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 استهالل
 

 بسم هللا الرمحن الرحيم

 {َوهللاُ ِبَا تَ ْعَمُلْوَن َخبِي ْر   جيَ ْرَفِع هللاُ الَِّذْيَن ءَاَمنُ ْوا ِمْنُكْم َوالَِّذْيَن أُْوُتواْ اْلعِْلَم َدَرَجات   }

 (11)اجملادلة:

 

 {ِإانَّ أَنْ زَْلَناُه قُ ْرآانا َعرَبِيًّا لََّعلَُّكْم تَ ْعِقُلْونَ }

 (2)يوسف : 

 

 صدق هللا العظيم
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  هداءإ
 أهدي هذه الرسالة:

احملبوب  ة )يس  يدار بن  ي ص  ابرين(  وأم  ي )إب  ن عب  ا  ب  ن نيم  د أم  ني( إىل أيب املك  رم -1

ورع  ايي ال ىص  ى إىل ح    اآلن، وحفظهم  ا هللا يف  الل  ذان ق  د أعحمل    احملب  ة ومح  ايي

س  المة ال  دين وال  دنيا واآلخ  رة. وإىل أخ  ي الص  غري )ريس  كي رمح  ات( ق  د أص  ب  أع  ز 

 أسريت شكرا جزيال على دعائكم. الرفيق وإىل مجيع

وإىل أس  اتذي وأس  اتذايت يف جامع  ة ال  رانريي اإلس  المية احلكومي  ة، ال  ذين ق  د علم  و   -2

 أنواع العلوم املفيدة وأرشدو  إرشادا صحيحا، هلم ابلكثري تقديرا وإجالال.

إىل الص  احبات احملبوب  ة )روجل  ة اجلن  ة وعائش  ة فأ  يلى( وك  ل أص  دقائى يف  ىوال تنس   -3

. أق   ول هل   م Aceh Besarال   رانريي اإلس   المية احلكومي   ة و معه   د دار اآلم   ن جامع   ة 

ش   كرا ج   زيال عل   ى مس   اعدام يف إث   از ه   ذا البح   مج العلم   ي، ابر  هللا ف   يهم مجيع   ا 

 وجزاهم هللا خري اجلزاء.  



 و 
 

 رشكر وتقدي
 

 بسم هللا الرمحن الرحيم
 

هداان هلذا وما كنا لنهتدي لوال أن هداان هللا، أشهد أن ال إله اال  ياحلمد هللا الذ
إبذن  .هللا وحده ال شريك له وأشهد أن نيمدا عبده ورسوله وعلى آله وأصحابه الكرام

العالقة بني سيحملرة  ”قد انتهي الباحثة من كتابة هذه الرسالة ابملوجلوع  وتوفيقه هللا
الم )دراسة إرتباطية ِبعهد املنار احلديمج للرتبية الحملالبات على املفردات ومهارة الك

( بكلية الرتبية وأتهيل S.Pd( حلصول إىل دارجة اجلامعية األوىل ) Aceh Besarاإلسالمية 
 املعلمني جامعة  الرانريي اإلسالمية احلكومية بندا أتشيه.

ترميذي  الدكتور املشرفني الكرميني مها األستاذمث تقدمي الباحثة شكر وتقدير إيل 
اللذين قد شرفا الباحثة من البداية إىل  سبحان املاجستري األستاذو  املاجستري نينويرسي

 النهاية من كتابة هذه الرسالة.
لعل هللا  تربية سليما هاقد ربياو  والدّيها احملبوبنيابلشكر العظيم ل ةقدم الباحثوت

ولوالدي وارمحهما كما ربيا  صغريا ، ريب اغفريل جيزيهما أحسن الثواب يف الدنيا واآلخرة
 اللهم اجعلنا من عباد  الصاحلني. وجلميع املسلمني واملسلمات، وجلميع األساتذة

الرانريي اإلسالمية احلكومية بندا  امعةاجل الشكر اخلالص ملدير ةم الباحثقدّ ت مث
األساتذة  عورئيس قسم اللغة العربية وجلميوأتهيل املعلمني وعميد كلية الرتبية  أتشيه

قدم جزيل تو  اللذين قد علموا الباحثة أنواع العلوم املفيدة وأرشدوها إرشادا صحيحا.
 فيه األساتذةو  Aceh Besarاملنار احلديمج للرتبية اإلسالمية  معهد ملديرأيأا  الشكر

جزاهم هللا أحسن  مجع البياانت الصف الثالمج "ه" الالئي ساعدهنا يف يف الحملالبو 
يف قسم تعليم اللغة العربية أو يف القسم  األصدقاء. وال تنسى إىل مجيع اجلزاء



 ز 
 

األخر،تقدمي الباحثة شكرا جزيال عليكم اللذين كافحوا وساعدوا بعأهم البعض يف 
 إمتام هذه الرسالة. لعل هللا أن حيفظ مصادقاتنا وجيزي عملكم أبحسن اجلزاء.

ت إلكمال كتابة هذه الرسالة لتكون ترجو الباحثة من القارئني االقرتاحاوأخريا، 
 الرسالة مفيدة للباحثة وقارئيها.

 
 

 م2022 يويل 7 بندا آتشيه،
                      ةالباحث

 
 

              رزقى نور مهرية
 180202019رقم القيد : 
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 ص البحثلمستخ

العالقة بني سيحملرة الحملالبات عل ى املف ردات ومه ارة الك الم )دراس ة إرتباطي ة :  عنوان البحمج
 (Aceh Besarِبعهد املنار للرتبية اإلسالمية 

 زقى نور مهريةر :  االسم الكامل
 180202019:  رقم القيد

 

اللغة العربية هي لغة االتصال واحملدثة اليومية يف معهد املنار احلديمج للرتبي ة اإلس المية.  نيكا
تع رف الحملالب ات مع   ولكن كثري املشكالت عند الحملالبات الي تدور على مهارة الكالم وهي 
و كث  ري م  نهن ال يفهم  ن  املف  ردات الكث  رية لك  نهن ال يس  تحملعن أن ي  تكلمن ابللغ  ة العربي  ة جي  دا

اص  د ك  الم امل.اط  د. وأه  داف ه  ذا البح  مج فه  ي ملعرف  ة س  يحملرة الحملالب  ات عل  ى املف  ردات مق
وعالقته   ا ِبه   ارة الك   الم والعوام   ل ال   ي تؤثره   ا. وجمتم   ع يف ه   ذا البح   مج ه   و مجي   ع الحمللب   ة يف 

فأخذت الباحثة عينته الحملالب ات يف الص ف الثال مج  طالبا. 112الصف الثالمج، ويبلغ عددهم 
. واس    ت.دمي الباحث    ة أدوات البح    مج وه    ي االس    تبانة واإلختب    ار طالب    ة 30)ه( وع    ددهن 

أن ي م نهج إرتب اطي. ونت ائج البح مج ه ي ال ي تس تجدمها الباحث ة فه  شفوي. وم نهج البح مج
ت  دل عل   ى أهن  ا جي  د، وأم  ا الدرج  ة املعادل  ة مله   ارة  39،80الدرج  ة املعادل  ة لس  يحملرة املف  ردات 

س  يحملرة الحملالب  ات عل  ى املف  ردات ومه  ارة  يكان  . ت  دل عل  ى أهن  ا جي  د أيأ  ا 80،83الك  الم 
(، ونتيج     ة 391،0) Korelasi (R)الك     الم، اعتم     ادا عل     ى أن نتيج     ة االختب     ار االرتب     اطي 

مردود والفرض البديل  (Ho)( يدل على أن الفرض الصفري 03،0>0،05مستوى الداللة )
(Ha)    رة الك   الم، امقب   ول، أي أن توج   د العالق   ة ب   ني س   يحملرة  الحملالب   ات عل   ى املف   ردات ومه

. والعوام  ل ال  ي ت  ؤثر ق  درة الحملالب  ات عل  ى س  يحملرة املف  ردات ومه  ارة انق  صِبس  توى االرتب  اطي 
حف ظ  عن د الحملالب ات يف قلي ل تك رارن وه ي الكالم وهي العوامل الداخلي من الحملالبات نفسه

ال ، ل مال تزال الحملالبات اخنفاض يف ممارسة ال درو  ال ي أعحملاه ا املع ،هاناملفردات الي قد تعلم
وتقليل الدافع لدى الحملالبات فيما يتعل ق أبمهي ة ، تزال الحملالبات أقل اهتماما بتعليم اللغة العربية

 تعليم اللغة العربية.
 : سيحملرة املفردات، مهارة الكالمالكلمة األساسية
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ABSTRACT 

Title   : The Relationship Between Students' Mastery of     

  Vocabulary and Speaking Skills (Correlation Study at  

  Al-Manar Modern Islamic Boarding School, Aceh  

  Besar) 

Name : Riska Nurmahera 

Student Number : 180202019 
 

Arabic is the language of daily communication and conversation at Al-Manar 

Modern Islamic Boarding School. However, there are still many students who 

have problems in speaking skills, such as many students who know the meaning 

of vocabulary, but they can not to speak Arabic well and many of them do not 

understand the purpose of the interlocutor. The purpose of this research was to 

determine the students' vocabulary mastery and  its relation with speaking skills 

and the factors that influence it. The research method used by the researcher is the 

correlation method. The population in this study amounted to 112 students and the 

sample in this study was grade 3 E students with a total of 30 students. And the 

research instruments are questionnaires and tests. The results showed that the 

results of the analysis of the students' answers in the vocabulary mastery 

questionnaire had  an average vocabulary mastery of 80,39, and the average result 

in speaking skills was 83,80. This shows that the level of mastery of students' 

vocabulary and speaking skills is good. In addition the correlation test results 

obtained a correlation level (R) of 0.391 with a sig level of 0.03<0.05 indicating 

that H0 was rejected and Ha was accepted, its mean that there was a relation 

between students' mastery of vocabulary and speaking skills with a low 

correlation level. The factors that affect students' ability to master vocabulary and 

speaking skills, namely the internal factors of the students self, namely the lack of 

level memorizing the vocabulary they have learned, the decline in the practice of 

lessons given by the teacher, students are still less interested in teaching Arabic 

and the decline in the teaching of Arabic student motivation about the importance 

of learning Arabic. 

. 

Keyword: Vocabulary, Speaking skills 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 



 
 

   
 

ABSTRAK 

 

Judul Skripsi : Hubungan  Antara Penguasaan Siswa Terhadap Kosa Kata 

   dan  Keterampilan Berbicara (Studi Korelasi di Pesantren  

   Modern Al-Manar Aceh Besar) 

Nama : Riska Nurmahera 
 

NIM : 180202019 
 

Bahasa Arab adalah bahasa komunikasi dan percakapan sehari-hari di Pesantren 

Modern Al-Manar. Namun masih terdapat banyak siswa yang mengalami 

permasalahan dalam keterampilan berbicara, seperti banyak siswa yang 

mengetahui arti dari kosa kata, tetapi mereka tidak dapat berbicara  bahasa Arab 

dengan baik, dan banyak diantara mereka tidak memahami tujuan dari lawan 

bicaranya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penguasaan kosa kata 

siswa dan hubungannya dengan keterampilan berbicara serta faktor-faktor yang 

mempengaruhi nya. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah 

metode korelasi. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 112 siswa dan sampel 

dalam penelitian ini adalah siswa kelas 3 E dengan jumlah 30 siswa. Dan 

instrumen penelitian adalah angket dan tes. Adapun hasil penelitian menunjukkan 

bahwa hasil analisis jawaban siswa dalam angket penguasan kosakata memiliki 

rata-rata penguasaan kosakata 80,39, dan hasil  rata-rata dalam keterampilan 

berbicara 83,80. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat penguasaan kosa kata siswa 

dan keterampilan berbicara siswa baik. Kemudian pada hasil uji korelasi 

didapatkan tingkat korelasi (R) sebesar 0,391 dengan tingkat sig 0,03<0,05 

menunjukkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima, artinya ada hubungan antara 

penguasan siswa terhadap kosa kata dan keterampilan berbicara dengan tingkat 

korelasi rendah. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan siswa 

dalam menguasai kosakata dan keterampilan berbicara, yaitu faktor internal siswa 

itu sendiri yaitu berkurangnya tingkatan menghafal kosakata yang telah mereka 

pelajari, menurunnya praktik pelajaran yang diberikan oleh guru, siswa masih 

kurang tertarik dengan pengajaran bahasa Arab, dan menurunnya motivasi siswa 

tentang pentingnya pembelajaran bahasa Arab. 

