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 استهالل

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

 (2ِإَّنا أَنْ َزْلَناُه قُ ْرآًَّن َعَربِيًّا َلَعلاُكْم تَ ْعِقُلْوَن )

 2سورة يوسف آية 

 )صدق هللا العظيم(
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 (.2699)مسلم، منرة 
 

 

 

 

 

 

 



 

 ه
 

 اإلىداء

 كل احلمد هلل عز وجل  

  ابرك هللا ذلما  سوراييتوأمي ادلكرمة احملبوبة  ت.م. اثين إسإىل أيب ادلكرم احملبوب
 .وحفظهما هللا يف سالمة الدين والدنيا واآلخرة وإىل كل أسريت حفظهم هللا

  يف جامعة الرانَتي اإلسالمية احلكومية حفظهم هللا الذين قد  مجيع ادلدرسنيوإىل
علموين أنواع العلوم النافعة وادلفيدة وأرشدوين إرشادا نبيال ابرك هللا ذلم وجزاىم هللا 

 .خَت اجلزاء
  ادلدرسة ادلتوسطةيف  ادلدرسنيوإىلCendikia El-Hakim Aceh Besar) والطلبة يف

يف نيل البياانت يف ىذه  الثامن "ج" وأقول ذلم شكرا كثَتا على مساعدهتم صفال
 .الرسالة

  يف جامعة الرانَتي اإلسالمية احلكومية الذين قد شجعوين  مجيع أصدقائيوإىل
 .لكتابة ىذه الرسالة حفظهم هللا ولعل هللا أن يسهل كل أمورىم
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 رشكر وتقدي

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

شرف العربية وعظمها، وقيد ذلا حفظة وخزنة من خواص الناس  الذياحلمد هلل 
دمحما عبده  ، وأشهد أن، أشهد أن ال إلو إال هللاىم علماؤىا، وكرمها وخلدت كتبها

. ربمد الباحثة سبحانو عز وجل على نعم كثَتة وتشكره شكرا على إذلامو بنور ورسولو
اجلماعي طريقة تعلم اللغة "استخدامالفهم واإلرشاد إلسبام ىذه الرسالة ربت ادلوضوع 

)(Community Languange learning  لًتقية قدرة الطلبة على مهارة الكالم )دراسة ذبريبية
. والصالة والسالم على حبيب ("Cendikia El-Hakim Aceh Besarابدلدرسة ادلتوسطة

 الرمحن سيدان دمحم وعلى آلو وأصحابو أمجعُت ومن تبعو هبدايتو وإحسانو إىل يوم الدين. 

الدكتور بدر و الدكتور ترميذي نينورسي ادلاجستَت وتشكر الباحثة ادلشرفُت الفاضلُت
للباحثة يف كتابة ىذه الرسالة إلسبام مادة من ادلواد على حُت إشرافهما  الزمان ادلاجستَت

يف قسم تعليم  (s.pd)ة األوىل يالدراسية ادلقررة على الطلبة للحصول على شهادة اجلامع
سهل هللا أمورعلا جزاعلا هللا خَت اجلزاء و  ة بكلية الًتبية وأتىيل ادلعلمُت،اللغة العربي

أوقاهتما إلشراف كتابة  ى، أبهنما قد أعطآلخرةيف سالمة الدين والدنيا واوحفظهما هللا 
دير اجلامعة وعميد كلية الًتبية وأتىيل دلىذه الرسالة إشرافا اتما. وتشكر الباحثة أيضا 

أنواع  ىاالذين قد علمو ادلعلمُت ورئيس قسم تعليم اللغة العربية ومجيع أعضائو وادلعلمُت 
. وتشكر إرشادا نبيال ابرك هللا ذلم وجزاىم هللا خَت اجلزاء ىاالعلوم النافعة وادلفيدة وأرشدو 

الباحثة أيضا موظفي ادلكتبة الذين قد ساعدوىا يف إعارة الكتب احملتاجة إىل إسبام ىذه 
ا واألساتذة فيه Cendikia El Hakim Aceh Besar ادلدرسة ادلتوسطةالرسالة. ومدير 

ىا يف مجع البياانت جزاىم هللا أحسن و ساعدقد  الذين الثامن "ج"  صفال يف والطلبة
 اجلزاء.
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وال تنسى الباحثة للوالدين ادلكرمُت احملبوبُت اللذين قد ربياىا تربية حسنة منذ 
هللا أن ؽلتعهما الصغر حفظهما هللا يف سالمة الدين والدنيا واآلخرة  وجزاعلا اجلنة وعسى 

بعض أفكارىم ادلفيدة ىا بتقدمي ساعدو صدقاء احملبوبُت الذين قد ، ولألابلصحة والعافية
هللا أحسن اجلزاء يف الدنيا  ىل إسبام كتابة ىذه الرسالة جزاىمىا تشجيعا عليا إوشجعو 

 واآلخرة.

وأخَتا ترجو الباحثة من القارئُت االقًتاحات إلكمال كتابة ىذه الرسالة لتكون 
 الرسالة مفيدة للباحثة وقارئيها.

 2022 يونيو 26 بندا أتشيو،
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learning) لًتقية قدرة الطلبة على مهارة الكالم 
 .ثجوت مَتاايين :  االسم الكامل

 880202098 : رقم القيد

 Cendikia ادلتوسطة أن الطلبة يف ادلدرسة يف عملية تعلم اللغة العربيةمن مالحظة الباحثة 

El Hakim Aceh Besar ،ادلادة ن و يفهم ةالطلبالباحثة د ذب يعجزون عن مهارة الكالم
م يف قلوهب ونعلى الكالم تتوقف م، وأن قدرهتمرائهوا آأن يعب  ونفاؼل مالدراسية ولكنه

. وأىداف كتابة حملادثة وغَتىا من ادلواد األساسية ذلاامادة  ونقد تعلم ممع أهن مأفكارىو 
طريقة تعلم اللغة أنشطة ادلدرسة والطلبة عند استخدام  على للتعرفىذه الرسالة 

 لًتقية قدرة الطلبة على مهارة الكالم (Community Languange learning) اجلماعي
. وأما نتائج ذبرييب. ومنهج البحث ىو منهج طريقةفعالية استخدام تلك العلى  والتعرف

 طريقة تعلم اللغة اجلماعيأنشطة ادلدرسة والطلبة عند استخدام أن البحث احملصولة 

(Community Languange learning) حبيث  لًتقية قدرة الطلبة على مهارة الكالمدة جي
والنتيجة  59 %ن النتيجة احملصولة دلالحظة ادلدرسة ىي أبحصلت على درجة جيد جدا 

 طريقة تعلم اللغة اجلماعيوإن استخدام ، 59%احملصولة دلالحظة الطلبة ىي 

(Community Languange learning)  مهارة الكالمية قدرة الطلبة على لًتقيكون فعاال  ،
مستوى حصلت على  اليت wilcoxon Sing Rank Test)) اختباركما يتضح من نتيجة 

، 0،05 نتيجة مستوى الداللة أصغر منوىي  Asymp. Sig. 2-tailed)) 0،000 الداللة
 مردود.( Ho)مقبول والفرض الصفر  (Ha)فتشَت إىل أن الفرض البديل 

 Community Languange) اجلماعي طريقة تعلم اللغةالكلمات األساسية: 

learning) ،.مهارة الكالم 
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ABSTRAK 

Judul Skripsi    : Penggunaan Metode Community Languange learning Untuk  

  Meningkatkan Kemampuan Siswa dalam Berbicara 

Nama : Cut Mirayani S. 

NIM : 180202098 

Dari pengamatan peneliti dalam proses pembelajaran bahasa Arab bahwa siswa di 

SMP Cendikia El Hakim Aceh Besar masih lemah kemampuan mereka dalam 

berbicara bahasa Arab, peneliti menemukan bahwa siswa memahami materi 

pelajaran, tetapi mereka takut untuk mengungkapkan pendapat mereka, dan 

kemampuan mereka untuk berbicara hanya berhenti di hati dan pikiran mereka 

saja, tetapi tidak bisa mengungkapkannya meskipun mereka sudah mempelajari 

materi muhadtsah. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui kegiatan guru 

dan siswa ketika menggunakan metode community languange learning untuk 

meningkatkan kemampuan berbicara siswa dan mengidentifikasi keefektifan 

penggunaan metode tersebut. Metode penelitian adalah metode eksperimen. 

Adapun hasil penelitian, bahwa aktivitas guru dan siswa saat menggunakan 

metode community languange learning baik untuk meningkatkan kemampuan 

berbicara siswa, dengan hasil observasi guru adalah 95% dan hasil observasi 

siswa adalah 95%, dan bahwa dengan menggunakan metode community 

languange learning efektif untuk meningkatkan kemampuan berbicara siswa, 

terbukti dari hasil uji Wilcoxon Sing Rank Test yang diperoleh tingkat 

signifikansi Asymp.Sig.2-tailed 0,000 yang lebih kecil dari hasil signifikansi 0,05 

yang menunjukkan bahwa hipotesis alternatif (Ha) diterima dan hipotesis nol (Ho) 

ditolak. 

 

Kata Kunci: Metode Community Languange Learning, Kemampuan 

Berbicara 
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ABSTRACT 

Title               : Use of The Community Language Learning Methods To 

Improve Students' Speaking Ability 

Name  : Cut Mirayani S. 

Student Number : 180202098 

 

From the researcher's observation in the Arabic learning process that students at 

SMP Cendikia El Hakim Aceh Besar are still weak in their ability to speak 

Arabic, the researcher found that students understand the subject matter, but they 

are afraid to express their opinions, and their ability to speak only stops at only 

their hearts and minds, but cannot express them even though they have studied the 

muhadtsah material. The purpose of this paper is to determine the activities of 

teachers and students when using the community language learning method to 

improve students' speaking skills and identify the effectiveness of using the 

method. The research method is an experimental method. The results of the study, 

that the activities of teachers and students when using the community language 

learning method are good for improving students' speaking skills, with the 

teacher's observation results being 95% and the student's observation results being 

95%, and that using the community language learning method is effective for 

improving speaking skills. students, as evidenced by the results of the Wilcoxon 

Sing Rank Test which obtained a significance level of 0.000 Asymp.Sig.2-tailed 

which is smaller than the 0.05 significance result which indicates that the 

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

Keyword: Community Language Learning Methods, Speaking Ability 
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 الفصل األول

 أساسية البحث

 مشكلة البحث -أ 
يف دول الوطن العريب. اللغة  ةاللغات انتشار  إحدىىي اللغة العربي ة أو لغة الضاد 

كن فهمو إال من خالل فهم ال ؽلمقدسة على اعتبار أهنا لغة القرآن،  العربي ة تعتب لغة
تم الصالة والعبادات األخرى يف دين اإلسالم إال إبتقان اللغة حيث ال ت اللغة العربية

 ى.يف العصور الوسط ا وربديداهبال الفكري ة سب ت كتابة العديد من األعم، وقد العربي ة

ابإلضافة إىل ذلك فإنَّ اللغة العربية ىي اللغة السامية اليت حفظت وجودىا، وىي لغة 
عادلية ولغة إنسانية حية تتميز بنظام صويت وصريف وضلوي وتركييب، وأللفاظها مدلوالت 

 8.سلتلفة
يف عمليىة تعليم اللغة ربتل دورا كبَتا  إحدى مهارات األربعرة الكالم ىي مها

العربية للغة اعلى ة لسيطرامن مل يسيطر عليها ال يتمكن من و2.العربية لغَت الناطقُت هبا
مادة من ادلواد الدراسية يف ادلدارس وىو من ادلهارات  الكالمإن  3.دةدلتعدايهتا ادبستو

الذي ادلنطوق  للكالم فهو: ذلك الكالم ا التعريفأماللغوية  األربع يف عملية التعليم. 
يعب بو ادلتكلم عما يف نفسو من ىاجسو، أو خاطره، وما غلول خباطره من مشاعر 

                                                             
، )عمان: دار احلسن للنشر والتوزيع، اللغة العربية أصل اللغات كلهاعبد الرمحن أمحد البوريٍت،  8

 27م(، ص. 8998
إدارة التعليم،  - كلية الشرطة :رصم، )األساسية يف اللغة العربيةادلهارات اايد عبد اجمليد إبراىيم،  2

82دون السنة(، ص. 

الرايض: العربية إضاءات دلعلمي اللغة العربية لغري الناطقني هبا، )زان، لفواىيم ابرإلرمحن بن اعبد  3
 846 .ه(، ص843للجميع، 
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من فكر، وما يريد أن يزود بو غَته  وإحساسات، وما يزخر بو عقلو من رأي أو
 4داء.األع صحة يف التعبَت وسالمة يف معلومات، أو ضلو ذلك، يف طالقة وانسياب، م

الكالم يف اللغة العربية من ادلهارات األساسية اليت سبثل غاايت الدراسية اللغوية 
وىو أيضا وسيلة من وسائل اتصال اإلنسان بغَته من أبناء األمم األخرى، وبو ينقل 
انفعاالتو ومشاعره وأفكاره ويقضي حاجاتو وغاايتو لذلك أن الكالم أكثر األفعال يف 

   5ن لو دور مهم عند اجملتمع.حياة الناس ويكو 
ىي رلموعة من  َتة للعملية التعليمية، فالطريقةطرائق التدريس سبثل أعلية كبإن 

إلحداث التعلم  اإلجراءات اليت يقوم هبا ادلدرس يف ربقيق األىداف الًتبوية ادلعينة
حىت يكون  بةساب ادلتعلم اخلبات وادلهارات ادلختلفة، وتنمية القيم واالذباىات ادلرغو إكو 

فطريقة التدريس ربول ادلتعلم  .التعليم انجحا ومؤثرا للطلبة وسيساعد ادلدرس يف التعليم
 6.من مدخل غَت قادر على األداء إىل سلرج قادر على األداء

أتشيو اليت تقع يف  ادلدارس إحدى Cendikia El-Hakim وإن ادلدرسة ادلتوسطة
ن عنها و يعجز  تلك ادلدرسةيف  كالم ألن الطلبةابلوتركز الباحثة يف ىذا البحث  ،بيسار

وا أن يعب  ونفاؼل من ادلادة الدراسية ولكنهو يفهم ةالطلبالباحثة د ذب ،يف تعليم اللغة العربية
مهارة الكالم وأن ى الشجاعة والقدرة عل ميف عملية التعليم والتعلم، ليس عليه مرائهآ

حملادثة وغَتىا امادة  ونقد تعلم ممع أهن مأفكارىم و يف قلوهب ونعلى الكالم تتوقف مقدرهت
وحسب ما الحظت الباحثة أن أسباب ىذه ادلشكلة أن ادلدرس  .من ادلواد األساسية ذلا

                                                             
 680 .، ص8، ج جم الوسيطعادلالعربية:  رلمع اللغة 4
 -، يوليو2العدد  ،نظراي وتطبيقياهارة الكالم لعري الناطقني هبا تعليم مفضالن مشكورا سيتيادي،  5

  824، ص. 2085ديسمب 
بندا أتشية: جامعة الرانَتي،  -)دار السالم ادلدخل إل تعليم اللغة العربيةسالمي بنت زلمود،  6

 .8(. ص.2004
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أثناء تعليم الكالم حىت الطلبة سائمون ويشعرون  ةواجليد ةادلالئم طريقةمل يستخدم ال
 ابلصعوبة عند التكلم ابللغة العربية.

