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 الفصل األول
 أساسيات البحث

 مشكلة البحث -أ 
ئتني العامل وقد استخدمها أكثر من ما كل أحناء  يفاللغة العربية ىي اللغة ادلشهورة 

كل أحناء العامل. اللغة العربية تكون رمسية للدولة تستخدمها أكثر من   يفماليني إنسانا 
اللغات اليت العامل حىت تكون اللغة العربية ااّلن ىي إحدى  يفعشرة الدول النامية 

تطورىا, اللغة العربية ال يتعلمها العربيون  يفكل أحناء العامل.   يفوجودىا وتطورىا عًتف ا
ا هن أو لغ ر الناطقني هبا يتعلمو احلقيقة أن األعجميني يفولكن  ,للناطقني هبا فحسب أو

 العربية.ا وتحتاجون إ ى اللغة هنمو ويفه
من أىم اللغات اليت عرفها الناس على مر الزمان والعصور. وىي  إن اللغة العربية

و : االستماع ع مهارات وىيندونسي. واللغة العربية ذلا أربلغة أجنبية عند اجملتمع اإل
الثانية يف اللغة العربية بعد مهارة  الكالم ىي ادلهارة مهارةو القراءة والكتابة. الكالم و 

هارات اليت بجب أن يسيطرىا الطلبة سيطرة جيدة من ادلويف تعليم اللغة العربية  االستماع.
 منها مهارة الكالم.

يعترب  1اللغة يف صورة ممارسة فردية منطوقة على أى مستوى. أما الكالم فهو
ربعة بعد االستماع. وىو: ترجممة الكالم العنصر الثاين من عناصر االتصال اللغوي األ

اللسان عما تعلمو اإلنسان عن طريق االستماع والقراءة والكتابة, وىو من العالمات 
اإلفادة, واللفظ ىو: ت كالما؛ ألن الكالم ىو: اللفظ و ادلميزة لإلنسان, فليس كل صو 

الصوت ادلشتمل على بعض احلروف. كما أن اإلفادة ىي: ما دلت على معٌت من 
دلعاين, على األقل يف ذىن ادلتكلم, صحيح أن ىناك أصواتا تصدر عن بعض احليوانات ا

والطيور ربمل بعض الدالالت يف بعض ادلواقف اليت يستدل بمها على احلاجات 

                                                             
 1م(, ص. 6116 )دار السالم بندا أتشيو,محاضرة في علم اللغة، خباري مسلم,  1
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)البيولوجية( ذلذا احليوان, وقد تفهم معاين أخرى, ولكنها قليلة, ومرتبطة دبواقف 
 6ممحدودة.
ىي إحدى الدروس يف اللغة العربية  بادلدارس اإلسالمية  مهارة الكالممادة إن 

بإندونيسيا, وكان تعليم اللغة العربية ال يكون كامال إال بتعليم كل نواحي اللغة من حنوىا 
وصرفها وغ رمها من العلوم العربية, أو ادلهارات اللغوية منها احلوار لًتقية قدرة الطلبة يف 

ىي اف, وىدألو م لكالرة امهاإن تدريس  3ة العربية.مهارة الكالم على التكلم باللغ
لتكلم باللغة اعلى ا لتلفظ حىت يستطيعوع  واالستمااين على درلطلبة قان اليكو

 ساليب التعليميةللمدرس أن يعرف األ ىبغينوللحصول على األىداف منها لعربية.ا
الطلبة يف ارتفاع  هنا تسهلإيث ح اسبةالوسائل التعليمية ادلن خدمادلتنوعة, منها أن يست

 قدرة كالمهم. 
اليت تدرس فيها الطلبة  يف أتشية اجلنوبية العصرية حد ادلعاىدأإن معهد ادلنجي 

أن تحفظوا بعض ادلفردات ويتعلموا علم النحو ويتكلموا  بةلطللاللغة العربية. وينبغي مادة 
باللغة العربية فيها. كما ىذه العملية هتدف إ ى أن يكون الطلبة قادرين على مهارة كالم 

 فصيحا. اللغة العربية صحيحا
ن بجد ألك ادلعهد س اللغة العربية بذرّ مدمع أحد  وكان الباحث بعد قيام دبقابلة

باللغة  واثن يتحدأاليستطيعون  ةن بعض الطلبإدثة. الم احمليف تعالطلبة  مشكالت
قليال  كائنة اللغة إالساليبها و أاجلمل العربية واليفهمون  تكوينلديهم صعبة يف و العربية. 
قلة تفّوق  ادلنجي أن يف تعلم اللغة العرابية دبعهد, ويف الواقع 4يف أيّامهم. ارسوىاحىت المي

وىذا  العربية, باللغة ةجيد حمادثة قادرين على نووأهنم مل يكو هارة الكالم, مالطلبة على 
 مع أهنم بجب يةمعاين الكلمات وقلة ممارسة يف كالمهم اليومعلى بسبب قلة فهم الطلبة 

                                                             
التوضيع, )رياض: دار ادلسلم للنشر و المهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تنميتها، أمحد فؤاد عليان,  6

 68م(, ص. 6111 -ىم 1441
 117ادلعارف,  بدون السنة(,  ص.  الطبعة الثانية, )القاىرة: دار، مقاييس اللغة، ابن فارس 5
 ادلنجي أتشية اجلنوبية (, معهد11/11/6119)دلدرسا للغة العربية األستاذ حممد ينوس اادلقابلة بني  4
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ادلفردات  معاينقلة التفوق على إذا,  باللغة العربية يف أيامهم بادلعهد. على تطبيق احملادثة
ألن الكلمة  كالمهموفهم ادلفردات مهم يف ترقية   عربية,عصب الطالبة يف نطق اللغة الت

 عنصر من عناصر اللغة وىي وسيلة من وسائل الكالم ادلهمة.
احلديثة ادلناسبة, ولكن يقتصر على الوسائل  ممل يستخد ادلعلم باإلضافة إ ى أن

 و علىحبثأن يركز الباحث فأراد  الكتاب ادلقرر والطريقة اإللقائية فحسب. استخدام
 5.ادلنجي دبعهد ثانويةدرسة البادليف الفصل الثاين  ادلواجهة ادلشكالت االستكشاف عن

لًتقية  غرضا الوسيلة وطريقة التعليم ادلناسبة أمس احلاجة إ ى إ ى الطالبات حتاجتف
تطوير " مهم. ومن مث يريد الباحث أن يبحث عنعلى مهارة كال الطالباتدرة قوتطوير 
دبعهد ادلنجي  لًتقية قدرة الطالبات على مهارة الكالم Power Point Interaktifوسيلة 

  ".البحث والتطوير()أتشية اجلنوبية 
 أسئلة البحث -ب 

 أسئلة البحث يف ىذه الرسالة ىي:
 يف تعليم مهارة الكالم ؟ Power Point Interaktifوسيلة تطوير  كيف -1
 علىلًتقية قدرة الطالبات فعال  Power Point Interaktifوسيلة ىل تطوير   -6

 مهارة الكالم ؟
 أهداف البحث -ج 

 ىي:وأىداف البحث يف ىذه الرسالة 
يف تعليم مهارة  Power Point Interaktifوسيلة التعرف على كيفية تطوير  -1

 الكالم
 مهارة الكالم على Power Point Interaktifوسيلة التعرف على فعالية تطوير  -6

 أهمية البحث -د 
 ىي:يف ىذه الرسالة أمهية البحث  وأما

                                                             
 لطلبة يف الفصل األول دبعهد ادلنجيادلقابلة مع ا 5
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 لتعليم اللغة العربية  يةميتعلال إعداد وسائل يفبتكارا أن يكون ا :  للمعلم -1
 تنميةو  العربية اللغة بتعلم االىتمام شعورعلى ليدفعهم  : للطالب  -6

 بتخصيص يف مهارة الكالم منفردا للتعلم نشاطتهم
 كالم اللغة العربيةلتزويد مراجع دلن يقومون بتعليم    : للمدرسة  -4

 البحث  االفتراضات والفروض -ه 
 تعلم يفإعتماد الباحث أن إختيار وسائل التعليمية ادلناسبة تأث ر رغبة الطلبة 

 حث فهي:. وأما الفروض البواتفاع قدرهتم يف مهارة الكالم اللغة العربية
فعال يف  غ ر  Power Point Interaktifتطوير وسيلة إن  :( (Hoالفروض الصفري  -1

 .على مهارة الكالم ترقية قدرة الطالبات
ترقية يف  فعال  Power Point Interaktifتطوير وسيلة إن  :(Ha)الفروض البديل  -6

 .على مهارة الكالم قدرة الطالبات
 معاني المصطالحات -و 

 تطوير -1
التغي ر أو التحويل من  ومعناه من طّور مممممممم يطّور مممممممم تطوير, التطوير مصدر

 6ما ىو أفضل.ر إ ى طور أو تعديلو وربسينو طو 
األىداف ادلرجوة وأما التطوير اصطالحا فهو التحسني وصوال إ ى ربقيق 

فعال ولكن يراد الوصول بو بصورة أكثر لعادة, فإنو يبدأ من شيء قائم وموجود 
 7إ ى أحسن وأمسى صورة ممكنة.

مادة الكالم  تطوير فهويف ىذا البحث  عند الباحث التطويرأما مراد 
برنامج التطبيق تحتمل كل ادلفردات  فيها حيث Power Point Interaktif بوسيلة
 والتدريبات. واحملدثة

                                                             
6

 01/10/9102تاريخ الدخول ar-ar/dict /ar/www.almaany.com//  https//تطوير 

7
html.http://hrdiscussion.com/hr814 01/10/9102تاريج الدخول 



5 
 

 Power Point Interaktifوسيلة  -6
الوسيلة مجعها وسائل دبعٌت ما لدى اإلنسان من إمكانيات مهارة وبراعة 

االتضاء. واصتالحا ىي نقل الرسالة ادلتعددة فقد تكون كلمات  عنديستخدمها 
 8أوإشارات أوحركات أو رسوم أو صور ثابتة أو صور متحركة أو تسجيل صويت.

اليت تساعد ادلدرس أن  وسيلة يى Power Point Interaktifوسيلة وادلراد ب
يرابط بني ادلواد الدراسة اللغة العربية وحاالت بيئة الطلبة, وتدفع الطلبة ليعلقوا بني 

 ادلعلومات وتطبيقها يف يوميتهم.
 هارة الكالمم -4

واصطالحا أن ادلهارة حذاقة وبراعة وقدرة تنمز  9كلمة مهارة لغة حذق.
باخلربة وادلتعلم والعمل والتدريب عليها. وىذه القدرة تقوى على أسائني: أساس 

 11من الفطرة واالستعداد, وأساس من االكتساب والتعلم وادلرن ادلتوصل.
ا" دبعٌت األصوات ادلفيدة. مً ال  ك  -م  ل  ك  ي  -م  ل  الكالم اسم مصدر من "ك  

واصطالحا ىو مهارة إنتاجية تتطلب من ادلتعلم القدرة على استخدام األصوات 
بدقة والتمكن من صيغ النحو ونظام ترتيب الكلمات اليت تساعده على التعب ر 

إن مهارة الكالم ىي السيطرة أو القدرة  11عما يريد أن يقولو يف مواقف احلديث.
بها على التكلم يف مجيع مواقف على تكوين اجلمل وبناء العبارة الفقرات وترتي

 16اللغة.

                                                             
, )القاىرة: مكتبة األخبلوا ادلصرية, المناهج الوسائل التعليميةوحممد من ر مرسى, حييجالن يبلبحممد 8

 644دون السنة(, ص. 
 676(, ص. 1981ر العلم ادلاليني, )ب رات: دا معجم اللغوي عصرى،ج ران مسعود,  9

 46م(, ص. 1986)دار ادلعارف مصر, التوجيه في التدريس اللغة العربية،  حممد على السمان,  11
 155ص. تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى...، حممد كامل الناقة,  11
م الطبعة األو ى, )رياض: دار السالالمهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تدريسها، أمحد فؤاد عليان,  16

 91ه(, ص.1441للنشر والتوضيع, 
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 حدود البحث -ز 
تطوير يريد الباحث أن تحدد ىذه الرسالة بادلوضوع :   : احلد ادلوضوعي  -1

لًتقية قدرة الطالبات  Power Point Interaktifوسيلة 
البحث )دبعهد ادلنجي أتشية اجلنوبية  على مهارة الكالم

 .والتطوير(
 الثاين الصف دبعهد ادلنجي يف الدراسةذبري ىذه  :  احلد ادلكاين   -6

 .اجلنوبية أتشيو وسطةادلت ادلدرسة
يتم البحث  ايريد الباحث أن تحدد ىذه الرسالة بأن ىذ : احلد الزماين  -4

 .6161/6166سنة دراسة 
 دراسة السابقةال -ح 

كانت الدراسة السابقة من أىم أساسيات البحث اليت استخدمها الباحث دلعرفة 
ث على مقارنة النتائج بجابيتها وسلبيتها. وىذه الدراسة تساعد الباحإأسلوب الدراسة 

ب الفرق بني دراستها احلالية والدراسات السابقة واالستفادة من خربات نومعرفة جوا
 الدارسني السابقني:

استخدام الوسائل اإلذاعية بالطريقة السمعية الشفوية في " :بحث حنيف -1
 (Jabal Nurبية بمعهد يتجر  )دراسة "تعليم المحادثة

الذي يهدف  تعليم مهارة الكالم ويف اتفق ىذا البحث مع البحث احلايل يف
خيتلفان يف  ترقية قدرة الطلبة على مهارة الكالم. إال أهنماإ ى التعرف على الباحث 

حيث إن الدراسة السابقة ومنهج البحث وطريقة التعليم ميدان البحث ووسائل 
 .ومنهج التجريبة اإلذاعية والطريقة السمعية الشفوية سائلو التستعمل 

تاب القراءة الرشيدة بالجدول في تعليم مهارة ر كتطوي": زهرة الموليا بحث -2
 القراءة عند طلبة المدرسة المتوسطة اإلسالمية علوم الدين لهؤسماوي

 (البحث والتطوير)
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حيث أّن الدراسة  منهج البحث  بحث احلايل يفاتفق ىذا البحث مع ال
 . إال أهنما خيتلفان يف ميدان البحث ووسائلالبحث والتطويرالسابقة تستعمل 

ها يف تيجاجلدول ونت سائلو حيث إن الدراسة السابقة تستعمل  ونتيجة البحث
 .مهارة القراءة

( لترقية Power Pointمولنا أقصى: "تعليم إمالء المنظور بوسيلة ) بحث نندا -3
 Acehاسة تجريبية بمعهد المنار العصري عند الطالب" )در مهارة الكتابة 

Besar) 
حيث أن الدراسة  وسيلة تعليمية بحث احلايل يفاتفق ىذا البحث مع ال

. إال أهنما خيتلفان يف ميدان البحث Power Pointالسابقة تستخدم الوسيلة 
ترقية الطلبة هتدف إ ى التعرف على حيث إن الدراسة السابقة  وادلنهج هماتجنتيو 

 . وتستخدم منهج التجريبية على مهارة الكتابة
 طريقة كتابة الرسالة -ط 

طريقة تأليف ىذه الرسالة متعمدة على دليل كتابة البحث )البكالوريوس( يف كلية و 
 الًتبية وتأىيل ادلعلمني جبامعة الرانري اإلسالمية احلكومية.

“Panduan Akademik dan Penulisan Skripsi Tahun 2016, Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan UIN Ar Raniry Banda Aceh. 
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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري

 Power Point Interaktifيلة تعليمية والوسال ائلوسالمفهوم  -أ 
 تعليميةال ائلوستعريف ال -1

ليو ادلدرس من أدوات وأجهز ومواد لتسهيل إإن الوسيلة التعلمية ما يلجأ 
 1يستخدمها يف عملو. درسوتعزيزىا. وىي تعليمية ألن ادلالتعلم والتعليم وحتسينها 

الوسائل التعليمية ىي أدوات للتعليم تساعد يف احلصول على خربات 
راحل متنوعة لتحقيق الغايات أو األىداف. الوسائل التعليمية تستخدم يف مجيع ادل

 2على اختالف مستوياهتم العقلية. طلبةليمية ومع مجيع الالتع
، ةسالدر . وىي تبحث التشويق طلبةليمية تفيد توضيح ادلواد لالوسائل التع

دراك ما هتدف اهم و وضيح احلقائق الغامضة وتساعد على سرعة الفتوتعمل على 
 درسادل ني بوعاسية ىي:كل ما يسمن الغاية. ادلقصود بالوسائل الدر  درسإليو ادل

إن الوسائل اإليضاحية  3من الوسائل التوضيحية ادلخلفة. طلبةعلى تفهيم ال
ليت تنشأ هبا أحوال جتعل مفهومها العام يشتمل على اإلنسان أو ادلواد واحلوادث ا

 4دراك العلوم أو ادلهارة أو الشخصية.إقادرين على  طلبةال

                                                             
)دون مكان: طبعة مزيدة ومنقحة،  خصائص العربية وطرائق تدريسها،الدكتور نايف زلور معروف،  1

  243دون سنة(، ص. 
)القاىرة:  الوسائل التعليمية والمنهج، الطبعة الثانية،أمحد خريى زلم كاظم وجابر عبد احلميد جابر،  2

 29(، ص. 1979دار النهضة العربية،
)القاىرة: دار  الموجة الفنى لمدرس اللغة العربية، الطبعة العاشرة،عبد العليم إبراىيم،  3

  432(، ص. 1119ادلعارف،
4
 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hal 3.  
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اليت تستخدمها ادلدرس ات يطلق مصطلح ادلعينات التعليمية على كافة األدو 
يف أوسع معانية، الوسائل  5.للمساعد يف حتقيق عملييت التعليم والتعلم ةبلأو الط

الكتساب  لبةواد أو األحداث اليت أرسخو لطالتعليمية ىي مجيع ادلعدات وادل
  6.: مدرس، كتب، وبيئة ادلدرسة ووسيلةدلهارات وادلواقف. يف ىذا ادلعٌتادلعرفة وا

 الوسيلة الناجحة ىي :ومن خصائص 
 ابعة من ثقافة األمة وحضارهتاتتكون متنمية لألىداف الًتبوية الأن  -
 أن تكون زلققة للهدف ادلباشر الذي تستخدم من أجلو -
 نفسية والعقليةلاجلسدية وا ةلبأن ترعي خصائص الط -
تفوق اجلهد الذي يبذل  طلبةوال درسن تكون الفائدة اليت تقدمها للمأ -

 لتكاليف اليت تصرف إلنتاجها.عدادىا، ولإل
 أن تتسم بالبساطة والوضوح وسهولة االستعمال -
ة ادلعلومات، ويف إخراجها جودة عدادىا صحإأن يرعي يف تصميمها و  -

 تقانال
 7تستعمل يف الوقت ادلناسب، وادلكان ادلناسب، والشكل ادلناسب. -
 ومن أنواع الوسائل ادلعينة يف تدريس اللغة العربية مها : -
حسية، وىي ما تؤثر يف القوى العقلية بواسطة احلواس، وذلك بعرض  وسائل -

 ذات الشيئ،أو منوذجو، أو صورتو أو حنو ذلك.
لفاظ، كذكر ادلثل، اسطة األوسائل لغوية، وىي ما تؤثرو يف القوى العقلية بو  -

 8أوالتشبيو، أو الضد، أو ادلرادف.

                                                             
 تعليم العربية والدين بين العلم والفن، الطبعة األولى،رشدى أمحد طعيمة ود وزلمد السيد مناع،  5

  124م(، ص.  2111 -ه1431)القاىرة: دار الفكرالعرىب، 
6
  Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2011), h.223  
  244، ص. ...تعليم العربية رشدى أمحد طعيمة ود وزلمد السيد مناع،  7
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رلسمة، الصور، ادلصورات مثلة الوسائل احلسية : ذوات األشياء، منوذج أو 
لوحات، لدلوضوعية، السبورات، البطاقات، ااجلغرافية، الرسوم البيانية، األلواح ا

 9ذاعة، وادلعارض.األشرطة ادلسجلة، اإل
   (Power Point Interaktif) برنامج العروض التقديمة التفاعلية تعريف -2

العروض التقددية ىو إحدى من التتطبيقات ويستخدامها الناس يف  برنامج
برنامج العروض التقددية من  11عرض ادلواد التعليمية أو تقاريره أو عملو أوحالو.

الربرليات احلسوبية اليت دتكن إفادة منها كوسيلة تعليمية يف تعليم اللغة العربية. 
ثة، وليس من البالغة يف شيئ وقد أصبح للحاسوب دور متعاظم يف حياتنا احلدي

إذا قلنا إن احلاسوب من أىم العالمات اليت دتييز عصرنا ىذا بني العصور، فقد 
فرض نفسو يف مجيع ادليادين يف إدارة ادلصانع وادلرافق احلكومية وقي توجيو اجليوش 
وحركة األقمار الصناعية ويف ادلصارف وضبط حركة ادلرور واألمن واحلسابات وإدارة 

كاتب وتصميم ادلبا ي وإعداد الدراسات واختاذ القرارت. وىذه األمثلة قليلة ادل
لتطبيقات احلاسوب. ومن ىنا يصدق القول بأن احلاسوب غدا جزء أصيال من 

 11حياتنا، حبيث ال ديكن اإلستغناء عنو.
“Microsoft PowerPoint merupakan program aplikasi yang digunakan 

untuk menyusun sebuah presentasi. Aplikasi ini sangat populer dan banyak 

digunakan karena membantu system kerja yang berhubungan dengan 

presentasi. Dengan semakin majunya kepentingan kerja dan cepatnya laju 

perkembangan teknologi informasi, Microsoft PowerPoint diluncurkan 

dengan membawa fasilitas, kemampuan, dan variasi baru yang lebih maju 

dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Dengan Microsoft PowerPoint 

                                                                                                                                                                       
 )القاىرة: دار ادلعارف، ، الموجة الفنى لمدرس اللغة العربية، الطبعة العاشرة،إبراىيم العليمعبد  8

  432( ص. 1119
  432ص.  الموجة الفنى...،، العليم إبراىيم عبد 9

10
 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta: Rajawali, 2013), hal. 193. 

، الطبعة تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها في ضوء المناهج الحديثةسلتار الطاىر حسني،  11
 543(، 2111األوىل، )اذلرم : الدار العادلية، 
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anda akan dapat merancang dan membuat susunan dengan lebih cepat dan 

mudah.
12 

: الربنامج العروض التقددية ىي برنامج التطبيق الذي يستخدم يف ادلعٌت
ىي شعبية وتستخدم على نطاق واسع،  التطبيقاتإعداد عرض تقدديي. ىذه 

ويساعد على نظام العمل ذات الصلة إىل العرض التقدديي. مع التقدم السريع 
دلصاحل العمل وتسارع وتيلرة التطورات يف رلال تكنولوجي ادلعلومات. وأطلقت 
بتسهيالت كثرية والقدرة ونطرة جديدة اليت ىي أكثر تطورا من اجليل السابق. 

عروض التقددية سوف تكون قادرة على تصميم وجعل ترتيب أكثر بالربنامج ال
 بسرعة وسهولة.