 

Kata Kunci: Penguasaan Kosa Kata, Keterampilan Berbicara 
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 الفصل األول
 تساسية البحث

 

 مشكلة البحث - ت
العربي  ة ليس  ي لغ  ة غريب  ة لنيندونيس  يني يف تعلمه  ا ونحملقه  ا، ب  ل أن ه  ذه اللغ  ة 

اللغ  ة وأحادي  مج اللغ  ة م  ن اللغ  ة الديني  ة اإلس  المية ووج  د لتعلمه  ا يف تفه  يم كت  اب 
ويف هذا اليوم ليسي اللغة العربية لغة املسلم فحسد، بل اللغة العربية لغة  1الرسول.

االتص ال لمم  م يف الع اه. وه  ذه اللغ ة يس  ت.دمها الن ا  ريي  ا ِب ا يق  رب م ن عش  رين 
 بلدا.

 

يف املدرس   ة العام   ة الس   يما يف املدرس   ة املتوس   حملة واملدرس   ة العالي   ة العام   ة اآلن، 
 2اللغة العربية مادة خمتارة رئيسية يف تعليم اللغة األجنبية جياند اللغة اإلثلزية.تكون 

تحملويره   ا يف واأله  داف الرئيس   ية م   ن تعل  يم اللغ   ة العربي   ة ه   ي حف  ر ق   درة الحملالب   ات و 
ك  ان أم كتاب  ة. وش  ييف مه  م يف تعل  يم اللغ  ة ه  و الق  درة عل  ى  اس  ت.دام اللغ  ة، لس  اان

 مهارة الكالم.
 

ت رتبط ارتباط ا وثيق ا ج دا م ن العملي ات اكتس اب اللغ ة األساس ية مه ارة الك الم 
للش.ص. ألن اللغة هي مرآة من عقلية الش.ص أو تفكريه، مث جيد عليه أن يتقن 

 3هذه املهارات جبيد جدا.

                                                             
 ;Thariqah Ilmiyah، )املشكالت اللغوية يف تعليم العربية لد ي الطلبة إندونيسيا، اإلرسال اآلمني 1
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3
 Ulin Nuha, “Metodologi Super Efektif Pembelajaran Bahasa Arab”,(Yogyakarta : Diva 

Press.2012),hal 84 
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وأما املفردات هي عنصر واحد مهم من لغة، حبيمج أمهيته ا للغ ة يق ال يف تعل يم 
ف وتعل م املف ردات، إم ا ع ن وس يلة حف ظ أو أبي اللغة األجنبية وجد أن يبدأ بتعري 

  4وسيلة أخري.

يف معهد املنار احل ديمج للرتبي ة اإلس المية تك ون اللغ ة العربي ة م ادة رئيس ية الب د  
ك    ل طال    د أن يتعلمه    ا. وتعل    يم اللغ    ة العربي    ة يف معه    د املن    ار ىت    وى عل    ى أرب    ع ل

هارة القراءة ومهارة الكتاب ة. مهارات اللغوية، وهي مهارة االستماع ومهارة الكالم وم
وأغرض أخرى من تعل يم اللغ ة العربي ة يف معه د املن ار احل ديمج للرتبي ة اإلس المية ه ي 
تحملبي  ق ه  ذه اللغ  ة يف االتص  ال واحملدث  ة اليومي  ة. وكان  ي الباح  ة س  تجرى البح  مج يف 

 الفصل الحملالبات. 

ن  ار ه  ي حف  ظ عملي  ة التعل  يم ال  ي توج  د لحملالب  ات املدرس  ة الثانوي  ة يف معه  د امل
مخس   ة املف   ردات يف ك   ل ي   وم م   ن األس   بوع، والب   د لحملالب   ات حف   ظ املف   ردات يف ك   ل 
صباح قيام أبنش حملة احملدث ة، والحملالب ات يتك ررون املف ردات قب ل الن وم، لتك ون نش اطة 
يف تعليم اللغة العربية خصوصا يف سيحملرة على املفردات ومهارة الكالم، حبي مج ميك ن 

 5اللغة العربية ويتحملورهنا جيدا وصحيحا. أن تتعلمون الحملالبات درو 

وللحصول على مه ارة الك الم حيت اج إىل ممارس ة اللف ظ وتك رار لف ظ املف ردات.  
ه ذا البح مج يوج ه إىل س يحملرة املف ردات ت رتبط ِبه ارة الك الم خص ة لحملالب ات الفص  ل 

 الثالمج يف املدرسة الثانوية ِبعهد املنار احلديمج للرتبية اإلسالمية.
مهم ألن مهارة الكالم انحي ة مهم ة يف مه ارة اللغ ة. وجبان د آخ ر  هذا البحمج

ألن كثرة املشكالت ال ي ت دور يف مه ارة الك الم عن د طالب ات الص ف الثال مج ِبعه د 

                                                             
4 Muhmib Abdul Wahab,”Epistimologi &Metodologi Pembelajaran Bahasa 

Arab”,(Jakarta : UIN Jakarta Press,2008), hal.139 

 2022املقابلة مع رئيس شؤون التعليم ِبعهد املنار احلديمج للرتبية اإلسالمية آتشية بيسر، اينري   5 



3 

 

 
 

املن   ار. ابل   رغم الحملالب   ات يس   يحملرن املف   ردات العربي   ة كث   رية، لك   ن وج   دت الباحث   ة يف 
 الواقع الظواهر ما يلى:

ات الكث  رية لك  نهن ال يس  تحملعن أن ي  تكلمن ابللغ  ة تع  رف الحملالب  ات مع    املف  رد -1
 العربية جيدا.

 كثري منهن ال يفهمن مقاصد كالم امل.اطد. -2
وملعرفة اإلرتباط بني سيحملرة املفردات ومهارة الكالم وملعرفة العوامل ال   ت ؤثر يف 
مه   ارة الك    الم عن    د الحملالب    ات عميق    ا تري    د الباحث    ة أن تبح    مج ه    ذه الرس    الة ى    ي 

العالق    ة ب    ني س    يحملرة الحملالب    ات عل    ى املف    ردات ومه    ارة الك    الم )دراس    ة ”املوجل    وع 
 (“. Aceh Besarإرتباطية ِبعهد املنار احلديمج للرتبية اإلسالمية

 

 تسئلة البحث  - ب
 أسئلة البحمج يف هذه البحمج كما يلي:

كي ف تك  ون ق  درة طالب ات الص  ف الثال  مج يف املدرس  ة الثانوي ة ِبعه  د املن  ار عل  ى  -1
 سيحملرة املفردات؟

كي  ف ق  درة طالب  ات الص  ف الثال  مج يف املدرس  ة الثانوي  ة ِبعه  د املن  ار عل  ى مه  ارة  -2
 الكالم ؟

 كيف كان العالقة بني سيحملرة الحملالبات على املفردات ومهارة الكالم ؟ -3
 ما هي العوامل الي تؤثر قدرة الحملالبات على سيحملرة املفردات ومهارة الكالم؟ -4

 تهداف البحث - ج
 األهدف من هذا البحمج هي:

ملعرفة قدرة الحملالبات الصف الثالمج يف املدرسة الثانوية ِبعهد املن ار عل ى س يحملرة  -1
 املفردات.

ملعرفة قدرة الحملالبات الصف الثالمج يف املدرسة الثانوية ِبعهد املنار عل ى مه ارة  -2
 الكالم.
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 ملعرفة العالقة بني سيحملرة الحملالبات على املفردات ومهارة الكالم. -3
 الحملالبات على سيحملرة املفردات ومهارة الكالم. ملعرفة العوامل الي قدرة -4

 

 تمهية البحث - د
 أما أمهية هذا البحمج فهي كما يلي:

 الناحية النظرية -1
ه  ذا البح  مج ه  و مفي  د لت  وفري املعلوم  ات للجمي  ع م  ن أمهي  ة العالق  ة ب  ني س  يحملرة 

 الحملالبات على املفردات ومهارة الكالم.
 الناحية التحملبيقية -2

 للحملالبات ( أ
يف زايدة أنش حملة تعل يم اللغ ة العربي ة وس يحملران يف الك الم ميكن أن يساعدهن 
 ابللغة العربية الصحيحة.

 للمدرسة ( ب
كمعلومات والنظ ر ح ول العالق ة ب ني س يحملرة الحملالب ات عل ى املف ردات ِبه ارة 

 الكالم.
 للباحثة ( ج

 ملعرفة فعالية سيحملرة الحملالبات على املفردات وعالقتها ِبهارة الكالم.
 افرتاضات والفرضان - ه

 وأما الفرجلان اللذان افرتجلتهما الباحثة يف هذه الرسالة، كما يلي:
  Ha)الفرض البديل ) (1
 يوجد ارتباط بني سيحملرة  الحملالبات على املفردات ومهارة الكالم. -
 توجد العوامل الي تؤثر قدرة الحملالبات على سيحملرة املفردات ومهارة الكالم. -
 :  (Ho)الفرض الصفري  (2
 سيحملرة الحملالبات على املفردات ومهارة الكالم.ال يوجد ارتباط بني  -
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 ال توجد العوامل الي تؤثر قدرة الحملالبات على سيحملرة املفردات ومهارة الكالم. -
 

 حدود البحث - و
العالق  ة ب  ني س  يحملرة الحملالب  ات عل  ى ”احل  د املوجل  وعي: يتن  اول البح  مج موجل  وع  -1

 “.املفردات ومهارة الكالم
احل     د املك     ا : تق     وم الباحث     ة ا     ذا البح     مج يف معه     د املن     ار احل     ديمج للرتبي     ة  -2

 .Aceh Besarاإلسالمية 
 م.2022/2023احلد الزما : تقوم الباحثة ابلبحمج يف السنة الدراسية  -3

 البحث مصطاحلات - ز
العالق  ة ب  ني س  يحملرة الحملالب  ات عل  ى املف  ردات ومه  ارة ”إن املوجل  وع ه  ذه الرس  الة 

إجراء البحمج حيسن للباحثة أن تبني بعض املصحمللحات املهم ة كم ا وقبل “. الكالم
 يلي: العالقة، واملفردات، ومهارة الكالم.

 العالقة -1
وعالق  ة، عالق  ة: أي ش  ييف يتعل  ق ب  ه -يعل  ق -مص  دار م  ن عل  ق“ العالق  ة”لغ  ة: 

واصحملالحا: العالقة هي رابحملة تربط ب ني ش.ص ني أو ش يئني.  6أحد مها على اآلخر.
وامل   راد ا   ا يف ه   ذه الرس   الة االرتب   اط ب   ني ش   يئني أو س   يحملرة الحملالب   ات عل   ى املف   ردات 

 ومهارة الكالم.
 املفردات -2

اص  حملالحا:  7لغ  ة مج  ع م  ن املف  ردة أي الواح  د ويقابل  ه اجلم  ع.“ املف  ردات”كلم  ة 
حيمج أن اجلملة الي هي م ن عناص ر التعب ري  هي أسا  من كل شيء يف عملية اللغة

                                                             

 
، )ب   ريوت : املكتب   ة الطبعيدددة التدددا سدددعة والثال دددوناملنجدددد يف اللغدددة وأل علدددتم   املش   رق، مؤسس   ة دار6
 181م(، ص. 2002الشرقية، 

 
   575ص. . اللغة..املنجد يف مؤسسة دار املشرق الكاثوليكية،   7
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وهي تع  إىل اللغة املقحملعة على حسد تفس يمها إىل األي اء  8تكون محملالد احلياة.
 واألفعل واحلروف.