الكالم   تعليمة يف أن يستخدم الطريقة ادلناسب لمدرسينبغى لف وحلل ىذه ادلشكلة
ويف ىذا البحث تريد  .مهارة الكالمم ولًتقية قدرة الطلبة على كي يساعده يف التعل

عند  (Community Languange learning) اجلماعيتطبق طريقة تعلم اللغة الباحثة أن 
إىل رلموعات صغَتة غَت متجانسة  طلبةتعلم يتم فيو تقسيم ال طريقة ىيو  .تعلم الكالم

أفراد،  6 – 4)تضم مستوايت معرفية سلتلفة(، يًتاوح عدد أفراد كل رلموعة ما بُت 
 أو أىداف مشًتكة أو موقف تعليمي اجملموعة الواحدة يف ربقيق ىدف طلبةويتعاون 

ل فرد يعمل فيو الطلبة على شكل رلموعات صغَتة يف تفاعل إغلايب متبادل يشعر فيو ك
 7.على أنو مسؤول عن تعلمو وتعلم اآلخرين بغية ربقيق أىداف مشًتكة

استخدام طريقة تعلم ة ادلوضوع ىو "الباحث تختارانت السابقة فاعلى البي بناء
لًتقية قدرة الطلبة على مهارة الكالم  (Community Languange learning) اجلماعياللغة 

 (".Cendikia El-Hakim Aceh Besarدراسة ذبريبية ابدلدرسة ادلتوسطة )
 أسئلة البحث -ب 

 من ادلشكلة السابقة، تعينت الباحثة األسئلة التالية:

استخدام طريقة تعلم اللغة عند  أنشطة ادلدرسة والطلبة كيف -8
قدرة الطلبة لًتقية  (Community Languange learning) اجلماعي

 ؟الكالم على مهارة

                                                             
7 Jack C.Richards and Theodose S Rodgers, Approaches and Methods in Language 

Teaching, (New York: Cambridge University, 1986), hal. 25 
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 Community Languange) اجلماعيطريقة تعلم اللغة ىل استخدام  -2

learning) عند  لًتقية قدرة الطلبة على مهارة الكالم يكون فعاال
 ؟Cendikia El-Hakim Aceh Besarابدلدرسة ادلتوسطة الطلبة 

 أىداف البحث -ج 

 وأما األىداف من ىذا البحث اليت تريد الباحثة ربقيقها فهي ما يلي:
طريقة تعلم اللغة استخدام  عند أنشطة ادلدرسة والطلبة على لتعرفا -8

لًتقية قدرة الطلبة  (Community Languange learning) اجلماعي
-Cendikia El)دراسة ذبريبية ابدلدرسة ادلتوسطة  على مهارة الكالم

Hakim Aceh Besar). 
 طريقة تعلم اللغة اجلماعيفعالية استخدام على  لتعرفا -2

(Community Languange learning)  لًتقية قدرة الطلبة على مهارة
 .Cendikia El-Hakim Aceh Besarابدلدرسة ادلتوسطة  الكالم

 أمهية البحث -د 

 ىي:بحث ال وأما أعلية البحث يف ىذا
 للمعلمُت -8

ليكون ىذا البحث زايدة ادلعارف وادلهارات للمعلمُت يف تعليم  -
 كالمال

  الكالم  تعلمالطلبة عند ُت يف ترقية دوافع ليساعد ادلدرس -
 للطلبة -2
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  الكالمالطلبة على  شجعأن ي -
 التكلم ابللغة العربيةأن يكون الطلبة قادرين على  -

 للباحثة -3
 ليكون ىذا البحث مفيدا ومرجعا دلن يقوم ابلبحث اآلخر -
 اجلماعياستخدام طريقة تعلم اللغة ليزيد فهم الباحثة على  -

(Community Languange learning) يف التعليم 

 البحث وفروضوافرتاض  -ه 
تعتمد الباحثة على االفًتاضات يف ىذا البحث أن طريقة التعليم ادلناسبة 

 ابدلادة يف التعليم تؤدى إىل حصول عملية التعليم والتعلم اجليدة.

 أما الفروض يف ىذا البحث كما يلي: 

 Ha)الفرض البديل ) -8
طريقة تعلم اللغة استخدام  عند إن أنشطة ادلدرسة والطلبة -

لًتقية  جيدة (Community Languange learning) اجلماعي
 Cendikiaابدلدرسة ادلتوسطة  قدرة الطلبة على مهارة الكالم

El-Hakim. 
 Community) طريقة تعلم اللغة اجلماعياستخدام إن  -

Languange learning)  لًتقية قدرة الطلبة على مهارة  فعال
 .Cendikia El-Hakimابدلدرسة ادلتوسطة عند الطلبة  الكالم
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 Ho) )الفرض الصفري  -2
طريقة تعلم اللغة استخدام  والطلبة عندإن أنشطة ادلدرسة  -

 جيدة غَت (Community Languange learning) اجلماعي
ابدلدرسة ادلتوسطة  لًتقية قدرة الطلبة على مهارة الكالم

Cendikia El-Hakim. 
 Community) طريقة تعلم اللغة اجلماعياستخدام إن  -

Languange learning)  لًتقية قدرة الطلبة على  مل يكن فعاال
-Cendikia Elابدلدرسة ادلتوسطة عند الطلبة  مهارة الكالم

Hakim. 

 حدود البحث -و 

استخدام ربت  بحثال اتريد الباحثة أن ربدد ىذاحلد ادلوضوعي :  -8
لًتقية  (Community Languange learning) طريقة تعلم اللغة اجلماعي

 . قدرة الطلبة على مهارة الكالم
ابدلدرسة ادلتوسطة  بحثال اكاين : تريد الباحثة أن ربدد ىذاحلد ادل -2

Cendikia El-Hakim Aceh Besar. 
 ةيالدراس سنةيف ال بحثال ا : تريد الباحثة أن ربدد ىذاحلد الزماين -3

 م.2028/2022

 مصطلحات البحث   -ز 

 كما يلي:   بحثال أما ادلصطلحات اليت ربتوى على ىذا
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 استخدام -4
ا " استخدام -ستخدمي -استخدم لغة مصدر من "  استخداممعٌت 

واصطالحا  .ازباذه خادما " ومعناه استفعاال -يستفعل -على وزن " استفعل
 8 استعمال لغرض ما انتفع بو.

اجلماعي طريقة تعلم اللغة  استخداميف ىذا البحث ىو  ستخداموادلراد اب
(Community Languange learning)   دلساعدة ادلدرسة يف التعليم لًتقية قدرة

 الطلبة على مهارة الكالم.

 (Community Languange learning)اجلماعي طريقة تعلم اللغة  -2

إىل رلموعات صغَتة غَت  طلبةتعلم يتم فيو تقسيم ال طريقةىي و 
متجانسة )تضم مستوايت معرفية سلتلفة(، يًتاوح عدد أفراد كل رلموعة ما بُت 

اجملموعة الواحدة يف ربقيق ىدف أو أىداف  طلبةأفراد، ويتعاون  6 – 4
مشًتكة أو موقف تعليمي تعلمي يعمل فيو الطلبة على شكل رلموعات صغَتة 

كل فرد على أنو مسؤول عن تعلمو وتعلم   يف تفاعل إغلايب متبادل يشعر فيو
 9.اآلخرين بغية ربقيق أىداف مشًتكة

 

 

 

 

 

                                                             
(، 2003، )بَتوت: اللبان ادلكتبة الشرقية، 8، ط.معجم الوسيط يف العربية ادلعاصرةدار ادلشرق،   8

 290. ص
9 Jack C.Richards and Theodose S Rodgers, Approaches.....hal. 25 
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 مهارة الكالم -3

َمَهارًَة دبعٌت حذق. يقال مهر يف  -ؽَلَْهر   -لغة مصدر من َمَهرَ ادلهارة 
العلم أي كان حاذقا بو، ومهر يف صناعتو أي أتقنها. وأما اصطالحا ىي 

  80الفهم، واالقتصاد يف الوقت واجملهود معا"."األداء ادلتقن القائم على 
الكالم يف أصل اللغة عبارة عن األصوات ادلفيدة، وعند ادلتكلمُت ىو 
ادلعٌت القائم ابلنفس الذي يعب عنو أبلفاظ، يقال يف نفسي كالم، ويف 

 88.ءادلركبة ادلفيدة ضلو: جاء الشتا اصطالح النحاة: اجلملة
  رةلعباا ءبناو جلملا تكوين على رةقدأو  ة"سيطر ىي ملكالا رةمهاوإن 

 82للغة".ا فقامو مجيع يف لتكلما على ترتيبهاو اتلفقروا

 الدراسات السابقة -ح 

 ةاحثبعليها ال تاعتمد حث اليتبالسابقة من أىم أسس الت كانت الدراسا 
الرسالة  الباحثة وحبثت مقارنة النتائج والفرق بُت الدراسة احلالية والدراسة السابقة.دلعرفة 

 Community Languange)استخدام طريقة تعلم اللغة اجلماعي  "اليت تتعلق ابدلوضوع 

learning)  لًتقية قدرة الطلبة على مهارة الكالم )دراسة ذبريبية ابدلدرسة ادلتوسطة
Cendikia El-Hakim) :فوجدت الباحثة كما يلي 

 

 
                                                             

3ص. ...، ادلهارات األساسيةاايد عبد اجمليد إبراىيم،  10
 608 ،، ص2، ج ادلعجم الوسيطرلمع اللغة العربية:  88
88ص. ...، ادلهارات األساسيةاايد عبد اجمليد إبراىيم،  12
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 208883 إيفي نور ليندا:  ةالباحث -8
لًتقية مهارة الكالم عند الطالبات  Fish Bowl طريقة : تطبيقادلوضوع : 

أن ادلعلم يف معهد إنسان . ادلشكلة يف ىذا دبعهد إنسان قرآين أتشيو بسار
ريقة اخلاصة أو الوسائل اجلذابة الط م اللغة العربية دون استخداميعلقرآين  

 ن علىادر وبة ومل يكن قابلصع لذلك تشعر الطالبات .ويقتصر حبفظ النصوص
وأيضا ؼلفن أن يعبن ارائهن يف عملية التعليم مع أهنن . تعبَت أفكارىن مباشرة

قد تعلمن مادة النحوى والصرف، وال يكون عندىن احلماسة والدوافع القوية 
التعرف على . وأما أىداف ىذا البحث وتطبيق على التعبَت يف اللغة العربية
 .اللغة العربية وأتثَتىا عليهنين يف تعليم استجابة الطالبات دبعهد إنسان قرآ

 ةالباحث ت. وجلمع البياانت قامدراسة ذبريبيةيف ىذا البحث  ةستخدم الباحثوت
نتيجة يف ىذا البحث أن  ةالباحث تة واالختبار. وأما النتيجة اليت انلالستباناب

ت حلصول على  -Testبياانت االستجابة وربليل  ادلاؤوية وادلعدلة لتحليل
ىذا يدل و  60345-< 0،05ىو و   (.Sig)نتيجة مستوى الداللة التأثَت. أن 

مقبول أي تطبيق  ((Haالبديل فرض المردود و  ((Hoفرض الصفري العلى أن 
 مؤثرا لًتقية قدرة الطالبات على مهارة الكالم.  Fish Bowlطريقة 

 والعالقة بُت الدراسة احلالية والدراسة السابقة:
 .ترقية مهارة الكالموجوه التشابو: اتفقت الرسالتان يف  -

                                                             
لًتقية مهارة الكالم عند الطالبات دبعهد إنسان قرآين أتشيو  Fish Bowl تطبيق طريقة، إيفي نور ليندا 13

 م(.2088، عة الرانَتي اإلسالمية احلكوميةجام :بندا أتشيو، )حبث علمي ،بسار



80 
 

 
 

طريقة تعلم اللغة وجوه االختالف: الدراسة احلالية تستخدم  -
، وأما الدراسة (Community Languange learning)اجلماعي 

 .Fish Bowl طريقةالسابقة 
 202884الباحثة : فيٍت زمارا  -2

ادلوضوع : زلاوالت ادلدرس لتعزيز دوافع الطالبات يف مهارة الكالم 
ادلشكلة يف ىذا )دراسة وصفية ربليلية يف ادلدرسة الفتيان التعليمي أتشيو(. 

البحث أن أكثر الطالبات ال ػلبنب أن يتكلمن ابللغة العربية ألهنن راغبات عن 
سبة والوسائل التعليمية ادلالئمة اللغة العربية ألن ادلدرس مل يستخدم الطريقة ادلنا

لدى الطلبة يف تعلم الكالم. وأما أىداف يف ىذا البحث التعرف على زلاوالت 
وأما ادلدرس ابدلدرسة الفتيان أتشيو لتعزيز دوافع الطلبة على مهارة الكالم. 

الباحثة يف ىذا البحث ىو منهج وصفي  استخدمتو الذي منهج البحث
النتيجة اليت انلت الباحثة يف  قامت الباحثة ابدلقابلة. ربليلي. وجلمع البياانت

ىذا البحث أن زلاوالت ادلدرس لتعزيز دوافع الطالبات يف مهارة الكالم على 
( استخدام طرق تعليمية كتطبيق الطريقة ادلباشرة يف تعليم 8ثالثة جوانب: 

غَت رمسي،  أم مهارة الكالم ويتكلم ابللغة العربية يف ادلعاملة اليومية رمسي كان
( استخدام اسًتاتيجية التعليمية كممارسة تكلم اللغة العربية ويستخدم 2

( استخدام الوسائل التعليمية كالصور 3التعبَتات يف برامج البيئة اللغوية، 
 واللوحة والفيديوا.

 والعالقة بُت الدراسة احلالية والدراسة السابقة:
 الكالم. تان يف مهارةوجوه التشابو: اتفقت الدراس -

                                                             
دراسة وصفية ربليلية يف ادلدرسة دوافع الطالبات يف مهارة الكالم زلاوالت ادلدرس لتعزيز ، فيٍت زمارا  84

 م(.2028، عة الرانَتي اإلسالمية احلكوميةجام :بندا أتشيو، )حبث علمي ،أتشيوالفتيان التعليمي 
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وجوه االختالف: الدراسة السابقة تبحث عن زلاوالت ادلدرس  -
لتعزيز دوافع الطالبات وتستخدم حبث وصفي، ابختالف 

 الدراسة احلالية تستخدم حبث ذبرييب.
 208985الباحثة : دفياين  -3

ادلوضوع: تطبيق ادلدخل االتصايل ابستعمال كتاب "درس اللغة العربية 
kurikulum 2013 لًتقية قدرة الطالبات على مهارة الكالم )دراسة ذبريبية "

دبعهد ابب النجاح بندا أتشيو(. ادلشكلة يف ىذا البحث أن الباحثة ركزت 
تصال وؼلافون على اخلطأ عند االالطلبة ضعفاء يف تكلم اللغة العربية عند 

الفعال تكلم اللغة العربية وذلك يسبب ادلدرسون مل يطبقوا األسلوب ادلناسب و 
يف تعليم اللغة العربية. وأما أىداف يف ىذا البحث لتعرف فعالية تطبيق 

" kurikulum 2013ادلدخل االتصايل ابستعمال كتاب "درس اللغة العربية 
لًتقية قدرة الطالبات على مهارة الكالم، ولتعرف على استجابة الطالبات عند 

 kurikulumالعربية  تطبيق ادلدخل االتصايل ابستعمال كتاب "درس اللغة

الذي  " لًتقية قدرة الطالبات على مهارة الكالم. وأما منهج البحث2013
تقوم بو الباحثة ىو حبث ذبرييب. وجلمع البياانت تقوم الباحثة ابالستبانة 

والنتيجة اليت انلت الباحثة يف ىذا البحث أن استخدام كتاب . واالختبار
لًتقية قدرة الطالبات على مهارة الكالم  "kurikulum 2013"درس اللغة العربية 

 عند تطبيق ادلدخل االتصايل ذبد استجابة إغلابية.
 العالقة بُت الدراسة احلالية والدراسة السابقة:

 ان يف ترقية مهارة الكالم.وجوه التشابو: اتفقت الدراست -

                                                             
85

قدرة " لًتقية kurikulum 2013تطبيق ادلدخل االتصايل ابستعمال كتاب "درس اللغة العربية ، دفياين 
جامعة  :بندا أتشيو، )حبث علمي، بية دبعهد ابب النجاح بندا أتشيودراسة ذبريالطالبات على مهارة الكالم 

م(.2089، الرانَتي اإلسالمية احلكومية
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طريقة تعلم اللغة وجوه االختالف: الدراسة احلالية تبحث عن  -
، والدراسة (Community Languange learning)اجلماعي 

السابقة تبحث عن استخدام كتاب "درس اللغة العربية 
kurikulum 2013.ابدلدخل االتصايل " 

 طريقة كتابة البحث -ط 

اعتمدت الباحثة طريقة كتابة ىذه الرسالة وأتليفها على طريقة التاليف اجلارية 
 امعة الرانَتى اإلسالمية احلكومية يف كتاب:ادلقررة يف كلية الًتبية وأتىيل ادلعلمُت جب

Panduan Akademik dan Penulisan Skripsi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN 

Ar-Raniry Banda Aceh 2016. 
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 الثاينالفصل 

 اإلطار النظري

 طريقة تعلم اللغة اجلماعيمفهوم  - أ
 طريقة تعلم اللغة اجلماعي تعريف -4

ن دور ادلعلم األساسي يف العملية التعليمية ىو التدريس، لذا أمن ادلعروف 
ينبغي أن يكون خبَتا يف ىذا اجملال حبيث يعي طرق التدريس ادلناسبة يف ربقيق 

يفًتض أن ينوع من أساليب التدريس يف الفصل أىداف ادلنهجية ادلتنوعة، كما 
الدراسي. ومن طرق التدريس اليت تسهم يف ربقيق ىذه الغاايت وتعمل على ربفيز 
الطالب وتدفعهم إىل ادلشاركة بفاعلية يف النشاطات الصفية وغَت الصفية التعلم 

 .التعاوين
ادلألوفة يف و التعاوين أحد ظلاذج التدريس غَت أ ويعد التعلم اجلماعي

مدارسنا، مع أنو يكفل رفع مستوى التعلم لدى الطالب وينمي مهاراتو ويكسبو 
االذباىات والقيم اإلغلابية، كما أنو يزيد من روح اجلماعة وادلشاركة؛ عن طريق 

ولقد القى التعلم اجلماعي . شلارسة العصف الذىٍت وادلناقشات احلية بُت الطالب
القرن ادلاضي حىت وقتنا احلاضر، بل إن بعض اجلامعات اىتماما متزايدا من منتصف 

ادلتقدمة أنشأت مراكز متخصصة لدراسة التعلم اجلماعي، والسبب يف ذلك يعود 
 8.إىل أعليتو يف تطوير كثَت من أوجو النمو ادلختلفة لدى الطالب

                                                             
ض: جامعة مالك ، عائشة موسى سعيد، )الرايأساليب ومبادئ يف تدريس اللغةفرؽلان الرسن داين،  8

