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ABSTRACT

Speaking skills are one of the important factors for students in learning Arabic
because speaking ability is one of the four Arabic skills that must be mastered. The
purpose of this study is to determine the effectiveness of using the two stay two stray
technique in improving Arabic speaking skills. students. The method used in this study is
a method of analysis with an analysis model. Here the researchers analyzed the theses of
Arabic language education students, especially at the UIN ArRaniry Banda Aceh campus
which were related to the use of the two stay two stray technique in improving students'
speaking ability in Arabic. The method used to collect data is the document method. The
results of this study indicate that the use of the two stay two stray technique is very
effective in improving students' ability to speak Arabic.
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مستخلص البحث

ا تعد القدرة على مهارة الكالم إحدى العوامل املهمة للطلبة يف تعلم اللغة العربية إل
أهداف من هذا البحث هي .ة العربية اليت يوجب ان يتقنهاإحدى مهارة من اربعة مهارة يف اللغ

.لرتقية قدرة الطلبة على مهارة الكالمtwo stay two strayاستخدام اسلوبالتعرف على فعالية 
قامت الباحثة هنا. حملتوىحتليالبنموذجالتحليليف هذا البحث هو طريقةاملستخدمةالطريقة



اللغة العربية وخاصة يف جامعة الرانريي بندا أتشية اليت تتعلق بتحليل على رسائل الطلبة بقسم
املستخدمةالطريقة.لرتقية قدرة الطلبة على مهارة الكالمtwo stay two strayاستخدام اسلوب

two stay twoاستخدام اسلوبأنإىلالدراسةهذهنتائجتشري.الوثيقيةطريقةهيالبياناتجلمع

strayلطلبة على مهارة الكالملرتقية قدرة ا.

الكالمtwo stay two strayاسلوب: الكلمة المفتاحية

ABSTRAK

Ketrampilan berbicara merupakan salah satu faktor penting bagi peserta didik
dalam belajar bahasa arab karena kemampuan berbicara ini merupakan salah satu dari
empat ketrampilan Bahasa Arab yang harus dikuasai. Tujuan dari penelitian ini adalah
untuk mengetahui keefektivitasan penggunaan teknik two stay two stray dalam
meningkatkan kemampuan berbicara bahasa arab siswa .Metode yang digunakan dalam
penelitian ini adalah metode analisis dengan model analisis. Disini peneliti menganalisis
skripsi-skripsi mahasiswa pendidikan bahasa arab khususnya dikampus UIN ArRaniry
Banda Aceh yang berkaitan dengan penggunaan tehnik two stay two stray dalam
meningkatkan kemampuan berbicara bahasa arab siswa. Metode yang digunakan untuk
mengumpulkan data adalah metode dokumen. Hasil dari penelitian ini menunjukkan
bahwa penggunaan teknik two stay two stray sangat efektif dalam meningkatkan
kemampuan siswa dalam berbicara bahasa arab.

Kata Kunci: Metode Two stay two stray, Kemampuan berbicara

قدمةم

لناس عن أغراضهم التصال بعضهم عن بعض يف شؤون أما الكالم من عملية تعبري ا
م م. حيا وتظهر أمهية تعليم الكالم يف ١.والناس يستخدمون الكالم أكثر من الكتابة يف حيا

مهارة الكالم هي أهم . دارس أن يتعلموا اللغة األجنبيةاللغة األجنبية، ولذلك أن ينبغي الطلبة يف امل
ألن الكالم هو جزء من املهارات املكتسبة من املعلمني، وبالتايل فإن على الكالم .يف اللغةة املهار 

.يعترب أساس تعلم لغة أجنبية

ومن الواقع كانت الطلبة يوجهم بعض املشكالت يف تعلم مهارة الكالم يعىن اخلوف 
م كسال التكلم باللغة العربية، ألن عند الت كلم باللغة العربية، أي خوف من األخطاء وهناك أيضا أ

.  ١٠٨.، ص)م١٩٩١دار املشرق : قاهرة(، دروس الفنون اللغة العربيةعلي أمحد مذكور، ١



وكانت التلميذ،. من العربيةمعظمهم يتكلموا اإلجنليزية، وألن املمارسة باإلجنليزية أكثر استعماال 
م وعدم الدوافع عن. باللغة اإلجنليزيةيف العربية قليال جدا، حىت يفضلونهلم رغبة د الطلبة وقدر

