

                                                             
(، 2221الطبعة الرابعة، )القاهرة: دار السالم،  الرتبية اإلسالمية وفن التدريس،عبد الوهاب عبد السالم طويلة،  25

 123-122ص. 
26 Qusaiyen, Tarmizi Ninoersy, Ramadana Fitri, Tathwir Manhaj Ta’lim Wa Taqwim Al-

Lughah Al-Arabiyah Lian-Nathiqina Bighairiha, Rukoh Banda Aceh, Journal Lisanuna, Vol 8, No. 

2, 2018, h. 115 
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 .بوقت مقرور املوادلتحقيق أهداف التعليم من و  شفهية ةنقل الفكر على تكوين و 
سائل املكثف واملكربات الصوتية واألفالم والو  :منها ،ةتنوعامل ويستخدم املدرس الوسائل
 ستطيع الطلبة لفهم املوادتحىت أن  التعبري الشفهيتدريس  األخرى القادرة على الدعم

 .على التعبري الشفهية قدرهتم قييف تر  بسهولة
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