 مهارة الكالم -3
مه  ارة، معناه  ا: مه  ارة الش  يء وب  ه  –مه  ورا  -ميه  ر -م  ن مه  ر“ مه  ارة”كلم  ة 

ق    ا عامل    ا ب    ه يف ص     ناعته. ح    ذق وه    و م    اهر، يق    ال )مه    ر يف الع    اه( أي ك    ان حاذ
امله   ارة ح   ذاق وبراع   ة وق   درة تنم   و ابخل    ة والتعل   يم والعم   ل والت   دريد ”اص   حملالحا: 

عليها، وهذه القدرة تثبي على أساسني: أسا  م ن الفحمل رة واالس تعداد، وأس ا  م ن 
  9“.االكتساب والتعلم والتدريد املتواصل
، و يف أصل اللغ ة معن اه تكليما وكالما –يكّلم  –والكالم لغة مصدر من كّلم 

واص   حملالحا: ه   و ف   ن نق   ل املعتق   دات واملش   اعر واألحاس   يس “. األص   وات املفي   دة”
واملعلومات واملعارف واخل ات واألفك ار واآلراء م ن ش .ص إىل آخ رين نق ال يق ع م ن 

 10املستمع أو املستقبل أو امل.اطد موقع القبول والفهم والتفاعل واالستجابة.
 

 الدراسات السابقة - ح
كان   ي الدراس   ة الس   ابقة تس   اعد الباحث   ة عل   ى مقارن   ة النت   ائج ومعرف   ة جوان   د 

 الفرق بني دراسة احلالية والدراسة السابقة من خ ات الدراسني السابقني.
 

 Timeى   ي العن   وان: تحملبي   ق أس   لوب “ تلفيدددة الدددرحم”: رس   الة ق   دمتها توال

Token  دراس ة بربي ة ِبعه د دار الزه دين( ابلقصة لرتقية مهارة الك المAceh Besar .)
ملعرفة نشاط الحملالب ات ولرتقي ة ق درة الحملالب ات يف  وأما أغرض البحمج من هذه الرسالة

                                                             

، ) الق اهرة : دار املع ارف، يف طرق تدريس اللغدة العربيدة  الطبعدة الثالدثعبد العزيز، عبد اجلديد ،   8 
 35(، ص.1411

 
 32(، ص 1982) مصر : دار املعارف،  التوجي  يف تدريس اللغة العربية د علي السمان، نيم  9

 10م  إبراهيم البودى، احلوار : فنياته، ص  10  
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 Acehابلقص ة ِبعه د دار الزه دين   Time Tokenالكالم ابللغة العربية بتحملبيق أس لوب

Besar. 
 

وأم   ا نتيج   ة البح   مج س ه   ذه الرس   الة فه   ي النت   ائج ال   ي   احلص   ول عليه   ا م   ن 
 (Ho)وهذا يدل على أن الفرجلية الصفرية 0،00 < 0،05على  Sigهي  Tاختبار 

 Time Token، وم  ن الواجل    أن تحملبي  ق أس  لوب (Ha)مرفوجل  ة وي  تم قب  ول الفرجل  ية 

 .ابلقصة يرقي مهارة الكالم عند طالبات معهد دار الزهدين
 

العالق   ة ب   ني الدراس   ة الس   ابقة ابلدراس   ة احلالي   ة ه   ي اتفق   ي يف مبح   مج مه   ارة 
الك  الم فحس  د، لك  ن ختتل  ف يف م  نهج البح  مج ومي  دان البح  مج. إن م  نهج البح  مج 
الدراس  ة الس  ابقة فه  و م  نهج التج  ريد، وأم  ا الدرس  ة احلالي  ة ه  و م  نهج اإلرتب  اطي. مث 

ابلقص ة لرتقي ة   Time Tokenأس لوبتتعلق ميدان البحمج الدراسة السابقة عن تحملبي ق 
مه  ارة الك  الم، وأم  ا الدراس  ة احلالي  ة تتعل  ق البح  مج ع  ن العالق  ة ب  ني س  يحملرة الحمل  الب 

 علي املفردات ومهارة الكالم.
 

" ى ي العن وان: العالق ة ب ني اس تعاب تمحدد فضديلة ةسدة: رس الة ق دمها "اثنيا
يف املدرس     ة الثانوي     ة املف     ردات وق     درة مه     ارة الكتاب     ة ل     دى الحمل     الب الص     ف الث     ا  

( ملعرفة 1تولوثاجونج. وأما أغرض البحمج من هذه الرسالة: ) 3اإلسالمية احلكمية 
 3اس    تيعاب املف    ردات ل     دى الحمل    الب الص     ف الث    ا  يف املدرس     ة الثانوي    ة احلكمي     ة 

( ملعرف   ة العالق   ة ب   ني اس   تيعاب 3). ( ملعرف   ة ق   درة مه   ارة الكتاب   ة2) تولوث   اجونج.
 مهارة الكتابة.املفردات وقدرة 

 

وأم ا نتيج ة البح مج يف ه ذه الرس الة فه ي نت ائج البح مج م ن اس تيعاب املف ردات 
تولوث  اجونج  3ل  دى الحمل  الب الص  ف الث  ا  يف املدرس  ة الثانوي  ة اإلس  المية احلكومي  ة 

مث  93،51. وق    درة مه    ارة الكتاب    ة ه    ي ممت    از ِبت    وط 86،6يف فئ    ة جي    دة بتوس    ط 
. 23،636وق  درة مه  ارة الكتاب  ة ه  و م  ن امل.رج  ات  العالق  ة ب  ني اس  تيعاب املف  ردات
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% بقيم  ة اس  تيعاب  1عل  ى أن ك  ل ال  زايدة  0،807عن  د  Xي  نص معام  ل االحن  دار 
معام ل االحن دار ه و إجي ايب، ل ذلك ميك ن  .0،807املف ردات، مث تزي د القيم ة ِبق دار 

 هو إجيايب. Yعلى   Xالقول أن اباه أتثري املتغري 
 

الس  ابقة ابلدراس  ة احلالي  ة ه  ي اتفق  ي يف مبح  مج املف  ردات العالق  ة ب  ني الدراس  ة 
م   نهج البح   مج فحس   د، لك   ن ختتل   ف يف مي   دان البح   مج. إن تتعل   ق مي   دان البح   مج 
الدراس    ة الس    ابقة ع    ن العالق    ة ب    ني اس    تيعاب املف    ردات وق    درة مه    ارة الكتاب    ة ل    دى 

حللي   ة تولوث   اجونج. وأم   ا الدراس   ة ا 3الحمل   الب الص   ف الثانوي   ة اإلس   المية احلكومي   ة 
 تتعلق البحمج عن العالقة بني سيحملرة الحملالب على املفردات ومهارة الكالم.

 

 طريقة كتابة البحث  - ط
إعداد وكتابة الرسالة العلمية وأما التأليف والكتاب اذه الرسالة فتعتمد الباحثة على دليل 

قس  م تعل  يم اللغ  ة العربي  ة بكلي  ة الرتبي  ة وأتهي  ل املعلم  ني  األوىل( )درج  ة للمرحل  ة اجلامعي  ة
2016.11جبامع                                   ة ال                                   رانريى اإلس                                   المية احلكومي                                   ة س                                   نة 

                                                             
 11

 Tim Penyusun, Panduan Akademik dan penulisan Skripsi Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2016, (Banda Aceh: FTK Ar-Raniry Press, 

2016),hal. 155-164 
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 الفصل الثاىن
 اإلطار النظرى

 املفردات - ت
 مفهوم املفردات -1

الكلم ة ال   تتك ون م ن ح رفني املفردات مجع من مفردة، وتقصد ا ا اللفظ ة أو 
فأكثر وتدل على مع . املفردات هي ال ذين خي تص بدراس ة الكلم ة املنف ردة، ومعرف ة 

 Brownويق  ول  12أص  وهلا، وتحملوره  ا يف الت  ارخى، ومعنه  ا احلاجل  ر، كيفي  ة اس  تعماهلا.
 13املفردات أسا  اللغة، بدون املفردات ال تستحمليع أن نتكلم ونفهم الكالم.

املف ردات عنص ورة م ن عناص ر اللغ ة الب د مل تعلم اللغ ة األجنبي ة أن حيص ول عل  ى 
مه   ارة االتص   ال ا   ذه اللغ   ة، عل   ى ه   ذا ال   رأي ي   دل أن املف   ردات عنص   ورة مهم   ة يف 

: املف ردات ه ي أس ا  مه ارة لغوي ة وتق دم  Renandyaو  Richardsالكالم، كما قال 
 14و يقرؤا أو يكتبوا.كثريا من أسا  الذي ميكن لحملالب أن يستمعوا أ

ومن تعريف السابق ميكن القول إن املفردات هي كثري الكلمات والعب ارات ال   
يس  ت.دمها الن  ا  لنيتص  ال بعأ  هم ب  بعض وع  ددها يزي  د حس  د مس  توى احلأ  ارة 
والثفافة اإلنسانية. واملفردات هي لفظ يدل على مع  مفرد إما ايا و إما فعال وإم ا 

 حرفا.
 

 تنواع املفردات -2
 وأما املفردات ىتوى من األنواع كما يلي:

                                                             

 (1987هرة : عاه الكتاب، ا، ) القاللغة تسس علمماريوايي.   12 
 13 Douglas Brown,Teaching by Principle,( San Francisco State University, Prentice hall 

Regents, 1994),.hal.365 

 
14

 Jack C. Richarcds and Willy A. Renandya.”Metodology in Language Teaching : An 

Anthology of Current Practice”,(United States of America : Cambridge University press, 2008), 

hal. 255 
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امل   رادف ه   ي الكلم   ة ال   ي متس   اوية أو نف   س املع     لك   ن قيمته   ا متفرق   ة، مث   ل:  - أ
 مجيلة، لحمليفة، حسنة.

التأ  ادة ه  ي الكلم  ة ال  ي تتأ  من مع    امل  نعكس أو املعان  دة ابلكلم  ة  األخ  رى،  - ب
 فقري. -جلعيف، غين -قريد، قوي –املثال: بعيد 

الكلم  ة ال   ي أص  وااا متس   وية ولك  ن معناه   ا متفرق  ة. املث   ال: س   ّن، املش  رت  ه   ي  - ج
 15سنة.

 تهداف تعليم املفردات -3
أن تعل   يم املف   ردات يك   ون موجه   ا إىل وظي   ف اللغ   ة العربي   ة نفس   ها لوس   يلة فه   م 
الك  الم واإلس   تماع والق  راءة والكتاب   ة. أن تعل  يم املف   ردات ل  يس ل   تحفظ فق  ط ولك   ن 

 ، والكالم، أو التعبري عن األفكار يف الكتابة. ينبغي أن يست.دم يف فهم النص
 واألهداف الرئيسي من تعليم املفردات هي: 

 لكي ميكن الحملالبات من نقط أصوات الكلمات وفقا ابمل.رج الصحي . - أ
 لكي ميكن الحملالبات من شرع معناها يف تركيد اللغة الصحيحة.  - ب
لك     ي ميك     ن الحملالب     ات م     ن اس     ت.دام املف     ردات الص     حيحة يف س     ياق اجلمل     ة  - ج

 الصحيحة. 
 لكي تفهم الحملالبات من املع  املفردات الي دراستها. - د

 

ه    ذه األه    داف يب    دي ِبثاب    ة وس    يلة يف تعل    يم والتحمل    وير مه    ارات الحملالب    ات يف 
 الكالم اللغة العربية إما االجيايب والسلد.