.ضعيفة يف مهارة الكالم
واحلل من هذه املشكالت كانت الباحثة تتطبق األسلوب اجلديدة املناسبة وهي األسلوب 

Two Stay Two Stray . ذه األسلوب تستطيع املعلمة أن تشجع الطلبة ليعربن عن كالمهم أمام
ة قدرة ري الباحثة يف الفصل لرتقيوهذه األسلوب ستج. الفصل، وأمام أصدقاءهم، وأمام معلمهم

.الطلبة على مهارة الكالم

Two Stay Two Strayاألسلوب ويف هذا البحث تريد الباحثة أن تعرف فعالية تطبيق 

ولذالك ستقوم الباحثة بتحليل على الرسائل يف قسم التعليم اللغة العربية يف .الكالمعلى مهارة 
على Two Stay Two Strayاألسلوب تطبيق حثون عن تطبيق جامعة الرانريي بندا أتشية الذين يب

.مهارة الكالم

مفهوم الكالم

املعىن القائم : الكالم يف أصل اللغة عبارت عن األصوات املفيدة، وعند املتكلمني هو
أما التعريف االصطالحي للكالم فهو ٢.بالنفس الذي يعرب عنه بألفاظ، واجلمل املرتكبة يف احلقيق

٣املنطق الذي يعرب به املتكلم عما يف نفسه من حاجسه أو خاطره

كالم تعترب املهارت الثانية من مهارات اللغة األربعة بعد اإلستماع، وتكون إن مهارة ال
ا، ألن اهلدف الرئيسي اليوم يف تعليم اللغة  مهارة مهمة يف علمية تعليم اللغة العربية لغري الناطقني 

ا هي قدرة املتعلم على التكلم أي التعبري عما يف فكرته شفويا ٤.العربية لغري الناطقني 

أهداف تعليم الكالم
.٧١٩ص . ٢٠٠٣، القاهرة، زء السابعلسان العرب، الجإمام العالمة ابن منظور، ٢
: الكويت(، تدريس اللغة العربية بالمرحلة اإلبتدائية، الطبعة الثالثةحممد صالح الدين على جمري، ٣
٢٢٣. ص) ١٩٧٧دار القلم، 
، مجموعة بحوث اللغة العربية أساس الثاقفة الإلندونيسيااد مدرس اللغة العربية بإندونيسيا،احت٤

.٦٢٩.ص



ا بالعربية، نؤدي هنا أن نذكر عن أهداف  أهداف تعليم مهارة الكالم لغري الناطقني 
: عامة يف تعليم مهارة الكالم، وميكن أن نعرض ألمهها فيما يلي

أن ينطق املتعلم اصوات اللغة العربية، وأن يؤدي أنواع النرب والتنغيم املختلفة، وذلك بطريقة -
.مقبولة من أنباء العربية

ة- .أن ينطق األصوات املتجاورة واملتشا
.أن يدرك الفرق يف النطق بني احلركات القصرية واحلركاة الطويلة-
ية املناسبةأن يعرب عن أفكار مستخدما الصيغ النحو -
أن يعرب عن أفكار مستخدما النطق الصحيح الرتكيب الكلمة يف العربية، خاصة يف لغة -

.الكالم
أن يستخدم بعض اخلصائص اللغة يف التعبري الشفوي مثل التذكري والتأنيث ومتييز العدد -

.واحلال و النظام الفعل وأزمنته وغري ذلك مما يلمز التكلم با لعربية
ب ثروة لفظية كالمية مناسبة لعمره و مستوى نضجة و قدراته، وأن يستخدم هذه أن يكتس-

الثروة يف إمتام علميات اتصال عصرية
أن يستخدم بعض أشكال الثاقفة العربية املقبولة املناسبة لعمره و طبيعة علمه، وأن يكتسب -

.بعض املعلومات األساس عن الرتاث العريب واإلسالمي
سه تعبريا واضحا ومفهوما يف موافق احلديث البسيطةأن يعرب عن نف-
ا بشكل متصل ومرتابط زمنية مقبولة- ٥.أن يتمكن من التفكري باللغة العربية و التحديد 