رائح تعتزم تقدمي عروض شوكان الربنامج العروض التقدديية التفاعلية  
متنوعة كالفيديو والصور ادلتحركة اليت يستطيع الطلبة  تفاعلية مرتبة يف شكل قوائم

   .بتفاعل هبا  وال حيدد ادلدرس بشكل واحد
 
 مهارة الكالم -ب 

 مفهوم مهارة الكالم -1
أكد رشدي أمحد طعيمة يف كتابو أن الكالم يف اللغة الثانية من ادلهارات 

. يقول اللغويون إن الكالم 13األساسية اليت تتمثل غاية من غايات الدراسة اللغوية
ىو اللغة. فالكالم مهارة لغوية تظهر مربكة يف محاسة الطفل والتسبق إال باستماع 

ذلك الذي من خاللو يعلم الكالم.فيشمل الكالم خانب التحدث يف اللغة  فقط،
وىو ادلهارة الثانية بعد مهارة االستماع، ويشكالن معا يف ادلرحلة الشفوية. ألنو 

                                                             
)بند أتشيو: جامعة الرانريي  ،PowerPointـــ كتاب النحو الواضح بتطوير  زلمد إسكندار،  12

 26(. ص. 2116اإلسالمية احلكومية، 
، )مصر: منشورات تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها مناهجه وأسالبيهرشدي أمحد طعيمة،  13

 161 م(، ص.1989اإلسالمية للًتبوية والعلوم والثقافة، 
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يشمل اجلانب العملي الطبيقي الشفوي يف تعليم اللغة. وىذه ادلهارة تبدأ صوتية 
ادلواقف حيث يتم نقل ادلعٌت من وتنتهي باتصال الدارس مع غريه يف موقف من 

متحدث اآلخر، يعرب بكالمو من أفكاره، فالغرض ىو فهم رسالة ادلتكلم وإفهام 
 الرسالة للسامع.

دون اللغة، وهبا يستطيع اإلنسان وإن اإلنسان سللوق اجتماعي والحياة لو 
أن يتصل مع غريه يف ادلعاملة االجتماعية. فالكالم ىو يقدر ادلتكلمون على 

لتعبري عما يف نفوسهم أو عما يشاىدون بعبارة سليمة وسريعة. الكالم ىو أحد ا
الدروس يف اللغة العربية بادلدارس بإندونيسيا، وكان تعليم اللغة العربية اليكون  

اللغة من حنوىا وصرفها من العلوم العربية. ويقصد كامال إال بتعليم كل النواحي 
يلقي مادة الكالم مع الطلبة ويشاركون يف  بتعليم مهارة الكالم ىنا أن ادلعلم

 14احملادثة أو احملاورة عما يتعلق بادلوضوع ادلعني.
والشك أن الكالم من ألوان النشاط اللغوي للصغار والكبار، يستخدم 
الناس الكالم أكثر من الكتابة. ومن مث نستطيع أن نعترب أن الكالم ىو الشكل 
الرئيسي لالتصال بالنسبة لإلنسان وأشبع ألوان التعبري أكثرىا قدرة على الًتمجة 

ى ترمجة ادلشاعر، وأفعلها  مباشر كما أنو أيضا أكثرىا قدرة علادلشاعر بشكل 
 15كوسيلة من وسائل الدعوة.

 أهمية الكالم  -2
 لكل مهارات اللغة العربية أمهية، وكذلك دلهارة الكالم، فهي كما يلي: إن

                                                             
، أسس إعداد الكتب التعليمية لغير الناطقين بالعربيةناصر عبداهلل الغايل وعبد احلميد عبداهلل،  14

 54)الرياض: دار الغالني دون السنة(، ص. 
، )مصر: دون الناشر، تعليم اللغة العربية أسسه وإجراءتهزلمود كامل الناقة وآخرون،  15

 236-235م(،ص. 1995
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أفكاره، والقدرة  التدريب على الكالم يعود اإلنسان الطالقة يف التعبري عن -1
اإلقناع، والفهم واإلفهام بني مواجهة اجلماىري، فالكالم وسيلة على ادلبادأة و 

 ادلتكلم وادلستمع.
التدريب على الكالم يعد اإلنسان دلواجهة احلياة ادلعاصرة مبا فيها حرية  -2

وثقافة، وحاجة ماسة إىل ادلناقشة، وإبداء الرأي، واالقناع، خاصة يف 
 القضايا ادلطروحة للمناقشة بني ادلتكلمني، أو ادلشكالت اخلاصة والعامة اليت

 تكون زلل خالف.
للحكم على ادلتكلم، ومعرفة مستواء  –إىل حدما  -الكالم مؤشر صادق  -3

الثقايف، وطبقتو االجتماعية، ومهنتو،.. ذلك ألن ادلتكلمني على اختالف 
 16أنواعهم، إمنا يستخدمون غالبا اصطالحات لغوية شيئ عن عملهم.

 أنواع الكالم -3
 ينقسم الكالم إىل قسمني رئيسني:

كالم الوظيفي: وىو ما يؤدي غرضا وظيفيا يف احلياة يف مـحيط اإلنسان ال -
والكالم الوظيفي ىو الذي يكون الغرض منو: اتصال الناس بعضهم 

هم، مثل: احملادثة، وادلناقشة، ببعض؛ لتنظيم حياهتم، وقضاء حوائج
 أحاديث االجتماعات، والبيع والشراء..إلـخ.و 

ظهار ادلشاعر، واإلفصاح عن العواطف، الكالم اإلبداعي: يقصد بو: إ -
وخلجات النفس، وترمجة اإلحساسات ادلختلفة بعبارة منتقاة اللفظ، جيدة 

 17النسق، بليغة الصياغة مبا يتضمن صحتها لغويا وحنويا.
 تعليم مهارة الكالم طرق -4

  ىي األسلوب الذي يستخدمو ادلعلم يف معاجلة النشاِط التعليمي  طرق تعليم 
ليحقق وصول ادلعارف إىل تالميذه بأيسر السبل، وأقل الوقت والنفقات، 

                                                             
 71، ص. ...المهارة اللغوية أمحد فؤاد زلمود عليان،  16
 83-82، ص. ...هانميتالمهارة اللغوية ماهيتها وطرائق تعليان،  محد فؤادأ 17
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من النواقص اليت ديكن أن تكون يف  كثرياً الطريقة الناجحة أن تعاجل   وتستطيع
 :طرق تعليم مهارة الكالم كما يلىأو التلميذ. فأما أنواع  ادلنهج أو الكتاب،

 الطريقة ادلباشرة  (أ 
 ىذه الطريقة بالطريقة ادلباشرة ألن التعلم فيها يتم بالربط ادلباشر بني مسيت

الكلمات األجنبية والعبارات واألشياء، واألحاديث الىت تدل عليها بدون استخدام 
 18القومية من ناحية ادلدرس أو من ناحية الطلبة. اللغة

و بني وإن ىذه الطريقة تف ترض وجود عالقة مباشرة بني الكلمة والشيء أ
، من غري حاجة إىل واسطة اللغة األم أو تدخلها. ومن إحدى والفكرة العبارة

كثريا باجلوانب الشفهية من اللغة، وتأخري اجلوانب ادلكتوبة  ىتمامهااأىدافها 
 19منها.

يف ىذه الطريقة يسبق القراءة، وحىىت يف القراءة يشجع الطلبة على  واحلديث
م ذلا بدون ادلرور مبرحلة بني الكلمة ادلكتوبة وفهمه ادلباشرةيربزوا الصلة  أن

الًتمجة إىل اللغة القومية، واذلدف النائي من ذلك تنمية القدرة على  مثل متوسطة
 .التفكري يف اللغةاألجنبية سواء أخذت شكل زلادثة أو قراءة أو كتابة

ىذه الطريقة كان التالميذ قادرين على تنمية النطق الصحيح  وباستخدام
يف الكتابة بني اللغة األجنية واللغة القومية ويتعودون يف  التشابوتأثر بأوجو  بدون

 .العريب ادلباشر التحدث
 

 

                                                             
من النظرية  ، المرجع في تعليم اللغة العربية لألجانبفتح علي يونس وزلمد عبد الرؤوف 18
 72(، ص. 2113: مكتبة وىبة، )قاىرة ،إلىالتطبيق

)جامعة اإلمام طرائق تدريس اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى، عبد العزيز بن إبراىيم العصيلي،  19
 62م(، ص. 2112زلمد بن سعود اإلسالمية:
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 السمعية الشفهية يقةالطر  (ب 
الطريقة تنظر إىل اللغة على أهنا رلموعة من الرموز الصوتية،  ىذهإن 

الصرفية والنحوية، اليت تربطها عالقات بنيوية شكلية، يتعارف عليها  واألنظمة
فيما بينهم. كما تنظر ىذه الطريقة إىل اللغة  اإلتصاللتحقيق  الناطقون باللغة،

وتؤكد أن اللغات ختتلف  وأن الكتابة مظهر ثانوي طارئ، على أهنا مظهر منطوق،
مساهتا وخصوصيتها اليت دتيزىا من غريها من اللغات، وأنو  فيما بينها، وأن لكل لغة

 .متحضرة ال توجد لغات بدائية وأخرى
وتنظر ىذه الطريقة إىل تعلم اللغة على أنو اكتساب لعادات سلوكية، يتم 

والتعزيز. فاكتساب اللغة  ، ويعتمد على ادلثري واالستجابةواحملاكاةمنخالل التقليد 
سلسلة من ادلثريات اليت تعقبها استجابات  - النظرةوفقا ذلذه  - وتعلمها

 .ينسى ماعدا ذلك من االستجابات اخلاطئة أو صحيحة، وينطفئ
تركز ىذه الطريقة على شلارسة االستماع والكالم كثريا، يتعود الطالب يف 

حىت يتقنهم على دتييز األصوات أو بالنطق  األصلى الناطقالكالم من  تدريب
 .وادلخرج ومبايسمى التنغيم صحيحا

 ريقة اإلستجابة اجلسدية الكاملةالط (ج 
 تربط النشاط البد ي مباشرة باستيعاب اللغة وفهمها. وتقوم ىذه الطريقة ىي

 ستجاب اجلسدي ادلشاىد. ومن مبادئادلدرس، وذلك باال وإرشاداتعلى اتباع 
 :الطريقة ىذه

 تأجيل تعليم احملادثة ادلباشرة، حىت يتمكن الطالب من فهم اللغة ادلتحدثبها -
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يتحقق فهم اللغة هبا عن طريق مجل يقوذلا ادلدرس بصيغة األمر. ديكن  -
التوقع بأن الطالب سيبدون استعدادىم للتحدث بعد أن حيسوا بفهمهم 

 21اللغة.
الكالم، والطالب  الطريقة كان الطالب فامهني احملتوى قبل شلارسة هبذه

 .قادرينعلى التعبري ادلناسب يف ادلوقف ادلختلفة
 خطوات تنمية مهارات الكالم -5

 لكي تنمو مهارات الكالم عند من يريدون التدريب عليها، يراعي إتباع اآليت:
أن يفهم ادلتكلم بوضوح مكونات ادلهارة يف اجملال الذي يريد أن يتكلم فيو  -

 للمهارات يف أدائو السليم ذلا.وأن يستغل فهمة ومعلومات 
يراعي التدرج يف تعلم ادلهارة والتدريب عليها: ألن ادلهارة التكتسب دفعة  -

واحدة وإمنا تكتسب تدرجييا، كمايراعي ادلرونة يف التدريب : حبيث تتناسب 
مع الفروق الفردية، وتساعد على استخدام ادلهارة يف مواقف متعددة، 

أقصى مداىا، مع استمرار التدريب، ألن وتسمح بنمو ادلهارات على 
التدريب يدلد اإلتقان، وأن يكون التدريب على فًتات متقاربة، لتستمر 

 ادلهارة وترتقي.
التدريب على مهارات الكالم يف مواقف طبيعية حىت تؤدي اللغة وظائفها  -

ويكون ذلك بتوفري ادلواقف احليوية اليت ديكن شلارسة ادلهارات من خالذلا، 
 مواقف مشاهبو بلما يف احلياة،.ويف 

أن يعرف ادلتكلم من اين يبدأ؟ وما األداء ادلطلوب تعليمو؟ وما اخلربات  -
ادلنتظة وادلتتابعة، ليستعني هبا يف كالمو؟ وما مهالرات اليت يريد تنميتها؟ 

 وأىدافها النهائية؟ وأن يكون األداء استجابة دلوقف سلتلفة.

                                                             
 ،)م 1992)جدة: دار خضر، مقدمة في علم اللغة التطبيقي، زلمد خضر عريف وأنور نقشبندي،  21

 59 .ص
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الم ادلختلفة يف مواضيع سلتلفة، مث التحدث االستماع والقرأة لوسائل اإلع -
 عنها وتوضيحها دلن مل يقرأ أو يسمح عن ىذه ادلواضيع.

استشارة دوافع ادلتعلمني إىل التعلم، وإشعارىم بإشباع ىذه ادوافع اليت  -
 21دوافعتهم إىل تعلم، والبناء على ما لديهم من حصيلة وخربات سابقة.

 أهداف مهارة الكالم -6
 ، وكذلك دلهارة الكالم، فهي كما يلي:دافاللغة العربية أى إن لكل مهارات

 نطق األصوات العربية نطقا صحيحا. -1
 التمييز عند النطق بني األصوات ادلتشاهبة دتييزا واضحا. -2
 التمييز عند النطق بني احلركات القصرية والطويلة. -3
 تأدية أنواع النرب والتنغيم بطريقة مقبولة عند متحدثي العربية. -4
 األصوات ادلتجاورة نطقا صحيحا.نطق  -5
 التعبري عن األفكار باستخدام الصيغ النحوية ادلناسبة. -6
 استخدام التعبريات ادلناسبة للمواقف ادلختلفة. -7
 استخدام عبارات اجملاملة والتحية استخداما سليما يف ضوء الثقافة العربية. -8
 استخدام النظام الصحيح لًتاكيب الكلمة العربية عند الكالم. -9

لتعبري عن احلديث عند توافر ثروة لغوية دتكن من االختيار الدقيق ا -11
 22للكلمة.

 يمية في مهارة الكالم الوسائل التعل -7
وأما الوسائل التعليمية ىي كل أداة يستخدمها ادلعلم لتحسني عملية 
التعليم، وتوضيح معا ي الكلمات وشرح األفكار واكتساب العادات وتنمية 

                                                             
 82-81 ص. . . .،  اللغويةالمهارة محد فؤاد زلمد عليان، أ 21
)بند أتشيو: دار السالم، تقويم اللغة العربية للناطقين بغيرها، تطوير منهج تعليم و ترميذي نينورسي،  21

 77(، ص. 2115
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دون اإلعتماد األساسي من جانب ادلعلم على استخدام  االجتاىات وغرس القيم،
 23األلفاظ والرموز واألرقام.

 الكالم ثالثة أنواع الوسائل التعليمية، منها: مهارةولتعليم 
 الوسائل السمعية  -

ىي مثل الراديو وادلعمل اللغوي وغري ذالك. ىناك عدة اخلطوات 
 دثة، ىي:لتطبيق الطريقة السمعية يف تعليم الكالم أو احملا

قام ادلعلم باستخدام الوسائل التعليمية مثل الشريط ادلسجل مث يًتجم  -1
 الكلمات الصعبة.

 أمر ادلعلم لطلبة بأن يكرروا الكلمات ادلنطوقة يف الشريط. -2
 الوسائل البصرية -

ىي رلموعة األدوات اليت تعتمد أساس على حاسة البصر منها الصور 
 والنماذج واخلرائط والسبورة وغريىا.الفوتوغرفية والرسوم التوضيحية 

 الوسائل السمعية البصرية -
األدوات اليت تعتمد أساس على حاسة السمع والبصر  رلموعةىي 

وقد دلت اخلربات ادلربني عند التعليم  24منها األفالم والتلفيزيون وغريىا.
مهارة الكالم على أن كل الوسائل البصرية من لوحات وشرائح شفاقة 
وأفالم ثابتة ومتحركة وصامتة تشجع ادلتعلم على مزاولة ىذه ادلهارة للتعبري 

 25عما تتضمنها ىذه الوسائل من أفكار ومناقشة زلتواحا ووصف مكوناهتا.

                                                             
، الطبعة الثانية، )القاىرة: طرق التدريس الخاصة باللغة العربية والتربية االسالميفخر الدين عامر،  23

 254(، ص. 2111عامل الكتب، 

(، 1979، )القاىرة: دار اذلضة العربية، الوسائل التعليمية والمناهج أمحد خريى وزلمد كاظموجابر، 24
 12ص. 

، )بريوت: مكتبة لبنان، تعليم اللغة الحية وتعليمها بين نظرية والتطبيقصالح ىبد احمليد العريب،  25
 15(، ص. دون السنة
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وىي  ة يف تعليم الكالم من أىم األموريمياستخدام الوسائل التعل
وإن الوسائل اليت لم لتحسني عملية التعليم والتعلم. وسيلة يستخدمها ادلع

 يستخدمها الباحث يف ىذه الرسالة ىي الوسائل السمعية. 
 

 يم مهارة الكالمتعلفي  Power Point Interaktif خطوات استخدام -ج 
قبل تصميم عملية العرض أو تقدمي وىي على ادلدرسني أن خيطو اخلطوة األوىل 

حتديد ىدف العرض أمامهم ووسيلة لتوصيل ادلعلومات. وأن خيطو إىل تكوين خالصة 
ادلواد ادلراد عرضها. وتًتكب ىذه اخلالصة من ادلقالة عن ادلواد وتصبح الصورة موجزة من 

حق  تصميم عملية العرض السابق. ويكتب يف ىذه خالصة النص )ادلادة(، وادلال
كالصورة والفنون القصصية، واألفالم، والصوت. واخلطوة التالية ىي وضع تصميم 
العرض على مزلقة العرض من باور بوينت. ويف ىذه اخلطوة يقوم ادلدرس بتنظيم خط 
ادلزلقة، وشكلو، وخلفيتو. واخلطوة التالية ىي تزويد جهاز متعدد الوسائل إىل التصميم. 

 عملية العرض أن يقوم ادلدرس بادلراجعة حىت مل توجد ومن األحسان، قبل البدء يف
 26األخطاء الكثرية حني العرض.

 27وأما خطوة تصميم العرض فهي كما يأيت:
 ووسائل العرض. ،عرف الدارسني ،حدد اذلدف -1
 خالصة التقدمي -2
 واخللفية وغريىا. ،تصميم التقدمي: زيادة اخلط -3
 ،وادلزلقة ،واالنتقال ،واألفالم ،والصور ادلتحركة ،زيادة الصوت والصورة )الصوت -4

 والنص.
 ادلراجعة واإلصالح -5
 لعرض التقددييتقدمي ا -6

                                                             
26

 Istori, Trik Desain Presentasi dengan Microsoft Powerpoint 2003, (Jakarta: PT Exel 

Media Komputindo, 2005), hlm. 25-26.  
27

 Rusman, Pembelajaran Berbasis Teknologi ..., hlm. 302. 
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 تعليمالالتقديمة في  مزايا وعيوبا من استخدام برنامج العروض -د 
 تعليمالمزايا استخدام برنامج العروض التقديمة في  -1

استعماذلا كما أنو من ادلعلوم أن الوسائل التعليمية ذلا مزاياىا وعيوباىا أثناء 
يف عملية تعليم اللغة العربية وتعلمها، ومن مزايا استعمال احلاسوب ديكن 

 28:توضيحها فيما يلي
 زيادة على قدرة األطفال دلعرفة من الطالب. -
 تسهيل الطالب يف فهم ادلواد الدراسية. -
 ال حيتاج ادلدرس إىل الشرح ادلواد التعليمية مكررا. -
حسب احلاجة، وديكن استخدامها مرارا يستطيع لتكثري العروض التقددية  -

 وتكرارا.
 .29تقدديها جزاب ألن فيو األلوان وصورة ادلتحركة -
 يستطيع ادلدرس من خالل التفاعل الذي يتم بني الطلبة واحلاسوب. -
 يتم العرض ادلادة بأساليب سلتلفة. -

 تعليم الالتقديمة في العيوب من استخدام برنامج العروض  -2
تعليم اللغة ىل تلك ادلزايا من استعمال احلاسوب يف عملية إضافة وباإل

 ديكن توضيحها فيما يلي:و أيضا  وتعلمها، فلها عيوب
 اليستطيع احلاسوب مشاركة الطالب يف حوار مفتوح النهاية. -
تصعب ترمجة أنشطة التعبري الكتايب اليت يعرب فيها ادلتعلم جترية عن  -

 31األفكار.
                                                             

)ادلاىية واألساس ةالتطبيقات العملية(، الطبعة األوىل،  تكنولوجيا التعليمعبد الرمحن كدوك،  28
  167(، ص. 211ر والتوضيع،)الرياض: دار ادلفرادت للنش

29
 Iman dan Moh, Ahsanuddin, Media Pembelajaran Bahasa Arab dari Kartu Sederhana 

sampai Web Penjelajahan Dunia, hal. 180. 
)ادلاىية واألساس التطبيقات العملية(، الطبعة األوىل،  تكنولوجيا التعليمعبد الرمحن كدوك، 31

 .169(، ص. 211)الرياض: دار ادلفرادت للنشر والتوضيع،
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 ل دلعرفة كيفية تشغيل احلاسوب بفاعلية.حيتاج ادلعلم إىل وقت طوي -
 تؤثر كثرية جلوس اإلنسا ي أمام جهاز احلاسوب يف بصره. -
مازلت كثرية من برامج تعليم اللغة باحلاسوب متأثرة بأساليب قددية يف تعليم  -

 اللغات.
 يستطيع كثري من ادلدارس توفري احلواسيب لطلبتها الرتفاع أمهاهنا.ال -
 سائما دون التفاعل بني ادلدرس وادلدرسني.التعلم والتعلم يكون  -
  Power Point. الصعوبة يف ختليص شلا قدم على -
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 الثالثلفصل ا 

 إجراءات البحث الحقلي
 

 منهج البحث -أ 

يف كتابة ىذه الرسالة فهي طريقة  ستخدمها الباحثيأّما طريقة البحث اليت 
وادلراد بالبحث العلمي . (Research & Development/R&D) يالبحث العلمي والتطوير 

 1والتجريبة الفعلية.والتطوير ىو الطريقة ادلستخدمة للحصول على إنتاج الشيء ادلعني 
والغرض من ىذا البحث إلنتاج احملصول ادلعني ولديو قيمة زائدة حلّل ادلشكلة ادلوجودة 

 يف عملية التعليم والتعلم.

إىل عدة اخلطوات يف تصميم ىذه الطريقة، وىذه الطريقة تتكون  تاج الباحثحيو 
خطوات، وىي: احملتمل وادلشاكل، مجع البيانات، تصميم اإلنتاج، تصديق  سبعمن 

 اإلنتاج، حتسني اإلنتاج، جتريبة تطبيق اإلنتاج، وادلنتاجات النهائية.
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D, Cet-19 (Bandung: Alfabeta, 

2013), hal. 297. 