 تمهية تدريس املفردات  -4
د خيتل   ف خ    اء تعل   يم العربي   ة كلغ   ة أجنبي   ة يف معانيه   ا وأه   دافها. وأم   ا أمهي   ة ق   

 املفردات يف تعليمها فهي كما يلي:

                                                             
 

15
 Henry Guntur Tarigan, Pengajaran Kosa Kata Bahasa Arab,(Bandunng : Ankasa, 

2014), hal. 68 
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أن تعل  يم املف  ردات محملل   د أس  ا  م   ن محملال  د تعل   م العربي  ة وش   رط م  ن ش   روط   -1
 إجيابتها.

أن حقيقة اللغة جمموع ة م ن املف ردات ح   ال ميك ن الن ا  فه م اللغ ة قب ل معرف ة   -2
 معا  املفردات منها.

كان   ي الحملالب   ات س   يحملرة كث   رية م   ن املف   ردات يش   عرون ابلس   هولة يف تعل   م اللغ   ة    -3
 العرية.

 16املفردات عنصر أسا  من عناصر اللغة.  -4
عنص   ر م   ن عناص   ر اللغ   ة وه   ذه ت   دل أن تعل   م املف   ردات جل   روري ألن املف   ردات 

املست.دمة يف تعليم اللغة العربي ة. يف مرحل ة الثثنوي ة لغ ة الع ربل لحملالب ات ص عوبة ألن 
 الحملريقة األوىل هي إعحملاء  التعليم املفردات و تراكيبها.

 تسس اختيار املفردات -5
ينبغ  ي للمدرس  ني قب  ل عملي  ة التعل  يم يف التعل  يم املف  ردات أن يس  تعد ابملف  ردات 

 ال  حيتاجها الحملالبات، وأما األسا  يف اختيار املفردات هي: املناسبة
 

 Frequency))التواتر   (1
الت  واتر ه  و اختي  ار املف  ردة عالي  ة التك  رار وكث  ري اس  تعماهلا ل  دي الحملالب  ات. مث  ل 
املف      ردات م      ن املدرس      ة )فص      ل و قل      م و م      در  و تلمي      ذ و س      بورة(، أو ع      ن 

اجلس   م)رأ  وي   د وع   ني وأن   ف وف   م( العائل   ة)أب و أم و إب   ن و بن   ي(، وأغرجل   اء 
 وغريها.

 

 Range))التوزع  (2
اختيار املفردات املست.دمة يف أكثر من بلد عريب ليس بلد واحد.  التوزع هو

 لذا أخذ املدر  املفردات الي تلفى اا معظم البالد العربية على است.دامها.
                                                             

، )جامع ة س لحملان نيم د ص ف ال دين: الت دريس طرق يف تعلديم املفدردات اللغدة العربيدةسيف الدين،  16
 313-314(، ص. 2019(، 2) 7
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 (Availability)املتاحية  (3
املتحي   ة ه   ي اختي   ار املف   ردات املناس   بة ابحتي   اج الحملالب   ات، وهل   ا مع     مع   ني 

حقيق   ة ِبع     “ الحملريق  ة”وني  دود. واملث   ال منه  ا املف   ردات عم   ا يتعل  ق يف الرتبي   ة، 
((Methodولكن يف الرتبية ِبع  كيفية التعلي ، ،((Method شارع. 

 

   (Familiarity)األلفة (4
تك ون مألوف ة ل دى الحملالب ات وتركيه ا الن ادرة يف  األلفة هي اختيار املفردة ال ي
 است.دامها على سياق احلال.

 

 (Coverage)الشمول  (5
الش  مول ه  و اختي  ار املف  ردة ال  ي تش  مل عل  ى ع  دة جم  االت ل  دى الحملالب  ات، 

مس   ت.دم يف بيتن   ا، بي   ي هللا، “ بي   ي”ألن “ منزي  ل”أمش   ل م   ن “ ببي   ي”مث  ل 
 “.منزيل” ي املال وال يف املفردةبيي العنكبوت، بي

 األهية (6
األهي ة ه ي اختي  ار املف ردة ال  ي تش يع حاج ة معين  ة ل دى الحملالب  ات عل ى تل  ك 

 املفردة العامة الي قد الحيتاجوهنا.
 

 العروبة (7
العروب   ة ه   ي اختي   ار املف   ردات تش   تق م   ن املف   ردات العربي   ة، مث   ل خيت   ار امل   د  

 الكومبوتر.. واحلاسوب على 17يف شرح وسيلة االتصال“ التلفون”على “ هاتف”
 

يف الش  رح الس  ابقة أن تل.  ص الباحث  ة أن األس  ا  يف اختي  ار املف  ردات ه  و ه  ام 
عل  ى ث  اح تعل  يم املف  ردات. ه  ذه ه  ي األساس  ات ال  ي تس  توعبها امل  در  قب  ل بداي   ة 

 عملية تعليم املفردات.
                                                             

 
)مص ر: منش ورات املنظم ة اإلس الم العربية لغري الناطقني هبا مناهجة واسدالب . رشدي أمحد طعيمة،   17

 196-195(، ص. 1989للرتبية والعلوم والثقافة،
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 طريقة تعليم املفردات -6
املباشرة وطريقة كاني طريقة الي ميكن است.دامها يف تعليم املفردات وهي طريقة 

الق راءة وطريق ة التعل يم ابس ت.دام  التقليد وال تحفظ وطريق ة الس معية والش فهية وطريق ة
 بحملاقات الصور والغناء العريب وغريها.

وإذا أراد املعل    م أن يعل    م مف    ردات جدي    دة للحملالب    ات، فم    ن املمك    ن اتب    اع ع    دة 
 خحملوات. ومن اخلحملوات يف تعليم املفردات، مايلي :

عل  م الكلم  ة والحملالب  ات يس  تمعن. وم  ن األفأ  ل أن يكرره  ا م  رتني أو أن يكت  د امل -
 ثالث مرات.

 أن يكتد املعلم كلمة على السبورة مشكولة شكال كامال. -
 أن يعرض املعلم مع  الكلمة ابلحملريقة الي يراها مناسبة. -
 أن يست.دم املعلم الكلمة يف مجلة واحدة أو أكثر لتتأ  وظيفة الكلمة حنواي. -
املعل  م نظ  ر طالب  ات إىل طريق  ة كتاب  ة الكلم  ات إذا كان  ي تنحمل  وي عل  ى  أن يلف  ي -

 صعوابت إمالئية.
أن يكت  د املعل  م عل  ى الس  بورة مع    الكلم  ات كم  ا يكت  د مجل  ة تب  ني اس  ت.دام  -

 الكلمات.
 أن يقرأ الحملالبات قائمة املفردات اجلديدة املكتوبة على السبورة أمامهم. -
 18ا و اجلمل التوجليحية يف دفاترهم.أن يكتد الحملالبات الكلمات و معانيه -

 

نظ   را إىل ه   ذا البي   ان، فينبغ   ي ملعل   م اللغ   ة العربي   ة أن يه   تم ابخلحمل   وات الس   ابقة يف  
تعل    يم املف    ردات لتس    هيل الحملالب    ات يف تعلمه    ا. وم    ن األحس    ن للمعل    م ح    ني عل    م 

 املفردات اجلديدة أن يست.دم الحملريقة املناسبة.
 

                                                             

، ص. 3م(ط 1989، )ال رايض: مكتب ة الف رزدق اللغدة العربيدة سدريتد تسداليب نيم د عل ي اخل ويل، 18 
103 
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 سيطرة  املفردات -7
هي محملالد رئيسية يف تعليم اللغة، خاصة الغة األجنبية، تشمل  سيحملرة  املفردات

اللغ ة العربي ة ال ي تعلمه ا يف إندونيس يا. وم ن املمك ن أن خيت   س يحملرة  املف ردات بع دة 
 طرق منها:

 االستماع إىل فقرة أو مقال أو قصة من املعلم. -
 االستماع إىل شرح تسجيل -
 مشاهدة فيلم سينمائي أو تلفيزيون -
 19مكتوب. قراءة نص -

 

ج ودة مه  ارات اللغ  ة اعتم  ادا عل  ى الكلم  ة وج  ودة مفردات  ه. كلم  ا كان  ي املف  ردات  
أكث     ر، كلم     ا زاد ق     درة مه     ارات اللغوي     ة ألن س     يحملرة املف     ردات ىدي     د ج     ودة لغ     ة 

 20الش.ص. دون سيحملرة املفردات الكثرية صعد للش.ص لنيتصال جيد وصحي .
 

 الكالم  مهارة - ب
 الكالم  تعريف مهارة  -1
مه  ارة الك  الم ه  ي إح  داى امله  ارات اللغوي  ة األرب  ع ال  ي تعلمه  ا الحمللب  ة يف ش  عبة  

مه ارة الك الم ه ي مه ارة  21تعليم اللغة العربية وكذالك امل دار  اإلس المية إبندونس يا.
مهم  ة ج  دا ألن الك  الم أس  ا  اللغ  ة أو حقيق  ة اللغ  ة ه  ي الك  الم. لق  د ع  رفن مه  ارة 

 مهارة الكالم واإلستماع والقراءة والكتابة. اللغوية تتكون من أربع مهارات وهي
 

                                                             

 163ص  ... تساليب تدريس نيمد علي اخلويل،  19 
 

20 Miptah Pauji, Pengaruh Penguasaan Kosa Kata terhadap kemampuan Berpidato pada 

Siswa Kelas X SMK AL-HUDA TURALAK, Jurnal Diksatrasia (Online). Vol. 1, No. 2, Agustus 

2017, hal. 268 
21 Muh. Nidom Hamami, Ana Konita, Tahsinul Maharati Al Kalam Bi Al-Lughati Al- 

Arabiyyati Min Khilali Mumarasati Al-Ta’limi Al-Musshaggari Lada Thullabi Bi Syu’bati Ta’limi 

Al-Lughati Al-Rabiyyati Fi Al-Jami’ah Al-Islamiyyah Al-Hukumiyyah Jember,(IAIN Jember: 

Critical Review of English-Arabic World Journal. Vol 1. No 1, 2022. hal. 12 
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الك  الم ه  و االتص  ال اللغ  وي أبن  ه أي ش  يف يس  اعد ع  ن نق  ل مع    أو رس  الة م  ن  
ش .ص إىل ش .ص آخ  ر، وق د تك  ون ه ذه الرس  الة املتبادل ة أو املنقول  ة فك رة أو اب  اه 
ي ة عقلي أو مهارة عمل أو فلسفة معينة للحياة أو أي شييف آخر يعتقد البعض يف أمه

نقله، واالتصال هو ج وهر اس تمرار احلي اة االجتماعي ة وتحملوره ا وبدون ه م ن املس تحيل 
 22أن يفهمه واملشرت  بني اجملتمع.

 

مهارة الكالم هي القدرة على التعبري عن أصوات النحمل ق أو الكلم ات للتعب ري ع ن  
األفك      ار يف ش      كل أفك      ار أو آراء أو رغب      ات أو مش      اعر للش      .ص اآلخ      ر، ألن 

هو نظام من العالمات ال ي ميك ن ياعه ا ورؤيته ا وال ي تس ت.دم ع دداا م ن  التحدث
العأ     الت واألنس     جة العأ     لية جلس     م اإلنس     ان لتنق     ل األفك     ار م     ن أج     ل تلبيي     ة 

 احتياجاام.
 