 823 (، ص.م8999، السعودية
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ؽلكن تعريف التعلم أبنو عملية اكتساب الطالب للمعارف وادلهارات 
اليت تظهر من خالل التغيَت يف السلوك بعد ادلرور خببات أو القيام واالذباىات 

دبمارسات يؤديها لتحقيق األىداف التعليمية. ويعٍت ىذا أن التعلم عملية يقوم هبا 
الطالب، وليس شيء يؤديو ادلعلم لطالبو أو يعلمو ذلم. إن التعلم هبذه الصورة ليس 

ركة الفاعلة والنشطة ابالنغماس يف عملية عملي وإظلا عملية تتطلب من الطالب ادلشا
التعلم. أما التعاون فيقصد بو عمل يقوم بو الطالب مع بعضهم عب تقدمي يد 
ادلساعدة وادلؤازرة بصورة متبادلة وابستخدام أدوات االتصال اللفظية وغَت اللفظية 

 .مثل الكتابة أو اإلشار
 Charles A. Curran تعلم اللغة اجلماعي ىو اسم يطلق على طريقة طورىا

وزمالؤه. وبعض العلماء يدعون ىذه الطريقة بطريقة تعلم اللغة اإلرشادي أو 
يف اإلرشاد النفسي جبامعة لويوال،  اختصاصيا Charles A. Curranاستشارة. كان 

يعرف تطبيق ألساليب علم النفس اإلرشاد على التعلم ابسم التعلم اإلرشاد. وسبثيل 
 2إلرشاد استخدام التعلم اإلرشادي يف تعليم اللغات.طريقة تعلم اللغة ا

تعلم يتم فيو تقسيم التالميذ إىل  طريقة يى طريقة تعلم اللغة اجلماعي
رلموعات صغَتة غَت متجانسة )تضم مستوايت معرفية سلتلفة(، يًتاوح عدد أفراد  

أفراد، ويتعاون تالميذ اجملموعة الواحدة يف ربقيق ىدف  6 – 4كل رلموعة ما بُت 
أو أىداف مشًتكة أو موقف تعليمي تعلمي يعمل فيو الطلبة على شكل رلموعات 

 تفاعل إغلايب متبادل يشعر فيو كل فرد على أنو مسؤول عن تعلمو وتعلم صغَتة يف
 .اآلخرين بغية ربقيق أىداف مشًتكة

                                                             
2
 Jack C.Richards and Theodose S Rodgers, Approaches and Methods in Language 

Teaching, (New York: Cambridge University,1986), hal. 94. 
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بُت أنشطة التعلم  طريقة تعلم اللغة اجلماعيمع ذبمثل معظم الطرق، 
 3ادلبتكرة مع األنشطة التقليدية. من بينها:

الًتمجة. يشكل الطالب دائرة صغَتة. يهمس الطالب برسالة أو معٌت يريد  (8
التعبَت عنها، مث يًتجم ادلعلم تعبَت الطالب ابللغة اذلدف، مث يكرر الطالب 

 ترمجة ادلعلم. 
العمل اجلماعي. ؽلكن للمتعلمُت االطلراط يف مهام مجاعية سلتلفة، مثل  (2

إعداد موضوعات موجزة لعرضها ادلناقشات الصغَتة: إعداد احملاداثت، و 
 على رلموعات أخرى، وإعداد القصص ليتم إخبارىا للمعلم وبقية الفصل. 

 التسجيل. يقوم الطالب بتسجيل احملاداثت ابللغة اذلدف.  (3
النسخ. يقوم الطالب بتدوين األقوال وتسجيل زلاداثهتم من أجل التدريب  (4

 وربليل األشكال اللغوية.
بتحليل ودراسة نصوص مجل اللغة اذلدف للبقاء التحليل. يقوم الطالب  (5

  مركزين على استخدامات معجمية معينة أو على تطبيق قواعد ضلوية معينة.
التأمل وادلراقبة. يفكر ادلتعلمون يف ذبارهبم ويبلغون عنها أثناء التعلم يف  (6

الفصل، كصف أو يف رلموعات. يتكون ىذا عادًة من التعبَت عن ادلشاعر 
البعض وردود الفعل على الصمت واالىتمام بشيء ما وما إىل  ذباه بعضنا

 ذلك.

                                                             
3
 Nanang Kosim, Ami Gusmiati, "Implementasi Community Language Learning Dalam 

Pembelajaran Bahasa Arab", Jurnal Pendidikan Bahasa Arab dan Kebahasaaraban, Vol. 2 No. 2, 

Desember 2018 
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ع. يستمع الطالب إىل ادلونولوجات اليت يقدمها ادلعلمون واليت ا استم (7
تتضمن عناصر قد يكونوا قد أاثروىا أو مسعوىا يف تفاعالت الفصل 

 الدراسي.
طالب زلادثة رلانية. يشارك الطالب يف زلادثة رلانية مع ادلعلم أو مع ال (8

 اآلخرين. قد يشمل ذلك مناقشة ما تعلموه وكيف شعروا.

 طريقة تعلم اللغة اجلماعيخصائص  -2

 4فهي كما يلي: خصائص طريقة تعلم اللغة اجلماعيو 

وليس من خالل  ،يتم تنفيذه من خالل رلموعة من االسًتاتيجيات -8
 وىذا ما ؽليزه عن اسًتاتيجيات التدريس األخرى. إسًتاتيجية واحـدة

مواقف التدريس التعاوين مواقف اجتماعية حيث يقسم الطالب إىل  -2
يعملون معًا لتحقيق أىداف مشًتكة من خالل مساعلة  رلموعات صـغَته

 للتوصل إىل ربقيق األىداف. كل طالب يف اجملموعة دبجهود

يقوم الطالب يف رلموعتو بدورين متكاملُت يؤكدان نشـاطو، وعلـا دورا  -3
يف آن واحد بدافعية ذاتية، وابلتايل فإن اجلهد ادلبذول يف والتعليم  التـدريس

 يؤدي إىل بقاء أثر التعلم وانتقالو. ادلوقف ؽلكـن أن

للمهارات االجتماعية النصيب األكب يف إسًتاتيجية التعلم التعاوين، وقد  -4
 متوافر بنفس الدرجة يف اسًتاتيجيات أخرى. يكون ىذا غَت

                                                             
)القاىرة: دار الفكر العريب،  اللغوية مستويتها، تدريسها، صعوبتهاادلهارات رشدي أمحد طعيمة،  4

 898(، ص. 2004
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 ساوية تقريباً للطالب للنجاح.يقدم التعلم التعاوين فرص مت -5

التعلم التعاوين تعلم فعال، فهي إسًتاتيجية ربقق كافة أنـواع ومسـتوايت  -6
 .الًتبوية بفعالية وكفاءة األىـداف

يؤدي إىل ذبانس أفراد اجملموعة بغض النظر عن التباينات أاًي كانت،  -7
 .غلمعهم العمل ويدفعهم ربقيق أىدافو فالكل يعمل معاً 

األنشطة اجلماعية اليت تتطلب بناء وزبطيط قبل التنفيذ، وىنا يركز على  -8
ال يتعلمون فقط ما غلب أن يتعلموه بل يتعلمون كيف  يكون الطالب

 يتعلمون كيف يتعـاونون أثنـاء تعلمهم .

 اجلماعي اللغة تعلمطريقة أىداف  -3
 5ىي: اجلماعي اللغة تعلمطريقة أىداف من 

 .زرع روح التعاون بُت الطالب -8
 .تطوير مهارات الطالب وارتقائو دلستوى أفضل -2
 .تفجَت الطاقات العقلية الكامنة لدى الطالب -3
 .ربمل ادلسؤولية -4
 .ازباذ القرار السليم -5
 .اجلرأة والتقدم والبحث عما ىو مفيد يف رلري حياتو -6
 .إتقان مهارة فن االستماع والرد بطريقة مباشرة مهذبة -7
 .استنتاج ادلعلومات -8

                                                             
الطالب  عليم اجلماعي وأتُثريه على مستوىالت اسرتاتيجية5

https://bushra.annabaa.org/education/290115 Sep 2018Di akses  
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 .اليت تولد الطاقة عند الطالب ادلنافسة الشريفة -9
 .إاتحة الفرصة للطالب إلبراز مواىبو وقدراتو العقلية -80
  .قوة الًتكيز واالنتباه والتأمل -88
 .مساعدة اآلخرين والصعود للقمة -82

 اجلماعي اللغة تعلمطريقة خطوات  -4
 6ىي كما يلي: خطوات التعلم اجلماعيأما 

والطالب يعب ما يريده ابللغة األم ، يصنع ادلعلم الدائرة الصغَتة، الًتمجة -8
 ويكرر الطالب الًتمجة من ادلعلم.ويًتجم ادلعلم إىل اللغة اذلدف 

ؽلكن للطالب ادلشاركة يف مهام مجاعية مثل ادلناقشات  ،تعليم يف الفرقة -2
اجلماعية حول موضوع واحد، وإعداد احملاداثت، وإعداد ملخصات 

قدؽلها إىل ادلعلم عداد قصة لتادلوضوعات للعرض على رلموعات أخرى، وإ
 ومجيع الطالب.

 ب بتسجيل احملادثة ابللغة اذلدف.سيقوم الطال ،ليسجت -3
مارسة األشكال اللغوية دل ين أقواذلم وزلاداثهتميقوم الطالب بتدو  ،النسخ -4

 وربليلها.
يقوم الطالب بتحليل ودراسة نسخ اجلمل اللغوية ادلستهدفة  ،التحليل -5

 عد ضلوية معينة.يز على تطبيق قواللًتك

                                                             
6
 Syarifah Hanum dan Rahmawati, "Implementasi Pendekatan Fungsional Dalam 

Pembelajaran Bahasa Arab Melalui Metode Community Language Learning", Lisanuna, Vol. 9, 

No. 2 (2019), hal. 335 



89 
 

 
 

يفكر الطالب ويبلغون عن ذبارهبم يف فصوذلم  ،ادلالحظةانعكاس و  -6
الدراسية أو يف رلموعاهتم. ػلدث ىذا كتعبَت عن مشاعر بعضنا البعض 

 واالىتمام بشيء ما.
تضمن عناصر ي ذيُت المن ادلعلم بيانيستمع الطالب إىل ال ،عا متسا -7

 منهم يف التفاعالت يف الفصل.
ية مع ادلعلم أو الطالب حر يشارك الطالب يف زلادثة  ،حريةزلادثة  -8

اآلخرين. قد يشمل ذلك مناقشة ما تعلموه ابإلضافة إىل مشاعرىم حول 
 ما تعلموه.

 اجلماعي اللغة تعلمطريقة مزااي  -5

 7مزااي كثَتة منها: اجلماعي اللغة تعلمولطريقة 

 .جعل التلميذ زلور العملية التعليمية التعلمية -8
 .ادلسؤولية الفردية وادلسؤولية واجلماعية لدى التالميذتنمية  -2
 .تنمية روح التعاون والعمل اجلماعي بُت التالميذ -3
 .إعطاء ادلعلم فرصة دلتابعة وتعرف حاجات التالميذ -4
 .تبادل األفكار بُت التالميذ -5
 .احًتام آراء اآلخرين وتقبل وجهات نظرىم -6
 .تنمية أسلوب التعلم الذايت لدى التالميذ -7
 .تدريب التالميذ على حل ادلشكلة أو اإلسهام يف حلها -8
 .زايدة مقدرة التلميذ على ازباذ القرار -9

                                                             
الطالب اسرتاتيجية التعليم اجلماعي وأتُثريه على مستوى  7

https://bushra.annabaa.org/education/290115 Sep 2018i akses D 

https://bushra.annabaa.org/education/2901
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20 
 

 
 

 .تنمية مهارة التعبَت عن ادلشاعر ووجهات النظر -80
 .تنمية الثقة ابلنفس والشعور ابلذات -88
 .تدريب التالميذ على االلتزام آبداب االستماع والتحدث -82

 عيوب طريقة التعلم اجلماعي -6
 ىي: طريقة التعلم اجلماعي من عيوب

ربتاج إىل وجود معلمُت مأىلُت للقيام بتوجيو نشاط الطالب وربديد  -8
 .األدوار

 .عدم ربملها ألعداد كبَتة للتالميذ وضيق الفصول -2
 .ربتاج إىل وسائل متعددة وسلتلفة للمساعدة يف التعلم التعاوين -3
 .ال يتعمق يف ادلادة العلمية -4
 .يف ضياع الوقت الن التالميذ قد يكثرون من االسئلة اقد يكون سبب -5
لتقطيع ادلعلومات وبعثرهتا الشًتاك أكثر من تلميذ يف  اقد يكون سبب -6

 .االجابة
قد يكون سببا لعدم ربقيق االىداف اخلاصة ابلدرس الطالة ادلعلم يف  -7

 .االجابة

 

 

 

 

 



28 
 

 
 

 مراحل طريقة التعلم اجلماعي -7
مرحلة ، وىي 8اجلماعي اللغة تعلمطريقة ىناك مخس مراحل لإلتقان يف 

Embryonic Stage ومرحلة ،Self-Assertion Stage ومرحلة ،Birth Stage ومرحلة ،
Reversal Stage مرحلة، و  Independent Stage. 
ىي مرحلة يكون فيها اعتماد الطالب على  Embryonic Stageمرحلة 

ادلعلم كبَتًا جًدا. يف ىذه ادلرحلة، يكون ادلعلم مكلًفا ابلقضاء على ادلشاعر السلبية 
لدى الطالب أو تقليلها من خالل تقدمي التوجيو واإلرشاد للطالب. يشرح ادلعلم 

 األنشطة ادلتوقعة وؽلنح الطالب الوقت للتفكَت يف ذبارهبم.
ىي ادلرحلة اليت يتلقى فيها الطالب الدعم  Self-Assertion Stageمرحلة 

ادلعنوي من زمالئهم يف الفصل الستخدام اللغة اإلصلليزية مًعا والعثور على اذلوية  
كمتحدثُت لتلك اللغة. يف ىذه ادلرحلة، بدأ الطالب يف اجلرأة على االبتعاد قليالً 

رين كنشاط عن معلمهم واستخدام اللغة اإلصلليزية مباشرة مع األصدقاء اآلخ
ىي ادلرحلة اليت يبدأ فيها الطالب تدرغليًا يف التقليل  Birth Stageمرحلة  تفاعلي.

من استخدام لغتو األم. لقد بدأ يشعر بعادة استخدام اللغة اإلصلليزية وىذا ؼللق 
 إحساًسا ابألمان ابإلضافة إىل الشعور ابلفخر بنفسو.

فيها العالقة بُت الطالب ىي ادلرحلة اليت تصل  Reversal Stageمرحلة 
وادلعلمُت إىل مستوى من الثقة ادلتبادلة. مل يعد يشعر كل منهم حباجز نفسي، وىذه 
الثقة ادلتبادلة موجودة أيًضا بُت الطالب اآلخرين. يف ىذه ادلرحلة الرابعة، مل يعد 

                                                             
8
 Ummi Hanifah, "Penerapan Metode Community Language Learning (CLL) dalam 

Mengajar Bahasa Arab", Jurnal Pembelajaran Bahasa Arab dan Studi Keislaman, Vol 7 No. 01 

Tahun 2013, hal. 36. 
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ر الطالب صامتُت أثناء اجتماعات التعلم كما يف ادلرحلة األوىل، لكنهم يكونون أكث
 نشاطًا يف احملاداثت اليومية.

ىي ادلرحلة اليت يتقن فيها الطالب مجيع ادلواد  Independent Stage  مرحلة
التعليمية. يف ىذه ادلرحلة، يوسع الطالب لغتهم اإلصلليزية ويتعلمون أيًضا اجلوانب 

 9االجتماعية والثقافية للمتحدثُت األصليُت.
 مفهوم مهارة الكالم - ب

  الكالمتعرف مهارة  -4
الكالم ىو االتصال اللغوي أبنو أي شيئ يساعد عن نقل معٌت أو رسالة 
من شخص إىل شخص آخر وقد تكون ىذه الرسالة ادلتبادلة أو ادلنقولة فكرة أو 
اذباه عقلي أو مهارة عمل أو فلسفة معينة للحياة أو أي شيئ آخر يعتقد البعض 

ياة االجتماعية وتطورىا وبدونو من يف أعلية نقلو، واالتصال ىو جوىر استمرار احل
  80ادلستحيل أن يفهمو وادلشًتك بُت اجملتمع.

قراءة لالكالم ىو ترمجة اللسان عما تعلمو اإلنسان عن طريقة االستماع واو 
وىو يف أصل اللغة عبارة عن األصوات ادلفيدة وعند ادلتكلمُت ىو ادلعٌت  88والكتابة،

فاظ واجلمل ادلًتكبة يف احلقيقة، وتعريف الكالم القائم ابلنفس الذي يعب عنو ابألل
 82اصطالحا ىو ادلنطق الذي يعب بو ادلتكلم عما يف نفسو من حاجسو أو خاطره.