البيانات مجع احملتمل وادلشاكل  تصميم اإلنتاج 

حتسني اإلنتاج  تصديق اإلنتاج
1 

اإلنتاج تطبيق  جتريبة  

 ادلنتاجات النهائية
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 احملتمل وادلشاكل -1
حوال بدأ يف حتليل احلاجة دلعرفة األيرجي الباحث أن يقبل تصميم اإلنتاج 

دة وحتليل احلاجات، طور األحوال ادلوجو يحّّت ميكن أن  طلبةيف ادلدرسة وأحوال ال
 2تصميم اإلنتاج الذي يناسب باحلاجة. كيفيةالتصوير   عطى الباحثيف

 مجع البيانات -2
إىل حتليل احلاجات واقعيا، فاخلطة التالية ىي مجع  الباحثبعد إشارة 

لتحليل ادلشكلة. ويف ىذه اخلطة  البيانات لتحصيل احلقائق وتصميم اإلنتاج ادلعني
 لنتائج ليحل ادلشكالت ادلوجودة.إىل الطريقة ادلعينة يف حتقيق ا تاج الباحثحي

 تصميم اإلنتاج -3
جيمع البيانات فيجدر بتصميم اإلنتاج حّّت يكون اإلنتاج  بعد قيام الباحث

 سهولةصمم اإلنتاج بشكل رسم بياين لطقتيا. على ادلثال أن ت إنتاجيااحملصول 
 .كالمفهما عند الطلبة يف ال

 تصديق اإلنتاج -4
بعد تصميم اإلنتاج، اخلطوة الرابعة ىي تصديق اإلنتاج األنشطة لتقومي 

فتستطيع أن تستعملو بعد إحضار الرأي واالقرتاح من  .حتكموتصميم اإلنتاج أو 
زايا والعيوب ذلذا اإلنتاج الذي اخلرباء ادلؤىلني يف رلال الرتبية حّّت تتعرف على ادل

 .صنعو الباحثي

 حتسني اإلنتاج -5

بتصديق اإلنتاج، ويليو تقومي اخلرباء ادلؤىلني ادلنتاج ادلصمم من  القيامبعد 
اإلنتاج مناسبا بتصديق اخلرباء  صلح الباحثيادلصمم. و يوب إلنتاج ادلزايا والع

 ادلؤىل، حّّت يقلل العيوب والسلبيات يف اإلنتاج.  
 

                                                             
2
 Sugiyono, Metode Penelitian......, hal. 298- 299. 
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 جتريبة تطبيق اإلنتاج  -6

مجيع العيوب والنّقصان الذي وجده الباحث  وبعد حتسني اإلنتاج واصالح
بتجريبة تطبيق اإلنتاج للحصول على النتائج وتعرف  يف جتريبة األوىل، قام الباحث

لي والبعدي باإلختبار القب يف عملية التعليم. وقام الباحث على فعالية ىذه الوسيلة
 ختار الباحثييف كتابو ف (sugiyono)عتمد على نظرية يذلذه اجملموعة، وىذا 

ومن تصميم بية يف اجملموعة الواحدة، لوب من النظرية كما تقوم بالتجرياألس
 شكلو كما يلي: (one-group pretest-posttest design)ىو  الباحث يأخذ التجريبة

O1 X O2 

 البيان:

O1  اإلختبار قبل: النتائج 

O2  : اإلختباربعد النتائج  

X : ختباراإل 
 ادلنتاجات النهائية -7

قوم يالتطوير ىي ادلنتاجات النهائية و اخلطوة النهائية للبحث العلمي و 
 بادلنتاجات النهائية بعد جتريبة اإلنتاج وحتسينو. الباحث

 والعينة المجتمع -ب 
( Purposive Sampling) القصدية أو الغرضية العينة أسلوب الباحث واستخدم

 ىذا يف اجملتمع إن. الثاين فصلال يف الطالبات الباحث وأخذ البحث، عينة لتعيني
 .اجلنوبية أتشية ادلنجي مبعهد ةطالب 25 الباحث يأخذىا والعينة طالبات 2٠3 البحث

 طريقة جمع البيانات وأدوات البحث -ج 
 أو ادلعلومات إلجابة األسئلة جلمع البيانات  ها الباحثمخدستيأّما الطريقة اليت و 

 فهي كما يلي: 3.تتعلق هبذا البحث

                                                             
الرياض: مكتبة العبيكان، ( إلى البحث في العلوم السلوكية، المدخلصاحل بن محد العساف،  3

 428-427، ص. )1995
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 ادلالحظة -1

جتمع ادلالحظة ىي طريقة من طرق البحث بواسطة أداهتا ورقة ادلالحظة ادلباشرة 
 البيانات وادلعلومات اليت يريد الباحث من اإلجابة عن أسئلة البحث واختبار فروضو.

وادلالحظة ذلذا البحث حصوال على البيانات احملتاجات يف تطوير اإلنتاج، وىذه 
 power pointوسيلة ادلالحظة لتحليل النقصان والعيوب اليت وجدىا الباحث يف 

interaktif    عهد ادلنجي ممهارة الكالم يف تعلم اليت تتعلق بتعليم و لتحصيل البيانات
 .أتشية اجلنوبية

 االستبانة -2
 وغريىا األسئلة من رلموعة من تتكون اليت البحث أدوات إحدى ىي االستبانة

 اليت البيانات على حصوال االستبانة ىذه الباحث ويستخدم. ادلعلومات طلب إوجو من
 ناحيتني من تتكون اخلرباء يالحظها اليت النواحي وأما. ادلطور اإلنتاج باستحقاق تتعلق

 .والشكل اللغة ناحية مها
 ختباراال -3

الباحث إلجابة  هاتاج إليحيختبار طرق مجع ادلعلومات أو البيانات اليت إّن اال
 4الطلبة. ةأسئلة، ىو امتحان لتقييم التحصيل وقدر 

 دلعرفة فعالية على تطويروكانت اإلختبارات أداة البحث استخدام الباحث فيو 
 قومي. و كالمتعليم مهارة العلى    power point interaktifمادة مهارة الكالم بوسيلة 

 الباحث يف ىذه الدراسة باالختبارين ومها:

                                                             
ص.  )بريوت: مكتبة لبنان ناشرة( معجم المصطلحات التربية، الطبعة األولى،يوسف خليل،  4

343 
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 االختبار القبلي -

مادة  قدم الباحث إىل الطلبة قبل تطويرياإلختبار القبلي ىو اإلختبار الذي 
 power point interaktifمهارة الكالم بوسيلة 

 اإلختبار البعدي  -

 ستخدمو الباحث إلختبار الطلبة بعد تطويرياإلختبار البعدي ىو اإلختبار 
 .power point interaktifمادة مهارة الكالم بوسيلة 

 الوثائق  -4

وادلراد هبا مجع البيانات ادلكتوبة مثل الكتب واجملالت واجلرائد والوثائق وزلضر 
استعمل الباحث ىذه الطريقة للوصول إىل  5وادلذكورات اليومية وغريىا.اإلجتماع والنظام 

 البيانات وادلعلومات عن أحول الكتاب ىو عن حتليل الكتاب اللغة العربية ادلستعمل هبا.

 طريقة تحليل البيانات -د 

وأّما الطريقة ادلستخدمة يف كتابة ىذا البحث جلمع البيانات يف حتصيل اإلنتاج 
والطريقة الكيفية ىي استنتاج ادلؤشرات واألدلة الكمية، الكيفية  ريقةادلعني فهي الط

ابة األسئلة جويستخدم الباحث إل 6الكيفية وزلاولة الربط بنب احلقائق واستنتاج العالقة.
يف  Power Point Interaktifكيف تطوير مادة مهارة الكالم وتدريبها بوسيلة  األوىل وىي  

والطريقة  ،لطريقة الكميةا. وتعرف على فعالية فيستخدم الباحث تعليم مهارة الكالم
الكمية ىي حتليل ادلعلومات رقميا، أي إستنتاج ادلؤشرات واألدلة الرقمية الدالة على 

إلجابة األسئلة البيانات كميا الذي استعملو الباحث وأما حتليل  7الظاىرة ادلدروسة،

                                                             
5
  Suharsimi Arikunto. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2006), hal.71 

 144... ص.  المدخل إلى البحثصاحل بن محد العساف،    6

الرياض: مكتبة العبيكان، ( المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية،صاحل بن محد العساف،  7
 1٠4، ص. )1995
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 power pointمادة الكالم وتدريبها بوسيلة تطوير البحث الثاين وىي التعرف على فعالية 

interaktif االختبار القبلي  (اجملموع وادلعدل من إجابة االختبارين  الباحث تخدمفاس
 paired sample T-testبنوع Tىو اختبار  و الباحثيستخدمه، فالتحليل الذي )والبعدي

 .”SPSS Statistic 20“باستعانة احلساب على األدوات الرقمية 

 uji)فهما اختبار العمل  T-Testبشرطي  قوم الباحث T-Testقبل إجراء 

normalitas) االختبار ادلتجانس(uji homogenitas) . إّن ضبط الفائيل(normalitas data) 

 (distribusi data)  حتصيلو يدل على توزيع البيانات (homogenitas data)وادلتجانس 

 Sample T Testمن  (.Sig). فالتحليل مبستوى الداللة ٠، ٠5(.Sig)> مبستوى الداللة

Paired:كما يلي 

. فهذا يدل على أن فرض ٠، ٠5(.Sig)>إذا كانت نتيجة مستوى الداللة  (1
 مقبول. (Ha)مردود وفرض البديل  (Ho)الصفري 

. فهذا يدل على أن فرض ٠، (Sig.)٠5إذا كانت نتيجة مستوى الداللة  (2
 مردود. (Ha)مقبول وفرض البديل  (Ho)الصفري 

تبانات يف عملية تعليم باإلس قوم الباحثيصحة البيانات من اإلستجابة  لدعم
 عل وللحصول،كالميف تعليم مهارة ال power point interaktifمادة مهارة الكالم بوسيلة 

 التفسري الباحث ستخدمي االستبانة، إجابة من ادلعدلة اكتساب عن ىبيان
(Interpretasi)اآليت: 1،3اجلدول  يف بني كما 

 

 1-3الجدول 

 التفسير مقياس على الدرجة
 (Interpretasi)التفسري  ادلعدل لكل بنود االستبانة رقم

 السفلى 2،٠-1،٠ 1
 ادلتوسط 3،٠ -1،2 2
 العليا 4،٠-1،3 3

 



٣٩ 

 الفصل الرابع
 نتائج البحث ومناقشاتها

 :عرض البيانات - أ
البحث يف  دتامن كل ما يتعلق بالنظريات إلع شرح الباحث يف الفصل الثاينقد 

ىذا الفصل عن كيفية تطوير  يف . ويشرح الباحثPower Point Interaktifوسيلة تطوير 
معتمدا على إفادة  ادلنجي أتشية اجلنوبيةعند الطالبات يف معهد وفعالية إنتاجو  وسيلةال

 برقم: عميد كلية الًتبية وتأىيل ادلعلمُت جبامعة الرانَتي اإلسالمية احلكومية بندا أتشية
B-83/Un.08/FTK.1/TL.00/01/2021 .يف إجراء ىذا البحث 

 دان البحثميعن لمحة  -1

 شارع يف تقع اجلنوبية، بأتشيو اإلسالمية ادلعاىد أحد ادلنجي معهد كان
Nasional Blang Pidie  Tapaktuan .مدير وكان م،٣١٢٢ سنة ادلعهد ىذا أسس وقد 

وذلذا ادلعهد منهجان مها منهج الدراسة التابع للمعهد  .يون مليوس ىو اآلن ادلعهد
ادلواد ادلدروسة فتكون من العلوم و  العصري كنتور ومنهج وزارة الشؤون الدينية االندونسية.

ادلرحلة ادلتوسطة فهي أما ادلرحلة الدراسية ذلذا ادلعهد و  العربية واإلسالمية والعلوم العامة.
 درسيمدرسا، بينما عدد م ٣١ ادلرحلة ادلتوسطةدلدرسُت يف وكان عدد ا وادلرحلة الثانوية.

فيها  الطلبة وعدد. ٢-٥مدّرسُت كما يشرح الباحث يف اجلدول  ٦اللغة العربية فيها 
فيقدم  الطلبة عدديتكون من الصف األول والثاين والثالث. ولتوضيح  طالبا ٣١١ يبلغ

 .٣-٥الباحث اجلدول 
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 ٢-٥اجلدول 
 ادلرحلة ادلتوسطة العربية يف مدّرسي اللغةعدد 

 

 

 

 

 

 

 

 

اللغة  يف قسم تعليم، إن مدّرسي اللغة العربية متخرجون ٢-٥وبيان من اجلدول 
، وىم يؤىلون يف والّنعيمي وجامعة األزىار العربية جبامعة الرانَتي اإلسالمية احلكومية

 اللغة العربية. تعليم

 

 

 

 

 متخّرج في ينأسماء المدّرس رقم

 جامعة الرانَتي داّل سلفيا ٢

 الّنعيمي حافظا ٣

 جامعة الرانَتي فوزان البصر ٤

 جامعة األزىار يون مليوس ٥

 جامعة الرانَتي نورة احلكمة ٦
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 ٣-٥اجلدول 
 ادلرحلة ادلتوسطة يف لبةعدد الط

 

 

 
 
 
 
 
 

 

. تطالبا ٣١٤ ادلرحلة ادلتوسطةيف  الطلبة يظهر لنا أن عدد ٣-٥واجلدول 
 .ةطالب ٣٤مودا  )ب(الثاين  صلفخّصص الباحث ىذه اإلجراءات يف الو 

 Power Point Interaktifوسيلة تحليل البيانات عن تطوير  - ب

مبعهد  Power Point Interaktifوسيلة يف ىذا ادلبحث عن تطوير  يشرح الباحث
يها يف ىذا ادلعهد البيانات اليت حصل عل . ولقد رتع الباحثادلنجي أتشية اجلنوبية

خلطوات اخلاصة للبحث العلمي على ا ها كما يقومشها وناقواالختبار مث حلل بادلالحظة
احملتمل خطوات:  سبعوىي  ”Borg dan Gall“والتطوير اليت قدمها بورغ وغال 

وادلشاكل، رتع البيانات، تصميم اإلنتاج، تصديق اإلنتاج، حتسُت اإلنتاج، جتريبة تطبيق 
 اإلنتاج، وادلنتاجات النهائية.

 بةلالط عدد   فصولال الرقم

 ٨٥ األول  صلفال ٢

 ٨٢ الثاين  صلفال ٣

 ٦٩ الثالث  صلفال ٤

 ٣١٤ المجموع 
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 :حليل البيانات يف النقاط التاليةكل ما يتعلق بت  يبُت الباحثو 

 المحتمل والمشاكل -1

 اجاح دور ىام يف اذل ،ادلدرسيكتاب الوسيلة التعليم من العوامل ادلهمة غَت إن 
 وادلبسطة ادلصنفة ادلنتقاة ادلعطيات من منهجية وىي رلموعةعملية التعليم والتعّلم. 

 وادلعرفة ادلختارة ادلعلومات على يشتمل الذي الوعاءا أهن ويظهر تعلم، ألي والقابلة
 والدراسة الكالم مهارة لتنمية أساسية أداة اأهن كما. ادلتعلمون يستعملها اليت ادلنظمة

 .الطلبة لدي
 الذي ادلدرسي الكتابفهي  التعليم وسيلة الباحث رأى مما الظواىر فمن

 Buku Siswa Bahasa Arab وىو ادلتوسطة ادلرحلة يف ادلنجي مبعهد ادلدرسون يستخدم

Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013 .عن تتكون الكتاب ذلذا واحملتويات 
 مل ولكن. االختبارات من وكثَت والقواعد واحلوار ادلختلفة بالنصوص ادلتعددة ادلوضوعات

وحيتاج إىل الوسيلة  الكالم مهارة على قدهتم ويرقي الطلبة دوافع الكتاب ىذا يدافع
  .األخرى

تطوير ب العربية اللغة تعلم عند الطلبة مشكالت حل مبحاولة لذلك قام الباحثو 
 . مهارة الكالم على هتمقدر  ةوترقي لتسهيل Power Point Interaktifوسيلة 

 جمع البيانات -2

اخلطوات الثانية يف البحث التطويري ىي رتع البيانات. وىو من أىم اخلطوات 
جبمع البيانات يف حتليل احلاجات  يقوم الباحثجلمع القوة لتطوير الكتاب ادلقرر. و 

من البيانات اليت  ووجد الباحث .ادلتوسطة ادلرحلة يف ادلنجي مبعهد الحظة واالختباربادل
كمصدر   Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013حتصل عليها أهنم يستخدمون كتاب 

   . اللغة العربية خاصة يف مهارة الكالم يف تعليم
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وال يستخدم االسًتاتيجية  مهارة الكالمطريقة ادلباشرة يف تعليم الويستخدم ادلدرس 
عدم ل عندىمالدوافع  ىعل  قليلاليت جت كالتادلش وىذه منئل التعلمية. اخلاصة والوسا

صعوبة سباب األخرى ىي االومن . والوسائل ادلتنوعة التعليمية استخدام االسًتاتيجية
زلتاج لعالج  كتاب أمرلاأن تطوير  الباحث. لذلك يرى الئمةادل مع عدمادلواد 

يشعرن  اتبأن أكثر الطال وجد الباحث كلةادلشومن ىذه أثناء التعليم. ادلشكالت 
 يف التعلم. ن إىل الوسيلة اليت تسهلهنحيتاج. و الكالمبالصعوبة يف 

 تصميم اإلنتاج -3

تصميم ب يقوم الباحثخطوة مهمة يف ىذا البحث. و من إن تصميم اإلنتاج 
على اإلنتاج السابق نتاج مرجوا. بٍت اإلنتاج اجلديد اإلنتاج حىت يكون احملصول إ

 بيات منو. الكتشاؼ السل

. يبدأ الباحث تصميم ادلادة مهارة الكالميف تعليم يف ىذا البحث  يطور الباحث
ة ادللونة حتتو ثانيا، مث ثالثا كتب فيو ادلوضوع أوال والصورة ادلصاحبموضوعا فموضوعا وي

 مث احلوار بيان معٌت ادلفردات الصعبة باللغة العربية تقريبا عشرة مفردات يعرض الباحث
حوايل ثالث صيغة السؤال ادلتفرقة. ويتكون   كالمالتمرينات عن ال وأخَتا يكتب الباحث

 كل السؤال عن ذتانية حىت عشرة سؤاال.

 ٤-٥اجلدول 

 تصميم اإلنتاج يف تطوير الوسيلة

 الوسيلةمحتويات الكتاب و 
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 تصديق اإلنتاج -4

ويكمل الباحث تصميم اإلنتاج بإلقاء احملاضرة أو عرضة أمام اخلرباء يف رلال 
التعليم والتعلم لتقييم اإلنتاج وإعطاء اإلقًتاحات لعيوبو. أما اخلبَتان ذلذا التصميم مها 

. وحصل الباحث على النتيجة كما ادلاجستَت نوكي يولندريادلاجستَت و  إمساعيل نينورسي
 يف اجلدول التايل :
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 ٥-٥اجلدول 
 مالحظة اخلرباء يف تصديق اإلنتاج

 

 الثاني مالحظة الخبير األول  مالحظة الخبير

 التمرينات: طريقة عرض

حيسن بادلدرس أن يضبط  -
 النص باحلركة

ال بد أن يعرض التمرينات  -
باللغة العربية وال حيتاج إىل 

 الًترتة

 التمرينات: طريقة عرض

ي بالتمرين عن ئإبد -
واستعملي  ادلفردات أوال

 مة. ئالصور ادلال
مث كوين اجلمل البسيطة  -

مناسبة بادلفردات والصور  
مبراعة القواعد النحوية 

 ادلعينة.
عرضي نصا كامال فيما  -

 بعد
اطليب الطالبات أن جينب  -

 لة عن النص ئاألس
أخَتا، اعرض التمرين عن  -

 تلخيص النص
 

 :بناء التمرينات

حيسن بادلدرس أن تطلب  -
الطالبات لشرحن القصة 

 التمرينات:بناء 

 اتبعي اخلطوات السابقة -
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 فقرة ففقرة
وينبغي للمدرس أن يطلب  -

الطالبات ليقدمن السؤال 
 للزميالت يف كل فقرة

 

 : االقتراحات

حيسن بالباحث أن يبتعد  -
عن استعمال اللغة 
اإلندونيسة يف عرض 

 التمرينات
يشرح ينبغي للمدرس أن  -

 باللغة العربية موجزا واضحا
وبعد أن يالحظ اخلبَتان اإلنتاج، وجد الباحث اإلقًتاحات اذلامة لتحسُت اإلنتاج 

 .  وجذابة ةجيد وسيلةكون تفيما بعد حىت 

 تحسين اإلنتاج  -5

احلصول ادلرحلة األوىل بعد ادلناقشة و  يف ىذه اخلطوة، يصلح الباحث اإلنتاج يف
فقام الباحث اإلصالح بتبديل صيغة السؤال عن القواعد  .اخلبَتينعلى اإلقًتاحات من 

 إىل صيغة السؤال الذي يًتكز على فهم القراءة. ويزيد الباحث الصور يف بعض السؤال
 كما يف الصور التالية :

 ٦-٥اجلدول 

 اجلدول يف اإلنتاج ادلطور قبل التحسُت وبعد التحسُت
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 قبل التحسين وبعد التحسين

  

  

  

قوم بتجريبة يد أن على فعالية استخدام اإلنتاج لدى الطالبات بع حصل الباحث
بتحسينو حىت  ض االقًتاحات يف التمرينات. فقام الباحثاإلنتاج بعاإلنتاج. وينشأ من 

 يكون اإلنتاج خاليا من األخطاء. 

 ويبُت الباحث يف الصور التالية:
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 تجريبة تطبيق اإلنتاج -6

إصالح األخطاء يف التمرينات، يقوم  الباحث بتحسُت اإلنتاج يفقوم يبعد أن 
يف  مبعهد ادلنجي أتشية اجلنوبيةبتجريبة تطبيق اإلنتاج ادلصحح يف رلموعة كبَتة  الباحث

 الفصل األول.

وىذه التجريبة ذلا غرض أساسي فهو البحث عن النقص أو اخلطأ الذي ديكن  
جيد الباحث أي النقص واألخطاء يف اإلنتاج بعد إبرازه وظهوره يف اإلنتاج، ولكن ال 
 مال، وال حيتاج إىل التحسُت بعد.التجريبة. وذلذا صار اإلنتاج إنتاجا كا

وقام جتريبة اإلنتاج بادلدرسة الثانوية يف الفصل األول مبعهد ادلنار.  جرى الباحث
النظرية عتمد ىذه يباالختبار القبلي والبعدي يف ىذا الفصل كاجملموعة التجريبة.  الباحث

على سوغييونو، أن الباحث خيتار إجراء البحث حسب ما تريد، فيختار الباحث 
اجملموعة الواحدة مبقارنة االختبار القبلي  يفقوم بالتجريبة األسلوب من النظرية كما ي

 بالتجريبة. قام الباحث والبعدي.