الكالمتعليمأهمية

ألن التحدث هو جزء من املهارات اليت . ات الكالم هي أهم املهارات يف اللغةمهار 
٦.تعلمها املعلم، لذلك تعترب مهارات التحدث جزءا أساسيا جدا من تعلم لغة أجنبية

، مجموعة بحوث اللغة العربية أساس الثاقفة الإلندونيسيااحتاد مدرس اللغة العربية بإندونيسيا، .٥
.٦٢٩. ص

6 Abd. Wahab Rosyidi & Mamlu’atul Ni’mah, Memahami Konsep Dasar Pembelajaran
Bahasa Arab,(Malang: UIN-Maliki Press, 2011),  hal. 88.



فالكالم يعترب . تظهر أمهية تعليم الكالم يف اللغة األجنبية من أمهية الكالم ذاته يف للغة
جزءا أساسيا يف منهج تعليم اللغة األجنبية، وأما أمهية الكالم فهو اآللة ليوجه احلياة املعاصرة 

.يلة يف تعليم والتعلم لكل مراحل التعليميةونشاط الناس بني املتكلم و السامع، ويكون الكالم وس
أنواع الكالم

.الكالم الوظيفي و الكالم اإلبداعي: ينقسم الكالم إىل قسمني رئيسني
وهو مايؤدي غرضا وظيفيا يف احلياة يف حميط اإلنسان، والكالم الوظيفي : الكالم الوظيفي-

م، وقضاء اتصال الناس بعضهم ببعض، لتنظ: هو الذي يكون الغرض منه يم حيا
.احملادثة، واملناقشة:حوائجهم مثل 

إظهار املشاعر،واإلفصاح عن العواطف، وخلجات النفس، :يقصد به : الكالم اإلبدعي-
وترمجة اإلحساسات املختلفة بعبارة منتقاة اللفظ، جيدة السق، بليغة الصياغة مبا يتضمن 

إىل املشاركة الوجدانية مع من قاهلا،  صحتها لغويا وحنويا، حبيث تنقل سامعها أو قارئها 
التكالم عن : كي يعيش معه يف جوه،وينفعل بانفعاالته، وحيس مبا أحسن هو به مثل

.مجال الطبيعة، أو املشاعر العاطفية، أو مشاعر احلزن أو الفرح
تمع احلديث، فالتعبري ) الوظيفي و اإلبداعي(وكالم التعبريين  ضروري لكل إنسان يف ا

يفي حيقق لإلنسان حاجته من املطالب املادية واالجتماعية، والتعبري اإلبداعي ميكنه من أن الوظ
٧.يؤثر يف احلياة العامة بأفكاره و شخصيته

طرق تعليم الكالم 
:ينبغى لنا أن نعرف الطرق و األساليب قبل نريد استخدامها

.تعيني املوضوع املناسب، املالئم يف املادة واللغة-
.حتضري كل الوسائل اإليضاحية اليت تساعد على جناح املدرس-
.شرح معاين الكلمات اجلديدة-

.٨٤- ٨٢ص ...المهارات اللغويةالدكتور امحد فؤاد عليان،٧



يكلف املدرس الطلبة بالتكلم أو بالتحدث يف كل عنصر على أساسي ما أسفر عنه من -
ذا العنصر، نقاط أو أفكار، مع معاونته باأللفاظ و األسالي ب اللغوية املفيدة املتصلة 

٨.مدونة على السبورة

ميكن للمعلم أن يتخذ مالدى الطالبة من قصص وحكايات وفكاهات وطرائف يف دفع -
.شرتاك يف مسابقاتالطالبات إىل اإل

Two Stay Two Strayمفهوم

Cooperative learning مأخوذ منcooperative مبعىن القيام بشيء معا ملساعدة
التعليم التعاوين هو أسلوب من ) ١٩٨٥(Slavinلذلك قال. بعضهم البعض يف جمموعة أو فرقة

نا أعضاءها من اربعة إىل ستة الطلبة التعليم الذي يتعلم به الطلبة ويعمل يف جمموعة صغرية تعاو 
Anitaوقالت ٩.بتكوين جمموعة متنوعة Lie إن طريقة التعليم التعاوين احد من طرق التعليم الساعد