                                                             
9 Ummi Hanifah, Penerapan Metode Community Language...hal. 38. 

 9(، ص. 8979، )القاىرة: دار النهضة، الوسيلة التعليميةأمحد حَت كاظيم،   80
، )الكويت: االبتدائية، الطبعة الثالثةتدريس اللغة العربية ابدلرحلة دمحم صالح الدين علي رلَت،   88

 223(، ص. 8977دار القلم، 
789(، ص. 2003 ،دار النهضة :، اجلزء السابع، )القاىرةلسان العربإمام العالمة ابن منظور،   82
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والكالم عملية تتم من خاللو انتاج األصوات تصحيحها تعبَتات الوجو 
اليت تسهم يف عملية التفاعل مع ادلستمعُت وىذه العملية نظام متكامل يتم تعلمو 

وتيا وضلواي ودليال بقصد نقل الفكرة أو ادلشاعر من التلميذ إىل اآلخرين، ويف ص
ادلعٌت الواسع ىو نظام من العالمات اليت ؽلكن للطلبة أن يسمعوا وينظروا إىل أن 

  83يسخروا معظم العضالت وأن سجة العضالت يف جسم اإلنسان.
 الكالم تعليم مهارةأىداف  -2

أو مهارات ىي االستماع والكالم والقراءة  إن اللغة تتمثل منأربعة فنون
والكتابة. ولكل فن أو مهارة من ادلهارات اللغوية أىداف. ودلهارة الكالم 
أىداف عامة على مستوى البانمج التعليمي ادلعُت، كما ذلا أىداف خاصة 
ترتبط عادة ابحلصة الدراسية، ولكل نوع من ىذين النوعُت صياغة لغوية 

 84.زبتلف عن األخرى

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

 التمييز عند النطق بُت احلركات القصَتة وبُت احلركات الطويلة. -8
 نطق األصوات نطقا صحيحا -2
 استخدام النظم الصحيح لًتاكيب الكلمة العربية عند الكالم. -3

                                                             
(، 2080لبنان: طرابلس، ، )ادلراجع يف تدريس مهارات اللغة العربية وعلوىاعلي سامي احلالق،  83

 859ص. 
اجليزة: الدار العادلية ) الطبعة األوىل، تعليم اللغة العربية للناطقني بغريىا، عمر الصديق عبد هللا  84

 88-87(، ص. م2008للنشر والتوزيع، 
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 نطق األصوات ادلتجاورة نطقا صحيحا.  -4
التعبَت واحلديث عند توافر ثروة لغوية سبكنو من االختيار الدقيق  -5

 .للكلمة
 التمييز عند النطق بُت األصوات ادلتشاهبة سبييزا واضحا.  -6
 نطق األصوات ادلتجاورة نطقا صحيحا.  -7
 التعبَت عن األفكار واستخدام الصيغ النحوية ادلناسبة. -8
 لتعبَتات ادلناسبة ادلواقف ادلختلفة.استخدام ا -9

 ترتيب األفكار ترتيبا منطقيا يلمسو ادلستمع. -80
استخدام عبارات اجملاملة والتحية استخداما سليما يف ضوء فهمو   -88

 للثقافة العربية.
استخدام االشارات واالؽلاءات واحلركات غَت اللفظية استخداما  -82

 توصيلو من أفكار. معبا عما يريد
كار ابلقدرة ادلناسب من اللغة فال ىو ابلطويل ادلمل وال ترتيب األف -83

 ادلمل. ىو ابلقصَت
التحدث بشكل مًتابط لفًتات زمنية مقبولة شلا ينىبء عن ثقتو  -84

 ابلنفس وقدرتو على مواجهة اآلخرين.
عن غَته من نطق الكلمة ادلنونة نطقا صحيحا ؽليز التنوين  -85

 85.الظواىر
 

                                                             
، )مكة ادلكرمة: عداد ادلواد التعليمية لربامج تعليم العربيةإدليل عمل يف رشدي أمحد طعيمة،   85

 870(، ص. 8985جامعة أم القرى، 
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 أمهية مهارة الكالم -3
 مهارة الكالم ىي:من أعلية 

الكالم وسيلة رئيسية للتعليم والتعلم يف كل مراحل احلياة، وال ؽلكن أن (أ 
يستغٌت عنو ادلدرس والطلبة يف أية مادة عملية من ادلواد، للشرح 
واإليضاح والسؤال واجلواب. والكالم مؤشر صادق للحكم على ادلتكلم 

ستخدم اجملتمع ومعرفة ادلستوى الثقايف والطبقة االجتماعية إظلا ي
 اصطالحات لغوية تنبئ عن عملهم غالبا.

ترتيب الكالم ترتيبا ػلقق ما يهدف إليو ادلتكلم وادلستمع على السواء  (ب
 كشرح الفكرة أو تفسَتىا.

نطق احلروف من سلارجها األصلية الصحيحة ووضوحها عند ادلستمعُت، (ج
يفهم وتلك مهارة ىامة ألن احلروف إذا مل ينطق نطقا صحيحا فقد 

 ادلعٌت على غَت ادلعٌت ادلقصود من ادلتكلم.
الكالم نشاط إنساين يقوم بو كل اإلنسان حيث يتيح للفرد فرصة أكثر (د

يف التعامل عند احلياة، والتعبَت عن ادلطالبة الضرورية، والتنفيس عما 
 يعانيها ليخفف من جدة األزمة اليت يعانيها أو ادلواقف اليت يتعرض ذلا.

ى الكالم يعود اإلنسان الطالقة يف التعبَت عن أفكاره والقدرة والًتكيب عل(ه
 على ادلبدأة ومواجهة اجلماىَت.

الكالم يعود اإلنسان مواجهة احلياة ادلعاصرة دبا فيها من حرية وثقافة (و
وحاجة مهمة إىل ادلناقشة وتقدمي الرأي واإلقناع خاصة يف القضااي 
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شكالت اخلاصة والعامة اليت ادلطروحة للمناقشة بُت ادلتكلمُت أو ادل
 تكون زلل خالف.

أن يؤكد هبا ذاتو  الكالم ىو أبرز الوسائل ادلهمة اليت ؽلكن لإلنسان(ز
الدقة يف التعبَت عند الكالم تؤدي و  نويرضى هبا نفسو يف مواجهة اآلخري

بينما اإلخفاق فيو يؤدي إىل قوة الفرص وضياع الفوائد ا إىل خَتا كثَت 
 86.الكثَتة ادلرجوة

وإن مهارة الكالم أو مهارة التحدث مهمة جدا وال شك أن الكالم أو 
التحدث من أىم ألوان النشاط اللغوي للكبار والصغار على السواء ألهنا من 
مهارات اليت يستخدم الناس يف األحوال اليومية أبكثر من ادلهارة الباقية مثل 

الكالم من ادلهارات اللغوية الكتابة دبعٌت أن الناس يتكلمون أكثر شلا يكتبون. 
األساسية، وليس الكالم فرعا لغواي معزوال عن ابقى فروع اللغة العربية، بل ىو 

 .الغاية من دراسة كل فروع اللغة العربية لألجانب

قال طعيمة أن القدرة على امتالك الكلمة الدقيقة الواضحة ذات أثر يف 
جتو وتدعيم دلكانتو بُت قضاء حلاو ففيها تعبَت عن نفسو  .اإلنسان حياة
قائال أن الكالم يف اللغة العربية من ادلهارات ة وأضاف طعيم 87.الناس

وإن كان ىو نفسو وسيلة التصال  ،األساسية اليت سبثل غاية من غاايت اللغوية
ن، ىذه ىي أعلية مهارة الكالم اليت غلب علينا أن نعرفها، ومهارة مع اآلخري

                                                             
(، ص. 8992، )الرايض: دار ادلسلم، ادلهارة اللغوية وطرائق تدريسهاأمحد فؤاد زلمود عليان،  86

88 
، الطبعة األوىل، )الرايض: مكتبة ادللك تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبارشدي أمحد طعيمة،  87

 885م( ص. 2088فهد، 
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 اللغة العربية وىي وسيلة لالتصال ووسيلة ليعب الكالم ىي مهارة األساسية يف
 الناس عن أغراضهم. 

 أساس يف تدريس الكالم -4
 وأما أساس يف تعليم الكالم ىي:

ولن يتكلم  ، يقصد بو أن يتكلم الطالب بنفسوتعليم الكالم )أي شلارسة( (8
الطالب بنفسو إذا ظل مستعما إىل غَته. وعندما يتكلم الطالب ال بد 

 أن يكون مستقال بدون مساعدة من غَتة ليعب عن نفسو. 
موضوع  و، يقصد بذلك أن يتكلم الطالب يفتعبَت الطالب عن خبت (2

يعلمو، ويعطي لو الفرصة الكاملة للتعبَت عن نفسو، وأال يكلفو ابلكالم 
رلهول لديو، ومن لعبث أن يكلف الطالب ابلكالم يف موضوع  عن شيئ

 غَت معروف إذ أن ىذا يعطل فهمهم.
وىو نشاط  التدريب على توجيو اإلنتباه، أن الكالم ػلتاج إىل التدريب (3

غقلي مركب، وىو يستلزم القدرة على سبييز األصوات عند مساعها وعند 
 مهم جدا دلعرفة ادلعٌت. نطقها. وقدرة اإلنتباه إىل التنغيم والًتكيب

 أنواع الكالم -5
 ، علا: الكالم الوظيفي والكالم اإلبداعي.ينقسم الكالم إىل نوعُت

 الكالم اإلبداعي -8
 وخلجات العواطف عن واإلفضاع ادلشاعر، إظهار بو يقصد

 اللفظ،،جيدة منتقاة بعبارة ادلختلفة اإلحساسات وترمجة النفس،
 تنقلها حبيث وضلواي، لغواي صحتها يتضمن دبا الصياغة بليغة النسق،
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 أو سامعها تنقل وحبيث األديب، ىي مثَتة مشوقة بطريقة األخرين إىل
 جوه، يف معو يعيش كي  قائلها، دلن لوجدانيةا ادلشاركة إىل قارئها

 مجال عن التكلم مثل بو ىو أحس دبا وػلس ابنفعاالتو، وينفعل
 أو القصصي، أوالنثر الشعري، أوالتدوق العاطفية، أوادلشاعر الطبيعة،

 الوطن. حب عن التكلم
 احلياة يف التأثَت ؽلكن طريقة فعن احلياة، يف ضروري النوع وىذا

 األديب فأسلوبو معُت، اذباه ضلو العواطف وربريك ادلشاعر، ةإباثر  العامة
 ذلا كلمات  من وكم العواطف، وربريك األحاسيس، إاثرة خصائصو من

 الناس. نفوس يف السحر فعل
 الكالم الوظيفي -2

 الكالم اإلنسان، زليط يف احلياة يف وظيفيا غرضا يؤدي ما ىو
 ببعض، بعضهم الناس اتصال منو الغرض يكون الذي ىو الوظيفي

 وأحاديث وادلناقشة، احملادثة، مثل: حاجاهتم، وقضاء حياهتم، لتنظيم
 وإلقاء اإلدرية، ادلتطلبات وأحاديث والشراء، والبيع اإلجتماعات،

 واخلطب والندوات، وادلناظرات واألخبار، واإلرشادات، التعليمات،
 .السمر وأحاديث واإلجتماعيةـ السياسية

 وال إنسان، عنو يستغٍت ال ،احلياة فيو ريضرو  الوظيفي والكالم
 وال واإلجتماعية، ادلادية ادلطالب ػلقق فهو بدونو، احلياة تقوم أن ؽلكن
 ومواقف خاصا، أسلواب يتطلب وال خاص,  الستعداد النوع اذى ػلتاج
 من النوع ىذا على التدريب تتطلب احلاضر الوقت يف العملية احلياة
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 ويف األسواق، ويف العمل، يف حياتو يف كلمادلت ؽلارسو الذي التعبَت
 وادلرئية. ادلسموعة اإلعالم وسائل

 واإلبداعي، الوظيفي التعبَت من النوعُت كال  أن مالحظة وينبغي
 فكل يلتقيان، قد بل كليا،  انفصاال اآلخر أحدعلاعن  ينفصل ال

 تلحق صفة واإلبداعية الوظيفي، للتعبَت موقف ىو تعبَتي موقف
 88متفاوتة. بدرجات الوظيفي ابلتعبَت

)الوظيفي واإلبداعي( ضروري لكل إنسان يف  كالمُتوكال ال
 اجملتمع احلديث، فالتعبَت الوظيفي ػلقق لإلنسان حاجتو من ادلطالب

ادلادية واالجتماعية، والتعبَت اإلبداعي ؽلكنو من أن يؤثر يف احلياة العامة 
 89.أبفكاره وشخصيتو

 لكل ضروري قلنا، كما  واإلبداعي، الوظيفي كالمُتال وكال
 من حاجتو لإلنسان ػلقق الوظيفي فالتعبَت احلديث، اجملتمع يف إنسان

 يف يؤثر أن من ؽلكنو اإلبداعي والتعبَت واالجتماعية، ادلادية ادلطالب
 متنوعة ورلموعة التقنيات من العديد وشخصيتو. أبفكاره العامة احلياة

 أو هنج كل  اللغة. معلمي قبل من تطويره مت ذيال ادلهٍت التدريب من
 األسلوب، التواصل أن حُت يف معينة. ألنواع الضغط تقنية أو أسلوب
 عبارة كل  وظيفة ذلك يف دبا احلوارات من رلموعة فهم على والًتكيز

 االتصال. دلمارسة مباشرة يذىب مث الوضع، أو والسياق
 خطوات تدريس الكالم -6

                                                             
82ص. ...، ادلهارات اللغوية ماىيتهاأمحد فؤاد عليان،  18

 84ص. ...، ادلهارات اللغوية ماىيتهاأمحد فؤاد عليان،  19
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 20 الكالم فهي كما يلي:وأما خطوات تدريس 
الشفوي عن طريق عرض ما  التمهيد يقوم ادلعلم التمهيد دلوضوع التعبَت -8

لو  يشتاق إليو الطلبة وهتيئة أذىاهنم لذلك سواء بطرح األسئلة عليهم
  .عرض الصور أو غَت ذلك من الوسائل

الشفوي الذي يتحدث فيو  ختيار ادلوضوع إن إختيار ادلوضوع التعبَتا -2
 يف تدريس التعبَتالطلبة 

عرض ادلوضوع أن يتم إختيار ادلوضوع الذي يعمل الطلبة احلديث فيو  -3
يقوم ادلعلم بتدوين عنوان ادلوضوع أو ادلوضوعات على السبورة مث يقوم 

 بعرض ادلوضوع عن طريق.
 مهارة الكالم تدريسطرق  -7

 الطريقة ادلباشرة -8
ىذه الطريقة ابلطريقة ادلباشرة ألن التعلم فيها يتم ابلربط ادلباشر  تمسي

بُت الكلمات األجنبية والعبارات واألشياء، واألحاديث الىت تدل عليها بدون 
وإن ىذه  ،الطلبة بادلدرس أو من جان بالقومية من جان استخدام اللغة

 العبارة والفكرة، عالقة مباشرة بُت الكلمة والشيء أو بُت الطريقة تفًتض وجود
من غَت حاجة إىل وساطة اللغة األم أو تدخلها. ومن إحدى أىدافها إىتمامها  

 28.وأتخَت اجلوانب ادلكتوبة منها كثَتا ابجلوانب الشفهية من اللغة

                                                             
 870...، ص.ادلراجع يف تدريس مهارات اللغة العربية وعلوىاعلي سامي احلالق،  20

 :ضاير لا) ،طرائق تدريس اللغة العربية للناطقني بلغات أخرىعبد العزيز بن إبراىيم العصيلي،  28
 62ص.  م(،2002 ،جامعة اإلمام دمحم بن سعود اإلسالمية
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وابستخدام ىذه الطريقة كان التالميذ قادرين على تنمية النطق الصحيح 
اللغة األجنية واللغة القومية ويتعودون بدون أتثر أبوجو التشابو يف الكتابة بُت 

واحلديث يف ىذه الطريقة يسبق القراءة، وحىت يف يف التحدث العريب ادلباشر.
القراءة يشجع الطلبة على أن يبزوا الصلة ادلباشرة بُت الكلمة ادلكتوبة وفهمهم 

ائي من ذلا بدون ادلرور دبرحلة متوسطة مثل الًتمجة إىل اللغة القومية، واذلدف الن
ذلك تنمية القدرة على التفكَت يف اللغة األجنبية سواء أخذت شكل زلادثة أو 

 .قراءة أو كتابة
 ةالطريقة السمعية الشفهي -2

قة تنظر إىل اللغة على أهنا رلموعة من الرموز الصوتية، يىذه الطر  إن
واألنظمة الصرفية والنحوية، اليت تربطها عالقات بنيوية شكلية، يتعارف عليها 
الناطقون ابللغة، لتحقيق اإلتصال فيما بينهم. كما تنظر ىذه الطريقة إىل اللغة 
على أهنا مظهر منطوق، وأن الكتابة مظهر اثنوي طارئ، وتؤكد أن اللغات 
زبتلف فيما بينها، وأن لكل لغة مساهتا وخصوصيتها اليت سبيزىا من غَتىا من 

 .اللغات، وأنو ال توجدلغات بدائية وأخرى متحضرة
اللغة  إىلستماع الطريقة السمعية الشفوية ىي الطريقة اليت ذبمع بُت اال