م ادلطالعة قبل عليف ت التجريبة باالختبار القبلي دلعرفة قدرهتم وبدأ الباحث
 powerوسيلة  يقوم الباحثاستخدام الكتاب ادلطور، وتكون ىذه النتيجة ضابطة. مث 

point interaktif   .قوم باالختبار البعدي. وأخَتا ي 

 : اجلدول التايل يفتوضيحا عن عملية التعليم  لباحثا عرض

 4-5الجدول 
 إجراء التعليم

 : اللغة العربية   ادلادة
 األول :   الفصل

 الساعة:    ادلوضوع
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 قئدقا ٣ x ٥٦:  ختصيص األوقات

 أنشطة الطالبات سأنشطة المدرّ  

الفصل  يدخل ادلدرس -٢ مقدمة
 السالم لقيوي

األىداؼ  يشرح ادلدرس -٣
 powerوسيلة  التعليمية

point interaktif   

 ترد الطالبات السالم -٢
تستمع الطالبات إىل  -٣

 شرح ادلدرس

األنشطة 
 التعليمية

الطالبات  ادلدرس أمري -٢
بادلوضوع  نأن هتتم
 والصورة 

الطالبات  يأمر ادلدرس -٣
ادلفردات  أن تكتنب

واجلمل منها مناسبة 
 بالصورة 

النص قراءة  يقرأ ادلدرس -٤
 واضحا وصوتا مرتفعة

 
الطالبات  يسأل ادلدرس -٥

أن يذكر عن ادلفردات 
 واجلمل الصعبة فهمها

هتتم الطالبات بادلوضوع  -٢
 والصورة 

 
تكتب الطالبات  -٣

فردات واجلمل منها دلا
 مناسبة بالصورة 
 

تسمع الطالبات اىل  -٤
استماعا  قراءة ادلدرس

 جيدا
الطالبات تذكر  -٥

ادلفردات واجلمل 
 فهمها الصعبة
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ادلادة اليت  درسشرح ادلي -٦
 جيدا نمل يفهم

يسأل ادلدرس بعض  -٧
قرأ النص الطالبات أي ي

 أمام الفصل
طلب ادلدرس ي -٨

 الطالبات أن جينب
   التمرينات 

هتتم الطالبات إىل شرح  -٦
 اىتماما جيدا ادلدرس

تقرأ بعض الطالبات  -٧
 النص أمام الفصل

 
جتيب الطالبات  -٨

 الكتاب يفالتمرينات 

بتلخيص  ادلدرس قومي -٢ االختتام
 ادلادة

الدراسة  خيتم ادلدرس -٣
 بقراءة الدعاء

السالم  ادلدرس لقيي -٤
 رج من الفصلوخي

مبا خلصت  هتتم الطالبات -٢
 ادلدرس

 
تقرأ الطالبات الدعاء  -٣

 رتاعة
 ترد الطالبات التحية -٤

 : اجلدول التايل يفج من االختبار القبلي والبعدي كما ئالنتا وحصل الباحث

 4-6الجدول 
 االختبار القبلي والبعدي فيئج الطالبات نتا

االختبار  اسم الطالبات الرقم
 القبلي

االختبار 
 البعدي
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 ٩١ ٧١ ٢الطالبة  1

 ٨٦ ٧٦ ٣الطالبة  2

 ٩١ ٧٦ ٤الطالبة   3

 ٨١ ٦٦ ٥الطالبة  4

 ١٪ ٨١ ٦الطالبة  5

 ٨١ ٦٦ ٧الطالبة  6

 ١٪ ٨١ ٨الطالبة  7

 ٩١ ٧٦ ٩الطالبة  8

 ٩٦ ٧١ ٪الطالبة  9

 ٩١ ٧١ ٢١الطالبة  11

 ٨١ ٦١ ٢٢الطالبة  11
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 ١٪ ٧٦ ٢٣الطالبة  12

 ٩٦ ٧١ ٢٤الطالبة  13

 ٩١ ٧١ ٢٥الطالبة  14

 ٩١ ٧١ ٢٦الطالبة  15

 ٩٦ ٧١ ٢٧الطالبة  16

 ٩١ ٧١ ٢٨الطالبة  17

 ٩٦ ٧١ ٢٩الطالبة  18

 ٩١ ٧١ ٪٢الطالبة  19

 ٩١ ٧١ ٣١الطالبة  21

 ٩٦ ٧١ ٣٢الطالبة  21

 ١٪ ٨١ ٣٣الطالبة  22
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 ٩١ ٧١ ٣٤الطالبة  23

 ١٪ ٨١ ٣٥الطالبة  24

 ٩٦ ٧١ ٣٦الطالبة  25

" SPSS Statistic 17 ىذه البيانات باستعمال الربامج " مث شرح الباحث 
 . T-testواستخدام أداة التحليل بػػػػػ 

باستعمال  (Normalitas Data)بالبيانات الطبيعية  قوم الباحثي، T-testقبل إجراء  
. والفرض يف بيانات اختبار احلالة الطبيعية على (Uji Normalitas)اختبار احلالة الطبيعية 

  :االختبار القبلي والبعدي كما يلي

فالتوزيع البيانات توزيع  ١٦،١ >(.Sign)إذا كانت درجة مستوى الداللة  -٢
 عادي.

فالتوزيع البيانات غَت   ١٦،١ <(.Sign)إذا كانت درجة مستوى الداللة  -٣
 توزيع عادي.

 4-7الجدول 
 (Test of Normalityاختبار الحالة الطبيعية )

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 
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pretest .161 25 .200
*
 .936 25 .449 

posttest .167 25 .200
*
 .877 25 .081 

a. Lilliefors Significance Correction 

*. This is a lower bound of the true significance. 

 

 
على أن حتصيل االختبار القبلي باستعمال اختبار العمل  اجلدوليدل ىذا 

 ٥٦٨،١>١٦،١وحتصيل االختبار البعدي  ١،٪٥٥<١٦،١ (.Sign)مبستوى الداللة 
 فتشَت تلك النتيجة إىل أن البيانات يتم توزيعها بشكل طبيعي. 
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جلدول التايل يبُت (، واUji Homogenitasباالختبار ادلتجانس ) يقوم الباحثوكذا 
 و:عن

 4-8الجدول 
 نتيجة االختبار المتجانس
Test of Homogeneity of Variances 

Levene 

Statistic df1 df2 Sig. 

.174 1 50 .681 

يدل على أن حتصيل االختبار ادلتجانس مبستوى الداللة  ٥-٨ومن اجلدول 
(Sig.) فتشَت تلك النتيجة إىل أن البيانات متجانسة، وديكن إجراء ٧٩٢،١>١،١٦ 

 .(Uji T) ت-اختبارات

ختبارات الالبد أن حتلل ا   power point interaktifوسيلة دلعرفة فعالية استخدام  
 نتيجة ادلعدلة من االختبار القبلي واالختبار البعدي، ويبُت اجلدول اآليت:النظر إىل الب

  4-9 الجدول

 نتيجة الدراسة بعد االختبار القبلي واالختبار البعدي
Paired Samples Statistics 

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 Pretest 60.83 25 6.337 1.829 

Posttest 80.00 25 7.687 2.219 
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 ٩٤،٧١ىي  ينتيجة ادلعدلة من االختبار القبلاجلدول يدل على أن ال ىذا ومن
 ٩١،١١ونتيجة ادلعدلة من االختبار البعدي ىي 

  power point interaktifوسيلة واخلطوة التالية ىي نظر إىل فعالية استخدام 

 وحتصيلو كما بُت اجلدول اآليت: Test-باستعمال ت

  4-11الجدول 

 (T-test)تحصيل االختارات ت  

Paired Samples Test 

 
Paired Differences 

T df 

Sig. (2-

tailed) Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 1 pretest - 

posttest 

-19.167 3.589 1.036 -21.447 -16.887 -18.501 11 .000 

وىذا  ١،١١<  ١،١٦(.Sig)نتيجة مستوى الداللة  يدل ىذا اجلدول على أن
مردود. أي أن استخدام  (Ho)مقبول والفرض الصفري  (Ha)يدل على أن الفرض البديل 

 يكون فعاال لًتقية نتيجة الطالبات يف تعلم اللغة العربية.   power point interaktifوسيلة 

 يةئالمنتاجات النها -7

خبطوة جتريبة  ى الباحثواكتفية. ئاخلطوة األخَتة ذلذا البحث ىي ادلنتاجات النها
هبذه اخلطوة  قد كمل خاليا من األخطاء. ال يقوم الباحثاج تطبيق اإلنتاج، ألن اإلنت

 احلدود أموالو. 
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 المناقشة - ج

 Research and Developmentأن ىذا البحث يسمى بػػػػػػػػػ  Sugyonoعّرؼ 

(R&D)  ،هبذا البحث لًتقية فهم الطالبات يف  فقام الباحثأو البحث العلمي والتطوير
 powerوسيلة بتطوير  ، وجيري الباحث  power point interaktifبوسيلة تعلم ادلطالعة 

point interaktif    الطالبات: حتليل احلاجات وادلشكالت لدى على اخلطوات التاليةعلى 
، ورتع البيانات، وتصميم اإلنتاج، وتصديق اإلنتاج من اخلرباء يف رلال مهارة الكالم يف

  ، وادلنتاجات النهائية.اإلنتاجوحتسُت اإلنتاج، وجتريبة تطبيق التعليم والتعلم، 

اإلنتاج يف اجملموعة احملدودة  بتجريب ية اإلنتاج، قام الباحثفعالعلى تعريف لول
. وقام مبعهد ادلنجي أتشية اجلنوبية يف الفصل األول "ج" بادلرحلة الثانويةوىي طالبات 

باالختبار القبلي والبعدي، حيث أن نتائج االختبار القبلي تكون نتيجة  الباحث
ن نتيجة للمجموعة التجربية. وحصل للمجموعة الضابطة، ونتائج االختبار البعدي تكو 

أداة التحليل بػػػػػػػػػػ  مواستخد”SPSS Statistic 17“على النتيجة باستعمال الربامج  الباحث
دل على أن فهي ت  ١،١٦< (.Sig)إذا كانت نتيجة مستوى الداللة  حيث Test. -ت

مقبول. وإذا كانت نتيجة مستوى  (Ha)مردود والفرض البديل  (Ho)الفرض الصفري 
مقبول والفرض البديل  (Ho)دل على أن الفرض الصفري فهي ت ١،١٦> (.Sig)الداللة 

(Ha) .مردود 

أن نتيجة مستوى  ٢١-٥يف اجلدول  T-Testبواسطة حتصيل  وحصل الباحث
مردود  (Ho)الفرض الصفري وىذا يدل على أن  ١،١١< ١،١٦وىو  (.Sig)الداللة 

يكون فعاال    power point interaktifوسيلة قبول أي أن استعمال م (Ha)والفرض البديل 
 لًتقية فهم الطالبات يف تعلم اللغة العربية.
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 الخاتمة

 

يف قدم يت وربليلها. و ما يتعلق بعرض البيانا الفصل الرابعوقد حبث الباحث يف 
 كما يلي: اب النتائج واالقرتاحاتىذا الب

 ئج اتنال - أ

على اخلطوات على    power point interaktifوسيلة بتطوير  جيري الباحث -1
، ومجع مهارة الكالميف : ربليل احلاجات وادلشكالت لدى الطالبات التالية

البيانات، وتصميم اإلنتاج، وتصديق اإلنتاج من اخلرباء يف رلال التعليم 
 والتعلم، وربسني اإلنتاج، وذبريبة تطبيق اإلنتاج، وادلنتاجات النهائية.

لرتقية قدرة الطالبات على فعاال  Power Point Interaktifوسيلة استخدام إن  -2
 اعتمادا على ماحصل الباحث .دبعهد ادلنجي أتشية اجلنوبية مهارة الكالم

 (.Sig)أن نتيجة مستوى الداللة  11-4يف اجلدول  T-Testبواسطة ربصيل 

مردود  (Ho)الفرض الصفري وىذا يدل على أن  1،11< 1،15وىو 
 قبولم (Ha)والفرض البديل 

 االقتراحات - ب
 يلي:كما قرتاحات  االبعض قدم الباحث يىذه الرسالة تأليف  قبل إنتهاء

 Power Pointوسيلة ينبغي للمدرس أن يطور ادلواد التعليمية باستخدام  -1

Interaktif لرتقية قدرة الطالبات على مهارة الكالم. 
ىذا البحث مرجعا من مراجع البحث والتطوير للباحثني اآلخرين  نليكو  -2

  حىت يكون البحث مفيدا يف رلال التعليم والتعلم
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 المراجع

 المراجع العربية - أ

 .ادلعارف القاىرة: دار، مقاييس اللغة، الطبعة الثانية ،دون السنة ،ابن فارس

، القاىرة: دار الوسائل التعليمية والمناهج، 1979 وجابر، أمحد خريى وزلمد كاظم
 .اذلضة العربية

الطبعة المهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تدريسها، ، 1431أمحد فؤاد عليان، 
 .رياض: دار السالم، األولى

رياض: دار  ،اللغوية ماهيتها وطرائق تنميتها المهارات ،2111، أمحد فؤاد عليان
 .ادلسلم

 .دار السالم :بندا أتشيو ،محاضراة في علم اللغة، 2116 ،خباري مسلم

تطوير منهج تعليم و تقويم اللغة العربية للناطقين بغيرها، ، 2115ترميذي نينورسي، 
 .دار السالمبند أتشيو: 

 .العلم ادلالينيبريات: دار  معجم اللغوي عصرى،، 1981جريان مسعود، 

دون  خصائص العربية وطرائق تدريسها، ،دون سنة الدكتور نايف زلور معروف،
 .مكان: طبعة مزيدة ومنقحة

تعليم العربية والدين بين العلم ، 211رشدى أمحد طعيمة ود وزلمد السيد مناع، 
 .القاىرة: دار الفكرالعرىب األولى،والفن، الطبعة 
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، تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها مناهجه وأسالبيه، 1989 رشدي أمحد طعيمة،
 .مصر: منشورات اإلسالمية للرتبوية والعلوم والثقافة

، تعليم اللغة الحية وتعليمها بين نظرية والتطبيق ،دون السنة صالح ىبد احمليد العريب،
  .لبنان بريوت: مكتبة

التعليم )الماهية واألساس ةالتطبيقات تكنولوجيا  ،2111 عبد الرمحن كدوك،
 .الرياض: دار ادلفرادت للنشر والتوضيع، العملية(، الطبعة األولى

طرائق تدريس اللغة العربية للناطقين بلغات  ،2112 عبد العزيز بن إبراىيم العصيلي،
 .ميةة اإلمام زلمد بن سعود اإلسالجامعأخرى، 

 الموجة الفنى لمدرس اللغة العربية، الطبعة العاشرة،، 1119عبد العليم إبراىيم، 
 .القاىرة: دار ادلعارف

المرجع في تعليم اللغة العربية ، 2113، فتح علي يونس وزلمد عبد الرؤوف
 .، )قاىرة: مكتبة وىبةلألجانب من النظرية إلىالتطبيق

االسالمي، طرق التدريس الخاصة باللغة العربية والتربية ، 2111فخر الدين عامر، 
 .، القاىرة: عامل الكتبالطبعة الثانية

بند أتشيو:  ،PowerPointتطوير كتاب النحو الواضح بـــ ، 2116زلمد إسكندار، 
 .عة الرانريي اإلسالمية احلكوميةجام

جدة: مقدمة في علم اللغة التطبيقي، ، 1992زلمد خضر عريف وأنور نقشبندي، 
 .دار خضر

 .دار ادلعارف مصرالتوجيه في التدريس اللغة العربية،  ،1982زلمد على السمان، 
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، المناهج الوسائل التعليمية، دون السنة  زلمد لبيب النجيحي وزلمد منري مرسى،
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 جداولقائمة ال

التفسريمقياسعلىالدرجة:1-3اجلدول

ادلرحلةادلتوسطةعددمدّرسياللغةالعربيةيف:1-4اجلدول

ادلرحلةادلتوسطةيفعددالطلبة:2-4اجلدول

تصميماإلنتاجيفتطويرالوسيلة:3-4اجلدول

مالحظةاخلرباءيفتصديقاإلنتاج:4-4اجلدول

طورقبلالتحسنيوبعدالتحسنياجلدوليفاإلنتاجادل:5-4اجلدول
إجراءالتعليم:6-4اجلدول

االختبارالقبليوالبعديئجالطالباتيفنتا:7-4اجلدول

(Test of Normalityاختباراحلالةالطبيعية):8-4اجلدول

 نتيجةاالختبارادلتجانس:  9-4اجلدول

 ختبارالبعدينتيجةالدراسةبعداالختبارالقبليواال:  01-4اجلدول

 (T-test)حتصيلاالختاراتت:  00-4اجلدول
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 إقرار الباحث
 

 :سفله ع أأنا الموق  
 رمحة تيسري:  الكامل االسم

 1117 مايو 11: أتشيو كربى /  وتارخيو امليالد  كانم
 1٤٠٢٠٢٠٦7:   رقم القيد

 : تعليم اللغة العربية   القسم
للحصول على أية الدرجات  تنتمي إىل تأليف والتقدمرسالة ال هأقرر أن ىذ
يفات وليس فيها التأل جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية ببندا أتشيو، األكادميية يف

د البحوث العلمية املذكورة يف إال وفقا مببادئ وإعدا واألراء اليت أعدىا اآلخرون
يقذف عليها من انتحال العقوبات فيما  قبولمستعد ل الباحثالعلمية. و  هاراجعم

 املؤلفات. 
 

 ٢٠٢1 أكتوبر 11بندا أتشيو، 
 صاحب القرار   
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LEMBAR VALIDASI UNTUK AHLI MEDIA 

Pengembangan Media Power Point Interaktif Untuk Meningkatkan Kemampuan 

Berbicara Siswi Di Ma’had Al-Munjiya 

 
A. IDENTITAS AHLI 

Nama : 

Instansi : 

Tanggal : 

 
B. TUJUAN 

Lembar validasi ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dari Ibu/ Bapak sebagai 

ahli media mengenai kelayakan penggunaan media pembelajaran Bahasa Arab berbentuk 

multimedia interaktif menggunakan Media Power Point Interaktif. Adapun sasaran media 

ini adalah kemampuan mendengar siswa Madrasah Tsanawiyah kelas VIII dengan pokok 

pembahasan  profesi  ( ةنهملا ).  Pendapat,  penilaian,  saran  dan  kritik  dari  Ibu/  Bapak  akan 

sangat bermanfaat untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas media pembelajaran 

ini.  

 
C. PETUNJUK PENGISIAN ANGKET 

1. Ibu/ Bapak dimohon memberikan penilaian pada setiap pernyataan dalam lembar 

validasi dengan memberikan tanda check (√) pada kolom yang tersedia. 

Keterangan: 

SS = Sangat Setuju 

S = Setuju 

TS = Tidak Setuju 

STS = Sangat Tidak Setuju 

2. Komentar dan saran Ibu/ Bapak dapat dituliskan pada kolom yang telah disediakan 

 
D. TABEL PENILAIAN 

No Pernyataan 
Penilaian 

SS S TS STS 

ASPEK PENGGUNAAN MEDIA 

1 Aplikasi mudah dijalankan     

2 Dilengkapi petunjuk penggunaan aplikasi     

3 Pengoperasian sesuai petunjuk     

4 Petunjuk penggunaan mudah dipahami     

TAMPILAN AWAL MEDIA 

5 Efek suara yang digunakan menarik     

6 Tampilan awal menarik     

7 Pemilihan warna sudah tepat     

8 Animasi yang digunakan menarik     

9 Animasi tidak mengganggu     

10 Bentuk huruf mudah dibaca     

11 Ukuran huruf sudah tepat     



12 Tombol berfungsi dengan baik     

TAMPILAN KESELURUHAN MEDIA 

13 Naskah, gambar, ilustrasi mudah dimengerti     

14 Materi diurutkan sistematis     

15 Bentuk huruf mudah dibaca     

16 Ukuran huruf sudah tepat     

17 Tombol berfungsi dengan baik     

18 Penyajian gambar yang baik dan jelas     

19 Pemilihan background sesuai     

20 Penggunaan kombinasi warna     

21 Penyajian ilustrasi menarik     

 

E. KEBENARAN MEDIA 

Petunjuk: 

1. Jika terdapat kesalahan atau kekurangan pada media tersebut, mohon dituliskan jenis 

kesalahan atau kekurangan pada kolom (a) 

2. Kemudian mohon berikan saran perbaikan pada kolom (b) 

No. Jenis Kesalahan (a) Saran Perbaikan (b) 

   

 
F. KOMENTAR DAN SARAN 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………….. 



G. KESIMPULAN 

Media ini dinyatakan *): 

1. Layak untuk diujicobakan 

2. Layak untuk diujicobakan dengan revisi sesuai saran 

3. Tidak layak untuk diujicobakan 

*) Pilih salah satu dengan melingkari kesimpulan yang sesuai 
 

 



بمعهد المنجي  لترقية قدرة الطالبات على مهارة الكالم Power Point Interaktifوسيلة  تطوير
 البحث والتطوير()أتشية الجنوبية 

 

 

 

 

 

 البحث مستخلص

ف ادلعلم مل يستخدـ الوسائل احلديثة ادلناسبة، ولكن يقتصر على استخداـ الكتاب ادلقرر والطريقة اإللقائية كا
فحسب. فأراد الباحث أف يركز حبثو على االستكشاؼ عن ادلشكالت ادلواجهة يف الفصل الثاين بادلدرسة الثانوية 

لة وطريقة التعليم ادلناسبة غرضا لًتقية وتطوير قدرة دبعهد ادلنجي. فتحتاج الطالبات إىل أمس احلاجة إىل الوسي
لًتقية  Power Point Interaktif . ومن مث يريد الباحث أف يبحث عن "تطوير وسيلةكالـالالطالبات على مهارة 

 عرضها اليت األىداؼ ومن ."البحث والتطوير()قدرة الطالبات على مهارة الكالـ دبعهد ادلنجي أتشية اجلنوبية 
يف تعليم مهارة الكالـ  Power Point Interaktifكيفية تطوير وسيلة التعرؼ على   ىي الرسالة ىذه كتابة يف الباحث

. البحث والتطويرمنهج وأما منهج البحث ىو  .على مهارة الكالـ Power Point Interaktifوفعالية تطوير وسيلة 
 طالبات ٣٠٢اجملتمع يف ىذا البحث واإلختبار القبلي والبعدي. و وأدوات جلمع البيانات ىي ادلالحظة ادلباشرة 

وسيلة جيري الباحث بتطوير ىي . ونتائج البحث دبعهد ادلنجي أتشية اجلنوبية طالبة ٣2والعينة يأخذىا الباحث 
Power Point Interaktif    الكالـمهارة يف اخلطوات التالية: ربليل احلاجات وادلشكالت لدى الطالبات على ،

وصبع البيانات، وتصميم اإلنتاج، وتصديق اإلنتاج من اخلرباء يف رلاؿ التعليم والتعلم، وربسُت اإلنتاج، وذبريبة 
فعاال لًتقية قدرة الطالبات على  Power Point Interaktifإف استخداـ وسيلة و  تطبيق اإلنتاج، وادلنتاجات النهائية.