ومشل . بنظام التعلم يف جمموعةان أسلوب التعلم التعاوين يعرب بنظام العمل أوسوك. التعليم السياقي
الرتابط اإلجيايب والسؤولية الفردية والتفاعل الشخصي : يف هذا النظام مخس العناصر األساسية فهي

موعة ١٠.وقدرة التعاوىن وعملية ا

وهذه طريقة . هو احد من مدخل التعلم التعاوينTwo Stay Two Strayف أسلوب تعري
وميكن اجلمع بني هذه الطريقة . ١٩٩٠)Spencer Kagan(التعليم اليت وضعتها سبسر كاجان

. ويكون تطبيقها على مجيع املواد الدراسية واملستويات العمرية.)Numbered Heads(مبعدودة تقنية 
دف هذه . وحتدث هذه املشكلة سببا بعملية فردية فقط. عة تبادل املعلوماتوميكن لكل جممو  و

موعات األخرى ١١.الطريقة ليمكن الطلبة من تبادل املعرفة واخلربات مع ا

خطوات تطبيقها.١
موعات الىت تتكون من أربعة أشخاص كاملعتادالطلبة يتعاو - .نون مع ا

، مطبح األحكام، أجوع مدخل إلى طروق تعليم اللغة األجنبية لمدرس اللغة العربيةأزهر أرشد، . ٨
.١٠٣، ص ١٩٩٨فندع، 

9 Isjoni, Cooperatif Learning, (Bandung: Alfabeta, 2009), hal. 15
10 Made Wena, Strategi Pembelajaran Inovatif Kontemporer , (Jakarta: Bumi Aksara,

2009), hal. 192.
11Miftahul Huda, Cooperatif Learning, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2013), Hal. 140



.يعطى املعلم الواجبة لكل جمموعات املناقشة والعمل معا-
موعة أن ينطلقا جمموعتهما ويزورا على - بعد إنتهاء املناقشة، يطلب شخصان من كل ا

موعة األخرى .ا
موعة أن يشاركا ا- ملعلومات ونتيجة مناقشتهم إىل جيب على الطالبني الباقيني يف ا

.الضيوف
موعة األخرى- موعة األوىل وخيرب ما وجدوا من ا .يستأذن الضيوف ويعودون إىل ا
موعة ويناقش عن نتيجة أعماهلم مجيعا- ١٢.يقا رن كل ا

Two Stay Two Strayمزايا أسلوب 

تطبيقها اجلميع الطبقات أو املستويات ميكن-
ميول تعلم الطلبة ومنوحا -
التأثر على نشاط الطلبة-
١٣.يساعد الطلبة على زيادة حتقيق الفائدة والتعلم-

منهج البحث

ا منهج البحث الذي استخدمت الباحثة يف هذا البحث فهو منهج الوصفي أم
Method) Descriptiveيالتحليل Analitive Research(بنوع حتليل احملتوىContent )Analysis هو )

والبيانات تتكون من الكلمات .١٤حماولة ليصف ويقيد وحيلل ويفسر احلالة احلاضرة املوجودة
والتعبريات واملعلومات اليت هلا الرتابط والتالزم وثيق الصلة بواقع الظاهرة حني وقوع البحث مث حيللها 

١٥.الباحث للوصول إىل نتيجة البحث

12 Miftahul Huda, Cooperatif Learning..., Hal. 141
13Tim Dosen PAI, Bunga Rampai Penelitian Pendidikan Agama Islam (Yogyakarta:

Deepublis, 2016), Hal. 61
14Mardalis, MetodePenelitianSuatuPendekatan Proposal,(Jakarta: BumiAksara, 2006),

hlm. 26

15SuharsimiArikunto,ProsedurPenelitiansuatuPendekatanPraktek, Edisirevisi,Cetakan V,
(Jakarta: RinekaCipta, 2000), hal.309.