 22مع وجود عنصر مرئي أو بدونو.ي ال مث إعطاء الرد الشفو  أو
 الطريقة ادلناقشة -3

يب يضمن مشاركة األفراد بفعالية كبَتة فيما بينهم غلاشة ىي تفاعل إقادلنا
شة ىي قعملية التعليم والتعلم. وادلنالتبادمل األفكار وادلعلومات ومن مث إثراء 

                                                             
(، ص. 2004، )بندا أتشيو: الرانَتي فرس، ادلدخل إل تعليم اللغة العربيةزلمود،  تسالمي بن  22

78 
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تفاعل ادلتعلمُت مع ادلعلم حول ادلوضوع  إحدى طرق التدريس ادلهمة اليت تتيح
التدريس. تتم من خالذلا تبادمل األفكار والتساؤالت بُت ادلعلم وادلتعلم. وال 

معلومات وخبات وأفكار جديدة، بل أيضا  بتقف أعليتها عند حد اكتسا
د على مواجهة اآلخرين والتعبَت عن أنفسهم وأرائهم أمام اآلخرين األفرا بتدر 

 23.مهارات اللبالة وحسن التعبيَت بومن مث اكتسا
 طريقة احلوار -4

. واحلوار وطريقة احلوار ىي إحدى طرق التدريس والتعليم وأساليب
مصطلح عام يشَت إ  اية زلاورة تتم بُت شخصُت أو أكثر يتم خالذلا تبادمل 

اخلبات حومل لضية أو موضوع ما. ويف ىذه الطريقة يكون ادلتعلم إجابيا اآلراء و 
ادلعلم  ومشاركا للمعلم. وتكون العملية التعليمية الئمة على دور كل من

 24.طلبةوال

                                                             
، )الرايض: مكتبة الشقري، ادلدخل للمناىج وطرق التدريسماىر امساعيل صب  يوسف،  23

380(، ص. 2080


309ص. ....، ادلدخل للمناىج وطرقماىر امساعيل صب  يوسف،  24
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 الفصل الثالث

 إجراءات البحث احلقلي
 منهج البحث - أ

 ةستطيع الباحثوىو الذي تيف ىذا البحث تعتمد الباحثة على ادلنهج التجرييب، 
األثر الذي لو  عرف أثر السبب )ادلتغَت ادلستقبل( على النتيجة )ادلتغَت التابع(بواسطة أن ت

 40يف تقدم العلوم الطبيعة. اجللي
 أربعة أقسام وىي التصميمات التمهيدية إىل نقسمتتصميمات ادلنهج التجرييب  أما

(Pre-Experimental Design) والتصميمات التجريبية (True Experimental Design) 
 Quazi) والتصميمات شبو التجريبية (Factorial Design)والتصميمات العاملية 

Experimental Design).  يعٍت وىل األ تيف ىذه الرسالة التصميما ةالباحث تار بوزبو 
 one-shot وينقسم ىذا التصميم إىل ثالثة أقسام: التصميم األول ،التصميمات التمهيدية

case study التصميم الثاين ،one group pretest-posttest التصميم الثالث ،intec- group 

comparison .41  وتستخدم الباحثة يف ىذا البحث تصميمone group pretest-posttes 
 42.وىو  كما يلي

 
 

                                                             
)الرايض: مكتبة العبيكان، ادلدخل إل البحث يف العلوم السلوكية، صاحل بن محد العساف،  40

 303(، ص. 2000
41 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D, )Bandung: Alfabeta, 2016(, 

hal.73 
 385ص. ...، إل البحث ادلدخلصاحل بن محد العساف،  42

2خ   X  4ت    خ  
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 : اجملموعة التجريبية ت
 : االختبار القبلي 8خ

  x : التجربة 
   االختبار البعدي : 2خ

 تووعين البحث جمتمع -ب

-Cendikia El ادلدرسة ادلتوسطةيف ىذا البحث ىم الطلبة  يف  عأما اجملتم

Hakim يفوالعينة طالبا.  895ويبلغ عددىم  م 2023-2022 ةدراسي سنةل 
واختارت  .اطالب 23 ىموعدد"ج"  ثامنال صفاليف  ةالطلب يىذا البحث ى

 .عن التكلم ابللغة العربيةن و يعجز  مألهن الباحثة ىؤالء الطلبة

 أدوات البحث -ج

 :ذلذا البحث ىي ةستخدمها الباحثتأما أدوات البحث اليت   

 ادلالحظة ادلباشرة .8
 لعلميةا دلالحظةا ماأ ما. ءشيأو  ةظاىرأو  ثةدحلا دلنتبوا رالعتباا ىي   

 بسباأ فكتشاوا تفسَتىا بقصد ادثحلووا ىراللظو دلتنبوا رالعتباا فهي
 جلمع بكأسلو  تعتمد ما دلالحظةا تعٍتاذن  دلعينةا نُتالقوا ىلإ للوصووا
 43ادلالحظات.تسجيل و  عمساو يةرؤ على تلبياناا

                                                             
م( 8985  ،: مكتبة الفالحالكويت، )مدخل إل مناىج البحث الرتبويرجاء زلمود أبو عالم،   43

 876ص. 
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ظة تالحظ فاستخدمت الباحثة ادلالحظة ادلباشرة اليت تقوم هبا مالح   
 يف إجراء عملية التعليم والتعلم بقائمتُت، علا: الباحثة كادلدرسة والطلبة

 قائمة مالحظة ادلدرسة (8
ظة تالحظ الباحثة كادلدرسة  قائمة ادلالحظة اليت تقوم هبا مالح 

 Community)استخدام طريقة تعلم اللغة اجلماعي وقدرهتا على 

Languange learning)  لًتقية قدرة الطلبة على مهارة الكالم ابدلدرسة
 .Cendikia El-Hakimادلتوسطة 

 قائمة مالحظة الطلبة  (2
ظة تالحظ نشاط الطقائمة ادلالحظة اليت  بة لتقوم هبا مالح 

قية مهارة كالم لًت  الكالم تعلموانتباىهم ابلدرس وتركيزىم عليو أثناء عملية 
 ..Cendikia El-Hakimابدلدرسة ادلتوسطة الطلبة 

ثة لتعرف أنشطة ادلدرسة والطلبة يف ىذه األداة تستخدمها الباح
 Community)ستخدام طريقة تعلم اللغة اجلماعي إجراء التعليم والتعلم اب

Languange learning)  لًتقية قدرة الطلبة على مهارة الكالم ابدلدرسة
 .Cendikia El-Hakimادلتوسطة 

 االختبار .2

جلمع ادلعلومات اليت  ةستخدمها الباحثتإحدى األدوات اليت ؽلكن أن  وى
 ةستعمل الباحثتو  44جابة عن أسئلة البحث أو اختبار فروضها.تاج إليها لإلػل

أما االختبار القبلي زبتبه الباحثة  واالختبار البعدي. اختبارين علا االختبار القبلي

                                                             
 385ص. ...، إل البحث ادلدخلصاحل بن محد العساف،  44
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 Community)تعلم اللغة اجلماعي  ستخدام طريقةابقبل إجراء التعليم والتعلم 

Languange learning)  لًتقية قدرة الطلبة على مهارة الكالم ابدلدرسة ادلتوسطة
Cendikia El-Hakim وأما االختبار البعدي زبتبه الباحثة بعد إجراء التعليم والتعلم .

لًتقية  (Community Languange learning)استخدام طريقة تعلم اللغة اجلماعي 
قارن تو . Cendikia El-Hakimقدرة الطلبة على مهارة الكالم ابدلدرسة ادلتوسطة 

 . بُت نتائج ىذين االختبارين ةالباحث

ستخدام طريقة تعلم اب دمها الباحثة لتعرف قدرة الطلبةىذه األداة تستخ
لًتقية قدرة الطلبة على  (Community Languange learning)اللغة اجلماعي 

 .Cendikia El-Hakimالكالم ابدلدرسة ادلتوسطة  مهارة

 طريقة حتليل البياَّنت  -د

 ربليل بياانت ادلالحظة ادلباشرة .8
ة ادلباشرة عند أنشطة التعليم والتعلم بُت ظوربليل البياانت عن نتيجة ادلالح

 الرموز كما يلي:  ةم الباحثخدستتف اتلباوالط  ةادلدرس
 

P= 
 

 
 x 100%   

 البيان:
 p نسبة مؤية : 

F   :رلموعة القيمة احملصولة عليها 
 Nعة الطلبةو : رلم 
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على مخسة  ةوالطلب ةعند أنشطة التعليم والتعلم بُت ادلدرسويعتمد التحليل 
  45معايَت:

 = جيد جدا 800 – 88
 = جيد   80 – 68
 = مقبول   60 – 48
 = انقص   40 – 28

 = راسب     20 – 0
 انربليل بياانت االختبار  .2

 قامت الباحثة ابختبار ربليل بياانت االختبارعلى للحصول 
(wilcoxon Sing Rank Test) اختبار أو (Paired Sample T-Tes ) ابستخدام

ولتحديد استخدام اختبار ”SPSS 22“. البانمج اإلحصاى ادلسمى ب
(wilcoxon Sing Rank Test) اختبار أو (Paired Sample T-Tes)  تنبغي الباحثة

 Uji)واالختبار ادلتجانسي  (Uji Normalitas)أن تقوم إبجراء االختبار الطبيعي 

Homogenitas) إذا كانت النتائج طبيعية .(Normal) ومتجانسة ((Homogen، 
قامت وإذا كانت عكسها ف ،Paired Sample T-Tes))ختبار اب فقامت الباحثة

 . (wilcoxon Sing Rank Test)الباحثة ابختبار 
 (Uji Normalitas) االختبار الطبيعي. أ

دلعرفة أن البياانت طبيعية أو غَت االختبار ىو  االختبار الطبيعي
ألن  (Shapiro- Wilk)طبيعية. فأخذت الباحثة عن طريقة اختبار 

                                                             
45

 Suharsimi Arikonto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 

hal. 281. 
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( وإذا كانت العينة 50العينة يف ىذا البحث أقل من مخسُت )
 -Koimogrof)( فأخذت الباحثة عن طريقة 50أكثر من مخسُت )

Smirnof.) ٍطبيعية إذا كان مستوى الداللة  تكون البياانت(Sig.) 

.وتكون البياانت غَت طبيعية إذا كان مستوى 0،05 من كبأ
 .0،05ر من صغأ (.Sig)ٍالداللة 

 (Uji Homogenitas)االختبار ادلتجانسي . ب
ىو االختبار دلعرفة أن البياانت تكون  االختبار ادلتجانسي

متجانسة أم ال. تكون البياانت متجانسة إذا كان مستوى الداللة 
ٍ(Sig.) وتكون البياانت غَت متجانسة إذا كان 0،05من  كبأ.

 .0،05ر من صغأ (.Sig)ٍمستوى الداللة 
 ،Homogen)) ومتجانسة (Normal)فإذا كانت النتائج طبيعية 

وإذا كانت  ،Paired Sample T-Tes))ختبار اب فقامت الباحثة
 . (wilcoxon Sing Rank Test)قامت الباحثة ابختبار عكسها ف

  46ويعتمد ربليل االختبار على مخسة معايَت:
 = جيد جدا 800 – 88
 = جيد   80 – 68
 = مقبول   60 – 48
 = انقص   40 – 28

 = راسب     20 – 0
 

                                                             
46 Suharsimi Arikonto, Dasar-Dasar Evaluasi..., hal. 281. 
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 أسئلة البحث وحتليلها 4. 3اجلدول 
 حتليل البياَّنت سؤاال البحث الرقم

عند  والطلبة كيف أنشطة ادلدرسة 8  
استخدام طريقة تعلم اللغة اجلماعي 
(Community Languange learning) 

لًتقية قدرة الطلبة على مهارة الكالم 
 Cendikia El-Hakimابدلدرسة ادلتوسطة 

 ؟

 )%(ادلعدل والنسبة ادلئوية 

 )ادلالحظة ادلباشرة(

استخدام طريقة تعلم اللغة اجلماعي ىل  2
(Community Languange learning) 

ابدلدرسة ادلتوسطة يكون فعاال 
Cendikia El-Hakim؟ 

 االختبار
 T-Test 
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 الفصل الرابع

 نتائج البحث ومناقشتها

 عرض البياَّنت - أ
 وومنهج  ثالبح أدواتت ابستخدام لقد مجعت الباحثة ادلعلومات والبياان

 منثة نتائج البحث الذي ذكرت يف الفصل السابق. يف ىذا الفصل تشرح الباح
لًتقية  (Community Languange learning) اجلماعياستخدام طريقة تعلم اللغة 

-Cendikia El قدرة الطلبة على مهارة الكالم )دراسة ذبريبية ابدلدرسة ادلتوسطة

Hakim Aceh Besar.") ابدلالحظة ادلباشرة لى البياانت قامت الباحثة وللحصول ع
 ةستعمل الباحثتو . ادلالحظة ادلباشرة للمدرسة والطلبة يعٍتأثناء عملية تعليم وتعلم 

كلية  على رسالة عميد إعتمادا واالختبار البعدي اختبارين علا االختبار القبلي
-B برقم:و ي بندا آتشيَت ية احلكومية الرانالًتبية وأتىيل ادللعلمُت يف جامعة اإلسالم

6263/Un.08/FTK.1/Tl.00/05/2022  م.2022 مايو 30يف التاريخ 
 

 حملة عن ميدان البحث -4
 اإلسالمية ارسدأحد ادل Cendikia El-Hakimادلدرسة ادلتوسطة إن 

  ت. وقد أسس Garotبقرية دار اإلمارةيف  قع ىذه ادلدرسة. وتتشيو بيسارأب
 افيه وىذه ادلدرسة .مالدية 2084سنة   مايو 26رسة يف اتريخ دىذه ادل

وترتيلو ورايضة وفصل  القرآن وتالوة دفاع عن النفسكشاف و أنشطة ىي  
وأما رؤية الًتبية يف ىذه ادلدرسة  كتابة الرسالة.وشلارسة اللغة اإلصلليزية و  موسيقي

 . وأما البعثة ىي: ربقيق األجيال القرآنية واحلديثة يف اجملتمع ىي
 مارسة العبادة.تطبيق الًتبية اإلسالمية دب -
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 .حيحة وأخالق كرؽلةصغرس عقيدة  -
 .واالستقاللتنمية اإلبداع  -
 تطبيق عملية التعلم القائمة على التكنولوجيا احلديثة. -

 
اب الذين كانوا مهتمُت إنشاء ىذه ادلدرسة ىو محاس الشب خلفية تكانو 
يف ادلستقبل. يتم تنفيذ  ُتادلتفوق طلبةلتعليم كمنتدى لتعزيز الاب ا يتعلقجًدا دب

برامج وأنشطة العمل دبا يتماشى مع متطلبات حىت يتمكن من تقدمي الفوائد 
 .تشيوأيف ؤسسة ىذه ادلدرسة أو ادلوالتحفيز واإلصلازات لألطفال اليت تديرىا 

درسُت يف ىذه ادلدرسة اثنان وعشرون مدرسا، وتفصيلها كما ورلموعة ادل
 يف اجلدول اآليت:

 
سنة دراسية  Cendikia El-Hakimدرسة ادلتوسطة دلعدد ادلدرسني اب 4.4اجلدول 

 م2022/2023

 عدد ادلدرسة عدد ادلدرس رقم
8 84 8 

 22اجملموع  : 
 

وتفصيلها كما  مائة وثالثة وتسعون طالبافيها  نالذين يتعلمو وأما الطلبة 
 يف اجلدول اآليت:

سنة دراسية  Cendikia El-Hakimدرسة ادلتوسطة دلاب عدد الطلبة 2.4اجلدول 
 م2022/2023

 عدد الطالبات عدد الطالب رقم
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8 809 84 
 893اجملموع  : 

 

سنة  Cendikia El-Hakimدرسة ادلتوسطة دلابادلباين وادلرافق الدراسية  3. 4اجلدول 
 م2022/2023دراسية 

 احلالة ادلباين وادلرافق الدراسية الرقم
 ةجيد مكتب 8
ةجيد كرسي 2  

ةجيد أداة احلضور واالنصراف 3  

ةجيد قلم السبورة 4  

ةجيد حاسوب 5  

ةجيد أجهزة طبية 6  

ةجيد أدوات الفٍت 7  

ةجيد غرفة الدراسة 8  

ةجيد مكتبة 9  

ةجيد مقصف 80  

ةجيد شاشة 88  

ةجيد ادلوسيقى غرفة 82  

ةجيد عرفة للعالج 83  

ةجيد مصلى 84  

 

 



43 
 

 
 

 حتليل البياَّنت  -2

 Community) اجلماعيطريقة تعلم اللغة إن الباحثة قد قامت ابستخدام 

Languange learning) الثامن  صفاليف  لًتقية قدرة الطلبة على مهارة الكالم
لقاءات.  مدة أربع Cendikia El-Hakim Aceh Besar ابدلدرسة ادلتوسطة "ج"

نتيجة وىي اليت تساعدىا يف احلصول على  أمَتا شَتلُتوكانت معها صديقتها 
. وستوضح الباحثة والتعلم أثناء عملية التعليم مالحظة أنشطة ادلدرسة والطلبة