 تهداف من مهارة  الكالم -2
عموم   ا، مه   ارة الك   الم ا   داف إىل جع   ل الحملالب   ات الق   ادرين عل   ى الك   الم لفظي   ا 

 وفقا ألبو بكر، األهداف من مهارة الكالم كما يلي: ابخلري واملعقولة.
 اعتاد الحملالبات لتحدث مع اللغة الفصيحة. - أ
اعت   اد الحملالب   ات بن   ائ اجلمل   ة الناش   ئة م   ن القل   د واملش   اعر م   ع مج   ل ص   حيحة  - ب

 وواجلحة.
اعتاد الحملالبات اختيار الكلمات واجلمل، مث وجلعها معا بلغة مجيلة، وفيم ا يتعل ق  - ج

 23املكانة.ابست.دام الكلمة يف 
 تمهية تعليم مهارة الكالم -3

 ومن أمهية تعليم مهارة الكالم يف اللغة األجنبية، منها:

                                                             
22

 9(،ص.1979)القاهرة: دار النهأة، الوسيلة التعليمية أمحد حري كاظيم،   
 23 Ulin Nuha, Metodologi Super Efektif Pembelajaran Bahasa Arab,  (Jogjakarta : Diva 

Press, 2012), hal. 99-100 
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الك   الم م   ن امله   ارات األساس   ية ال   ي يس   عى الحملالب   ات إىل إتقاهن   ا يف اللغ   ات  - أ
 األجنبية.

تك  ون الحملالب  ات تتكلم  ون ابللغ  ة العربي  ة جي  د ألن اللغ  ة العربي  ة لغ  ة اإلتص  ال  - ب
 ا  يف العاهبفهمها ماليني الن

التدريد على الكالم يعود اإلنسان الحملالقة يف تعبري عن أفكاره، والقدرة على  - ج
 24املبادأة ومواجهة اجلماهري.

 

 تساس يف تعليم الكالم -4
 وأما أسا  يف تعليم الكالم هي:

تعل  يم الك  الم )أي ممارس  ة(، يقص  د ب  ه أن ت  تكلم الحملالب  ات بنفس  ها ول  ن ت  تكلم  - أ
مس تعما إىل غ ريه. وعن دما ت تكلم الحملالب ات ال ب د أن  الحملالبات بنفس ها إذا ظ ل

 يكون مستقال بدون مساعدة من غرية ليع  عن نفسه.
تعبري الحملالبة عن خ اا، تقصد بذلك أن ت تكلم الحملالب ة يف موجل وع تعلمه ا،  - ب

وتعحملي هلا الفرصة الكاملة للتعبري عن نفسها، وأال تكلفها ابلكالم عن شييف 
أن تكل    ف الحملالب    ات الك    الم يف موجل    وع غ    ري  جمه    ول ل    ديها، وم    ن لغب    مج

 معروف غذ أن هذا يعحملل فهمهم.
التدريد على توجيه اإلنتباه، أن الكالم حيتاج إىل التدريد وهو نشاط غفلي  - ج

مرك  د، وه  و يس  تلزم الق  درة عل  ى متيي  ز األص  وات عن  د ياعه  ا وعن  د نحملقه  ا. 
  .وقدرة اإلنتباه إىل التنغيم والرتكيد مهم جدا ملعرفة املع

 توجيهات عامة لتعليم مهارة الكالم  -5
يف تعليم مهارة م ن امله ارات اللغوي ة لتوج د التوجيه ات للتعل يم. وي ذكر طعيم ة 
جمموع   ة م   ن التوجيه   ات العام   ة ال   ي ق   د تس   هم يف تحمل   وير تعل   يم مه   ارة الك   الم يف 

 العربية كلغة اثنية كما اييل:
                                                             

24
 Muhammad Ilham dan Iva Ani Wijayanti, Keterampilan Berbicara Pengantar 

Keterampilan Berbahasa, (Lembaga Academic & Research Institute: 2020). Hal. 7 
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تع رض الحملالب  ات ابلفع  ل تت دريس الك  الم يع ين ممارس  ة الك  الم: يقص د ب  ذلك أن  - أ
 إىل مواقف تتكلم فيها بنفسها ال أن تتكلم غريه عنها.

أن تع    الحملالب  ات ع  ن خ   ة: تقص  د ب  ذلك أال تكل  ف الحملالب  ات ابلك  الم ع   ن  - ب
 شيء ليس لديها علم به.

التدريد على توجيه االنتب اه: ل يس الك الم نش حملا آلي ا ت ردد فيه ا الحملالب ة عب ارات  - ج
 الكالم.معينة وقتما تراد منها 

ع دم املقاطع ة وكث  رة التص حي : م ن أكث  ر األش ياء حرج ا للمتح  دث واحباط ا ل  ه  - د
 أن يقاطعه اآلخرون.

مس  توى التوقع  ات: م  ن املعلم  ني يزي  د توقعات  ه كم  ا س  بق الق  ول ع  ن اإلمك  اانت  - ه
احلقيقي  ة للحملالب  ات، فيظ  ل تراج  ع الحملالب  ات، وتس  تحثها عل  ى اس  تيفاء الق  ول مث 

 توى التوقعات.تلومها إن ه يكن عند مس
الت  درج: إن الك  الم، مه  ارة مركب  ة ونش  اط عقل  ي متكام  ل وتعل  م ه  ذه امله  ارة ال  - و

حيدث بني يوم و ليلة، و ال بني عيشة وجلحاها. من مواقف الكالم ما يناس د 
( 2( ابلنس   بة للمس   توى االبت   دائى، )1م   ع ك   ل مس   توايت الدارس   ني كالت   ايل: )

 ( املستوى املتقدم.3املستوى املتوسط، )
قيم   ة املوجل   وع: ت   زداد دافعي   ة الحملالب   ات لل   تعلم كلم   ا ك   ان م   ا يتعلمون   ه ذا مع      - ز

   25عندهم، وذا قيمة يف حياام.

                                                             

 Academia: Jurnal Ummul،)الكددالم للندداطقني بغددري اللغددة العربيدةتعلدديم مهددارة ف. ر الراس   ،  25 

Qura, Vol 3, No 2, Agutus 2013 .15-17(، ص 
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 الفصل الثالث
 إجراءت البحث احللقي

 منهج البحث - ت
 إن امل  نهج ال  ذي تس  تعمله الباحث  ة يف ه  ذه الرس  الة فه  ي امل  نهج اإلررتب  اطي. ق  ال

"Logman Advanced American Dictionary" ن   نيثط ه  و عالق  ة ب  ني اإلارتب  إلا 
 26البيانني أو فكرتني أو حقيقتني وغري ذلك. خصوصا عندما يؤثر الشيء على غريه.

وهو النوع من طريقة البحمج الذي ميكن بواسحملته معرفة م ا إذا ك ان هن ا  عالق ة ب ني 
 متغريين أو أكثر، ومن مث معرفة درجة تلك العالقة.

 

وأم  ا متغ  ريات البح  مج ِبوجل   وع "العالق  ة ب  ني س   يحملرة الحمل  الب عل  ى املف   ردات و 
 مهارة الكالم" ابست.دام متغريتني، كما يلي :

 وهو سيحملرة املفردات.( independent variable X)املتغرية املستقلة  .1
 .وهو مهارة الكالم( dependent variable Yاملتغرية التابعة ) .2

 

 جمتمع البحث وعينت  - ب
أم    ا اجملتم    ع يف ه    ذا البح    مج ه    و مجي    ع الحمللب    ة يف الص    ف الثال    مج ِبعه    د املن    ار 

 طالب    ا. فأخ    ذت الباحث    ة عينت    ه 112احل    ديمج للرتبي    ة اإلس    المية و يبل    غ ع    ددهم 
 Purposiveطالبة، ابلحملريقة العمدية ) 30( وعددهن Eالحملالبات يف الصف الثالمج )

Samplingأيأا ابلحملريقة املقصودة، أو االختبار ابخل ة وه ي  ى(. وهذه الحملريقة تسم
تع   ين أن أس   ا  االختب   ار م   ن خ    ة الباحث   ة ومعرفته   ا أبن ه   ذه املف   ردة متث   ل جمتم   ع 

 27البحمج.
 
 

                                                             
 26 Pearson Longman,’Longman Advanced American Dictionary : The dictionary for 

acadeic success’,(United States of America : Pearson Education Limited, 2008), hal. 357 

(، 2000)الرايض: مكتبة العبيك ان،  ،سلسلة البحث يف العلوم السلوكيةصاحل بن محد العساف،  27 
 99.ص
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 دواهتاطريقة مجع البياانت وت - ج
 يف مجع البياانت ستست.دم الباحثة طريقة جلمع البياانت ما يلي:

 االستبانة -1
االس  تبانة ه  ي جمموع  ة م  ن األس  ئلة املكتوب  ة ال  ي تق  وم الحملالب  ات ابإلجاب  ة عنه  ا. 
ويعت    االس  تبانة ستقأ  اء أداة املالئم  ة للحص  ول عل  ى معلوم  ات وبي  اانت وحق  ائق 

 مرتبحملة بواقع معني.
 

االستبانة بعدد من األسئلة وتحمللد اإلجابة عنها م ن ع دد األف راد املعين ة وتقدم 
 ِبوجلوع االستبانة. وكاني هذه األسئلة ملعرفة سيحملرة الحملالبات على املفردات.

 

 اإلختبار شفوي -2
أم  ا ملعرف  ة مه  ارة الك  الم عن  د الحملالب  ات فتحملل  د الباحث  ة عل  ى الحملالب  ات ل  تكلم 

. مث يف ىدي د نتيج ة 1من الكتاب احملدثة اليومي ة  ابملوجلوعات الي ترتبط ابملفردات
 مهارة الكالم تنقسم الباحثة على مخسة أقسام، كما يلي:

 

 1-3اجلدول 
 ىديد نتيجة مهارة الكالم

 النتيجة الفئة

 جيد جدا
 جيد
 كافية
 انقص
 مودود

100-85 
84-76 
75-60 
59-35 
34-0 
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 طريقة حتليل البياانت - د
 Pearson Product Momentإن ىليل البي اانت يف ه ذا البح مج برم وز إرت بط 

28
ألن   

( بي  اانت الفاص   لة أيأ  ا. ولتحليله  ا تس   ت.دم Y( بي  اانت الفاص   لة ومتغ  ري )X) متغ  ري
. مث لتحدي  د SPSS 22ل ابس  تعما Pearson Product Momentالباحث  ة رم  وز ارت  بط 

 االرتباط بني متغريين يف هذا البحمج أخذت الباحثة الرمز كما يلي: 
 
 2-3اجلدول 

 تفسري معامل االرتباط
 معامل الفاصل النتائج االرتباط

 انقص جدا
 انقص
 كايف
 قوي
 29قوي جدا

199،0-000،0 
399،0-200،0 
599،0-400،0 
799،0-600،0 

1000-800،0 

                                                             
 

28
 Sugiono.”Statistik Untuk Pendidikan”, (Bandung : ALFABETA,2007),hal 228 

 
29 Ibid., hal. 231 
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 الفصل الرابع
 نتائج البحث ومناقشتها

 عرض البياانت ومناقشتها - ت
الباحثة يف الفصل الثالمج ما يتعلق بحملريقة البحمج. ويف هذا الفصل  قد شرحي

بع د القي ام ابلبح مج ِبعه د املن ار احل ديمج  تعرض الباحثة نتائج البح مج ال ي وج داا
. وللحص  ول عل  ى البي  اانت فقام  ي الباحث  ة ابلبح  مج Aceh Besarلرتبي  ة اإلس  المية 

 Aceh)ه( ِبعه   د املن   ار احل   ديمج لرتبي   ة النيس   المية  االرتب   اطي يف الص   ف الثال   مج

Besar  م اعتم    ادا عل    ى رس    الة عمي    د كلي    ة الرتبي    ة جبامع    ة 2022/2023الدراس   ة
 .B-5770/Un.08/FTK.1/TL.00/05/2022الرانريي اإلسالمية احلكومية برقم: 

 

 حملة عن ميدان البحث -1
يف انحي  ة   Lampermaiبقري  ة  يق  عك  ان معه  د املن  ار احل  ديمج للرتبي  ة اإلس  المية 

 H. Azharك  روينج ابروان ج  ااي، آتش  ية بيس  ر. لق  د أسس  ه احل  اج أزه  ر ماج  ك )

Manyak)  م ىي رعاي ة ف. ر ال دين حل م ال دين املاجس تري. ورئ يس  2000يف سنة
. وه ذا املعه د يعل م (Tgk. Ikhram M. Amin, SS., M.Pd)املعه د إخ رام نيم د آم ني 

فيه العلوم النيسالمية والعلوم العامة، وخيصص هذا املعهد تدريد اللغة ومهارا ا يف 
 الفصول الدراسية وخارجها وهو أكثر من املواد األخرى.