-4يف اجلدوؿ  T-Testنوبية. اعتمادا على ماحصل الباحث بواسطة ربصيل مهارة الكالـ دبعهد ادلنجي أتشية اجل
مردود  (Ho)وىذا يدؿ على أف الفرض الصفري  ٠،٠٠< ٠،٠2وىو  (.Sig)أف نتيجة مستوى الداللة  0٠

 مقبوؿ (Ha)والفرض البديل 
 مهارة الكالـ. ،Power Point Interaktifوسيلة ، تطوير :كلمات الرئيسيةال

Abstract 

The teacher does not use suitable Modern Media, but only uses reference books and only uses 

the lecture method. So the researcher wants to focus his research on solving the problems 

faced in MTS Almunjiya Class 2. Students need media and teaching methods that are suitable 

بقسم تعليم اللغة العربية، كلية التربية وتأهيل المعلمين،  طالب :رحمة تيسير
 ةأتشي ابند –ي اإلسالمية الحكومية جامعة الرانير 

           Dr. Syahminan, M.Ag      Salma Hayati, M.Ed                Rahmat Taisir 



for the purpose of improving and developing students' abilities in speaking skills at the Al-

Munjiya Islamic Boarding School, South Aceh (R & D). And among the research objectives 

in writing this thesis is to find out how to develop interactive power point media in teaching 

speaking skills and to determine the effectiveness of developing interactive power point 

media in speaking skills. And the research method is the Research & Development method. 

And instruments in data collection are observation, Pre Test and Post Test. And as for the 

population in this study were 203 students and the sample was 25 students at the Al-Munjiya 

Islamic boarding school in South Aceh. And as for the results of the research, the researcher 

developed interactive power point media with the following steps: Solving the needs and 

problems faced by students in speaking skills, collecting data, designing works, validating 

works of faced experts, improving works, experimenting with application of works, final 

works. And the use of interactive power point media is effective in improving the speaking 

skills of students of the Al-Munjiya Islamic boarding school in South Aceh. Based on the 

results achieved by the researcher that the T-Test in table 4-10 shows that the sig value is 

0.05> 0.00, and this indicates that the Zero Hypothesis (Ho) is rejected and the Alternative 

Hypothesis is accepted.  

 

Keywords: Development, alternative power point media, speaking skills 

 

Abstrak 

Guru tidak menggunakan Media Modern yang cocok, melainkan hanya menggunakan buku 

acuan dan hanya menggunakan metode ceramah. Maka Peneliti berkeinginan untuk 

menfokuskan penelitiaannya untuk memecahkan masalah yang dihadapi pada MTS 

Almunjiya Kelas 2. Sepatutnya siswa membutuhkan media dan metode pengajaran yang 

cocok dengan tujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan siswa pada 

keterampilan berbicara di Pesantren Al-Munjiya Aceh Selatan (R & D). Dan diantara tujuan 

peneliti dalam penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengembangan 

media power point interaktif dalam pengajaran keterampilan berbicara dan untuk mengetahui 

keefektifan pengembangan media power point interaktif dalam keterampilan berbicara. Dan 

adapun metode penelitiannya adalah metode Reseacrh & Development. Dan Instrumen dalam 

pengumpulan data adalah observasi, Pre Tes dan Post Tes. Dan adapun Populasi dalam 

penelitian ini berjumlah 203 siswa dan sampelnya adalah 25 siswa di pesantren Al-Munjiya 

Aceh Selatan. Dan adapun hasil penelitiannya adalah Peneliti mengembangkan media power 

point interaktif dengan beberapa langkah berikut Memecahkan kebutuhan dan masalah yang 

dihadapi siswa dalam keterampilan berbicara, pengumpulan data, mendesain karya, validasi 

karya dari para ahli, perbaikan karya, percobaan penerapan karya, dan karya akhir. Adapun 

penggunaan media power point interaktif adalah efektif dalam meningkatkan kemampuan 

keterampilan berbicara siswa pesantren Al-Munjiya Aceh selatan. Berdasarkan hasil yang 

dicapai oleh peneliti bahwa T-Test pada tabel 4-10 bahwa nilai sig 0,05 > 0.00, dan ini 

menunjukkan bahwa Hipotesa Nol (Ho) ditolak dan Hipotesa Alternatif diterima.  

 

Kata Kunci: Pengembangan, Media power point alternatif, keterampilan berbicara 

 

 



 مشكلة البحث

كل أضلاء العامل وقد استخدمها أكثر من مائتُت ماليُت   يفاللغة العربية ىي اللغة ادلشهورة 
كل أضلاء العامل. اللغة العربية تكوف رمسية للدولة تستخدمها أكثر من عشرة الدوؿ النامية   يفإنسانا 

كل أضلاء   يفوجودىا وتطورىا عًتؼ العامل حىت تكوف اللغة العربية ااّلف ىي إحدى اللغات اليت ا يف
يف احلقيقة أف ولكن  ،للناطقُت هبا فحسب تطورىا، اللغة العربية ال يتعلمها العربيوف أو يفالعامل. 

 موهنا وحيتاجوف إىل اللغة العربية.ا ويفههن أو لغَت الناطقُت هبا يتعلمو األعجميُت
لزماف والعصور. وىي لغة أجنبية من أىم اللغات اليت عرفها الناس على مر ا إف اللغة العربية

و الكالـ والقراءة والكتابة. : االستماع ندونسي. واللغة العربية ذلا أربع مهارات وىيعند اجملتمع اإل
من ويف تعليم اللغة العربية  الثانية يف اللغة العربية بعد مهارة االستماع. الكالـ ىي ادلهارة مهارةو 
 بة سيطرة جيدة منها مهارة الكالـ.هارات اليت جيب أف يسيطرىا الطلادل

يعترب الكالـ العنصر  1اللغة يف صورة شلارسة فردية منطوقة على أى مستوى. أما الكالـ فهو
الثاين من عناصر االتصاؿ اللغوي األربعة بعد االستماع. وىو: ترجػمة اللساف عما تعلمو اإلنساف 

ت كالما؛ عن طريق االستماع والقراءة والكتابة، وىو من العالمات ادلميزة لإلنساف، فليس كل صو 
لى بعض احلروؼ. كما أف اإلفادة اإلفادة، واللفظ ىو: الصوت ادلشتمل عألف الكالـ ىو: اللفظ و 

ىي: ما دلت على معٌت من ادلعاين، على األقل يف ذىن ادلتكلم، صحيح أف ىناؾ أصواتا تصدر عن 
بعض احليوانات والطيور ربمل بعض الدالالت يف بعض ادلواقف اليت يستدؿ بػها على احلاجات 

 ٣يلة، ومرتبطة دبواقف مػحدودة.)البيولوجية( ذلذا احليواف، وقد تفهم معاين أخرى، ولكنها قل
ىي إحدى الدروس يف اللغة العربية  بادلدارس اإلسالمية بإندونيسيا،  مادة مهارة الكالـإف 

وكاف تعليم اللغة العربية ال يكوف كامال إال بتعليم كل نواحي اللغة من ضلوىا وصرفها وغَتمها من 
ًتقية قدرة الطلبة يف مهارة الكالـ على التكلم باللغة العلـو العربية، أو ادلهارات اللغوية منها احلوار ل

لتلفظ ع  واالستمااين على درلطلبة قاف اىي ليكواؼ، وىدألو ـ لكالرة امهاإف تدريس  3العربية.

______________ 
 0ـ(، ص. ٣٠02)دار السالـ بندا أتشيو، محاضرة في علم اللغة، خباري مسلم،  0

 -ىػ 04٢0التوضيع، )رياض: دار ادلسلم للنشر و المهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تنميتها، أضبد فؤاد علياف،  ٣
 26ـ(، ص. ٣٠0٠

 001ادلعارؼ،  بدوف السنة(،  ص.  الطبعة الثانية، )القاىرة: دار، مقاييس اللغة، ابن فارس 2



للمدرس أف يعرؼ  ىبغينوللحصوؿ على األىداؼ منها لعربية.التكلم باللغة اعلى ا حىت يستطيعو
هنا تسهل الطلبة يف إيث ح اسبةالوسائل التعليمية ادلن خدـأف يستادلتنوعة، منها  ساليب التعليميةاأل

 ارتفاع قدرة كالمهم. 
اللغة اليت تدرس فيها الطلبة مادة  إف معهد ادلنجي أحد ادلعاىد العصرية يف أتشية اجلنوبية

فيها.   أف حيفظوا بعض ادلفردات ويتعلموا علم النحو ويتكلموا باللغة العربية بةلطللالعربية. وينبغي 
 فصيحا. كما ىذه العملية هتدؼ إىل أف يكوف الطلبة قادرين على مهارة كالـ اللغة العربية صحيحا

 ف جيد مشكالتألك ادلعهد س اللغة العربية بذرّ مدمع أحد  وكاف الباحث بعد قياـ دبقابلة
لديهم صعبة يف و باللغة العربية.  واثف يتحدأاليستطيعوف  ةف بعض الطلبإدثة. ايف تعلم احملالطلبة 
ويف  4يف أيّامهم. ارسوىاقليال حىت الدي ساليبها وكائنة اللغة إالأاجلمل العربية واليفهموف  تكوين
 نوهارة الكالـ، وأهنم مل يكو مقلة تفّوؽ الطلبة على  ادلنجي أف يف تعلم اللغة العرابية دبعهد، الواقع

معاين الكلمات وقلة على ة فهم الطلبة وىذا بسبب قل العربية، باللغة ةجيد زلادثة قادرين على
قلة إذا،  باللغة العربية يف أيامهم بادلعهد. على تطبيق احملادثة مع أهنم جيب يةشلارسة يف كالمهم اليوم

وفهم ادلفردات مهم يف ترقية   عربية،عصب الطالبة يف نطق اللغة التادلفردات  معاينالتفوؽ على 
 ألف الكلمة عنصر من عناصر اللغة وىي وسيلة من وسائل الكالـ ادلهمة. كالمهم

الكتاب  احلديثة ادلناسبة، ولكن يقتصر على استخداـالوسائل  ـمل يستخد ادلعلم باإلضافة إىل أف
 ادلشكالت و على االستكشاؼ عنحبثأف يركز الباحث فأراد  ادلقرر والطريقة اإللقائية فحسب.

 أمس احلاجة إىل إىل الطالبات حتاجفت 2.ادلنجي دبعهد ثانويةدرسة البادليف الفصل الثاين  ادلواجهة
مهم. ومن مث يريد على مهارة كال الطالباتدرة قلًتقية وتطوير  غرضا الوسيلة وطريقة التعليم ادلناسبة

لًتقية قدرة الطالبات على مهارة  Power Point Interaktifتطوير وسيلة " الباحث أف يبحث عن
 ".البحث والتطوير()الكالـ دبعهد ادلنجي أتشية اجلنوبية 

   (Power Point Interaktif) برنامج العروض التقديمة التفاعلية تعريف
العروض التقددية ىو إحدى من التتطبيقات ويستخدامها الناس يف عرض ادلواد  برنامج

برنامج العروض التقددية من الربرليات احلسوبية اليت  2التعليمية أو تقاريره أو عملو أوحالو.
______________ 

 ادلنجي أتشية اجلنوبية د(، معه0٠/0٠/٣٠02)دلدرسا للغة العربية األستاذ زلمد ينوس اادلقابلة بُت  4

 لطلبة يف الفصل األوؿ دبعهد ادلنجيادلقابلة مع ا 5
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سبكن إفادة منها كوسيلة تعليمية يف تعليم اللغة العربية. وقد أصبح للحاسوب دور متعاظم يف 
ثة، وليس من البالغة يف شيئ إذا قلنا إف احلاسوب من أىم العالمات اليت سبييز حياتنا احلدي

عصرنا ىذا بُت العصور، فقد فرض نفسو يف صبيع ادليادين يف إدارة ادلصانع وادلرافق احلكومية 
وقي توجيو اجليوش وحركة األقمار الصناعية ويف ادلصارؼ وضبط حركة ادلرور واألمن 

كاتب وتصميم ادلباين وإعداد الدراسات وازباذ القرارت. وىذه األمثلة واحلسابات وإدارة ادل
قليلة لتطبيقات احلاسوب. ومن ىنا يصدؽ القوؿ بأف احلاسوب غدا جزء أصيال من حياتنا، 

 1حبيث ال ديكن اإلستغناء عنو.
“Microsoft PowerPoint merupakan program aplikasi yang digunakan untuk 

menyusun sebuah presentasi. Aplikasi ini sangat populer dan banyak digunakan karena 

membantu system kerja yang berhubungan dengan presentasi. Dengan semakin 

majunya kepentingan kerja dan cepatnya laju perkembangan teknologi informasi, 

Microsoft PowerPoint diluncurkan dengan membawa fasilitas, kemampuan, dan variasi 

baru yang lebih maju dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Dengan Microsoft 

PowerPoint anda akan dapat merancang dan membuat susunan dengan lebih cepat dan 

mudah.
8 

: الربنامج العروض التقددية ىي برنامج التطبيق الذي يستخدـ يف إعداد عرض ادلعٌت
ىي شعبية وتستخدـ على نطاؽ واسع، ويساعد على نظاـ العمل  التطبيقاتتقدديي. ىذه 

ذات الصلة إىل العرض التقدديي. مع التقدـ السريع دلصاحل العمل وتسارع وتيلرة التطورات يف 
وأطلقت بتسهيالت كثَتة والقدرة ونطرة جديدة اليت ىي أكثر  رلاؿ تكنولوجي ادلعلومات.

تطورا من اجليل السابق. بالربنامج العروض التقددية سوؼ تكوف قادرة على تصميم وجعل 
 ترتيب أكثر بسرعة وسهولة.

رائح تفاعلية مرتبة يف تعتـز تقدمي عروض شوكاف الربنامج العروض التقدديية التفاعلية  
متنوعة كالفيديو والصور ادلتحركة اليت يستطيع الطلبة بتفاعل هبا  وال حيدد ادلدرس  شكل قوائم

   .بشكل واحد
 

______________ 
، الطبعة األوىل، )اذلـر : تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها في ضوء المناهج الحديثةسلتار الطاىر حسُت،  1

 24٢(، ٣٠00الدار العادلية، 
)بند أتشيو: جامعة الرانَتي اإلسالمية احلكومية،  ،PowerPointـــ تطوير كتاب النحو الواضح بزلمد إسكندار،  6

 ٣2(. ص. ٣٠02



 تعليم مهارة الكالمفي  Power Point Interaktifخطوات استخدام 
على ادلدرسُت أف خيطو اخلطوة األوىل قبل تصميم عملية العرض أو تقدمي وىي ربديد ىدؼ 

صيل ادلعلومات. وأف خيطو إىل تكوين خالصة ادلواد ادلراد عرضها. وتًتكب العرض أمامهم ووسيلة لتو 
ىذه اخلالصة من ادلقالة عن ادلواد وتصبح الصورة موجزة من تصميم عملية العرض السابق. ويكتب 
يف ىذه خالصة النص )ادلادة(، وادلالحق كالصورة والفنوف القصصية، واألفالـ، والصوت. واخلطوة 

ع تصميم العرض على مزلقة العرض من باور بوينت. ويف ىذه اخلطوة يقـو ادلدرس التالية ىي وض
بتنظيم خط ادلزلقة، وشكلو، وخلفيتو. واخلطوة التالية ىي تزويد جهاز متعدد الوسائل إىل التصميم. 
ومن األحساف، قبل البدء يف عملية العرض أف يقـو ادلدرس بادلراجعة حىت مل توجد األخطاء الكثَتة 

 2ُت العرض.ح
 0٠وأما خطوة تصميم العرض فهي كما يأيت:

 ووسائل العرض. ،عرؼ الدارسُت ،حدد اذلدؼ -0
 خالصة التقدمي -٣
 واخللفية وغَتىا. ،تصميم التقدمي: زيادة اخلط -٢
 والنص. ،وادلزلقة ،واالنتقاؿ ،واألفالـ ،والصور ادلتحركة ،زيادة الصوت والصورة )الصوت -4
 ادلراجعة واإلصالح -2
 لعرض التقددييتقدمي ا -2

 مزايا استخدام برنامج العروض التقديمة في التعليم
كما أنو من ادلعلـو أف الوسائل التعليمية ذلا مزاياىا وعيوباىا أثناء استعماذلا يف عملية 

 00:تعليم اللغة العربية وتعلمها، ومن مزايا استعماؿ احلاسوب ديكن توضيحها فيما يلي
 من الطالب. زيادة على قدرة األطفاؿ دلعرفة -
 تسهيل الطالب يف فهم ادلواد الدراسية. -
 ال حيتاج ادلدرس إىل الشرح ادلواد التعليمية مكررا. -

______________ 
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 Istori, Trik Desain Presentasi dengan Microsoft Powerpoint 2003, (Jakarta: PT Exel Media 

Komputindo, 2005), hlm. 25-26.  
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 Rusman, Pembelajaran Berbasis Teknologi ..., hlm. 302. 
)ادلاىية واألساس ةالتطبيقات العملية(، الطبعة األوىل، )الرياض: دار ادلفرادت  تكنولوجيا التعليمعبد الرضبن كدوؾ،  00

  021(، ص. ٣٠٠للنشر والتوضيع،



 يستطيع لتكثَت العروض التقددية حسب احلاجة، وديكن استخدامها مرارا وتكرارا. -
 .12تقدديها جزاب ألف فيو األلواف وصورة ادلتحركة -
 بُت الطلبة واحلاسوب. يستطيع ادلدرس من خالؿ التفاعل الذي يتم -
 يتم العرض ادلادة بأساليب سلتلفة. -

 العيوب من استخدام برنامج العروض التقديمة في التعليم 
ىل تلك ادلزايا من استعماؿ احلاسوب يف عملية تعليم اللغة وتعلمها، فلها إوباإلضافة 

 عيوب أيضا وديكن توضيحها فيما يلي:
 حوار مفتوح النهاية.اليستطيع احلاسوب مشاركة الطالب يف  -
 0٢تصعب ترصبة أنشطة التعبَت الكتايب اليت يعرب فيها ادلتعلم ذبرية عن األفكار. -
 حيتاج ادلعلم إىل وقت طويل دلعرفة كيفية تشغيل احلاسوب بفاعلية. -
 تؤثر كثَتة جلوس اإلنساين أماـ جهاز احلاسوب يف بصره. -
 ة بأساليب قددية يف تعليم اللغات.مازلت كثَتة من برامج تعليم اللغة باحلاسوب متأثر  -
 اليستطيع كثَت من ادلدارس توفَت احلواسيب لطلبتها الرتفاع أمهاهنا. -
 التعلم والتعلم يكوف سائما دوف التفاعل بُت ادلدرس وادلدرسُت. -
  Power Point.الصعوبة يف زبليص شلا قدـ على  -

 منهج البحث

يف كتابة ىذه الرسالة فهي طريقة البحث العلمي  ستخدمها الباحثيأّما طريقة البحث اليت 
وادلراد بالبحث العلمي والتطوير ىو الطريقة . (Research & Development/R&D) يوالتطوير 

والغرض من ىذا البحث إلنتاج  14ادلستخدمة للحصوؿ على إنتاج الشيء ادلعُت والتجريبة الفعلية.
 احملصوؿ ادلعُت ولديو قيمة زائدة حلّل ادلشكلة ادلوجودة يف عملية التعليم والتعلم.

______________ 
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 سبعتاج الباحث إىل عدة اخلطوات يف تصميم ىذه الطريقة، وىذه الطريقة تتكوف من حيو 
خطوات، وىي: احملتمل وادلشاكل، صبع البيانات، تصميم اإلنتاج، تصديق اإلنتاج، ربسُت اإلنتاج، 

 ذبريبة تطبيق اإلنتاج، وادلنتاجات النهائية.
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 احملتمل وادلشاكل -0
حواؿ يف ادلدرسة بدأ يف ربليل احلاجة دلعرفة األيرجي الباحث أف يقبل تصميم اإلنتاج 

 عطى الباحثيدة وربليل احلاجات، فطور األحواؿ ادلوجو يحىّت ديكن أف  طلبةوأحواؿ ال
15تصميم اإلنتاج الذي يناسب باحلاجة. كيفيةالتصوير  

 

 صبع البيانات -٣
اقعيا، فاخلطة التالية ىي صبع البيانات لتحصيل إىل ربليل احلاجات و  الباحثبعد إشارة 

إىل الطريقة  تاج الباحثحيلتحليل ادلشكلة. ويف ىذه اخلطة  احلقائق وتصميم اإلنتاج ادلعُت
 لنتائج ليحل ادلشكالت ادلوجودة.ادلعينة يف ربقيق ا

 تصميم اإلنتاج -٢
جيمع البيانات فيجدر بتصميم اإلنتاج حىّت يكوف اإلنتاج احملصوؿ  بعد قياـ الباحث

فهما عند الطلبة يف  سهولةصمم اإلنتاج بشكل رسم بياين لطقتيا. على ادلثاؿ أف ت إنتاجيا
 .كالـال

 تصديق اإلنتاج -4
______________ 
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البيانات صبع احملتمل وادلشاكل  تصميم اإلنتاج 

ربسُت اإلنتاج  تصديق اإلنتاج
0 

اإلنتاج تطبيق  ذبريبة  

 ادلنتاجات النهائية

 



بعد تصميم اإلنتاج، اخلطوة الرابعة ىي تصديق اإلنتاج األنشطة لتقومي تصميم اإلنتاج 
فتستطيع أف تستعملو بعد إحضار الرأي واالقًتاح من اخلرباء ادلؤىلُت يف رلاؿ  .ربكموأو 

 .صنعو الباحثيزايا والعيوب ذلذا اإلنتاج الذي الًتبية حىّت تتعرؼ على ادل

 ربسُت اإلنتاج -2

يوب بتصديق اإلنتاج، ويليو تقومي اخلرباء ادلؤىلُت ادلنتاج ادلصمم من ادلزايا والع القياـبعد 
اإلنتاج مناسبا بتصديق اخلرباء ادلؤىل، حىّت يقلل العيوب  صلح الباحثيادلصمم. و إلنتاج 

 والسلبيات يف اإلنتاج.  
 

 ذبريبة تطبيق اإلنتاج  -2

صبيع العيوب والنّقصاف الذي وجده الباحث يف ذبريبة  وبعد ربسُت اإلنتاج واصالح
بتجريبة تطبيق اإلنتاج للحصوؿ على النتائج وتعرؼ على فعالية ىذه  األوىل، قاـ الباحث

عتمد يلي والبعدي ذلذه اجملموعة، وىذا باإلختبار القب يف عملية التعليم. وقاـ الباحث الوسيلة
بية يف لوب من النظرية كما تقـو بالتجرياألس ختار الباحثييف كتابو ف (sugiyono)على نظرية 

 one-group pretest-posttest)ىو  الباحث يأخذ ومن تصميم التجريبةاجملموعة الواحدة، 

design) :شكلو كما يلي 
O1 X O2 

 البياف:

O1 النتائج قبل اإلختبار : 

O2  :النتائج بعد اإلختبار  

X : اإلختبار 
 ادلنتاجات النهائية -1

 الباحثقـو يالتطوير ىي ادلنتاجات النهائية و اخلطوة النهائية للبحث العلمي و 
 بادلنتاجات النهائية بعد ذبريبة اإلنتاج وربسينو.