-٢٠١٦ة قسم تعليم اللغة العربية سنة بالطلسائلوكانت الباحثة حتاول أن تصف ر 
ة القراءة الذين يقومون بالبحث عن تطبيق وسيلة قصة املصورة لرتقية قدرة الطلبة على مهار ٢٠٢٠

.تقوم بالتحليلمث 
إن جمتمع البحث كل من ميكن أن تعمم عليه نتائج البحث سواء أكان جمموعة أفراد أو  

ت١٦.اخل...كتب أو مباين مدرسية مع يف هذا البحث فهو كل رسالة علمية الطلية قسم وأما ا
.٢٠٢٠-٢٠١٦تعليم اللغة العربية سنة 

تمع له خصائص مشرتكة ويف هذا البحث ١٧.وعينة البحث هي جمموعة جزئية من ا
تعىن أن أساسا )(Purposive Sampleاستخدمت الباحثه عينة البحث اختيارًا مقصودًا  أو عمدياً 

أو العينة اليت ال ١٨.اإلختيار خربة الباحث ومعرفته بأن هذه املفردة أو تلك متثل جمتمع البحث
ا متثل األصل ١٩.خيتارها الباحث إعتباطيا بسبب وجود دليل على أ

فعينة البحث يف هذا البحث هي كل رسالة علمية الطلية قسم تعليم اللغة العربية يف 
الذين يقومون بالبحث عن تطبيق وسيلة قصة ٢٠١٩- ٢٠١٦بند أتشية سنة جامعة الرانريي 

.رسائلووجدت الباحثة ثالثة. هارة القراءةاملصورة لرتقية قدرة الطلبة على م
مبعىن أن مصادر البيانات )Library Research(هذا البحث نوع من الدراسة املكتبية 

الت أوالوثائق أو امللحوظات أو قصص واألخبار من متنوع املواد يف الغرفة املكتبة، كالكتب أو ا
لذلك فالطريقة اليت تستخدمها الباحثة يف عملية مجع البيانات هي طريقة ٢٠.التاريخ أو غري ذلك

مكتبة : الرياض(،الطبعة الثانية،، المدخل إلى البحث في العلوم السلوكيةصاحل بن محد العساف١٦
.٩١.  ، ص)٢٠٠٠العبيكان، 

17 Etta MamangSangadjidanSopiah, MetodologiPenelitian :PendekatanPraktisdalamPenelitian,
(Yogyakarta: Andi  Offset,  2010),  hal. 186.

.٩٩.ص،...المدخل إلى البحثصاحل بن محد العساف، ١٨
علم الكتب، : القاهرة (،الطبعة األوىل،، البحث العلمي خطوات ومهاراتعبد الرمحن سيد سليمان١٩
.١٢٩. ، ص)٢٠٠٩

20Mardalis, Metode...,hlm. 28.



وهي حماولة لتناول البيانات من مطالعة الكتب املذكورة امللحوظة )Dokumenter Method(وثائقية 
٢١.وغريها

ويف هذا البحث تقوم الباحثة مبطالعة رسالة علمية الطلية قسم تعليم اللغة العربية سنة 
الذين يقومون بالبحث عن تطبيق وسيلة قصة املصورة لرتقية قدرة الطلبة على ٢٠١٩-٢٠١٦

.Repository UINوGoogle Schoolarالل ووجدت الباحثة  الرسائل من خ.مهارة القراءة

، )ContentAnalysis(ولتحليل البيانات يف هذا البحث استخدمت الباحثة حتليل احملتوى 
أسلوب من أساليب البحث العلمي الذي : حتليل احملتوى بقوله أنه Berelsonويعرف بريلسون 

٢٢.دة اإلتصاليستهدف الوصفي املوضوعي املنظم والكمي للمنمون الظاهر ملا

أوهلا عرض البيانات، وثانيها تصنيف البيانات وتبويبها، : وحللت الباحثة  البيانات بثالث خطوات
وثالثها حتليل البيانات وتفسريها

منقشتهاونتائج البحث

two stay twoاسلوبتتعلق تطبيق اليترسائللباحثة باجلمع البايانات وهي ثالثةبعد ما قامت ا

strayستشرح الباحثة نتائج البحث كما يلي،لرتقية قدرة الطلبة على مهارة الكالم:

١الجدول 

)Literatur Review(مراجعةاألدبيات 

موضوعالباحث
طريقة 
البحث

نتائج البحثأهداف البحث

فلي .١
الفياين

two stay twoأسلوب 

strayى تعليم وتطبيقه عل
رسالة جامعة (املطالعة

دراسة 
جتريبية

على التعرف.١
على TSTSأسلوب 

.تعليم املطالعة

أما الفرض الذي افرتضته 
الباحثة فهو أن تطبق أسلوب 

TSTS تكون فعال لرتقية نتيجة

21SuharsimiArikunto, Prosedur...,hlm. 158.