 

تتب  ع ه   ذه املدرس   ة م   نهج متكام   ل ِبعه  د. وهل   ذا املعه   د مرحلت   ان دراس   تان مه   ا 
ثانوي ة واملرحل  ة العالي ة، لك ل مرحل  ة ي تعلم فيه ا الحمللب  ة مل دة ث الث س  نوات. املرحل ة ال

يتعلم الحملالبات صباحا ومساء وليال. ملعرفة أحوال ه ذا املعه د معرف ة عميق ة تع رض 
 الباحثة عدد الحملالبات واملوظفني الدارسني فيه على اجلدول التايل:

 

طالب ا. وع دد الحمللب ة  628 وقامي الباحثة ابلبحمج يف املرحل ة الثانوي ة وع ددهم
 لكل الصفوف كما يتأ  يف اجلدول التايل:
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 1-4اجلدول 

 عدد الحمللبة ِبعهد املنار احلديمج للرتبية اإلسالمية
 عدد الحمللبة الفصل الرقم

 29 الفصل األول )أ( 1

 30 الفصل األول )ب( 2

 30 الفصل األول )ج( 3

 25 الفصل األول )د( 4

 34 الفصل األول )ه( 5

 34 الفصل األول )و( 6

 34 الفصل األول )ز( 7

 33 الفصل األول )ح( 8

 35 الفصل الثا  )أ( 9

 35 الفصل الثا  )ب( 10

 31 الفصل الثا  )ج( 11

 28 الفصل الثا  )د( 12

 38 الفصل الثا  )ه( 13
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 32 الفصل الثا  )و( 14

 37 الفصل الثانيز )ز( 15

 31 الفصل الثا  )ح( 16

 28 الفصل الثالمج )أ( 17

 25 الفصل الثالمج )ب( 18

 30 الفصل الثالمج )ه( 19

 29 الفصل الثالمج )و( 20

 628 جمموع

 
وجمم   وع الفص   ول عش   رون فص   ال، والحمللب   ة في   ه س   تمائة وماني   ة وعش   رون طالب   ا وه   م 
يتعلم    ون يف ثالث    ة مس    توايت، وأتخ    ذ الباحث    ة العين    ة يف الفص    ل الثال    مج )ه( وع    دد 

 الحملالبات ثالثون طالبة.
وأم  ا املوظف  ون الدارس  ون يف معه  د املن  ار احل  ديمج للرتبي  ة اإلس  المية كم  ا يف اجل  دول 

 اآليت:
 2-4اجلدول 

 املوظفون الدارسون يف معهد املنار احلديمج للرتبية اإلسالمية
 عدد املوظفون الدارسون الرقم

 83 املدرسون 1

 1 الحملبيد 2
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 2 املمرجلة 3

 86 جمموع
 

من اجلدول السابق نرى أن جمموع املوظفني الدارسني يف معهد املنار ستة ومانون 
موظف    ا، م    نهم ثالث    ة وم    انون مدرس    ا وطبي    د واح    د وممرجل    تان. وللحص    ول عل    ى 

 األهداف الرتبوية املوجوة فقد أعد املعهد بعض الوسائل التعليمية كما يلي:
 

 3-4اجلدول 
 بية اإلسالميةالوسائل يف معهد املنار احلديمج للرت 

 العدد الوسائل الرقم

 1 مكتبة 1

 1 معمل العلوم الحملبيعية 2

 40 احلمام 3

 3 ميدان كرة القدم 4

 1 ميدان كرة السّلة 5

 1 ميدان كرة الرّيشة 6

 2 قاعة 7

 1 مسجد 8

 1 مكتد 9
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 1 معمل الكمبيوتر 10

 6 مسكن 11

 2 املحملب  12

 2 سوق صغري 13

 2 املحملعم 14

 1 عيادة طبية 15

 20 فصول الدراسة 16

 85 جمموع

ئل يف حالة إن وجمموع الوسائل يف هذا املعهد مخس ومانون وسيلة، وهذا الوسا 
 جيدة وميكن است.دمها.

 

 توقيت البحث -2
 Aceh Besarكان ي الباحث  ة ابلبح مج يف معه  د املن ار احل  ديمج للرتبي ة اإلس  المية 

م. س      تقوم الباحث      ة أن توجل        البح      مج  2022م      ايو  19ح         17يف الت      اري  
 االرتباطي كما يلي:

 4-4اجلدوال 
 التوقيي االرتباطي

 العملية ساعة اتري  يوم اللقاء

اللق        اء 
 األول

 18.15-16.00 م 2022مايو  17 الثالاثء
تعحمل  ي االس  تبانة س  يحملرة 
الحملالب                     ات عل                      ى 
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 .املفردات

اللق        اء 
 الثا 

 18.15-16.00 م 2022مايو   18 األربعاء
اختب     ار مه      ارة الك      الم 

 .طالبة 1-19

اللق        اء 
 الثالمج

 18.15-16.00 م 2022مايو  19 اخلامس
االختب   ار مه   ارة الك   الم 

 .طالبة 20-30

 
 نتائج البحث - ب

 البياانت لالستبانة (1
 التايل: 5-4أما البياانت لالستبانة تعرض الباحثة كما يف اجلدول  

 5-4اجلدول 
 البياانت عن نتيجة االستبانة سيحملرة الحملالبات على املفردات

 التصرحيات رقم

استجابة الحملالب 
 )النسبة املئوية(

)ن 
N) 

جابة
است
من 
وع 
جمم

 

M
ea

n
وية  
 املئ
سبة
الن

)%
(

 

فئة
ال

 

جدا
فق 
موا

 
وافق

م
وافق 
ري م

 غ
جدا

فق 
 موا
غري

 

1 
أح د درو  املف ردات 

 يف املدرسة.
23 6 - 1 30 111 3،70 92،5 

جدا
يد 
ج

 

2 
ه أس           أم م           ن تعل           م 
 املفردات يف املدرسة.

 جيد 75،83 3،03 91 30 1 3 20 6

3 
أح  د حف  ظ املف  ردات 

 العربية.
 جيد 76،66 3،06 92 30 1 6 13 10
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4 
لق د حفظ  ي كث ريا م  ن 

 املفردات العربية.
 جيد 76،66 3،06 92 30 0 3 22 5

5 
أك       رر املف       ردات ال       ي 
أعحملاه                       ا املعل                       م 

 وأحفظها.
 جيد 75،00 3،00 90 30 0 6 18 6

6 
قب      ل أن يب      دأ ال      تعلم، 
يس   أل املعل   م املف   ردات 

 حفظها.
 جيد 79،16 3،16 95 30 1 4 14 11

7 
أحفظ املفردات أخرى 
غ   ري م   ا يعحملي   ين املعل   م 

 يف املدرسة.
 جيد 76،66 3،06 92 30 1 7 11 11

8 
اس     ت.دمي املف     ردات 
ال                 ي حفظته                 ا يف 

 اليومية.احملادثة 
 جيد 80،83 3،23 97 30 1 2 16 11

9 
أتكل        م اللغ        ة العربي        ة 
ابس        ت.دام املف        ردات 

 الي حفظتها.
16 14 - - 30 106 3،53 88،33 

جدا
يد 
ج

 

10 
حفظ ي املف ردات من  ذ 

 يف الصف األول.
21 9 - - 30 111 3،70 92،5 

جدا
يد 
ج

 

11 

ميكن                   ين أن أتق                   ن 
املف          ردات ال          ي ق           د 
تعلمته           ا يف الص           ف 

 الثالمج.

 جيد 72،5 2،90 87 30 - 6 21 3

 جيد 77،5 3،10 93 30 - 5 17 8أستحمليع أن تكلم اللغ ة  12
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العربي    ة بس     هولة ألن     ين 
أتق     ن مجي     ع املف     ردات 
العربية ِبوجل وع احملادث ة 

 مناسبة.

13 
أس                 يحملر املف                 ردات 

 اليومية كثريا.
11 18 1 - 30 100 3،33 83،33 

جدا
يد 
ج

 

14 
اس     ت.دمي املف     ردات 
ال  ي حفظ  ي يف كتاب  ة 

 ونيادثة.
13 16 1 - 30 102 3،40 85 

جدا
يد 
ج

 

15 
ال أج           د ص            عوبة يف 
حف                   ظ املف                   ردات 

 العربية.
 جيد 77،5 3،10 93 30 - 7 13 10

16 
كتب                 ي املف                 ردات 
اجلدي    دة ال    ي أعحمل    ا  
 املعلم يف دفرت اجليد.

18 11 1 - 30 107 3،56 89،16 

جدا
يد 
ج

 

17 
املف      ردات  5حفظ      ي 

 األقل يف اليوم.على 
2 11 

1
6 

 جيد 61،66 2،46 74 30 1

18 

إذا أحف        ظ املف         ردات 
اجلديدة، أمارسها عند 
م  ا أتكل  م اللغ  ة العربي  ة 

 مع األصدقاء.

 جيد 72،5 2،9 87 30 1 7 16 6
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19 

إن مه     اريت يف الك     الم 
ابللغ    ة العري    ة تتحس    ن 
من            ذ أزي            د حفظ            ا 

 جديدا للمفردات.

23 7 - - 30 113 3،76 94،16 

جدا
يد 
ج

 

 جيد 80 39 معدل النسبة املئوية )%(

 : موافق جدا4: موافق 3: غري موافق 2: غري موافق جدا 1
 

و  9و  1ومن اجلدول الس ابق ي دل عل ى أن نتيج ة النس بة املئوي ة م ن التص رحيات 
ىص   ل عل   ى درج   ة اجلي   دة ج   دا ألن تل   ك نتيج   ة أعل   ى م   ن 16و  14و  13و  10
الحملالب     ات ي     وافقن أو ي     وافقن بش     دة عل     ى تل     ك %، ول     ذلك ي     دل عل     ى أكث     ر 81

 تصرحات.
 