 Power Point Interaktifتحليل البيانات عن تطوير وسيلة 
ادلنجي أتشية دبعهد  Power Point Interaktifوسيلة يف ىذا ادلبحث عن تطوير  يشرح الباحث

ها واالختبار مث حلل بادلالحظةيها يف ىذا ادلعهد البيانات اليت حصل عل . ولقد صبع الباحثاجلنوبية



 Borg dan“خلطوات اخلاصة للبحث العلمي والتطوير اليت قدمها بورغ وغاؿ على ا ها كما يقـوشوناق

Gall”  احملتمل وادلشاكل، صبع البيانات، تصميم اإلنتاج، تصديق اإلنتاج، خطوات:  سبعوىي
 النهائية.ربسُت اإلنتاج، ذبريبة تطبيق اإلنتاج، وادلنتاجات 

 :حليل البيانات يف النقاط التاليةكل ما يتعلق بت  يبُت الباحثو 

 المحتمل والمشاكل -1

ادلدرسي، ذلا دور ىاـ يف صلاح عملية التعليم كتاب وسيلة التعليم من العوامل ادلهمة غَت الإف 
ا أهن ويظهر تعلم، ألي والقابلة وادلبسطة ادلصنفة ادلنتقاة ادلعطيات من منهجيةوالتعّلم. وىي رلموعة 

 أداة اأهن كما. ادلتعلموف يستعملها اليت ادلنظمة وادلعرفة ادلختارة ادلعلومات على يشتمل الذي الوعاء
 .الطلبة لدي والدراسة الكالـ مهارة لتنمية أساسية

 ادلدرسوف يستخدـ الذي ادلدرسي الكتابفهي  التعليم وسيلة الباحث رأى شلا الظواىر فمن
 Buku Siswa Bahasa Arab Pendekatan Saintifik Kurikulum وىو ادلتوسطة ادلرحلة يف ادلنجي دبعهد

 والقواعد واحلوار ادلختلفة بالنصوص ادلتعددة ادلوضوعات عن تتكوف الكتاب ذلذا واحملتويات. 2013
 الكالـ مهارة على قدهتم ويرقي الطلبة دوافع الكتاب ىذا يدافع مل ولكن. االختبارات من وكثَت

  .وحيتاج إىل الوسيلة األخرى

وسيلة تطوير ب العربية اللغة تعلم عند الطلبة مشكالت حل دبحاولةولذلك قاـ الباحث 
Power Point Interaktif مهارة الكالـ على هتمقدر  ةوترقي لتسهيل . 

 جمع البيانات -2

اخلطوات الثانية يف البحث التطويري ىي صبع البيانات. وىو من أىم اخلطوات جلمع القوة 
 دبعهدلتطوير الكتاب ادلقرر. ويقـو الباحث جبمع البيانات يف ربليل احلاجات بادلالحظة واالختبار 

تاب . ووجد الباحث من البيانات اليت ربصل عليها أهنم يستخدموف كادلتوسطة ادلرحلة يف ادلنجي
Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013  اللغة العربية خاصة يف مهارة الكالـ كمصدر يف تعليم  .  

وال يستخدـ االسًتاتيجية اخلاصة  مهارة الكالـطريقة ادلباشرة يف تعليم الويستخدـ ادلدرس 
عدـ استخداـ ل عندىمالدوافع  ىعل  قليلكالت اليت ذبادلش ئل التعلمية. وىذه منوالوسا



. الئمةادل مع عدـادلواد صعوبة سباب األخرى ىي االومن . والوسائل ادلتنوعة التعليمية االسًتاتيجية
كلة ادلشومن ىذه أثناء التعليم. زلتاج لعالج ادلشكالت  كتاب أمرلالذلك يرى الباحث أف تطوير 

إىل الوسيلة اليت تسهلهن يف وجد الباحث أف أكثر الطالبات يشعرف بالصعوبة يف الكالـ. وحيتاجن 
 التعلم.

 تصميم اإلنتاج -3

تصميم اإلنتاج حىت ب يقـو الباحثخطوة مهمة يف ىذا البحث. و من إف تصميم اإلنتاج 
 بيات منو. على اإلنتاج السابق الكتشاؼ السلنتاج مرجوا. بٍت اإلنتاج اجلديد يكوف احملصوؿ إ

. يبدأ الباحث تصميم ادلادة موضوعا الكالـمهارة يطور الباحث يف ىذا البحث يف تعليم 
فموضوعا ويكتب فيو ادلوضوع أوال والصورة ادلصاحبة ادللونة ربتو ثانيا، مث ثالثا يعرض الباحث بياف 

التمرينات معٌت ادلفردات الصعبة باللغة العربية تقريبا عشرة مفردات مث احلوار وأخَتا يكتب الباحث 
 سؤاؿ ادلتفرقة. ويتكوف كل السؤاؿ عن شبانية حىت عشرة سؤاال.عن الكالـ حوايل ثالث صيغة ال

 ٢-4اجلدوؿ 

 تصميم اإلنتاج يف تطوير الوسيلة
 الوسيلةمحتويات الكتاب و 

  



  

  

 

 تصديق اإلنتاج -4

ويكمل الباحث تصميم اإلنتاج بإلقاء احملاضرة أو عرضة أماـ اخلرباء يف رلاؿ التعليم والتعلم 
إمساعيل نينورسي ادلاجستَت لتقييم اإلنتاج وإعطاء اإلقًتاحات لعيوبو. أما اخلبَتاف ذلذا التصميم مها 

 . وحصل الباحث على النتيجة كما يف اجلدوؿ التايل :ونوكي يولندري ادلاجستَت
 4-4اجلدوؿ 

 مالحظة اخلرباء يف تصديق اإلنتاج
 

 الثاني مالحظة الخبير األول  مالحظة الخبير
 التمرينات: طريقة عرض

حيسن بادلدرس أف يضبط  -
 النص باحلركة

ال بد أف يعرض التمرينات  -

 التمرينات: طريقة عرض
ي بالتمرين عن ئإبد -

واستعملي  ادلفردات أوال
 مة. ئالصور ادلال



باللغة العربية وال حيتاج إىل 
 الًتصبة

مث كوين اجلمل البسيطة  -
مناسبة بادلفردات والصور  
دبراعة القواعد النحوية 

 ادلعينة.
عرضي نصا كامال فيما  -

 بعد
اطليب الطالبات أف جينب  -

 لة عن النص ئاألس
أخَتا، اعرض التمرين عن  -

 تلخيص النص
 

 :بناء التمرينات
حيسن بادلدرس أف تطلب  -

لشرحن القصة الطالبات 
 فقرة ففقرة

وينبغي للمدرس أف يطلب  -
الطالبات ليقدمن السؤاؿ 

 للزميالت يف كل فقرة

 التمرينات:بناء 
 اتبعي اخلطوات السابقة -

 

 : االقتراحات
حيسن بالباحث أف يبتعد  -

عن استعماؿ اللغة 
اإلندونيسة يف عرض 

 التمرينات
ينبغي للمدرس أف يشرح  -

 باللغة العربية موجزا واضحا



وبعد أف يالحظ اخلبَتاف اإلنتاج، وجد الباحث اإلقًتاحات اذلامة لتحسُت اإلنتاج فيما بعد 
 حىت تكوف وسيلة جيدة وجذابة.  

 تحسين اإلنتاج  -5

احلصوؿ على ادلرحلة األوىل بعد ادلناقشة و  يف ىذه اخلطوة، يصلح الباحث اإلنتاج يف
فقاـ الباحث اإلصالح بتبديل صيغة السؤاؿ عن القواعد إىل صيغة السؤاؿ  .اإلقًتاحات من اخلبَتين

 كما يف الصور التالية : الذي يًتكز على فهم القراءة. ويزيد الباحث الصور يف بعض السؤاؿ

 2-4اجلدوؿ 

 اجلدوؿ يف اإلنتاج ادلطور قبل التحسُت وبعد التحسُت
 قبل التحسين وبعد التحسين

  

  



  

د أف يقـو بتجريبة اإلنتاج. على فعالية استخداـ اإلنتاج لدى الطالبات بع الباحث حصل
بتحسينو حىت يكوف اإلنتاج خاليا  ض االقًتاحات يف التمرينات. فقاـ الباحثاإلنتاج بعوينشأ من 

 من األخطاء. 
 ويبُت الباحث يف الصور التالية:

 تجريبة تطبيق اإلنتاج -6

 إصالح األخطاء يف التمرينات، يقـو الباحث اإلنتاج يف قـو الباحث بتحسُتيبعد أف 
 يف الفصل األوؿ. دبعهد ادلنجي أتشية اجلنوبيةبتجريبة تطبيق اإلنتاج ادلصحح يف رلموعة كبَتة 

وىذه التجريبة ذلا غرض أساسي فهو البحث عن النقص أو اخلطأ الذي ديكن إبرازه وظهوره  
النقص واألخطاء يف اإلنتاج بعد التجريبة. وذلذا صار اإلنتاج يف اإلنتاج، ولكن ال جيد الباحث أي 

 إنتاجا كامال، وال حيتاج إىل التحسُت بعد.
 وقاـ الباحثذبريبة اإلنتاج بادلدرسة الثانوية يف الفصل األوؿ دبعهد ادلنار. جرى الباحث 

رية على سوغييونو، أف يعتمد ىذه النظباالختبار القبلي والبعدي يف ىذا الفصل كاجملموعة التجريبة. 
الباحث خيتار إجراء البحث حسب ما تريد، فيختار الباحث األسلوب من النظرية كما يقـو 

 بالتجريبة يف اجملموعة الواحدة دبقارنة االختبار القبلي والبعدي. قاـ الباحث بالتجريبة.
م ادلطالعة قبل استخداـ الكتاب يف تعل التجريبة باالختبار القبلي دلعرفة قدرهتم وبدأ الباحث

قـو وأخَتا ي.   power point interaktifوسيلة يقـو الباحث ادلطور، وتكوف ىذه النتيجة ضابطة. مث 
 باالختبار البعدي. 

 عرض الباحث توضيحا عن عملية التعليم يف اجلدوؿ التايل :
 4-5الجدول 



 إجراء التعليم

 : اللغة العربية   ادلادة
 األوؿ:    الفصل

 : الساعة   ادلوضوع
 قئدقا ٣ x 42:  زبصيص األوقات

 أنشطة الطالبات أنشطة المدّرس 

الفصل  يدخل ادلدرس -0 مقدمة
 ويلقي السالـ

األىداؼ  يشرح ادلدرس -٣
 powerوسيلة  التعليمية

point interaktif   

 ترد الطالبات السالـ -0
تستمع الطالبات إىل  -٣

 شرح ادلدرس

األنشطة 
 التعليمية

يأمر ادلدرس الطالبات  -0
أف هتتمن بادلوضوع 

 والصورة 
يأمر ادلدرس الطالبات  -٣

أف تكتنب ادلفردات 
واجلمل منها مناسبة 

 بالصورة 
يقرأ ادلدرس النص قراءة  -٢

 واضحا وصوتا مرتفعة
 
يسأؿ ادلدرس الطالبات  -4

هتتم الطالبات بادلوضوع  -0
 والصورة 

 
تكتب الطالبات  -٣

ادلفردات واجلمل منها 
 مناسبة بالصورة 
 

تسمع الطالبات اىل  -٢
قراءة ادلدرس استماعا 

 جيدا
الطالبات تذكر  -4



أف يذكر عن ادلفردات 
 واجلمل الصعبة فهمها

يشرح ادلدرس ادلادة اليت  -2
 مل يفهمن جيدا

يسأؿ ادلدرس بعض  -2
الطالبات أي يقرأ النص 

 أماـ الفصل
يطلب ادلدرس  -1

الطالبات أف جينب 
   التمرينات 

ادلفردات واجلمل 
 الصعبة فهمها

هتتم الطالبات إىل شرح  -2
 ادلدرس اىتماما جيدا

تقرأ بعض الطالبات  -2
 النص أماـ الفصل

 
ذبيب الطالبات  -1

 الكتاب يفالتمرينات 

يقـو ادلدرس بتلخيص  -0 االختتام
 ادلادة

خيتم ادلدرس الدراسة  -٣
 بقراءة الدعاء

يلقي ادلدرس السالـ  -٢
 وخيرج من الفصل

هتتم الطالبات دبا خلصت  -0
 ادلدرس

 
تقرأ الطالبات الدعاء  -٣

 صباعة
 ترد الطالبات التحية -٢

 ج من االختبار القبلي والبعدي كما يف اجلدوؿ التايل :ئوحصل الباحث النتا
 4-6الجدول 

 االختبار القبلي والبعدي فيئج الطالبات نتا

االختبار  اسم الطالبات الرقم
 القبلي

االختبار 
 البعدي



 6٠ 2٠ 0الطالبة  1

 12 22 ٣الطالبة  2

 6٠ 22 ٢الطالبة   3

 1٠ 22 4الطالبة  4

 2٠ 1٠ 2الطالبة  5

 1٠ 22 2الطالبة  6

 2٠ 1٠ 1الطالبة  7

 6٠ 22 6الطالبة  8

 62 2٠ 2الطالبة  9

 6٠ 2٠ 0٠الطالبة  11

 1٠ 2٠ 00الطالبة  11

 2٠ 22 0٣الطالبة  12

 62 2٠ 0٢الطالبة  13

 6٠ 2٠ 04الطالبة  14

 6٠ 2٠ 02الطالبة  15

 62 2٠ 02الطالبة  16

 6٠ 2٠ 01الطالبة  17



 62 2٠ 06الطالبة  18

 6٠ 2٠ 02الطالبة  19

 6٠ 2٠ ٣٠الطالبة  21

 62 2٠ ٣0الطالبة  21

 2٠ 1٠ ٣٣الطالبة  22

 6٠ 2٠ ٣٢الطالبة  23

 2٠ 1٠ ٣4الطالبة  24

 62 2٠ ٣2الطالبة  25

" واستخداـ أداة SPSS Statistic 17 البيانات باستعماؿ الربامج "مث شرح الباحث ىذه  
 . T-testالتحليل بػػػػػ 

باستعماؿ اختبار  (Normalitas Data)بالبيانات الطبيعية  قـو الباحثي، T-testقبل إجراء  
القبلي . والفرض يف بيانات اختبار احلالة الطبيعية على االختبار (Uji Normalitas)احلالة الطبيعية 

  :والبعدي كما يلي

 فالتوزيع البيانات توزيع عادي. ٠،٠2 >(.Sign)إذا كانت درجة مستوى الداللة  -0
 فالتوزيع البيانات غَت توزيع عادي.  ٠،٠2 <(.Sign)إذا كانت درجة مستوى الداللة  -٣

 4-7الجدول 
 (Test of Normalityاختبار الحالة الطبيعية )

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 



 Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

pretest .161 25 .200
*
 .936 25 .449 

posttest .167 25 .200
*
 .877 25 .081 

a. Lilliefors Significance Correction 

*. This is a lower bound of the true significance. 

 

 
على أف ربصيل االختبار القبلي باستعماؿ اختبار العمل دبستوى الداللة  اجلدوؿيدؿ ىذا 

(Sign.) ٠2،٠>442،فتشَت تلك النتيجة إىل أف  421،٠>٠2،٠وربصيل االختبار البعدي  ٠
 البيانات يتم توزيعها بشكل طبيعي. 

 و:جلدوؿ التايل يبُت عن(، واUji Homogenitasباالختبار ادلتجانس ) يقـو الباحثوكذا 
 4-8الجدول 



 نتيجة االختبار المتجانس
Test of Homogeneity of Variances 

Levene 

Statistic df1 df2 Sig. 

.174 1 50 .681 

 (.Sig)يدؿ على أف ربصيل االختبار ادلتجانس دبستوى الداللة  4-1ومن اجلدوؿ 

 .(Uji T) ت-اختبارات فتشَت تلك النتيجة إىل أف البيانات متجانسة، وديكن إجراء ٠،260>٠،٠2

نظر إىل الختبارات بالالبد أف ربلل ا   power point interaktifوسيلة دلعرفة فعالية استخداـ  
 نتيجة ادلعدلة من االختبار القبلي واالختبار البعدي، ويبُت اجلدوؿ اآليت:ال

  4-9 الجدول
 نتيجة الدراسة بعد االختبار القبلي واالختبار البعدي

Paired Samples Statistics 

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 Pretest 60.83 25 6.337 1.829 

Posttest 80.00 25 7.687 2.219 

ونتيجة  6٢،2٠ىي  ياجلدوؿ يدؿ على أف النتيجة ادلعدلة من االختبار القبل ىذا ومن
 6٠،٠٠ادلعدلة من االختبار البعدي ىي 

-باستعماؿ ت  power point interaktifوسيلة واخلطوة التالية ىي نظر إىل فعالية استخداـ 
Test :وربصيلو كما بُت اجلدوؿ اآليت 

  4-11الجدول 
 (T-test)تحصيل االختارات ت  

Paired Samples Test 

 
Paired Differences 

T df 

Sig. (2-

tailed) Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 



Lower Upper 

Pair 1 pretest - 

posttest 

-19.167 3.589 1.036 -21.447 -16.887 -18.501 11 .000 

وىذا يدؿ على أف  ٠،٠٠<  ٠،٠2(.Sig)نتيجة مستوى الداللة  يدؿ ىذا اجلدوؿ على أف
 power pointوسيلة مردود. أي أف استخداـ  (Ho)مقبوؿ والفرض الصفري  (Ha)الفرض البديل 

interaktif   .يكوف فعاال لًتقية نتيجة الطالبات يف تعلم اللغة العربية 
 يةئالمنتاجات النها -7

خبطوة ذبريبة تطبيق  واكتفى الباحثية. ئاخلطوة األخَتة ذلذا البحث ىي ادلنتاجات النها
 هبذه اخلطوة احلدود أموالو.  قد كمل خاليا من األخطاء. ال يقـو الباحثاج اإلنتاج، ألف اإلنت

 الخاتمة
اب يف ىذا البت وربليلها. ويقدـ ما يتعلق بعرض البيانا الفصل الرابعوقد حبث الباحث يف 

 كما يلي: النتائج واالقًتاحات

 ئج اتنال - أ

: ربليل اخلطوات التاليةعلى على    power point interaktifوسيلة بتطوير  جيري الباحث -0
، وصبع البيانات، وتصميم اإلنتاج، مهارة الكالـيف احلاجات وادلشكالت لدى الطالبات 

وتصديق اإلنتاج من اخلرباء يف رلاؿ التعليم والتعلم، وربسُت اإلنتاج، وذبريبة تطبيق 
 اإلنتاج، وادلنتاجات النهائية.

 لًتقية قدرة الطالبات على مهارة الكالـال فعا Power Point Interaktifوسيلة إف استخداـ  -٣
يف  T-Testبواسطة ربصيل  اعتمادا على ماحصل الباحث .دبعهد ادلنجي أتشية اجلنوبية

وىذا يدؿ على  ٠،٠٠< ٠،٠2وىو  (.Sig)أف نتيجة مستوى الداللة  0٠-4اجلدوؿ 
 قبوؿم (Ha)مردود والفرض البديل  (Ho)الفرض الصفري أف 

 االقتراحات - ب
 يلي:كما قًتاحات  ىذه الرسالة يقدـ الباحث بعض االتأليف  إنتهاءقبل 



 Power Point Interaktifوسيلة ينبغي للمدرس أف يطور ادلواد التعليمية باستخداـ  -0
 .لًتقية قدرة الطالبات على مهارة الكالـ

حىت يكوف ليكوف ىذا البحث مرجعا من مراجع البحث والتطوير للباحثُت اآلخرين  -٣
  مفيدا يف رلاؿ التعليم والتعلمالبحث 
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 للباحثالسيرة الذاتية 

. جنوبية اتشيو سوانج،سكن اآلف يف ي. 0221 مايو 00تاريخ أتشيو كربى . من ادلوالد رضبة تيسَت

ـ واإلبتدائية دبدرسة ٣٠٠6 عاـروضة األطفاؿ  أكمل دراستو. رومساويتووالدهتا  بصريووالدىا 

دبعهد والثانوية  ـ٣٠0٣ دار األيتاميـ وادلتوسطة ب٣٠٠2 فولوماتاإلبتدائية اإلسالمية احلكومية 

بكلية الًتبية  تعليم اللغة العربيةدرجة اإلجازة بقسم حصلت على و . ـ٣٠02 ادلنجي أتشية اجلنوبية

 ـ.٣٠٣0عاـ جبامعة الرانَتي اإلسالمية احلكومية  ادلعلمُت تأىيلو 

 



بمعهد المنجي  لترقية قدرة الطالبات على مهارة الكالم Power Point Interaktifوسيلة  تطوير
 البحث والتطوير()أتشية الجنوبية 

 

 

 

 

 

 البحث مستخلص

ف ادلعلم مل يستخدـ الوسائل احلديثة ادلناسبة، ولكن يقتصر على استخداـ الكتاب ادلقرر والطريقة اإللقائية كا
فحسب. فأراد الباحث أف يركز حبثو على االستكشاؼ عن ادلشكالت ادلواجهة يف الفصل الثاين بادلدرسة الثانوية 

لة وطريقة التعليم ادلناسبة غرضا لًتقية وتطوير قدرة دبعهد ادلنجي. فتحتاج الطالبات إىل أمس احلاجة إىل الوسي
لًتقية  Power Point Interaktif . ومن مث يريد الباحث أف يبحث عن "تطوير وسيلةكالـالالطالبات على مهارة 

 عرضها اليت األىداؼ ومن ."البحث والتطوير()قدرة الطالبات على مهارة الكالـ دبعهد ادلنجي أتشية اجلنوبية 
يف تعليم مهارة الكالـ  Power Point Interaktifكيفية تطوير وسيلة التعرؼ على   ىي الرسالة ىذه كتابة يف الباحث

. البحث والتطويرمنهج وأما منهج البحث ىو  .على مهارة الكالـ Power Point Interaktifوفعالية تطوير وسيلة 
 طالبات ٣٠٢اجملتمع يف ىذا البحث واإلختبار القبلي والبعدي. و وأدوات جلمع البيانات ىي ادلالحظة ادلباشرة 

وسيلة جيري الباحث بتطوير ىي . ونتائج البحث دبعهد ادلنجي أتشية اجلنوبية طالبة ٣2والعينة يأخذىا الباحث 
Power Point Interaktif    الكالـمهارة يف اخلطوات التالية: ربليل احلاجات وادلشكالت لدى الطالبات على ،

وصبع البيانات، وتصميم اإلنتاج، وتصديق اإلنتاج من اخلرباء يف رلاؿ التعليم والتعلم، وربسُت اإلنتاج، وذبريبة 
فعاال لًتقية قدرة الطالبات على  Power Point Interaktifإف استخداـ وسيلة و  تطبيق اإلنتاج، وادلنتاجات النهائية.