 التوقيت التجرييب يف اجلدول التايل:

 التوقيت التجرييب 4.4اجلدول 

 النشاط التاريخ اليوم اللقاء
 االختبار القبلي  2022 يونيو 3 األربعاء للقاء األولا

 التجريبة 2022يونيو  4 اخلميس ثايناللقاء ال
 التجريبة 2022يونيو  5 اجلمعة ثالثاللقاء ال
 االختبار البعدي 2022يونيو  6 السبت لرابعاللقاء ا

 

أايم، وستتضح الباحثة أنشطة  أربعةوقد جرت عملية البحث التجرييب 
 Community)اجلماعي استخدام طريقة تعلم اللغة عند  والطلبة ادلدرسة

Languange learning)  لكل لقاء يف لًتقية قدرة الطلبة على مهارة الكالم
 اجلداول التالية:
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استخدام طريقة عند  للقاء األول )أنشطة ادلدرسة والطلبةا 5 .4اجلدول 
لرتقية قدرة الطلبة  (Community Languange learning) اجلماعيتعلم اللغة 

 (على مهارة الكالم

 طلبةأنشطة ال  ادلدرسةأنشطة 
 السالم رد الطلبةي تبدأ ادلدرسة الدرس إبلقاء السالم 

 الدعاء الطلبةقرأ ي بقراءة الدعاء أتمر ادلدرسة الطلبة
ادلدرسة امسها وتشرح تعرف 

 األىداف من حضورىا يف الفصل
 الطلبة إىل ادلدرسةستمع ي

 األمساء ادلسجلةإىل الطلبة ستمع ي تقوم ادلدرسة بتحضَت الطلبة
 كالمتشرح ادلدرسة أىداف تعلم ال

 يف اللغة العربية 
إىل شرح ادلدرسة عن  الطلبةستمع ي

 يف اللغة العربية كالمأىداف تعلم ال
االختبار القبلي  الطلبةزبتب ادلدرسة 

طريقة تعلم اللغة )قبل استخدام 
 Community Languange) اجلماعي

learning))   

 )قبلابالختبار القبلي  الطلبةقوم ي
 اجلماعيطريقة تعلم اللغة استخدام 

(Community Languange learning) 

بقراءة الدعاء  اللقاءزبتتم ادلدرسة 
وقبل خروج الفصل  وإلقاء السالم

 بتعلم جيد تنصحهم

 وابقراءة الدعاء ورد لقاءال الطلبةتتم ؼل
 سالم ال
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استخدام طريقة  عند الطلبة)أنشطة ادلدرسة و  الثايناللقاء  6 .4اجلدول 
لرتقية قدرة الطلبة  (Community Languange learning) اجلماعيتعلم اللغة 

 على مهارة الكالم(

 الطلبةأنشطة   أنشطة ادلدرسة

 السالم الطلبةرد ي تبدأ ادلدرسة الدرس إبلقاء السالم

 الدعاء الطلبةقرأ ي بقراءة الدعاء الطلبةأتمر ادلدرسة 
 إىل األمساء ادلسجلة الطلبةستمع ي الطلبةتقوم ادلدرسة بتحضَت 

اللغة تشرح ادلدرسة أىداف تعلم 
  العربية وخصوصا على مهارة الكالم

 إىل شرح ادلدرسة  الطلبةستمع ي

تشرح ادلدرسة مهم الكالم يف احلياة 
  اليومية

 ستمع الطلبة إىل شرح ادلدرسةي

أربع فرق تنقسم ادلدرسة الطلبة إىل 
 مناسبة بعددىم

 غللس الطلبة يف فرقهم

ترتب ادلدرسة كراسي دائرية مع 
 مكتب يف الوسط

 غللس الطلبة يف الفرقة دائرية

تعلم اللغة  عن طريقة تشرح ادلدرسة 
 اجلماعي

 شرح ادلدرسة إىل  الطلبة يستمع

تسأل ادلدرسة عن الدرس يف اللقاء 
 ادلاضي 

 الدرس ادلاضي الطلبة يذكر

ادلادة التعليمية ربت ادلدرسة  تلقى
 ادلوضوع "رايضة"

  احلوار ويبحثون ادلفردات الطلبة يقرأ
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طريقة تعلم عند استخدام  الطلبة)أنشطة ادلدرسة و  الثالثاللقاء  7 .4اجلدول 
لرتقية قدرة الطلبة على مهارة  (Community Languange learning) اجلماعياللغة 

 الكالم(

تعطي ادلدرسة الفرصة إىل الطلبة أن 
 يسألوا مامل يفهموا من معٌت احلوار

 ادلفردات اليت مل يفهموىا الطلبة يسأل

أتمر ادلدرسة الطلبة أبن يتكلموا ما 
يريدون ابللغة العربية وتساعدىم 

 ادلدرسة يف كالمهم

 يتكلم الطلبة ما يريدون ابللغة العربية 

تطلب ادلدرسة إىل طالبُت أن يقوما 
إىل األمام ليتحداث عن "رايضة" 

 وكانت ادلدرسة تسجيل احلوار

يقوم طالبان إىل األمام ليتحداث عن 
 "رايضة"

تسأل ادلدرسة الطلبة ما يلقى 
هم ىم يف األمام وت سم عأصدقاؤ 

 التسجيالت مرات حىت يفهموا

 يستمع الطلبة إىل التسجيالت

 يستمع الطلبة إىل ادلوعظة من ادلدرسة  تعطي ادلدرسة ادلوعظة إىل الطلبة
احلمدلة  زبتتم ادلدرسة الدرس بقراءة

 الدعاء وإلقاء السالمو 
 الدعاءاحلمدلة و   الطلبة يقرأ

وزبرج من تسلم ادلدرسة للطلبة 
 الفصل

 سالم اليرد الطلبة 

 أنشطة الطلبة  أنشطة ادلدرسة
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 رد الطلبة السالمي السالم تبدأ ادلدرسة الدرس إبلقاء

 قرأ الطلبة الدعاءي أتمر ادلدرسة الطلبة بقراءة الدعاء
 ستمع الطلبة إىل األمساء ادلسجلةي تقوم ادلدرسة بتحضَت الطلبة

تشرح و  الدوافعادلدرسة تعطي 
اللغة العربية وخصوصا أىداف تعلم 

  على مهارة الكالم

 ستمع الطلبة إىل شرح ادلدرسة ي

ادلدرسة الطلبة إىل أربع فرق تنقسم 
 مناسبة بعددىم

 غللس الطلبة يف فرقهم

ترتب ادلدرسة كراسي دائرية مع 
 مكتب يف الوسط

 غللس الطلبة يف الفرقة دائرية

تستمر ادلدرسة عن الدرس الذي قد 
 درسوا يف اللقاء السابق

 ابدلدرسةيتبع الطلبة 

التسجيالت يف اللقاء ادلدرسة  تسمع
 الطلبة وأتمر ادلدرسةادلاضي 

 ليشرحوا بلغتهم ما مسعوا

 مرة أخرى بلغتهم ما مسعواالطلبة  يشرح

بتقدمي األسئلة تقوم ادلدرسة 
 يف هناية الدرس واألجوبة بُت الطلبة

يقوم الطلبة بتقدمي األسئلة واألجوبة يف 
 هناية الدرس

أتمر ادلدرسة الطلبة ابلتلخيص عن 
 ادلادة

 ادلدرسة معيلخص الطلبة ادلادة 

 يستمع الطلبة إىل ادلوعظة من ادلدرسة  تعطي ادلدرسة ادلوعظة إىل الطلبة
احلمدلة  زبتتم ادلدرسة الدرس بقراءة

 الدعاء وإلقاء السالمو 
 الدعاءاحلمدلة و  الطلبة  يقرأ

 السالميرد الطلبة تسلم ادلدرسة للطلبة وزبرج من 
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استخدام عند  )أنشطة ادلدرسة والطلبةللقاء الرابع ا 8. 4اجلدول  
لرتقية قدرة  (Community Languange learning) اجلماعيطريقة تعلم اللغة 

 الطلبة على مهارة الكالم(

 طلبةأنشطة ال  أنشطة ادلدرسة
 رد الطلبة السالمي تبدأ ادلدرسة الدرس إبلقاء السالم 
 الدعاءقرأ الطلبة ي أتمر ادلدرسة الطلبة بقراءة الدعاء

 إىل األمساء ادلسجلةالطلبة ستمع ي تقوم ادلدرسة بتحضَت الطلبة
تعلم الطلبة يف ما قد رجعت ادلدرسة 

 اللقاء ادلاضي
 يستمع الطلبة وغليب

االختبار  زبتب ادلدرسة الطلبة
طريقة تعلم استخدام  بعد) البعدي

 Community) اجلماعياللغة 

Languange learning))   

 بعد) بعديالطلبة ابالختبار القوم ي
 اجلماعيطريقة تعلم اللغة استخدام 

(Community Languange learning) 

بقراءة الدعاء  اللقاءزبتتم ادلدرسة 
وقبل خروج الفصل  وإلقاء السالم

 بتعلم جيد تنصحهم

 وابقراءة الدعاء ورد لقاءتتم الطلبة الؼل
 سالمال

 

 حتليل البياَّنتإجراء  - ب
 البياَّنت للمالحظة ادلباشرة حتليل -4

ة ادلباشرة عند أنشطة التعليم ظوربليل البياانت عن نتيجة ادلالح
 الرموز كما يلي:  ةم الباحثخدستتف ةوالطلب ةوالتعلم بُت ادلدرس

 الفصل
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P= 
 

 
 x 100% 

 البيان:
 p نسبة مؤية : 

F   :رلموعة القيمة احملصولة عليها 
 N عة الطلبةو : رلم 

ة على مخسة والطلب ةعند أنشطة التعليم والتعلم بُت ادلدرس ويعتمد التحليل
  47معايَت وىي:

 = جيد جدا 800 – 88
 = جيد   80 – 68
 = مقبول   60 – 48
 = انقص   40 – 28

 = راسب     20 – 0
 أنشطة ادلدرسة(أ 

طريقة تعلم اللغة فأما نتيجة أنشطة ادلدرسة ادللحوظة عند استخدام 
لًتقية قدرة الطلبة على مهارة  (Community Languange learning) اجلماعي

 كما يف اجلدول التايل: الكالم

طريقة تعلم أنشطة ادلدرسة عند استخدام )دليل مالحظة  9. 4اجلدول 
لرتقية قدرة الطلبة على  (Community Languange learning) اجلماعياللغة 

 (مهارة الكالم

 النتيجة الناحية ادللحوظة الرقم
8 2 3 4 

                                                             
47 Suharsimi Arikonto, Dasar-Dasar Evaluasi..., hal. 281. 
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يكون الطلبة لالفصل  تنظيمقدرة ادلدرسة على  8
 مستعدين للتعلم

    

√ 

وأىداف التدريس  ادلادةقدرة ادلدرسة على إلقاء  2
 وخطواتو

   

 
 

√ 

 √     ةاجلديد ة ابدلادةالسابق ادةقدرة ادلدرسة على ربط ادل 3

على استخدام طريقة تعلم اللغة قدرة ادلدرسة  4
 يف تعليم الكالم اجلماعي

   

 
 

√ 

رغبة الطلبة يف تعلم الكالم  تنميةقدرة ادلدرسة على  5
 .ستخدام طريقة تعلم اللغة اجلماعياب

   

√ 
 

 

 √    للطلبة عن تعلم الكالم ادةقدرة ادلدرسة على شرح ادل 6

  √   تكلم ادلدرسة ابللغة العربية أمام الفصل. 7
 √    سبارس ادلدرسة لتعلم النشاط. 8

ادلادة  تلخيصل الطلبة توجيوقدرة ادلدرسة على  9
 ادلدروسة

   √ 

 √    تنظيم األوقاتقدرة ادلدرسة على  80
 38 اجملموع 

 
 ة التالية:ء على اجلدول السابق فوجدان النتيجبنا

 P= 
 

 
 x 111%   

     
          P= 

۳٨

41
 x 111%   
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        P= 
۳٨11

41
    %  

 
           P=       % 59  

   

 – 88وىذه تدل على أهنا بُت حد   P 59%=ة احملصولة ىينتيجفال
أنشطة ادلدرسة عند دبعٌت أن  لذلكحصلت على تقدير جيد جدا. و  800

لًتقية فعالة  (Community Languange learning) اجلماعيطريقة تعلم اللغة استخدام 
 .قدرة الطلبة على مهارة الكالم

 الطلبة أنشطة (ب 
طريقة تعلم اللغة عند استخدام  طلبة ادللحوظُتفأما نتيجة أنشطة ال

لًتقية قدرة الطلبة على مهارة  (Community Languange learning) اجلماعي
 كما يف اجلدول التايل:  الكالم

 

طريقة تعلم استخدام عند  الطلبة)دليل مالحظة أنشطة  40 .4اجلدول 
لرتقية قدرة الطلبة على  (Community Languange learning) اجلماعياللغة 

 (مهارة الكالم

 النتيجة الناحية ادللحوظة الرقم
8 2 3 4 

 √    بشرح ادلدرس. اىتمام الطلبة 8

ستخدام طريقة رغبة الطلبة يف تعلم الكالم اب 2
 .تعلم اللغة اجلماعي

   

 
√ 

ستخدام طريقة ابمحاسة الطلبة يف تعلم الكالم  3
 .اللغة اجلماعيتعلم 

   √ 
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 √    .قدرة الطلبة على ادلناقشة بينهم وادلدرسة 4

 √    غللس الطلبة للمجموعة. 5

    يناقش الطلبة مع رلموعاهتم. 6

√ 
 

 √    قدرة الطلبة على إطراح آرائهم كل رلموعة. 7

    تذكر ادلفردات اجلديدة.قدرة الطلبة على  8

 
√ 

  √   التلخيص يف هناية الدرس  قدرة الطلبة على 9
 √    انضباط الطلبة أثناء عملية التعليم والتعلم 80

 ۳٨ اجملموع

 

 ة التالية:ء على اجلدول السابق فوجدان النتيجبنا

 P= 
 

 
 x 111%   

     

P= 
۳8
40 x 111%   

P= 
۳٨11

41
 %   

        P=   % 95  

    

 88وىذه تدل على أهنا بُت حد   P 59%=ة احملصولة ىيجيفالنت
عند  طلبةأنشطة الدبعٌت أن  ذلكحصلت على تقدير جيد جدا. و  800 –

تؤثر  (Community Languange learning) اجلماعيطريقة تعلم اللغة استخدام 
 .لًتقية قدرة الطلبة على مهارة الكالم
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 الختبارالبياَّنت ل حتليل -2

 ترقية مهارة الكالم"ج"   منالثا للتعرف على نتائج الطلبة يف فصلو      
 (Community Languange learning) اجلماعيطريقة تعلم اللغة استخدام قبل 

تضح النتائج اليت وبعده فقامت الباحثة ابالختبار القبلي واالختبار البعدي. فت
 يف اجلدول التايل: كما  حصلت عليها الطلبة

 (واالختبار البعدي)النتائج االختبار القبلي 44 .4اجلدول 

نتيجة االختبار  الطالبة
 القبلي

نتيجة االختبار  تقدير
 البعدي

 تقدير

 جيد 72 مقبول 52 8 طالب
 جيد 80 انقص 36 2 طالب
 جيد جدا 84 انقص 40 3 طالب
 جيد جدا 92 مقبول 60 4 طالب
 جيد 72 مقبول 60 5 طالب
 جيد 80 انقص 32 6 طالب
 جيد 80 راسب 86 7 طالب
 جيد جدا 92 انقص 40 8 طالب
 جيد جدا 92 مقبول 52 9 طالب

 جيد جدا 88 مقبول 48 80 البط
 مقبول 60 راسب 86 88 طالب
 جيد 68 راسب 86 82 طالب
 جيد 72 انقص 32 83 طالب
 جيد 80 راسب 20 84 طالب
 جيد 76 مقبول 48 85 طالب
 جيد 72 انقص 24 86 طالب
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 جداجيد  92 انقص 40 87 طالب
 جيد 62 انقص 36 88 طالب
 جيد 72 مقبول 56 89 طالب
 انقص 40 راسب 86 20 طالب
 جيد 72 انقص 40 28 طالب
 جيد 80 انقص 36 22 طالب
 جيد جدا 84 انقص 40 23 طالب

  4762  856 اجملموع
  23:  856 ادلعدل

 =37،2  
 =37 

 
 

 َّنقص

4762  :23 
 =6،76 
 =77 

 
 

 جيد
 

ة االختبار ونتيج 37ىي  ة االختبار القبلي ادلعدلةبناء على ىذا اجلدول فنتيج       
. وقبل ما قامت الباحثة بتحليل بياانت االختبار القبلي 77البعدي ادلعدلة ىي 

ابستخدام أوال  (Uji Normalitas) فقامت الباحثة ابالختبار الطبيعي  يواالختبار البعد
 تو:ول التايل يتضح على نتيجواجلد، ”SPSS 22“برانمج 

 (Uji Normalitas)االختبار الطبيعي  نتيجة 42 .4اجلدول 

 

Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

Pretest .118 23 .200
*
 .930 23 .110 

Postest .179 23 .054 .899 23 .025 

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

a. Lilliefors Significance Correction 
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 Uji) االختبار القبلي بعد إجراء االختبار الطبيعي  بناء على ىذا اجلدول فنتيجة

Normalitas)  فحصلت على مستوى الداللة(Sig) 0،880 ة نتيجو . 0،05 أكب من
. فتشَت 0،05أصغر من  0،025 (Sig)االختبار البعدي حصلت على مستوى الداللة 

 Uji)ة إىل أن البياانت غَت طبيعية. مث تقوم الباحثة ابالختبار ادلتجانسيتلك النتيج

Homogenitas) ،وول التايل يتضح على نتيجتواجلد: 

 (Uji Homogenitas)ة االختبار ادلتجانسي نتيج 43 .4اجلدول 
 

Test of Homogeneity of Variances 

Hasil Test Kalam   

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

.808 1 44 .374 

 
  

ة االختبار ادلتجانسي حصلت على مستوى الداللة فنتيج بناء على ىذا اجلدول
(Sig) 0،374  ة إىل أن البياانت متجانسة.. فتشَت تلك النتيج0،05أكب من 

اعتمادا على ىذين االختبارين فيدالن على أن البياانت غَت طبيعية ومتجانسة. 
 wilcoxon Sing Rank)ابختبار فلتحليل االختبار القبلي واالختبار البعدي فتقوم الباحثة 

Test). و: ول التايل يتضح على نتيجتواجلد 
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 (wilcoxon Sing Rank Test)ة اختبار نتيج 44 .4اجلدول 

 

 ((Asymp. Sig. 2-tailed ة مستوى الداللةبناء على ىذا اجلدول يتضح أن نتيج 

 (Ha)، فتشَت إىل أن الفرض البديل 0،05 ة مستوى الداللةنتيجمن  أصغر 0،000
 Community) اجلماعيطريقة تعلم اللغة  استخداممردود. ف( Ho)مقبول والفرض الصفر 

Languange learning)  لًتقية قدرة الطلبة على مهارة الكالميكون فعاال. 