و  15و  12و  11و  8و  7و  6و  5و  4و  3و  2حي         مج أن تص         رحات 
%، ول ذلك ي دل عل ى أن 61ىصل على درجة جيد ألن نتيجة أعلى من  18و  17

 يوافقن ح  هن ال يوافقن بشدة على تلك التصرحيات.  أكثر الحملالبات أجنب أهنن
 

 18% وم  ن ال  رقم 61،66وه  ي  17الع  رض عل  ى التص  رحيات م  ن ال  رقم ونت  ائج 
%، ولذلك ي دل عل ى أكث ر الحملالب ات غ ري م وافقن ات ني العب ارتني، ل ذلك 72،5وهي 

 أن مها العوامل ال  تؤثر قدرة الحملالبات على املفردات ومهارة الكالم.
 6-4اجلدول 

 نتيجة الحملالبات يف استبانة سيحملرة املفردات
 

 الفئة )%(النسبة املئوية  النتيجة سماال الرقم

 52،85 1الحملالبة  1

جدا
يد 
ج
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 جيد 26،80 2الحملالبة  2

 جيد 15،63 3الحملالبة  3

 68،98 4البة حملال 4

جدا
يد 
ج

 

 21،84 5الحملالبة  5

جدا
يد 
ج

 

 جيد 75 6الحملالبة  6

 جيد 75 7الحملالبة  7

 جيد 94،78 8الحملالبة  8

 جيد 63،77 9الحملالبة  9

 جيد 63،77 10االحملالبة  10

 جيد 26،80 11الحملالبة  11

 جيد 63،77 12الحملالبة  12

 89،82 13الحملالبة  13

جدا
يد 
ج

 

 84،86 14الحملالبة  14

جدا
يد 
ج

 

 جيد 73،69 15الحملالبة  15

 جيد 26،80 16الحملالبة  16
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 89،82 17الحملالبة  17
جدا

يد 
ج

 

 78،90 18الحملالبة  18

جدا
يد 
ج

 

 جيد 26،80 19الحملالبة  19

 25،85 20الحملالبة  20

جدا
يد 
ج

 

 84،86 21الحملالبة  21
جيد 
 جدا

 52،85 22الحملالبة  22

جدا
يد 
ج

 

 جيد 68،73 23الحملالبة  23

 جيد 62،77 24الحملالبة  24

 جيد 26،80 25الحملالبة  25

 جيد 36،72 26الحملالبة  26

 جيد 05،71 27الحملالبة  27

 47،89 28الحملالبة  28
جيد 
 جدا
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 10،92 29الحملالبة  29
جيد 
 جدا

 جيد 83،69 30الحملالبة  30

 2411 8 جمموع

 80 39 = 30: 2411 8 معدل

وم   ن اجل   دول الس   ابق ي   دل أن ىص   يل نتيج   ة اس   تبانة س   يحملرة املف   ردات وه   ي 
الحملالب  ات الالئ  ى حص  لن عل  ى فئ  ة جي  د ج  دا إح  دا عش  رة طالب  ة، وفئ  ة جي  د تس  عة 

 .8039،ِبهدل  8،2411عشرة طالبة. وجمموع يف نتيجة االستبانة 
 البياانت اختبار مهارة الكالم (2

 التاىل: 7-4كما اجلدول   أما البياانت اختبار شفوي تعرض الباحثة
 7-4اجلدول 

 البياانت عن نتيجة اختبار شفوي يف مهارة الكالم

 االسم الرقم
 جاند التقييم

ملة
اجل

فئة 
ال

املفردات  
(35)% 

القواعد 
(35)% 

خمرج احلرف 
(30)% 

 86 28 28 30 1الحملالبة  1

جدا
يد 
ج

 

 90 29 32 29 2الحملالبة  2

جدا
يد 
ج

 

 81 27 28 26 3الحملالبة  3

جدا
يد 
ج
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 85 27 28 30 4الحملالبة  4

جدا
يد 
ج

 

 90 28 31 31 5الحملالبة  5

جدا
يد 
ج

 

 82 28 27 27 6الحملالبة  6

جدا
يد 
ج

 

 جيد 79 26 29 24 7الحملالبة  7

 84 27 28 29 8الحملالبة  8

جدا
يد 
ج

 

 جيد  80 28 26 26 9الحملالبة  9

 81 27 26 28 10الحملالبة  10

جدا
يد 
ج

 

 جيد 80 25 26 29 11الحملالبة  11

 84 28 29 27 12الحملالبة  12

جدا
يد 
ج

 

 84 28 28 28 13الحملالبة  13

جدا
يد 
ج

 

 87 29 28 30 14الحملالبة  14

جدا
يد 
ج
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 85 28 29 28 15الحملالبة  15

جدا
يد 
ج

 

 81 27 27 27 16الحملالبة  16

جدا
يد 
ج

 

 98 30 34 34 17الحملالبة  17

جدا
يد 
ج

 

 جيد 95 30 32 33 18الحملالبة  18
 جدا

 جيد 80 26 25 29 19الحملالبة  19

 جيد 80 25 27 25 20الحملالبة  20

 88 30 30 28 21الحملالبة  21

جدا
يد 
ج

 

 82 28 29 25 22الحملالبة  22

جدا
يد 
ج

 

 83 28 29 26 23الحملالبة  23

جدا
يد 
ج

 

 جيد 70 23 23 24 24الحملالبة  24

 جيد  80 28 25 27 25الحملالبة  25
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 75 26 25 24 26الحملالبة  26

جدا
يد 
ج

 

 85 28 29 28 27الحملالبة  27

جدا
يد 
ج

 

 89 30 28 31 28الحملالبة  28

جدا
يد 
ج

 

 85 28 28 29 29الحملالبة  29

جدا
يد 
ج

 

 85 29 28 28 30الحملالبة  30

جدا
يد 
ج

 

 2514 جمموع

83 80 = 30:2514 معدل  

 
وه  ي  وم ن اجل  دول الس  ابق ي  دل أن ىص  يل نتيج ة اختب  ار ش  فوي يف مه  ارة الك  الم 

عش  رة  عش  رة طالب  ة، وفئ  ة جي  د س  تة ثنت  االحملالب  ات الالئ  ى حص  لن عل  ى فئ  ة جي  د ج  دا إ
ِبع دل  2514طالبات. وجمموع يف نتيج ة اخت   مه ارة الك الم  طالبة، وفئة الكايف إثنتان

80،83.  
 
 حتليل البياانت - ج

وللحص   ول عل   ى اإلجاب   ة املحمللوب   ة م   ن أس   ئلة البح   مج فتحل   ل الباحث   ة البي   اانت 
 على البياانت السابقة. اعتمادا
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 8-4اجلدول 
 نتيجة الحملالبات يف استبانة سيحملرة املفردات

 )%(النسبة املئوية  النتيجة االسم الرقم

 52،85 1الحملالبة  1

 26،80 2الحملالبة  2

 15،63 3الحملالبة  3

 68،98 4البة حملال 4

 21،84 5الحملالبة  5

 75 6الحملالبة  6

 75 7الحملالبة  7

 40،78 8الحملالبة  8

 63،77 9الحملالبة  9

 63،77 10االحملالبة  10

 26،80 11الحملالبة  11

 63،77 12الحملالبة  12

 89،82 13الحملالبة  13

 84،86 14الحملالبة  14
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 73،69 15الحملالبة  15

 26،80 16الحملالبة  16

 89،82 17الحملالبة  17

 78،90 18الحملالبة  18

 26،80 19الحملالبة  19

 52،85 20الحملالبة  20

 84،86 21الحملالبة  21

 52،85 22الحملالبة  22

 68،73 23الحملالبة  23

 73،77 24الحملالبة  24

 62،80 25الحملالبة  25

 36،72 26الحملالبة  26

 05،71 27الحملالبة  27

 47،89 28الحملالبة  28

 10،92 29الحملالبة  29

 73،69 30الحملالبة  30

 2411 8 جمموع
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 80 39 = 30:  2411 8 معدل

 
 وأما نتيجة الحملالبات يف اختبار مهارة الكالم كما يلى :

 9-4اجلدول 
 نتيجة الحملالبات يف اختبار مهارة الكالم

 اجلملة االسم الرقم

 86 1الحملالبة  1

 90 2االحملالبة  2

 81 3الحملالبة  3

 85 4الحملالبة  4

 90 5الحملالبة  5

 82 6الحملالبة  6

 79 7الحملالبة  7

 84 8الحملالبة  8

 80 9الحملالبة  9

 81 10الحملالبة  10

 80 11الحملالبة  11

 84 12الحملالبة  12
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 84 13الحملالبة  13

 87 14الحملالبة  14

 85 15الحملالبة  15

 81 16الحملالبة  16

 98 17الحملالبة  17

 95 18الحملالبة  18

 80 19الحملالبة  19

 80 20الحملالبة  20

 88 21الحملالبة  21

 82 22الحملالبة  22

 83 23الحملالبة  23

 70 24الحملالبة  24

 80 25الحملالبة  25

 75 26الحملالبة  26

 85 27الحملالبة  27

 89 28الحملالبة  28

 85 29الحملالبة  29
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 85 30الحملالبة  30

 2514 جمموع

83 80 = 30:2514 معدل  

 
 Normalitas)، تق  وم الباحث ة بأ بط الفائي  ل Korelasi (R) -وقب ل إج راء االختب ار ب ر

Data)  ابس تعمال االختب  ار الحملبيع  يUji Normalitas  يب  ني ع  ن ىص  يل 10-4واجل  دول 
 .(Normalitas Data) جلبط الفائيل

 10-4اجلدول 
 (Uji Normalitas)ىصيل جلبط الفائيل 

 

Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

Hasil Penguasaan Mufradat 

.107 30 .200
*
 .990 30 .991 

Hasil Kalam .146 30 .100 .952 30 .191 

 
وم   ن اجل   دول الس   ابق ي   دل عل   ى أن ىص   يل نتيج   ة س   يحملرة املف   ردات ابس   تعمال 

( 0،05>0،991)  (.Sig)ِبس  توى الدالل  ة (Uji Normalitas)االختب  ار الحملبيع  ي 
(. فتش   ري تل   ك النتيج    ة إىل أن 191،0<0،05) وىص   يل االختب   ار مه   ارة الك    الم

 البياانت طبيعية.
 11-4واجل دول  (Uji Homogenitas)وكذلك تقوم الباحثة ابالختبار املتج انس 

 :(Uji Homogenitas)يبني عن ىصيل االختبار املتجانس 
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 11-4اجلدول 
 (Uji Homogenitas)نتيجة االختبار املتجانس 

 

Test of Homogeneity of Variances 

Hasil Tes   

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

2.731 1 58 .104 

 

 Homogenitas)وم   ن اجل   دول الس   ابق ي   دل عل   ى أن ىص   يل االختب   ار املتج   انس
(Uji  ِبس        توى الدالل        ة(Sig.) (0،05>104،0 فتش        ري تل        ك النتيج        ة إىل أن .)

 -االختب   ار ب رقب  ل إج  راء  .(R)البي  اانت متجانس  ة، وميك   ن إج  راء اختب  ار ارتب   اطي 
(R) korelasi تقوم الباحثة بأبط املعادلة بني سيحملرة املفردات ومهارة الكالم. فتقوم ،

 . (Uji Standar Deviasi)الباحثة ابالختبار املعادلة 
 

 12-4اجلدول 
 (Uji Standar Deviasi)االختبار املعادلة واملعيار االحنراف 

 

Descriptive Statistics 

 N Sum Mean Std. Deviation 

Mufradat 
30 2412 80.39 7.573 

Kalam 
30 2514 83.80 5.461 

Valid N (listwise) 
30    
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 ومه     ارة الك     الم  39،80 وم     ن اجل     دول الس     ابق أن املعادل     ة لس     يحملرة املف     ردات
ملعرف  ة العالق  ة ب  ني  Korelasi (R). ويليه  ا تق  وم الباحث  ة ابالختب  ار االرتب  اطي 80،83

 اآليت: 13-4سيحملرة املفردات ومهارة الكالم عن ىصيل االختبار، ويبني اجلدول 
 13-4اجلدول 

 (Korelasi)نتيجة من االختبار االرتباطي 

Correlations 

 Mufradat Kalam 

Mufradat Pearson Correlation 1 .391
*
 

Sig. (2-tailed)  .033 

N 30 30 

Kalam Pearson Correlation .391
*
 1 

Sig. (2-tailed) .033  

N 30 30 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 
 Korelasi (R)وم     ن اجل     دول الس     ابق ي     دل عل     ى نتيج     ة االختب     ار االرتب     اطي 

( التحصيل يدل على أن سيحملرة 03،0>0،05( ونتيجة مستوى الداللة )391،0)
 الحملالبات على املفردات تتعلق عالقة هامة ِبهارة الكالم. 