-4يف اجلدوؿ  T-Testنوبية. اعتمادا على ماحصل الباحث بواسطة ربصيل مهارة الكالـ دبعهد ادلنجي أتشية اجل
مردود  (Ho)وىذا يدؿ على أف الفرض الصفري  ٠،٠٠< ٠،٠2وىو  (.Sig)أف نتيجة مستوى الداللة  0٠

 مقبوؿ (Ha)والفرض البديل 
 مهارة الكالـ. ،Power Point Interaktifوسيلة ، تطوير :كلمات الرئيسيةال

Abstract 

The teacher does not use suitable Modern Media, but only uses reference books and only uses 

the lecture method. So the researcher wants to focus his research on solving the problems 

faced in MTS Almunjiya Class 2. Students need media and teaching methods that are suitable 

بقسم تعليم اللغة العربية، كلية التربية وتأهيل المعلمين،  طالب :رحمة تيسير
 ةأتشي ابند –ي اإلسالمية الحكومية جامعة الرانير 

           Dr. Syahminan, M.Ag      Salma Hayati, M.Ed                Rahmat Taisir 



for the purpose of improving and developing students' abilities in speaking skills at the Al-

Munjiya Islamic Boarding School, South Aceh (R & D). And among the research objectives 

in writing this thesis is to find out how to develop interactive power point media in teaching 

speaking skills and to determine the effectiveness of developing interactive power point 

media in speaking skills. And the research method is the Research & Development method. 

And instruments in data collection are observation, Pre Test and Post Test. And as for the 

population in this study were 203 students and the sample was 25 students at the Al-Munjiya 

Islamic boarding school in South Aceh. And as for the results of the research, the researcher 

developed interactive power point media with the following steps: Solving the needs and 

problems faced by students in speaking skills, collecting data, designing works, validating 

works of faced experts, improving works, experimenting with application of works, final 

works. And the use of interactive power point media is effective in improving the speaking 

skills of students of the Al-Munjiya Islamic boarding school in South Aceh. Based on the 

results achieved by the researcher that the T-Test in table 4-10 shows that the sig value is 

0.05> 0.00, and this indicates that the Zero Hypothesis (Ho) is rejected and the Alternative 

Hypothesis is accepted.  

 

Keywords: Development, alternative power point media, speaking skills 

 

Abstrak 

Guru tidak menggunakan Media Modern yang cocok, melainkan hanya menggunakan buku 

acuan dan hanya menggunakan metode ceramah. Maka Peneliti berkeinginan untuk 

menfokuskan penelitiaannya untuk memecahkan masalah yang dihadapi pada MTS 

Almunjiya Kelas 2. Sepatutnya siswa membutuhkan media dan metode pengajaran yang 

cocok dengan tujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan siswa pada 

keterampilan berbicara di Pesantren Al-Munjiya Aceh Selatan (R & D). Dan diantara tujuan 

peneliti dalam penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengembangan 

media power point interaktif dalam pengajaran keterampilan berbicara dan untuk mengetahui 

keefektifan pengembangan media power point interaktif dalam keterampilan berbicara. Dan 

adapun metode penelitiannya adalah metode Reseacrh & Development. Dan Instrumen dalam 

pengumpulan data adalah observasi, Pre Tes dan Post Tes. Dan adapun Populasi dalam 

penelitian ini berjumlah 203 siswa dan sampelnya adalah 25 siswa di pesantren Al-Munjiya 

Aceh Selatan. Dan adapun hasil penelitiannya adalah Peneliti mengembangkan media power 

point interaktif dengan beberapa langkah berikut Memecahkan kebutuhan dan masalah yang 

dihadapi siswa dalam keterampilan berbicara, pengumpulan data, mendesain karya, validasi 

karya dari para ahli, perbaikan karya, percobaan penerapan karya, dan karya akhir. Adapun 

penggunaan media power point interaktif adalah efektif dalam meningkatkan kemampuan 

keterampilan berbicara siswa pesantren Al-Munjiya Aceh selatan. Berdasarkan hasil yang 

dicapai oleh peneliti bahwa T-Test pada tabel 4-10 bahwa nilai sig 0,05 > 0.00, dan ini 

menunjukkan bahwa Hipotesa Nol (Ho) ditolak dan Hipotesa Alternatif diterima.  

 

Kata Kunci: Pengembangan, Media power point alternatif, keterampilan berbicara 

 

 



 مشكلة البحث

كل أضلاء العامل وقد استخدمها أكثر من مائتُت ماليُت   يفاللغة العربية ىي اللغة ادلشهورة 
كل أضلاء العامل. اللغة العربية تكوف رمسية للدولة تستخدمها أكثر من عشرة الدوؿ النامية   يفإنسانا 

كل أضلاء   يفوجودىا وتطورىا عًتؼ العامل حىت تكوف اللغة العربية ااّلف ىي إحدى اللغات اليت ا يف
يف احلقيقة أف ولكن  ،للناطقُت هبا فحسب تطورىا، اللغة العربية ال يتعلمها العربيوف أو يفالعامل. 

 موهنا وحيتاجوف إىل اللغة العربية.ا ويفههن أو لغَت الناطقُت هبا يتعلمو األعجميُت
لزماف والعصور. وىي لغة أجنبية من أىم اللغات اليت عرفها الناس على مر ا إف اللغة العربية

و الكالـ والقراءة والكتابة. : االستماع ندونسي. واللغة العربية ذلا أربع مهارات وىيعند اجملتمع اإل
من ويف تعليم اللغة العربية  الثانية يف اللغة العربية بعد مهارة االستماع. الكالـ ىي ادلهارة مهارةو 
 بة سيطرة جيدة منها مهارة الكالـ.هارات اليت جيب أف يسيطرىا الطلادل

يعترب الكالـ العنصر  1اللغة يف صورة شلارسة فردية منطوقة على أى مستوى. أما الكالـ فهو
الثاين من عناصر االتصاؿ اللغوي األربعة بعد االستماع. وىو: ترجػمة اللساف عما تعلمو اإلنساف 

ت كالما؛ عن طريق االستماع والقراءة والكتابة، وىو من العالمات ادلميزة لإلنساف، فليس كل صو 
لى بعض احلروؼ. كما أف اإلفادة اإلفادة، واللفظ ىو: الصوت ادلشتمل عألف الكالـ ىو: اللفظ و 

ىي: ما دلت على معٌت من ادلعاين، على األقل يف ذىن ادلتكلم، صحيح أف ىناؾ أصواتا تصدر عن 
بعض احليوانات والطيور ربمل بعض الدالالت يف بعض ادلواقف اليت يستدؿ بػها على احلاجات 

 ٣يلة، ومرتبطة دبواقف مػحدودة.)البيولوجية( ذلذا احليواف، وقد تفهم معاين أخرى، ولكنها قل
ىي إحدى الدروس يف اللغة العربية  بادلدارس اإلسالمية بإندونيسيا،  مادة مهارة الكالـإف 

وكاف تعليم اللغة العربية ال يكوف كامال إال بتعليم كل نواحي اللغة من ضلوىا وصرفها وغَتمها من 
ًتقية قدرة الطلبة يف مهارة الكالـ على التكلم باللغة العلـو العربية، أو ادلهارات اللغوية منها احلوار ل

لتلفظ ع  واالستمااين على درلطلبة قاف اىي ليكواؼ، وىدألو ـ لكالرة امهاإف تدريس  3العربية.
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للمدرس أف يعرؼ  ىبغينوللحصوؿ على األىداؼ منها لعربية.التكلم باللغة اعلى ا حىت يستطيعو
هنا تسهل الطلبة يف إيث ح اسبةالوسائل التعليمية ادلن خدـأف يستادلتنوعة، منها  ساليب التعليميةاأل

 ارتفاع قدرة كالمهم. 
اللغة اليت تدرس فيها الطلبة مادة  إف معهد ادلنجي أحد ادلعاىد العصرية يف أتشية اجلنوبية

فيها.   أف حيفظوا بعض ادلفردات ويتعلموا علم النحو ويتكلموا باللغة العربية بةلطللالعربية. وينبغي 
 فصيحا. كما ىذه العملية هتدؼ إىل أف يكوف الطلبة قادرين على مهارة كالـ اللغة العربية صحيحا

 ف جيد مشكالتألك ادلعهد س اللغة العربية بذرّ مدمع أحد  وكاف الباحث بعد قياـ دبقابلة
لديهم صعبة يف و باللغة العربية.  واثف يتحدأاليستطيعوف  ةف بعض الطلبإدثة. ايف تعلم احملالطلبة 
ويف  4يف أيّامهم. ارسوىاقليال حىت الدي ساليبها وكائنة اللغة إالأاجلمل العربية واليفهموف  تكوين
 نوهارة الكالـ، وأهنم مل يكو مقلة تفّوؽ الطلبة على  ادلنجي أف يف تعلم اللغة العرابية دبعهد، الواقع

معاين الكلمات وقلة على ة فهم الطلبة وىذا بسبب قل العربية، باللغة ةجيد زلادثة قادرين على
قلة إذا،  باللغة العربية يف أيامهم بادلعهد. على تطبيق احملادثة مع أهنم جيب يةشلارسة يف كالمهم اليوم

وفهم ادلفردات مهم يف ترقية   عربية،عصب الطالبة يف نطق اللغة التادلفردات  معاينالتفوؽ على 
 ألف الكلمة عنصر من عناصر اللغة وىي وسيلة من وسائل الكالـ ادلهمة. كالمهم

الكتاب  احلديثة ادلناسبة، ولكن يقتصر على استخداـالوسائل  ـمل يستخد ادلعلم باإلضافة إىل أف
 ادلشكالت و على االستكشاؼ عنحبثأف يركز الباحث فأراد  ادلقرر والطريقة اإللقائية فحسب.

 أمس احلاجة إىل إىل الطالبات حتاجفت 2.ادلنجي دبعهد ثانويةدرسة البادليف الفصل الثاين  ادلواجهة
مهم. ومن مث يريد على مهارة كال الطالباتدرة قلًتقية وتطوير  غرضا الوسيلة وطريقة التعليم ادلناسبة

لًتقية قدرة الطالبات على مهارة  Power Point Interaktifتطوير وسيلة " الباحث أف يبحث عن
 ".البحث والتطوير()الكالـ دبعهد ادلنجي أتشية اجلنوبية 

   (Power Point Interaktif) برنامج العروض التقديمة التفاعلية تعريف
العروض التقددية ىو إحدى من التتطبيقات ويستخدامها الناس يف عرض ادلواد  برنامج

برنامج العروض التقددية من الربرليات احلسوبية اليت  2التعليمية أو تقاريره أو عملو أوحالو.
______________ 

 ادلنجي أتشية اجلنوبية د(، معه0٠/0٠/٣٠02)دلدرسا للغة العربية األستاذ زلمد ينوس اادلقابلة بُت  4

 لطلبة يف الفصل األوؿ دبعهد ادلنجيادلقابلة مع ا 5
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سبكن إفادة منها كوسيلة تعليمية يف تعليم اللغة العربية. وقد أصبح للحاسوب دور متعاظم يف 
ثة، وليس من البالغة يف شيئ إذا قلنا إف احلاسوب من أىم العالمات اليت سبييز حياتنا احلدي

عصرنا ىذا بُت العصور، فقد فرض نفسو يف صبيع ادليادين يف إدارة ادلصانع وادلرافق احلكومية 
وقي توجيو اجليوش وحركة األقمار الصناعية ويف ادلصارؼ وضبط حركة ادلرور واألمن 

كاتب وتصميم ادلباين وإعداد الدراسات وازباذ القرارت. وىذه األمثلة واحلسابات وإدارة ادل
قليلة لتطبيقات احلاسوب. ومن ىنا يصدؽ القوؿ بأف احلاسوب غدا جزء أصيال من حياتنا، 

 1حبيث ال ديكن اإلستغناء عنو.
“Microsoft PowerPoint merupakan program aplikasi yang digunakan untuk 

menyusun sebuah presentasi. Aplikasi ini sangat populer dan banyak digunakan karena 

membantu system kerja yang berhubungan dengan presentasi. Dengan semakin 

majunya kepentingan kerja dan cepatnya laju perkembangan teknologi informasi, 

Microsoft PowerPoint diluncurkan dengan membawa fasilitas, kemampuan, dan variasi 

baru yang lebih maju dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Dengan Microsoft 

PowerPoint anda akan dapat merancang dan membuat susunan dengan lebih cepat dan 

mudah.
8 

: الربنامج العروض التقددية ىي برنامج التطبيق الذي يستخدـ يف إعداد عرض ادلعٌت
ىي شعبية وتستخدـ على نطاؽ واسع، ويساعد على نظاـ العمل  التطبيقاتتقدديي. ىذه 

ذات الصلة إىل العرض التقدديي. مع التقدـ السريع دلصاحل العمل وتسارع وتيلرة التطورات يف 
وأطلقت بتسهيالت كثَتة والقدرة ونطرة جديدة اليت ىي أكثر  رلاؿ تكنولوجي ادلعلومات.

تطورا من اجليل السابق. بالربنامج العروض التقددية سوؼ تكوف قادرة على تصميم وجعل 
 ترتيب أكثر بسرعة وسهولة.

رائح تفاعلية مرتبة يف تعتـز تقدمي عروض شوكاف الربنامج العروض التقدديية التفاعلية  
متنوعة كالفيديو والصور ادلتحركة اليت يستطيع الطلبة بتفاعل هبا  وال حيدد ادلدرس  شكل قوائم

   .بشكل واحد
 

______________ 
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 تعليم مهارة الكالمفي  Power Point Interaktifخطوات استخدام 
على ادلدرسُت أف خيطو اخلطوة األوىل قبل تصميم عملية العرض أو تقدمي وىي ربديد ىدؼ 

صيل ادلعلومات. وأف خيطو إىل تكوين خالصة ادلواد ادلراد عرضها. وتًتكب العرض أمامهم ووسيلة لتو 
ىذه اخلالصة من ادلقالة عن ادلواد وتصبح الصورة موجزة من تصميم عملية العرض السابق. ويكتب 
يف ىذه خالصة النص )ادلادة(، وادلالحق كالصورة والفنوف القصصية، واألفالـ، والصوت. واخلطوة 

ع تصميم العرض على مزلقة العرض من باور بوينت. ويف ىذه اخلطوة يقـو ادلدرس التالية ىي وض
بتنظيم خط ادلزلقة، وشكلو، وخلفيتو. واخلطوة التالية ىي تزويد جهاز متعدد الوسائل إىل التصميم. 
ومن األحساف، قبل البدء يف عملية العرض أف يقـو ادلدرس بادلراجعة حىت مل توجد األخطاء الكثَتة 

 2ُت العرض.ح
 0٠وأما خطوة تصميم العرض فهي كما يأيت:

 ووسائل العرض. ،عرؼ الدارسُت ،حدد اذلدؼ -0
 خالصة التقدمي -٣
 واخللفية وغَتىا. ،تصميم التقدمي: زيادة اخلط -٢
 والنص. ،وادلزلقة ،واالنتقاؿ ،واألفالـ ،والصور ادلتحركة ،زيادة الصوت والصورة )الصوت -4
 ادلراجعة واإلصالح -2
 لعرض التقددييتقدمي ا -2

 مزايا استخدام برنامج العروض التقديمة في التعليم
كما أنو من ادلعلـو أف الوسائل التعليمية ذلا مزاياىا وعيوباىا أثناء استعماذلا يف عملية 

 00:تعليم اللغة العربية وتعلمها، ومن مزايا استعماؿ احلاسوب ديكن توضيحها فيما يلي
 من الطالب. زيادة على قدرة األطفاؿ دلعرفة -
 تسهيل الطالب يف فهم ادلواد الدراسية. -
 ال حيتاج ادلدرس إىل الشرح ادلواد التعليمية مكررا. -

______________ 
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 Istori, Trik Desain Presentasi dengan Microsoft Powerpoint 2003, (Jakarta: PT Exel Media 

Komputindo, 2005), hlm. 25-26.  
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 Rusman, Pembelajaran Berbasis Teknologi ..., hlm. 302. 
)ادلاىية واألساس ةالتطبيقات العملية(، الطبعة األوىل، )الرياض: دار ادلفرادت  تكنولوجيا التعليمعبد الرضبن كدوؾ،  00

  021(، ص. ٣٠٠للنشر والتوضيع،



 يستطيع لتكثَت العروض التقددية حسب احلاجة، وديكن استخدامها مرارا وتكرارا. -
 .12تقدديها جزاب ألف فيو األلواف وصورة ادلتحركة -
 بُت الطلبة واحلاسوب. يستطيع ادلدرس من خالؿ التفاعل الذي يتم -
 يتم العرض ادلادة بأساليب سلتلفة. -

 العيوب من استخدام برنامج العروض التقديمة في التعليم 
ىل تلك ادلزايا من استعماؿ احلاسوب يف عملية تعليم اللغة وتعلمها، فلها إوباإلضافة 

 عيوب أيضا وديكن توضيحها فيما يلي:
 حوار مفتوح النهاية.اليستطيع احلاسوب مشاركة الطالب يف  -
 0٢تصعب ترصبة أنشطة التعبَت الكتايب اليت يعرب فيها ادلتعلم ذبرية عن األفكار. -
 حيتاج ادلعلم إىل وقت طويل دلعرفة كيفية تشغيل احلاسوب بفاعلية. -
 تؤثر كثَتة جلوس اإلنساين أماـ جهاز احلاسوب يف بصره. -
 ة بأساليب قددية يف تعليم اللغات.مازلت كثَتة من برامج تعليم اللغة باحلاسوب متأثر  -
 اليستطيع كثَت من ادلدارس توفَت احلواسيب لطلبتها الرتفاع أمهاهنا. -
 التعلم والتعلم يكوف سائما دوف التفاعل بُت ادلدرس وادلدرسُت. -
  Power Point.الصعوبة يف زبليص شلا قدـ على  -

 منهج البحث

يف كتابة ىذه الرسالة فهي طريقة البحث العلمي  ستخدمها الباحثيأّما طريقة البحث اليت 
وادلراد بالبحث العلمي والتطوير ىو الطريقة . (Research & Development/R&D) يوالتطوير 

والغرض من ىذا البحث إلنتاج  14ادلستخدمة للحصوؿ على إنتاج الشيء ادلعُت والتجريبة الفعلية.
 احملصوؿ ادلعُت ولديو قيمة زائدة حلّل ادلشكلة ادلوجودة يف عملية التعليم والتعلم.

______________ 
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 Iman dan Moh, Ahsanuddin, Media Pembelajaran Bahasa Arab dari Kartu Sederhana sampai Web 

Penjelajahan Dunia, hal. 180. 
)ادلاىية واألساس التطبيقات العملية(، الطبعة األوىل، )الرياض: دار ادلفرادت  تكنولوجيا التعليمعبد الرضبن كدوؾ، 0٢
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 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D, Cet-19 (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 

297. 



 سبعتاج الباحث إىل عدة اخلطوات يف تصميم ىذه الطريقة، وىذه الطريقة تتكوف من حيو 
خطوات، وىي: احملتمل وادلشاكل، صبع البيانات، تصميم اإلنتاج، تصديق اإلنتاج، ربسُت اإلنتاج، 

 ذبريبة تطبيق اإلنتاج، وادلنتاجات النهائية.
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 احملتمل وادلشاكل -0
حواؿ يف ادلدرسة بدأ يف ربليل احلاجة دلعرفة األيرجي الباحث أف يقبل تصميم اإلنتاج 

 عطى الباحثيدة وربليل احلاجات، فطور األحواؿ ادلوجو يحىّت ديكن أف  طلبةوأحواؿ ال
15تصميم اإلنتاج الذي يناسب باحلاجة. كيفيةالتصوير  

 

 صبع البيانات -٣
اقعيا، فاخلطة التالية ىي صبع البيانات لتحصيل إىل ربليل احلاجات و  الباحثبعد إشارة 

إىل الطريقة  تاج الباحثحيلتحليل ادلشكلة. ويف ىذه اخلطة  احلقائق وتصميم اإلنتاج ادلعُت
 لنتائج ليحل ادلشكالت ادلوجودة.ادلعينة يف ربقيق ا

 تصميم اإلنتاج -٢
جيمع البيانات فيجدر بتصميم اإلنتاج حىّت يكوف اإلنتاج احملصوؿ  بعد قياـ الباحث

فهما عند الطلبة يف  سهولةصمم اإلنتاج بشكل رسم بياين لطقتيا. على ادلثاؿ أف ت إنتاجيا
 .كالـال

 تصديق اإلنتاج -4
______________ 
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البيانات صبع احملتمل وادلشاكل  تصميم اإلنتاج 

ربسُت اإلنتاج  تصديق اإلنتاج
0 

اإلنتاج تطبيق  ذبريبة  

 ادلنتاجات النهائية

 



بعد تصميم اإلنتاج، اخلطوة الرابعة ىي تصديق اإلنتاج األنشطة لتقومي تصميم اإلنتاج 
فتستطيع أف تستعملو بعد إحضار الرأي واالقًتاح من اخلرباء ادلؤىلُت يف رلاؿ  .ربكموأو 

 .صنعو الباحثيزايا والعيوب ذلذا اإلنتاج الذي الًتبية حىّت تتعرؼ على ادل

 ربسُت اإلنتاج -2

يوب بتصديق اإلنتاج، ويليو تقومي اخلرباء ادلؤىلُت ادلنتاج ادلصمم من ادلزايا والع القياـبعد 
اإلنتاج مناسبا بتصديق اخلرباء ادلؤىل، حىّت يقلل العيوب  صلح الباحثيادلصمم. و إلنتاج 

 والسلبيات يف اإلنتاج.  
 

 ذبريبة تطبيق اإلنتاج  -2

صبيع العيوب والنّقصاف الذي وجده الباحث يف ذبريبة  وبعد ربسُت اإلنتاج واصالح
بتجريبة تطبيق اإلنتاج للحصوؿ على النتائج وتعرؼ على فعالية ىذه  األوىل، قاـ الباحث

عتمد يلي والبعدي ذلذه اجملموعة، وىذا باإلختبار القب يف عملية التعليم. وقاـ الباحث الوسيلة
بية يف لوب من النظرية كما تقـو بالتجرياألس ختار الباحثييف كتابو ف (sugiyono)على نظرية 

 one-group pretest-posttest)ىو  الباحث يأخذ ومن تصميم التجريبةاجملموعة الواحدة، 

design) :شكلو كما يلي 
O1 X O2 

 البياف:

O1 النتائج قبل اإلختبار : 

O2  :النتائج بعد اإلختبار  

X : اإلختبار 
 ادلنتاجات النهائية -1

 الباحثقـو يالتطوير ىي ادلنتاجات النهائية و اخلطوة النهائية للبحث العلمي و 
 بادلنتاجات النهائية بعد ذبريبة اإلنتاج وربسينو.