22SuharsimiArikunto, Prosedur...,hlm. 245.



الرانريي اإلسالمية احلكومية 
بندا أتشية،كلية الرتبية 
بقسم اللغة العربية، 

٢٠١٦(

التعرف على تطبيق .٢
على TSTSأسلوب 

.تعليم املطالعة
التعرف على فعال . ٣

TSTSتطبيق أسلوب 

ية نتيجة الطالب لرتق
يف تعليم املطالعة مبعهد 

.الفالح أبو ملؤ

الطالب يف الصف أوال 
ستوى العاىل يف تعليم مل

وهذا الفرض مقبول . املطالعة
أكرب ttestألن نتيجة جدول 

أو ttabelمن نتجة جدول 
٢،٣٤< ٢،٠٤.

حكمة .٢
الفطر 

ي

two stayاستخدام طريقة 

two stray لرتقية قدرة
الطالبة على مهارة الكالم 

رسالة جامعة الرانريي (
اإلسالمية احلكومية بندا 
أتشية،كلية الرتبية بقسم 

)٢٠١٦اللغة العربية، 

دراسة 
جتريبية

ملعرفة ترقية قدرة .١
الطالبات على مهارة 

م الكالم بعد استخدا
two stay twoالطريقة 

stray

ولذلك الفرض الصفري .١
مردودا والفروض البديلة مقبوال 

twoتطبيق طريقة وهي ان 

stay two stray يكون فعاال
لرتقية قدرة الطالبة على مهارة 
الكالم يف معهد أم األميان 

.مسالنجا 
رضا .٣

فطري 
النور

two stayتطبيق اسلوب

two stray ة لرتقية قدر
الطلبة على مهارة الكالم 

MAS Darul Ihsanبـــ

Aceh Besar) رسالة جامعة
الرانريي اإلسالمية احلكومية 

الرتبية بندا أتشية،كلية 
بقسم اللغة العربية، 

٢٠٢٠(

دراسة 
جتريبية

كيفية التعرف على.١
Two"تطبيق اسلوب 

Stay Two Stray"

لرتقية قدرة الطلبة على 
مهارة الكالم

رف على التع.٢
تطبق إستجابة الطلبة ب

Two Stay"اسلوب 

Two Stray " على
.مهارة الكالم

تعتمد الباحثة على نتيجة 
املالحظة املباشرة  على انشطة 

مبعىن % ٨٧=الطلبة بنتيجة 
وحصلت على النتيجة . ممتاز

٨٠،٦٧اإلختبار البعدي 
أعلى من درجة اإلختبار القبلي 

أعلى من ٨٠،٦٧(٧٠،٥٦
ونتيجة ت ). ٧٠،٥٦

١١،٠٧٤)t test(احلساب 
t(أكرب من النتيجة ت اجلدول 

table(أو٢,٠٦ )



٢،٧٨> ١١،٠٧٤<٢,٠٦
(.

الخاتمة

لرتقية قدرة two stay two strayاسلوببعد أن تقوم الباحثة بالبحث عن حتليل تطبيق 
الرانريي بندا لعربية يف جامعةسم تعليم اللغة ابتحليل على رساالت ق.الطلبة على مهارة الكالم

two stay twoاسلوبفالنتيجة هذا البحث هي أن تطبيق ٢٠١٩-٢٠١٦أتشية سنة 

strayاسلوبواستجابات الطلبة على تطبيق . لرتقية قدرة الطلبة على مهارة الكالمtwo stay two

stray دة دوافع وترقي أن نشاط على ممتاز، لزياالكالمتكون فعالة لرتقية قدرة الطلبة على مهارة
.عملية التعليم ومساعدة املعلمني وتسهيلهم يف تقدمي املواد التعليمية للطلبة
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