 

 حتقيق الفرضني - د
 كما ذكرت الباحثة يف الفصل األول أن الفرجلي البحمج مها :

لب ات عل ى املف ردات ومه ارة يوج د ارتب اط ب ني س يحملرة الحملا:  (Ha)الفرض البديل   -1
ق  درة الحملالب  ات عل  ى س  يحملرة املف  ردات ومه  ارة توج  د العوام  ل ال  ي ت  ؤثر الك  الم، و 
 الكالم.
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لب   ات عل   ى املف   ردات ال يوج   د ارتب   اط ب   ني س   يحملرة الحملا:  (Ho)الف   رض الص   فري   -2
ال توج    د العوام    ل ال    ي ت    ؤثر ق    درة الحملالب    ات عل    ى س    يحملرة ومه    ارة الك    الم، و 

 املفردات ومهارة الكالم.
 

 Korelasi (R)ب   اطي ي   دل عل   ى أن نتيج   ة االختب   ار االرت 13-4وم   ن اجل   دول 

( ي   دل عل   ى أن الف   رض 03،0>0،05، ونتيج   ة مس   توى الدالل   ة )(391،0)
مقب  ول، أي أن توج  د العالق  ة ب  ني  (Ha)م  ردود والف  رض الب  ديل  (Ho)الص  فري 

 .سيحملرة  الحملالبات على املفردات ومهارة الكالم، ِبستوى االرتباطي انقص
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 الفصل اخلامس
 اخلامتة

 نتائج البحث - ت
وبع  د م  ا قام  ي الباحث  ة ابلبح  مج االرتب  اط ع  ن س  يحملرة الحملالب  ات عل  ى املف  ردات 

 ومهارة الكالم، فيحسن اا أن تل.ص النتائج وهي:
ىلي    ل أجوب    ة الحملالب    ات يف اس    تبانة س    يحملرة املف    ردات أن الدرج    ة املعادل    ة إن  -1

 .تدل على أهنا جيد 39،80 لسيحملرة املفردات
 80،83الدرج   ة املعادل   ة مله   ارة الك   الم  أن اختب   ار مه   ارة الك   المأم  ا نتيج   ة و  -2

 تدل على أهنا جيد أيأا.
ك  ان س  يحملرة الحملالب  ات عل  ى املف  ردات ومه  ارة الك  الم، اعتم  ادا عل  ى أن نتيج  ة  -3

مس        توى الدالل        ة  ، ونتيج        ةKorelasi (391،0) (R) االختب        ار االرتب        اطي
مردود والف رض الب ديل  (Ho)يدل على أن الفرض الصفري ( 03،0>0،05)

(Ha) س    يحملرة  الحملالب    ات عل    ى املف    ردات توج    د العالق    ة ب    ني أي أن ،مقب    ول 
 .انقصومهارة الكالم، ِبستوى االرتباطي 

توجد العوامل ال ي ت ؤثر ق درة الحملالب ات عل ى س يحملرة املف ردات ومه ارة الك الم،  -4
 اعتم    ادا عل     ى نتيج    ة أجوب     ة عل    ى االس     تبانة وعل    ى املقابل     ة الش.ص    ية م     ع

م ايو  20الحملالبات م ن الفص ل الثال مج يف معه د املن ار يف ي وم اخل اميس اتري   
وهو وجدت الباحثة النتائج من أجوبة الحملالبات أن العوامل ال ي ت ؤثر  2022

ق  درة الحملالب  ات عل  ى س  يحملرة املف  ردات ومه  ارة الك  الم وه  ي العوام  ل ال  داخلي. 
 حبيمج تتكون العوامل من:

  هانحفظ املفردات الي قد تعلم عند الحملالبات يف قليل تكرار -
 اخنفاض يف ممارسة الدرو  الي أعحملاها املعلم الحملالبات زالال ت -
 ال تزال الحملالبات أقل اهتماما بتعليم اللغة العربية -
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 وتقليل الدافع لدى الحملالبات فيما يتعلق أبمهية تعليم اللغة العربية. -
 االقرتاحات - ب

 الباحثة االقرتاحات اآلتية:اعتمادا على الظواهر السابقة تقدم 
ينبغ  ي عل  ى مش  رف اللغ  ة ومعل  م اللغ  ة العربي  ة أن يعلم  ا ه  اتني م  ادتني جي  دا  -1

ح     تت    أثرا بعأ    ها بع    ض دائم    ا لتحفي   ز الحملالب    ات عل    ى أمهي    ة تعل    يم اللغ    ة 
 العربية.

ينبغ   ي عل   ى الحملالب   ات أن يك   ررن حف   ظ املف   ردات املدروس   ة وميارس   وا الك   الم  -2
 ابجلهد إلتقاهنما.

بغ  ي عل  ى الق  ائرين أن يتفأ  لوا ابلنق  د اإلج  ايب ليك  ون ه  ذا البح  مج ك  امال وين -3
 ومفيدا للباحثة والقارئني مجيعا.
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، ال    رايض: مكتب    ة تسدددداليب تدددددريس اللغددددة العربيددددة ،1989نيم    د عل    ي اخل    ويل، 
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ANGKET PENELITIAN 

PENGUASAAN MUFRADAT SISWA 

Nama   : 

Kelas/Semester  : 

Umur   : 

Jenis Kelamin  : 

 

Petunjuk Pengisian: 

1. Bacalah dengan seksama setiap pertanyaan di bawah ini dan berilah 

tanggapan dengan sebenarnya dan penuh tanggung jawab dengan 

memberikan tanda () pada pilihan jawaban yang telah tersedia. 

2. Pendapat Anda tidak berpengaruh pada nilai akademik. 

3. Angket ini hanya untuk kepentingan ilmiah, maka diharapkan jawaban yang 

objektif (fakta) dan jujur. 

4. Pastikan Anda telah mengisi seluruh pernyataan dalam kuesioner/angket ini. 

5. Alternatif jawaban yang tersedia : 

a. Sangat Setuju  : SS 

b. Setuju   : S 

c. Tidak Setuju  :TS 

d. Sangat Tidak Setuju : STS 

  

No Pernyataan 

Jawaban 

SS S TS  STS 

4 3 2 1 

1 Saya menyukai pembelajaran mufradat 

disekolah. 

    

2 Saya tidak bosan dengan pembelajaran 

mufradat disekolah. 

    

3 Saya senang menghafal mufradat bahasa 

Arab. 

    

4 Saya telah banyak menghafal mufradat 

bahasa Arab. 

    

5 Saya mengulang kembali mufradat yang 

telah diberikan oleh guru dan 

menghafalnya. 

    

6 Sebelum pembelajaran dimulai guru 

menanyakan mufradat yang telah dihafal. 

    

7 Saya menghafal mufradat lainnya selain 

yang diberikan guru disekolah. 

    

8 Saya sering menggunakan mufradat yang     



 
 

 
 

telah dihafal dalam percakapan sehari-hari. 

9 Saya berbicara bahasa Arab menggunakan 

mufradat yang telah saya hafal. 

    

10 Saya menghafal mufradat semenjak di 

kelas 1. 

    

11 Saya dapat menguasai mufradat yang 

dipelajari di kelas 3. 

    

12 Saya dengan mudah dapat berbicara bahasa 

Arab karena saya menguasai semua 

mufradat bahasa Arab sesuai dengan Tema 

pembicaraan. 

    

13 Saya telah menguasai banyak mufradat 

sehari-hari. 

    

14 Saya menggunakan mufradat yang telah 

saya hafal dalam menulis dan berbicara. 

    

15 Saya tidak merasa sulit dalam menghafal 

mufradat bahasa Arab. 

    

16 Saya menuliskan mufradat baru yang 

diberikan guru dalam buku saku. 

    

17 Dalam sehari saya menghafal minimal 5 

mufradat. 

    

18 Apabila saya menghafal mufradat baru, 

saya langsung mempraktekkannya ketika  

berbicara bahasa Arab dengan teman. 

    

19 Sejak saya menambah hafalan mufradat 

baru maka kemampuan berbicara bahasa 

Arab saya semakin lebih baik. 

    

Jumlah     

Rata-rata     

 

Ket: 

1 = Sangat Setuju  : SS 

2 = Setuju   : S 

3 = Tidak Setuju   :TS 

4 = Sangat Tidak Setuju  : STS 



 
 

 
 

   التصديقات



 
 

 
 

 الصور الفوتوغرافية
 
 
 
 
 
 

 

 إجابة االستبانة
 
 
 
 

 

 

 الكالماإلختبار الحملالبات يف مهارة 



 
 

 
 

LEMBARAN TES 

KETERAMPILAN BERBICARA SISWA 

 

 اإلستحمامُ  / الَ سَ تِ غْ االِ 
(Mandi) 

(1) 

اَخَل؟       : َمْن ابلدَّ
         ج: ال أْعِرُف.

ْوُر بَ ْعَد َهَذا؟   : ِلَمْن الدَّ
 ج: دوري أان.

  : كم نفرا يغتسل بعدَ  )بعدِ (؟
 ج: نفران.

 هل يل أن أدخل قبلَك )قبلِك(؟ : 
 ج: بكل سرور ، لكْن ال تتأّخْر )تتأّخري(!

 
(2) 

  : ابلسرعة اي أخي!

 ج: حلظةا، ِاص ي!

  : ماذا تعملني ابلداخل؟

ْعِر فحْسُد.  ج: تنظيُف األسناِن والشَّ

  : أَنْتظُرِ  طويالا! أان يف أنتظرِ .

 ج: أان فامِهَة ، كدُت أَنْتهي اآلن.



 
 

 
 

(3)  

 هل عندَ  ) عندِ ( مغرفة  زائدة ؟  :

 ج: نعم عندي، أيُّ خدمة؟

  : َهاِت )َهايت( يل ِمْن فَ ْوِق احلَاِئِط!

 ج: َها هي ِذِه تَ َناَوهْلَا َ)تَ َناَوهْلَيَها(!

  :َلْو َيَْحَي أن َأْستَ ْعِمَل َصابُونَك )صابُونِك(؟

 يف الدْوالِب. ج: طي ْعاا، فقْط أرُجو أن َتأَع )َتَأِعي( الصَّابُون

 
 بَ ْرَنَُِج العحملَلةِ 

(Rencana Liburan) 
  : هل ُتَسافُر ) ُتَساِفرِْيَن( يف الُعحمللِة الَقادمِة؟

 ج: ال، وما بَ ْراَنجَمَُك )بَ ْراَنجَمُِك(؟

  : أان ُأَساِفُر إىل جاكرات، وكيف تَ ْقِأْي ُعحملْلََتَك )تَ ْقِأنْيَ ُعحمْلَلَتِك(؟

 ُر أْصَحايب وَأَساِتَذيت الّسابَِقنَي.ج: ُأساِعُد واِلِدي وأَُزوْ 

  : ِفْكرَة  حَسَنة ، وأَْدُعَك َ)ْدُعِك( إىل زاَِيَريت.

 ج: إْن َشاَء هللا.

 

 



 
 

 
 

 السُّؤاُل عْن َمَواعْيِد الِقحملَار
(Bertanya tentang Kereta Api) 

 

  : يف َساَعِة يَ تَ َوجَُّه الِقحملَاُر ِإىل َجاكرات؟

 أْيَن تَ ُرْوُح َ)تُرْوِحنَي(؟ ج: يف الثَّالَثَِة َوإىل

  : أُرْيُد زاَِيرَة َزِمْيِلي، َكم اأُلْجرَُة؟

 َحَواىَلْ أَْربَعنَي أَْلفاا ُروبِيَّةا. ج: اأُلْجرَةُ 

  : وَكْم َساَعةا َيستَ ْغرُِق الِقحملَاُر ِمْن َماِديُ ْون إىل َجاكراَت؟

 ج:َ ستَ ْغرُِق َحَواىَلْ َثاَلَث َعَشَر َساَعةا.

 وءُ الُوجلُ 
(Wudhu’) 

  : من ابلداخل؟

 ج: ال أعرف من هي؟

  : أان ادخل أوال، مواقف؟

 ج: أان مستعجل أيأا.

  :أتوجلأ فحسد.

 ج: إذن تفأل فال تغد!
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