 Power Point Interaktifتحليل البيانات عن تطوير وسيلة 
ادلنجي أتشية دبعهد  Power Point Interaktifوسيلة يف ىذا ادلبحث عن تطوير  يشرح الباحث

ها واالختبار مث حلل بادلالحظةيها يف ىذا ادلعهد البيانات اليت حصل عل . ولقد صبع الباحثاجلنوبية



 Borg dan“خلطوات اخلاصة للبحث العلمي والتطوير اليت قدمها بورغ وغاؿ على ا ها كما يقـوشوناق

Gall”  احملتمل وادلشاكل، صبع البيانات، تصميم اإلنتاج، تصديق اإلنتاج، خطوات:  سبعوىي
 النهائية.ربسُت اإلنتاج، ذبريبة تطبيق اإلنتاج، وادلنتاجات 

 :حليل البيانات يف النقاط التاليةكل ما يتعلق بت  يبُت الباحثو 

 المحتمل والمشاكل -1

ادلدرسي، ذلا دور ىاـ يف صلاح عملية التعليم كتاب وسيلة التعليم من العوامل ادلهمة غَت الإف 
ا أهن ويظهر تعلم، ألي والقابلة وادلبسطة ادلصنفة ادلنتقاة ادلعطيات من منهجيةوالتعّلم. وىي رلموعة 

 أداة اأهن كما. ادلتعلموف يستعملها اليت ادلنظمة وادلعرفة ادلختارة ادلعلومات على يشتمل الذي الوعاء
 .الطلبة لدي والدراسة الكالـ مهارة لتنمية أساسية

 ادلدرسوف يستخدـ الذي ادلدرسي الكتابفهي  التعليم وسيلة الباحث رأى شلا الظواىر فمن
 Buku Siswa Bahasa Arab Pendekatan Saintifik Kurikulum وىو ادلتوسطة ادلرحلة يف ادلنجي دبعهد

 والقواعد واحلوار ادلختلفة بالنصوص ادلتعددة ادلوضوعات عن تتكوف الكتاب ذلذا واحملتويات. 2013
 الكالـ مهارة على قدهتم ويرقي الطلبة دوافع الكتاب ىذا يدافع مل ولكن. االختبارات من وكثَت

  .وحيتاج إىل الوسيلة األخرى

وسيلة تطوير ب العربية اللغة تعلم عند الطلبة مشكالت حل دبحاولةولذلك قاـ الباحث 
Power Point Interaktif مهارة الكالـ على هتمقدر  ةوترقي لتسهيل . 

 جمع البيانات -2

اخلطوات الثانية يف البحث التطويري ىي صبع البيانات. وىو من أىم اخلطوات جلمع القوة 
 دبعهدلتطوير الكتاب ادلقرر. ويقـو الباحث جبمع البيانات يف ربليل احلاجات بادلالحظة واالختبار 

تاب . ووجد الباحث من البيانات اليت ربصل عليها أهنم يستخدموف كادلتوسطة ادلرحلة يف ادلنجي
Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013  اللغة العربية خاصة يف مهارة الكالـ كمصدر يف تعليم  .  

وال يستخدـ االسًتاتيجية اخلاصة  مهارة الكالـطريقة ادلباشرة يف تعليم الويستخدـ ادلدرس 
عدـ استخداـ ل عندىمالدوافع  ىعل  قليلكالت اليت ذبادلش ئل التعلمية. وىذه منوالوسا



. الئمةادل مع عدـادلواد صعوبة سباب األخرى ىي االومن . والوسائل ادلتنوعة التعليمية االسًتاتيجية
كلة ادلشومن ىذه أثناء التعليم. زلتاج لعالج ادلشكالت  كتاب أمرلالذلك يرى الباحث أف تطوير 

إىل الوسيلة اليت تسهلهن يف وجد الباحث أف أكثر الطالبات يشعرف بالصعوبة يف الكالـ. وحيتاجن 
 التعلم.

 تصميم اإلنتاج -3

تصميم اإلنتاج حىت ب يقـو الباحثخطوة مهمة يف ىذا البحث. و من إف تصميم اإلنتاج 
 بيات منو. على اإلنتاج السابق الكتشاؼ السلنتاج مرجوا. بٍت اإلنتاج اجلديد يكوف احملصوؿ إ

. يبدأ الباحث تصميم ادلادة موضوعا الكالـمهارة يطور الباحث يف ىذا البحث يف تعليم 
فموضوعا ويكتب فيو ادلوضوع أوال والصورة ادلصاحبة ادللونة ربتو ثانيا، مث ثالثا يعرض الباحث بياف 

التمرينات معٌت ادلفردات الصعبة باللغة العربية تقريبا عشرة مفردات مث احلوار وأخَتا يكتب الباحث 
 سؤاؿ ادلتفرقة. ويتكوف كل السؤاؿ عن شبانية حىت عشرة سؤاال.عن الكالـ حوايل ثالث صيغة ال

 ٢-4اجلدوؿ 

 تصميم اإلنتاج يف تطوير الوسيلة
 الوسيلةمحتويات الكتاب و 

  



  

  

 

 تصديق اإلنتاج -4

ويكمل الباحث تصميم اإلنتاج بإلقاء احملاضرة أو عرضة أماـ اخلرباء يف رلاؿ التعليم والتعلم 
إمساعيل نينورسي ادلاجستَت لتقييم اإلنتاج وإعطاء اإلقًتاحات لعيوبو. أما اخلبَتاف ذلذا التصميم مها 

 . وحصل الباحث على النتيجة كما يف اجلدوؿ التايل :ونوكي يولندري ادلاجستَت
 4-4اجلدوؿ 

 مالحظة اخلرباء يف تصديق اإلنتاج
 

 الثاني مالحظة الخبير األول  مالحظة الخبير
 التمرينات: طريقة عرض

حيسن بادلدرس أف يضبط  -
 النص باحلركة

ال بد أف يعرض التمرينات  -

 التمرينات: طريقة عرض
ي بالتمرين عن ئإبد -

واستعملي  ادلفردات أوال
 مة. ئالصور ادلال



باللغة العربية وال حيتاج إىل 
 الًتصبة

مث كوين اجلمل البسيطة  -
مناسبة بادلفردات والصور  
دبراعة القواعد النحوية 

 ادلعينة.
عرضي نصا كامال فيما  -

 بعد
اطليب الطالبات أف جينب  -

 لة عن النص ئاألس
أخَتا، اعرض التمرين عن  -

 تلخيص النص
 

 :بناء التمرينات
حيسن بادلدرس أف تطلب  -

لشرحن القصة الطالبات 
 فقرة ففقرة

وينبغي للمدرس أف يطلب  -
الطالبات ليقدمن السؤاؿ 

 للزميالت يف كل فقرة

 التمرينات:بناء 
 اتبعي اخلطوات السابقة -

 

 : االقتراحات
حيسن بالباحث أف يبتعد  -

عن استعماؿ اللغة 
اإلندونيسة يف عرض 

 التمرينات
ينبغي للمدرس أف يشرح  -

 باللغة العربية موجزا واضحا



وبعد أف يالحظ اخلبَتاف اإلنتاج، وجد الباحث اإلقًتاحات اذلامة لتحسُت اإلنتاج فيما بعد 
 حىت تكوف وسيلة جيدة وجذابة.  

 تحسين اإلنتاج  -5

احلصوؿ على ادلرحلة األوىل بعد ادلناقشة و  يف ىذه اخلطوة، يصلح الباحث اإلنتاج يف
فقاـ الباحث اإلصالح بتبديل صيغة السؤاؿ عن القواعد إىل صيغة السؤاؿ  .اإلقًتاحات من اخلبَتين

 كما يف الصور التالية : الذي يًتكز على فهم القراءة. ويزيد الباحث الصور يف بعض السؤاؿ

 2-4اجلدوؿ 

 اجلدوؿ يف اإلنتاج ادلطور قبل التحسُت وبعد التحسُت
 قبل التحسين وبعد التحسين

  

  



  

د أف يقـو بتجريبة اإلنتاج. على فعالية استخداـ اإلنتاج لدى الطالبات بع الباحث حصل
بتحسينو حىت يكوف اإلنتاج خاليا  ض االقًتاحات يف التمرينات. فقاـ الباحثاإلنتاج بعوينشأ من 

 من األخطاء. 
 ويبُت الباحث يف الصور التالية:

 تجريبة تطبيق اإلنتاج -6

 إصالح األخطاء يف التمرينات، يقـو الباحث اإلنتاج يف قـو الباحث بتحسُتيبعد أف 
 يف الفصل األوؿ. دبعهد ادلنجي أتشية اجلنوبيةبتجريبة تطبيق اإلنتاج ادلصحح يف رلموعة كبَتة 

وىذه التجريبة ذلا غرض أساسي فهو البحث عن النقص أو اخلطأ الذي ديكن إبرازه وظهوره  
النقص واألخطاء يف اإلنتاج بعد التجريبة. وذلذا صار اإلنتاج يف اإلنتاج، ولكن ال جيد الباحث أي 

 إنتاجا كامال، وال حيتاج إىل التحسُت بعد.
 وقاـ الباحثذبريبة اإلنتاج بادلدرسة الثانوية يف الفصل األوؿ دبعهد ادلنار. جرى الباحث 

رية على سوغييونو، أف يعتمد ىذه النظباالختبار القبلي والبعدي يف ىذا الفصل كاجملموعة التجريبة. 
الباحث خيتار إجراء البحث حسب ما تريد، فيختار الباحث األسلوب من النظرية كما يقـو 

 بالتجريبة يف اجملموعة الواحدة دبقارنة االختبار القبلي والبعدي. قاـ الباحث بالتجريبة.
م ادلطالعة قبل استخداـ الكتاب يف تعل التجريبة باالختبار القبلي دلعرفة قدرهتم وبدأ الباحث

قـو وأخَتا ي.   power point interaktifوسيلة يقـو الباحث ادلطور، وتكوف ىذه النتيجة ضابطة. مث 
 باالختبار البعدي. 

 عرض الباحث توضيحا عن عملية التعليم يف اجلدوؿ التايل :
 4-5الجدول 



 إجراء التعليم

 : اللغة العربية   ادلادة
 األوؿ:    الفصل

 : الساعة   ادلوضوع
 قئدقا ٣ x 42:  زبصيص األوقات

 أنشطة الطالبات أنشطة المدّرس 

الفصل  يدخل ادلدرس -0 مقدمة
 ويلقي السالـ

األىداؼ  يشرح ادلدرس -٣
 powerوسيلة  التعليمية

point interaktif   

 ترد الطالبات السالـ -0
تستمع الطالبات إىل  -٣

 شرح ادلدرس

األنشطة 
 التعليمية

يأمر ادلدرس الطالبات  -0
أف هتتمن بادلوضوع 

 والصورة 
يأمر ادلدرس الطالبات  -٣

أف تكتنب ادلفردات 
واجلمل منها مناسبة 

 بالصورة 
يقرأ ادلدرس النص قراءة  -٢

 واضحا وصوتا مرتفعة
 
يسأؿ ادلدرس الطالبات  -4

هتتم الطالبات بادلوضوع  -0
 والصورة 

 
تكتب الطالبات  -٣

ادلفردات واجلمل منها 
 مناسبة بالصورة 
 

تسمع الطالبات اىل  -٢
قراءة ادلدرس استماعا 

 جيدا
الطالبات تذكر  -4



أف يذكر عن ادلفردات 
 واجلمل الصعبة فهمها

يشرح ادلدرس ادلادة اليت  -2
 مل يفهمن جيدا

يسأؿ ادلدرس بعض  -2
الطالبات أي يقرأ النص 

 أماـ الفصل
يطلب ادلدرس  -1

الطالبات أف جينب 
   التمرينات 

ادلفردات واجلمل 
 الصعبة فهمها

هتتم الطالبات إىل شرح  -2
 ادلدرس اىتماما جيدا

تقرأ بعض الطالبات  -2
 النص أماـ الفصل

 
ذبيب الطالبات  -1

 الكتاب يفالتمرينات 

يقـو ادلدرس بتلخيص  -0 االختتام
 ادلادة

خيتم ادلدرس الدراسة  -٣
 بقراءة الدعاء

يلقي ادلدرس السالـ  -٢
 وخيرج من الفصل

هتتم الطالبات دبا خلصت  -0
 ادلدرس

 
تقرأ الطالبات الدعاء  -٣

 صباعة
 ترد الطالبات التحية -٢

 ج من االختبار القبلي والبعدي كما يف اجلدوؿ التايل :ئوحصل الباحث النتا
 4-6الجدول 

 االختبار القبلي والبعدي فيئج الطالبات نتا

االختبار  اسم الطالبات الرقم
 القبلي

االختبار 
 البعدي



 6٠ 2٠ 0الطالبة  1

 12 22 ٣الطالبة  2

 6٠ 22 ٢الطالبة   3

 1٠ 22 4الطالبة  4

 2٠ 1٠ 2الطالبة  5

 1٠ 22 2الطالبة  6

 2٠ 1٠ 1الطالبة  7

 6٠ 22 6الطالبة  8

 62 2٠ 2الطالبة  9

 6٠ 2٠ 0٠الطالبة  11

 1٠ 2٠ 00الطالبة  11

 2٠ 22 0٣الطالبة  12

 62 2٠ 0٢الطالبة  13

 6٠ 2٠ 04الطالبة  14

 6٠ 2٠ 02الطالبة  15

 62 2٠ 02الطالبة  16

 6٠ 2٠ 01الطالبة  17



 62 2٠ 06الطالبة  18

 6٠ 2٠ 02الطالبة  19

 6٠ 2٠ ٣٠الطالبة  21

 62 2٠ ٣0الطالبة  21

 2٠ 1٠ ٣٣الطالبة  22

 6٠ 2٠ ٣٢الطالبة  23

 2٠ 1٠ ٣4الطالبة  24

 62 2٠ ٣2الطالبة  25

" واستخداـ أداة SPSS Statistic 17 البيانات باستعماؿ الربامج "مث شرح الباحث ىذه  
 . T-testالتحليل بػػػػػ 

باستعماؿ اختبار  (Normalitas Data)بالبيانات الطبيعية  قـو الباحثي، T-testقبل إجراء  
القبلي . والفرض يف بيانات اختبار احلالة الطبيعية على االختبار (Uji Normalitas)احلالة الطبيعية 

  :والبعدي كما يلي

 فالتوزيع البيانات توزيع عادي. ٠،٠2 >(.Sign)إذا كانت درجة مستوى الداللة  -0
 فالتوزيع البيانات غَت توزيع عادي.  ٠،٠2 <(.Sign)إذا كانت درجة مستوى الداللة  -٣

 4-7الجدول 
 (Test of Normalityاختبار الحالة الطبيعية )

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 



 Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

pretest .161 25 .200
*
 .936 25 .449 

posttest .167 25 .200
*
 .877 25 .081 

a. Lilliefors Significance Correction 

*. This is a lower bound of the true significance. 

 

 
على أف ربصيل االختبار القبلي باستعماؿ اختبار العمل دبستوى الداللة  اجلدوؿيدؿ ىذا 

(Sign.) ٠2،٠>442،فتشَت تلك النتيجة إىل أف  421،٠>٠2،٠وربصيل االختبار البعدي  ٠
 البيانات يتم توزيعها بشكل طبيعي. 

 و:جلدوؿ التايل يبُت عن(، واUji Homogenitasباالختبار ادلتجانس ) يقـو الباحثوكذا 
 4-8الجدول 



 نتيجة االختبار المتجانس
Test of Homogeneity of Variances 

Levene 

Statistic df1 df2 Sig. 

.174 1 50 .681 

 (.Sig)يدؿ على أف ربصيل االختبار ادلتجانس دبستوى الداللة  4-1ومن اجلدوؿ 

 .(Uji T) ت-اختبارات فتشَت تلك النتيجة إىل أف البيانات متجانسة، وديكن إجراء ٠،260>٠،٠2

نظر إىل الختبارات بالالبد أف ربلل ا   power point interaktifوسيلة دلعرفة فعالية استخداـ  
 نتيجة ادلعدلة من االختبار القبلي واالختبار البعدي، ويبُت اجلدوؿ اآليت:ال

  4-9 الجدول
 نتيجة الدراسة بعد االختبار القبلي واالختبار البعدي

Paired Samples Statistics 

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 Pretest 60.83 25 6.337 1.829 

Posttest 80.00 25 7.687 2.219 

ونتيجة  6٢،2٠ىي  ياجلدوؿ يدؿ على أف النتيجة ادلعدلة من االختبار القبل ىذا ومن
 6٠،٠٠ادلعدلة من االختبار البعدي ىي 

-باستعماؿ ت  power point interaktifوسيلة واخلطوة التالية ىي نظر إىل فعالية استخداـ 
Test :وربصيلو كما بُت اجلدوؿ اآليت 

  4-11الجدول 
 (T-test)تحصيل االختارات ت  

Paired Samples Test 

 
Paired Differences 

T df 

Sig. (2-

tailed) Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 



Lower Upper 

Pair 1 pretest - 

posttest 

-19.167 3.589 1.036 -21.447 -16.887 -18.501 11 .000 

وىذا يدؿ على أف  ٠،٠٠<  ٠،٠2(.Sig)نتيجة مستوى الداللة  يدؿ ىذا اجلدوؿ على أف
 power pointوسيلة مردود. أي أف استخداـ  (Ho)مقبوؿ والفرض الصفري  (Ha)الفرض البديل 

interaktif   .يكوف فعاال لًتقية نتيجة الطالبات يف تعلم اللغة العربية 
 يةئالمنتاجات النها -7

خبطوة ذبريبة تطبيق  واكتفى الباحثية. ئاخلطوة األخَتة ذلذا البحث ىي ادلنتاجات النها
 هبذه اخلطوة احلدود أموالو.  قد كمل خاليا من األخطاء. ال يقـو الباحثاج اإلنتاج، ألف اإلنت

 الخاتمة
اب يف ىذا البت وربليلها. ويقدـ ما يتعلق بعرض البيانا الفصل الرابعوقد حبث الباحث يف 

 كما يلي: النتائج واالقًتاحات

 ئج اتنال - أ

: ربليل اخلطوات التاليةعلى على    power point interaktifوسيلة بتطوير  جيري الباحث -0
، وصبع البيانات، وتصميم اإلنتاج، مهارة الكالـيف احلاجات وادلشكالت لدى الطالبات 

وتصديق اإلنتاج من اخلرباء يف رلاؿ التعليم والتعلم، وربسُت اإلنتاج، وذبريبة تطبيق 
 اإلنتاج، وادلنتاجات النهائية.

 لًتقية قدرة الطالبات على مهارة الكالـال فعا Power Point Interaktifوسيلة إف استخداـ  -٣
يف  T-Testبواسطة ربصيل  اعتمادا على ماحصل الباحث .دبعهد ادلنجي أتشية اجلنوبية

وىذا يدؿ على  ٠،٠٠< ٠،٠2وىو  (.Sig)أف نتيجة مستوى الداللة  0٠-4اجلدوؿ 
 قبوؿم (Ha)مردود والفرض البديل  (Ho)الفرض الصفري أف 

 االقتراحات - ب
 يلي:كما قًتاحات  ىذه الرسالة يقدـ الباحث بعض االتأليف  إنتهاءقبل 



 Power Point Interaktifوسيلة ينبغي للمدرس أف يطور ادلواد التعليمية باستخداـ  -0
 .لًتقية قدرة الطالبات على مهارة الكالـ

حىت يكوف ليكوف ىذا البحث مرجعا من مراجع البحث والتطوير للباحثُت اآلخرين  -٣
  مفيدا يف رلاؿ التعليم والتعلمالبحث 

 المراجع

 المراجع العربية - أ

 .ادلعارؼ القاىرة: دار، مقاييس اللغة، الطبعة الثانية ،دوف السنة ،ابن فارس
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االسالمي، الطبعة طرق التدريس الخاصة باللغة العربية والتربية ، ٣٠٠٠فخر الدين عامر، 
 .، القاىرة: عامل الكتبالثانية

عة الرانَتي بند أتشيو: جام ،PowerPointتطوير كتاب النحو الواضح بـــ ، ٣٠02زلمد إسكندار، 
 .احلكوميةاإلسالمية 
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 للباحثالسيرة الذاتية 

. جنوبية اتشيو سوانج،سكن اآلف يف ي. 0221 مايو 00تاريخ أتشيو كربى . من ادلوالد رضبة تيسَت

ـ واإلبتدائية دبدرسة ٣٠٠6 عاـروضة األطفاؿ  أكمل دراستو. رومساويتووالدهتا  بصريووالدىا 

دبعهد والثانوية  ـ٣٠0٣ دار األيتاميـ وادلتوسطة ب٣٠٠2 فولوماتاإلبتدائية اإلسالمية احلكومية 

بكلية الًتبية  تعليم اللغة العربيةدرجة اإلجازة بقسم حصلت على و . ـ٣٠02 ادلنجي أتشية اجلنوبية

 ـ.٣٠٣0عاـ جبامعة الرانَتي اإلسالمية احلكومية  ادلعلمُت تأىيلو 

 



 ه
 

 ستهاللا

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

َوَمْن يَ تَ وَكَّْل َعَلى اهلِل فَ ُهَو  ُو ِمْن َحْيُث ََل َيْحَتِسبُ َويَ ْرزُقْ ( 2َوَمْن يَ تَِّق اللََّو َيْجَعْل لَُو )
 (3) ار  دْ قَ  ء  يْ شَ  ل  كُ لِ  اهللُ  لَ عَ جَ  دْ قَ  هِ رِ مْ أَ  غُ الِ بَ  اهللَ  َحْسُبُو ِإنَّ 

 (3-2:  )الطالق

 

  ﴾6﴿ا ر  سْ يُ  رِ سْ عُ الْ  عَ مَ  نَّ إِ  ﴾5﴿ ِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسر افَ 

 ﴾8﴿َوإَِلى رَب َك َفاْرَغْب  ﴾7﴿ ْنَصبْ اَت فَ غْ فَ رَ  اَفِإذَ 

 (8-6)اإلنشراح :

 

 

 ِإْجَهْد َوََل َتْكَسْل َوََل َتُكْن َغاِفال  

 ِلَمْن يَ َتَكاَسلُ  ىفَ َنَداَمُة اْلُعْقبَ 

 



 االختبار القبلي والبعدي 

 ؟كم الساعة اآلن -1
 ؟كم الساعة اآلن -2
 ؟كم الساعة اآلن -3
 ؟كم الساعة اآلن -4
 ؟كم الساعة اآلن -5
 ؟كم الساعة اآلن -6
 ؟كم الساعة اآلن -7
 ؟كم الساعة اآلن -8
 ؟كم الساعة اآلن -9

 ؟الساعة اآلنكم  -11
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الذيمليبخلعليوالديإىلاملتواضعبحثالأهديهذا

  بشيءيوما
  اليتذودتينباحلنانواحملبةوالديتوإىل

وإىلإخويتوأسريتمجيعا

ا وهبتموين أنتم هلم: شغفأقول على والنشأة واألمل حلياة
طالعواملعرفةاإل

 
مثإىلكلمنعلمينحرفا

أصبحسنابرقهيضيءالطريقأمامي



 شكراجزيالوجزاهماهللخرياجلزاء.أقول
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