 اقشةادلن - ج
طريقة عند استخدام  حث فهي أن أنشطة ادلدرسة والطلبةأما ادلناقشة يف ىذا الب

لًتقية قدرة الطلبة على أتثَت  (Community Languange learning) اجلماعيتعلم اللغة 

 

Ranks 

 N Mean Rank Sum of Ranks 

Post Test - Pre Test Negative Ranks 0
a
 .00 .00 

Positive Ranks 23
b
 12.00 276.00 

Ties 0
c
   

Total 23   

a. Post Test < Pre Test 

b. Post Test > Pre Test 

c. Post Test = Pre Test 

 
 

Test Statistics
a
 

 

Post Test - Pre 

Test 

Z -4.205
b
 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on negative ranks. 
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دليل عنها أن كل أنشطة ادلدرسة . و ى درجة جيد جداحصلت علوفعاليتو  مهارة الكالم
 Community) اجلماعيطريقة تعلم اللغة والطلبة فيو مطابقة دبا يطلب من استخدام 

Languange learning)     .كلتهما ابلنتيجة احملصولة كما ورد يف دليل ادلالحظتُت=P 
 حصلت على تقدير جيد جدا. 800 – 88وىذه تدل على أهنا بُت حد   59%

 wilcoxon)اختبار تتضح قيمتا االختبار القبلي واالختبار البعدي بعد إجراء و 

Sing Rank Test)  ابستخدام برانمج“spss 22”  مستوى الداللةحصلت على Asymp. 

Sig. 2-tailed)) 0،000  وىذا يشَت إىل 0،05 ة مستوى الداللةنتيج أصغر منوىي .
يكون فعاال  (Community Languange learning) اجلماعيطريقة تعلم اللغة أن استخدام 

 .قية قدرة الطلبة على مهارة الكالملًت 
 

 حتقيق الفرضني -د 
بناء على البياانت اليت سبق ربليلها، تريد الباحثة أن ربقق الفرضان علا الفرض 

. وبعد ذكرت الباحثة يف الفصل األول اللذان قدHo) )والفرض الصفري  Ha))البديل 
طريقة تعلم عند استخدام  يشَت إىل أن أنشطة ادلدرسة والطلبة ربليل ادلالحظة ادلباشرة

حصلت على درجة جيد جدا. وىذا  (Community Languange learning) اجلماعياللغة 
 إىل أن . فتشَتمردودHo) )والفرض الصفري مقبول  Ha))يدل على أن الفرض البديل 

 Community) اجلماعيطريقة تعلم اللغة عند استخدام  أنشطة ادلدرسة والطلبة

Languange learning)  مهارة الكالم قدرة الطلبة علىقية تؤثر لًت. 
 wilcoxon Sing)اختبار وبعد ربليل االختبار القبلي واالختبار البعدي إبجراء 

Rank Test)  ابستخدام برانمج“spss 22”  مستوى الداللةحصلت على Asymp. Sig. 2-

tailed)) 0،000  وىذا يدل على أن 0،05 ة مستوى الداللةنتيج أصغر منوىي .
ة احملصولة تشَت إىل . فالنتيجمردودHo) )والفرض الصفري مقبول  Ha))الفرض البديل 
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يكون فعاال  (Community Languange learning) اجلماعيطريقة تعلم اللغة أن استخدام 
 .مهارة الكالم قدرة الطلبة علىًتقية ل

 



 

59 
 

 الفصل اخلامس

 اخلامتة

 نتائج البحث - أ
 طريقة تعلم اللغة اجلماعي استخدام"دلوضوع لقد مت حبث ىذه الرسالة اب

(Community Languange learning)  لًتقية قدرة الطلبة على مهارة الكالم )دراسة
وفقا دلا وجدت  .("Cendikia El-Hakim Aceh Besarذبريبية ابدلدرسة ادلتوسطة 

 . ة تسهيال لفهمهاالباحثة فهذه نتائج البحث القصَت 
 طريقة تعلم اللغة اجلماعيعند استخدام  إن أنشطة ادلدرسة والطلبة -8

(Community Languange learning) لًتقية قدرة الطلبة على مهارة  جيدة
مالحظة  كما اتضح يف ورقيتحبيث حصلت على درجة جيد جدا   الكالم

 59 %ة احملصولة دلالحظة ادلدرسة ىي أنشطة ادلدرسة والطلبة أن النتيج

فتشَت إىل أن الفرض البديل ، 59 %ىي  الطلبةوالنتيجة احملصولة دلالحظة 
(Ha)  مقبول والفرض الصفر(Ho ).مردود 

 (Community Languange learning) طريقة تعلم اللغة اجلماعيإن استخدام  -2

ة نتيج، كما يتضح من ية قدرة الطلبة على مهارة الكالملًتقيكون فعاال 
 مستوى الداللةحصلت على  اليت wilcoxon Sing Rank Test)) اختبار

Asymp. Sig. 2-tailed)) 0،000  ة مستوى الداللةنتيج أصغر منوىي 
( Ho)مقبول والفرض الصفر  (Ha)، فتشَت إىل أن الفرض البديل 0،05

 مردود.
 

 االقرتاحات - ب
رأهتا الباحثة ضرورية تقدمها، وىي كما  اعتمادا على الظواىر السابقة

 يلي:
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ينبغي للمدرسُت أن يطبقوا الطريقة التعليمية ادلناسبة ابدلادة الدراسية أثناء  -8
 طريقة تعلم اللغة اجلماعيوالتعلم ليكون الطلبة انجحُت، كعملية التعليم 

(Community Languange learning)  تها الباحثة يف تعليم الكالمطبقاليت. 
أن (Cendikia El-Hakim Aceh Besarابدلدرسة ادلتوسطة ينبغي للطلبة  -2

 .تكلم ابللغة العربية يف حياهتم اليومية ؽلارسوا
ترجو الباحثة من القارئُت أن يصححوا أخطاء ىذه الرسالة وعيوهبا حىت  -3

 تكون الرسالة كاملة ومفيدة للباحثة ولقارئيها.
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 ادلراجع
 ادلراجع العربية - أ

 .، القاىرة: دار النهضةالوسيلة التعليميةم، 8979أمحد حَت كاظيم، 
، الرايض: دار ادلهارة اللغوية وطرائق تدريسهام، 8992أمحد فؤاد زلمود عليان، 

 .ادلسلم
 .دار النهضة: ، اجلزء السابع، القاىرةلسان العربم، 2003إمام العالمة ابن منظور، 

كلية  :رصم، ادلهارات األساسية يف اللغة العربية ة،اايد عبد اجمليد إبراىيم، دون السن
 .إدارة التعليم - الشرطة
دبعهد  الطلبةلًتقية مهارة الكالم عند  Fish Bowl تطبيق طريقة م،2088إيفي نور ليندا، 

اإلسالمية  جامعة الرانَتي :، بندا أتشيوحبث علمي إنسان قرآين أتشيو بسار،
 .احلكومية

بَتوت: اللبان  ،8، ط.الوسيط يف العربية ادلعاصرةمعجم م، 2003دار ادلشرق، 
 .ادلكتبة الشرقية

تطبيق ادلدخل االتصايل ابستعمال كتاب "درس اللغة العربية  م،2089، دفياين
kurikulum 2013 دراسة ذبريبية دبعهد على مهارة الكالم  الطلبة" لًتقية قدرة

مية جامعة الرانَتي اإلسال :، بندا أتشيوحبث علمي، ابب النجاح بندا أتشيو
 .احلكومية

، الكويت: مكتبة مدخل إل مناىج البحث الرتبوي م،8985رجاء زلمود أبو عالم، 
 .الفالح

دليل عمل يف غعداد ادلواد التعليمية لربامج تعليم م، 8985رشدي أمحد طعيمة، 
 .، مكة ادلكرمة: جامعة أم القرىالعربية

القاىرة: دار  مستويتها، تدريسها، صعوبتهاادلهارات اللغوية م، 2004، _____
 .الفكر العريب
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، الطبعة األوىل، الرايض: تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا م،2088، _____
 .مكتبة ادللك فهد

بندا  -المدار الس ،ادلدخل إل تعليم اللغة العربيةم، 2004سالمي بنت زلمود، 
 . أتشية: جامعة الرانَتي

الرايض: ادلدخل إل البحث يف العلوم السلوكية، م، 2000صاحل بن محد العساف، 
 .مكتبة العبيكان

، عمان: دار اللغة العربية أصل اللغات كلها م،8998عبد الرمحن أمحد البوريٍت، 
 .احلسن للنشر والتوزيع

ني اطقإضاءات دلعلمي اللغة العربية لغري الن ه،843زان، لفواىيم ابرإلرمحن بن اعبد 
 .الرايض: العربية للجميعهبا، 

طرائق تدريس اللغة العربية للناطقني بلغات  م،2002عبد العزيز بن إبراىيم العصيلي، 
 .ة اإلمام دمحم بن سعود اإلسالميةجامع :ضاير لا، أخرى

، ادلراجع يف تدريس مهارات اللغة العربية وعلوىام، 2080علي سامي احلالق، 
 .لبنان: طرابلس

، الطبعة األوىل تعليم اللغة العربية للناطقني بغريىا م،2008هللا،  عمر الصديق عبد
 .: الدار العادلية للنشر والتوزيعاجليزة

، عائشة موسى أساليب ومبادئ يف تدريس اللغةفرؽلان الرسن داين، دون السنة، 
 .سعيد، الرايض: جامعة مالك السعودية

نظراي  الكالم لعري الناطقني هبارة تعليم مهام، 2085فضالن مشكورا سيتيادي، 
 .ديسمب -، يوليو2العدد  ،وتطبيقيا

دراسة وصفية يف مهارة الكالم  الطلبةزلاوالت ادلدرس لتعزيز دوافع  ،م2028فيٍت زمارا، 
جامعة  :، بندا أتشيوحبث علمي، ربليلية يف ادلدرسة الفتيان التعليمي أتشيو

 .اإلسالمية احلكومية الرانَتي
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، الرايض: ادلدخل للمناىج وطرق التدريسم، 2080ماىر امساعيل صب  يوسف، 
 .مكتبة الشقري

 8، ج ادلعجم الوسيطرلمع اللغة العربية: 
 .2، ج ادلعجم الوسيطرلمع اللغة العربية: 

تدريس اللغة العربية ابدلرحلة االبتدائية، الطبعة م، 8977دمحم صالح الدين علي رلَت، 
 . ت: دار القلمكويال، الثالثة
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU 

 

Nama Guru yang diamati :  

Sekolah / Kelas  : 

Hari / Tanggal   : 

Tujuan    : 

 Mendata kualitas aktifitas mengajar guru dengan menggunakan metode 

Community Language Learning. 

Petunjuk : 

1. Observer mengamati aktifitas mengajar guru dalam kelas selama 

berlangsungnya pembelajaran dengan menggunakan metode Community 

Language Learning. 

2. Observer memberikan skor sesuai petunjuk berikut: 

Kualitas : 

1 : Kurang  

2 : Cukup 

3 : Baik 

4 : Sangat baik 

 

NO ASPEK YANG DINILAI NILAI 

    

1 Kemampuan guru mengelola kelas agar siswa 

siap untuk belajar. 
    

2 Kemampuan guru dalam menyampaikan 

materi pembelajaran, tujuan pembelajaran dan 

uraian kegiatan di kelas. 

    

3 Kemampuan guru dalam mengaitkan materi 

baru dengan materi sebelumnya. 
    

4 Kemampuan guru dalam menerapkan metode 

Community Languange learning dalam 

pembelajaran kalam. 

    

5 Kemampuan guru dalam meningkatkan 

semangat belajar siswa dengan menggunakan 

metode pembelajaran Community 

Languange learning. 

    

6 Kemampuan guru dalam menjelaskan materi 

pembelajaran kalam kepada siswa. 
    

7 Guru mempraktikkan bahasa Arab untuk     



 
 

 
 

berkomunikasi. 

8 Guru mempraktikkan pembelajaran aktif.     

9 Kemampuan guru dalam mengarahkan 

siswa untuk mengambil kesimpulan materi 

yang dipelajari. 

    

10 Kemampuan guru dalam mengelola waktu 

dan situasi. 

    

 Jumlah Keseluruhan 

 

 

 

Saran dan Komentar Pengamat: 

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................ 

 

 

 

     Aceh Besar, ... ...................... 2022 

     Observer, 

 

 

       

      (......................................) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

LEMBAR OBSERVASI AKTIFITAS SISWA 

 

Sekolah / Kelas : 

Hari / Tanggal  : 

Kelas   :  

Tujuan   : 

 Mendata kualitas aktifitas belajar siswa setelah menggunakan metode 

Community Language learning. 

Petunjuk:  

1. Observer mengamati keaktifan belajar siswa dalam kelas selama 

berlangsungnya pembelajaran dengan menggunakan metode Community 

Language learning. 

2. Observer memberikan skor sesuai petunjuk berikut: 

Kualitas: 

1 : Kurang 

2 : Cukup 

3 : Baik 

4 : Sangat Baik 

 

NO ASPEK YANG DI AMATI NILAI 

1 2 3 4 

1 Perhatian siswa dalam menyimak penjelasan 

guru. 
    

2 Ketertarikan siswa dalam belajar dengan 

menggunakan metode Community Language 

Learning. 

    

3 Semangat belajar siswa dengan 

menggunakan metode Community Language 

Learning. 

    

4 Kemampuan siswa dalam berdiskusi sesama 

siswa dan guru. 
    

5 Siswa duduk dalam kelompok.     

6 Siswa berdiskusi dengan kelompok mereka.     

7 Kemampuan Siswa dalam memberikan 

pendapat di dalam kelompok. 
    

8 Kemampuan siswa dalam mengingat 

kosakata yang baru. 
    

9 Kemampuan siswa dalam memberi     



 
 

 
 

kesimpulan dari materi yang telah diajarkan 

pada akhir pembelajaran. 

10 Ketertiban siswa dalam proses belajar.     

 

 

Jumlah Keseluruhan  

 

Saran dan Komentar Pengamat: 

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................ 

 

 

 

     Aceh Besar, ... ...................... 2022 

     Observer, 

 

 

       

      (......................................) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

 

Madrasah  :  MTsS Cendikia El Hakim 

Mata Pelajaran :  Bahasa Arab 

Kelas/Semester :  VIII/ Ganjil 

Materi Pokok  :  الرايضة 
Alokasi Waktu :  2 Pertemuan (2 X 45 Menit)  

  

 

A. Kompetensi Inti : 

1. Menghargai dan menghayati yang dianutnya 

2. Menunjukkan perilaku jujur dispilin, tanggung jawab, peduli (toleran, 

gotong royong, santun, percaya diri) dalam berintraksi secara efektif 

dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkaun pergaulan dan 

keberadaannya. 

3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual dan 

prosudural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan 

teknologi, seni, budaya terkati fenomena kejadian tampak mata 

4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, 

mengurai, merangkai, memodifikasi dan membuat) dan ranah abstract 

(menulis, membaca, menghitung menggambar dan mengarang) sesuai 

dengan yang dipelajari disekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut 

pandang/teori. 

 

B. Kompetensi Dasar & Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) 

 

No Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

 1.1 Menerima bahwa kemampuan 

berbahasa merupakan anugerah 

Allah Swt.  

1.1.1 Meminati bahasa arab sebagai 

anugerah dari Allah swt 

 2.1 Menjalankan perilaku peduli 

(toleransi, gotong royong) dalam 

berkomunikasi dengan lingkungan 

sosial dan alam dalam jangkauan 

pergaulan dan keberadaannya. 

2.1.1 Membiasakan sikap peduli 

dalam berkomunikasi dengan 

guru dan teman 

 3.1 Mengidentifikasi bunyi kata, frase, 

dan kalimat bahasa Arab yang 

berkaitan dengan: الرايضة 
Baik secara lisan maupun tertulis  

3.1.1 Melafalkan bunyi mufradat 

tentang الرايضة Dengan lancar dan 

jelas 

3.1.2  Menjelaskan frase tentang 



 
 

 
 

  dengan benar الرايضة 

3.1.3 Menulis kalimat bahasa Arab    

tentang : الرايضة Dengan baik dan 

benar. 

 4.1 Mendemonstrasikan ungkapan 

sederhana terkait topik الرايضة               
dengan memerhatikan unsur 

kebahasaan, struktur teks yang 

benar sesuai konteks. 

4.1.1 Mempraktikkan ungkapan 

sederhana  terkait  tema   الرايضة . 

4.1.2 Menyajikan, menuliskan 

ungkapan sederhana terkait 

dengan topik الرايضة dengan unsur 

kebahasaan, struktur yang benar 

sesuai konteks. 

 

C. Tujuan Pembelajaran: 

Setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan 

mengkomunikasi teks terkait dengan الرايضة diharapkan: 

1. Siswa mampu menirukan langsung bunyi kata yang diperdengarkan 

2. Siswa mampu menunjukkan tulisan sesuai bunyi kata, frasa dan 

kalimat dengan benar. 

 

 

D. Materi Pembelajaran (terlampir) 

 

 

E. Pendekatan, Metode dan Model Pembelajaran 

1- Pendekatan  : Saintifik 

2- Metode  : Community Language learning 

 

 

F. Media/Alat dan Bahan pembelajaran  

1. Media: Naskah teks 

 

2. Alat dan Bahan  

 Spidol  

 Papan tulis 

 LKPD 

 

3. Sumber Belajar 



 
 

 
 

 Buku Guru dan Buku Siswa Bahasa Arab Pendekatan Saintifik 
Kurikulum 2013 Madrasah Tsanawiyah Kelas VIII (Jakarta: 

Kementrian Agama RI, 2020). 

 Internet (https://www.ilmuarab.net/2018/07/kosakata-bahasa-

arab-seputar-olahraga-paling-lengkap.html) 

 

 

G. Langkah-Langkah Pembelajaran 

a. Pertemuan Pertama 

Kegiataan Pendahuluan 
Alokasi 

Waktu 

1. Guru memberi salam 

2. Guru  mengecek kerapihan berpakaian dan kebersihan kelas 

3. Guru meminta peserta didik untuk memimpin doa 

4. Guru mengabsen kehadiran siswa  

5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai  

6. Guru melakukan apersepsi (menggali pengetahuan siswa) 

7. Guru membagi kelompok, setiap kelompok terdiri dari dua orang 

siswa  

7 Menit 

Kegiatan Inti 30 menit 

Tahap 1 : Orientasi siswa kepada masalah  

Mengamati 

 Siswa mengamati pelafalan yang di 

lafalkan oleh guru tentang  الرايضة  
 

Menanya 

 Siswa diberi kesempatan untuk 

menanyakan hal-hal yang tidak dipahami 

dari pengamatannya  

Tahap 2 : Mengorganisasi siswa untuk belajar  

 Siswa diminta untuk menyelesaikan masalah di dalam LKPD  

 Siswa berbagi peran dalam menyelesaikan masalah 

 Siswa melakukan percakapan mengenai tema  الرايضة  

 Guru berkeliling ke setiap kelompok untuk memantau 

kemajuan kerja kelompok  

 

https://www.ilmuarab.net/2018/07/kosakata-bahasa-arab-seputar-olahraga-paling-lengkap.html
https://www.ilmuarab.net/2018/07/kosakata-bahasa-arab-seputar-olahraga-paling-lengkap.html


 
 

 
 

Tahap 3 : Membantu penyelidikan mandiri dan kelompok  

Mengumpulkan 

informasi 

 Siswa membuka kamus untuk membantu 

pemahaman tentang permasalahan yang 

sedang didiskusikan 

 

Menalar 

 

 Masing-masing individu dalam kelompok 

mencermati LKPD yang diberikan guru 

 Masing-masing individu dalam kelompok 

mencoba menyelesaikan permasalahan  

 

Tahap 4 : Mengembangkan dan menyajikan hasil karya  

Mengkomunikasikan 

 Siswa mengerjakan soal yang diberi guru 

di depan kelas. 

 Siswa mempresentasikan hasilnya di 

depan kelas. 

 Siswa yang lain memperbaiki jawaban 

yang dipresentasikan dan dibenarkan oleh 

guru. 

 

Tahap 5 :  Menganalisis dan mengevaluasi proses mengatasi masalah  

 Masing-masing kelompok memperbaiki hasil kerja 

kelompoknya sesuai dengan masukan kelompok lain dan 

arahan guru 

 Setelah semua kelompok selesai mengerjakan LKPD siswa 

diminta untuk mengumpulkannya kepada guru   

 Guru memberikan penguatan atas hasil kerja masing-masing 

kelompok  

 Guru memberikan apresiasi terhadap kerja kelompok 

 

Kegiatan Penutup 

1. Siswa diminta untuk memberikan kesimpulan dan ringkasan 

materi pembelajaran. 

2. Guru memberikan penguatan terhadap kegiatan pembelajaran 

3. Guru meminta siswa memberikan kesan terhadap proses 

pembelajaran   

8 Menit 



 
 

 
 

 

b. Pertemuan Kedua 

4. Guru menyebutkan rencana pembelajaran di pekan selanjutnya. 

5. Guru meminta siswa secara bersama-sama untuk mengakhiri 

pelajaran dengan berdoa. 

Kegiataan Pendahuluan 
Alokasi 

Waktu 

1. Guru memberi salam 

2. Guru  mengecek kerapihan berpakaian dan kebersihan kelas 

3. Guru meminta peserta didik untuk memimpin doa 

4. Guru mengabsen kehadiran siswa  

5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai  

6. Guru melakukan apersepsi (menggali pengetahuan siswa) 

7. Guru membagi kelompok, setiap kelompok terdiri dari dua orang 

siswa  

7 Menit 

Kegiatan Inti 30 menit 

Tahap 1 : Orientasi siswa kepada masalah  

Mengamati 

 Siswa mengamati pelafalan yang di 

lafalkan oleh guru tentang  الرايضة  
 

Menanya 

 Siswa diberi kesempatan untuk 

menanyakan hal-hal yang tidak dipahami 

dari pengamatannya  

Tahap 2 : Mengorganisasi siswa untuk belajar  

 Siswa diminta untuk menyelesaikan masalah di dalam LKPD  

 Siswa berbagi peran dalam menyelesaikan masalah 

 Siswa melakukan percakapan mengenai tema  الرايضة    

 Guru berkeliling ke setiap kelompok untuk memantau 

kemajuan kerja kelompok  

 

Tahap 3 : Membantu penyelidikan mandiri dan kelompok  

Mengumpulkan  Siswa membuka kamus untuk membantu  



 
 

 
 

informasi pemahaman tentang permasalahan yang 

sedang didiskusikan 

Menalar 

 

 Masing-masing individu dalam kelompok 

mencermati LKPD yang diberikan guru 

 Masing-masing individu dalam kelompok 

mencoba menyelesaikan permasalahan  

 

Tahap 4 : Mengembangkan dan menyajikan hasil karya  

Mengkomunikasikan 

 Siswa mengerjakan soal yang diberi guru 

di depan kelas. 

 Siswa mempresentasikan hasilnya di 

depan kelas. 

 Siswa yang lain memperbaiki jawaban 

yang dipresentasikan dan dibenarkan oleh 

guru. 

 

Tahap 5 :  Menganalisis dan mengevaluasi proses mengatasi masalah  

 Masing-masing kelompok memperbaiki hasil kerja 

kelompoknya sesuai dengan masukan kelompok lain dan 

arahan guru 

 Setelah semua kelompok selesai mengerjakan LKPD siswa 

diminta untuk mengumpulkannya kepada guru   

 Guru memberikan penguatan atas hasil kerja masing-masing 

kelompok  

 Guru memberikan apresiasi terhadap kerja kelompok 

 

Kegiatan Penutup 

6. Siswa diminta untuk memberikan kesimpulan dan ringkasan 

materi pembelajaran. 

7. Guru memberikan penguatan terhadap kegiatan pembelajaran 

8. Guru meminta siswa memberikan kesan terhadap proses 

pembelajaran   

9. Guru menyebutkan rencana pembelajaran di pekan selanjutnya. 

8 Menit 



 
 

 
 

 

H. Penilaian  

1.  Penilaian Sikap 

Sikap dinilai melalui observasi 

Penilaian Sikap 

Indikator : Menunjukkan sikap santun dalam berkomunikasi 

dengan guru dan teman  

Teknik Penilaian : Observasi 

Instrumen Penilaian : Rubrik lembar penilaian sikap dan pedoman 

penskoran 

 

NO PERNYATAAN 

PILIHAN JAWABAN 

SKOR 
Selalu Sering 

Kadang

- 

kadang 

Tidak 

Pernah 

1 Memulai memberikan pendapat 

dengan ucapan salam.  
     

2 Santun dalam memberikan 

pendapat 
     

3 Menghargai pendapat orang lain      

4 Menggunakan kata-kata atau 

ungkapan yang santun 
     

JUMLAH SKOR      

KETERANGAN NILAI NILAI AKHIR 

Bila Peryataan Positif 

Selalu 

Sering 

Kadang-kadang 

Tidak pernah 

= Skor 4 

= Skor 3 

= Skor 2 

= Skor 1 

Skor yang diperoleh 

------------------------- X  100   

Skor maksimal 

=   --------- 

  

 

2. Penilaian Pengetahuan 

  Penilaian melalui tes lisan terlampir. 

 

 

10. Guru meminta siswa secara bersama-sama untuk mengakhiri 

pelajaran dengan berdoa. 



 
 

 
 

Lampiran Materi Pembelajaran 

 الكلمات اجلديدة
 الرايضة:

 
 استمع وردد!

     

 كرة السلة ركوب اخليل رماية سباحة كرة القدم

     

 كرة الطائرة كرة الريشة كرة الطاولة جري رمي الرمح

 

 حوار بني االبن واألب

 أ َشغ  َل الت  ْلَفازَ : معذرة اي أيب، أ ر ْيد  َأْن  أمحد

َد؟ األب  : تـََفضَّْل، َماَذا ت ر ْيد  َأْن ت َشاى 

يًّا أمحد َد بـَْراَنرَلًا ر اَيض   : أ ر ْيد  َأْن أ َشاى 

؟ األب  : َىْل َصد يـْق َك فَـْوز ْي ػل  بُّ ر ك ْوَب اخْلَْيل 

، أَمَّا أ ْخت و رب    أمحد َار س  ر ك ْوَب اخْلَْيل  َو ؽل  َرَة الر  ْيَشة  : نـََعْم، ى   بُّ َأْن تـَْلَعَب ك 

 : وََكْيَف هب  َشام  َوَأْصد قَائ َك اآلَخر ْيَن؟ األب

َشام  َوَأْصد قَائ ْي اآلَخر ْوَن فـَه ْم َأْعَضاء  َفر ْيق  اْلَمْدَرَسة  ل ك َرة  اْلَقَدم   أمحد  : أَمَّا ى 



 
 

 
 

ع َك اَي بـ ٍَتَّ، أَْرج و َأْن  األب َباَحة  : َوأاََن أ َشج   َاَرَسَة الس    اَل تـَتْـر َك شل 

 : ل َماَذا؟ أمحد

ْسم  َواْلَعْقل   األب َباَحَة ر اَيَضٌة م ف ْيَدٌة ل ْلج  َنَّ الس    : أل 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Lampiran Lembar Kerja Peserta Didik 

 

Nama   : 

Langkah Kerja : 

1. Bacalah dan pahamilah soal dengan teliti 

2. Mulailah mengisi LKPD dengan mengucap basmallah 

 

Tugas Kelompok 

1. Menunjukan gambar,setiap kelompok menempatkan gambar sesuai 

dengan kolom yang telah disediakan 

 صل!

 

 كرة الطاولة

 

 كرة الريشة

 

 جري

 

 كرة القدم

 

 ركوب اخليل
 

 

 يلعب كرة القدم –ادللعب  مثال: يذىب إىل

 كرة القدم  يلعبَ ل يذىب إىل ادللعب؟ يذىب إىل ادللعبدلاذا 



 
 

 
 

=   يسبح مع أصحايب -ادلسبح  يذىب إىل .8
.................................... 

=  يركب اخليل – ساحة االسطبل إىلعلي دخل ي .2
.................................... 

=   قوم ابلرمايةي –إىل ادللعب  يذىب أمحد .3
.................................... 

=   مباراة اجلريشاىد ت – تشغل نور التلفاز .4
.................................... 

=  يعلم طريقة اللعبة – يشاىد مصطفى لعبة كرة الريشة .5
.................................... 

Tugas Individu 

 أمام أصدقاءك! عن الرايضة اليت حتبها مْ تكلا  .4
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Pedoman Penilaian Keterampilan Berbicara  

No Aspek Yang Dinilai Unsur-Unsur Skor 

Maksimal 

1 Kebahasaan a. Intonasi 10 

b. Ucapan 15 

c. Kosa kata 15 

d. Struktur Kalimat 15 

2 Non Kebahasaan a. Kelancaran 15 

b. Keberanian 15 

c. Penguasaan Topik 15 

Jumlah 100 

 

Kisi-Kisi Pedoman Penilaian Keterampilan Berbicara 

Aspek Yang 

Dinilai 

Patokan Skor Maksimal Kriteria 

Tekanan 1. Penggunaan 

tekanan sangat 

tepat 

2. Penggunaan 

tekanan tepat 

3. Penggunaan 

tekanan kurang 

tepat 

4. Penggunaan 

tekanan tidak tepat 

8-10 

 

5-7 

 

3-4 

 

1-2 

Sangat baik 

 

Baik 

 

Cukup 

 

Kurang 

Ucapan 1. Pengucapan sangat 

tepat 

2. Pengucapan tepat 

3. Pengucapan kurang 

tepat 

4. Pengucapan tidak 

tepat 

13-15 

 

8-12 

4-7 

 

1-3 

Sangat baik 

 

Baik 

Cukup 

 

Kurang 

Kosa kata 1. Pemilihan kosa 

kata sangat tepat 

2. Pemilihan kosa 

kata tepat 

3. Pemilihan kosa 

kata kurang tepat 

4. Pemilihan kosa 

kata tidak tepat 

13-15 

 

8-12 

 

4-7 

 

1-3 

Sangat baik 

 

Baik 

 

Cukup 

 

Kurang 

Struktur kalimat 1. Penggunaan 

kalimat sangat 

tepat 

13-15 

 

8-12 

Sangat baik 

 

Baik 



 
 

 
 

2. Penggunaan 

kalimat tepat 

3. Penggunaan 

kalimat kurang 

tepat 

4. Penggunaan 

kalimat tidak tepat 

 

4-7 

 

1-3 

 

Cukup 

 

Kurang 

Kelancaran 1. Berbicara dengan 

sangat lancar 

2. Berbicara dengan 

lancar 

3. Berbicara dengan 

kurang lancar 

4. Berbicara dengan 

tidak lancar 

13-15 

 

8-12 

 

4-7 

 

1-3 

Sangat baik 

 

Baik 

 

Cukup 

 

Kurang 

Keberanian 1. Sangat berani 

dalam berbicara 

2. Berani dalam 

berbicara 

3. Kurang berani 

dalam berbicara 

4. Tidak berani dalam 

berbicara 

13-15 

 

8-12 

 

4-7 

 

1-3 

Sangat baik 

 

Baik 

 

Cukup 

 

Kurang 

Penguasaan topik 1. Sangat menguasai 

topik pembicaraan 

2. Menguasai topik 

pembicaraan 

3. Kurang menguasai 

topik pembicaraan 

4. Tidak menguasai 

topik pembicaraan 

13-15 

 

8-12 

 

4-7 

 

1-3 

Sangat baik 

 

Baik 

 

Cukup 

 

Kurang 

 

Nilai =  Skor yang diperoleh x 100    

Skor maksimum 

 

Keterangan: 

- 81-100 : sangat baik 

- 61-80 : baik 

- 41-60 : cukup 

- 1-40 : Kurang 

 



 
 

 
 

INSTRUMEN PENELITIAN TES 

 االختبار القبلي والبعدي

 أجب عن األسئلة اآلتية شفهيا وفقا للصورة!

 ؟رببها الرايضة اليتما 

     

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 الصورة الفوتوغرافية
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