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ـه  

 االستهالل
 

 
 

 ِإَّنا أَنـْزَْلَناُه قـُْرآَّنا َعَربِيًّا َلَعلاُكْم تـَْعِقُلونَ 

 (2)سور يوسف، اآلية: 

َنا ِفيِه ِمنَ وََكَذِلَك أَنزْلَناُه قـُْرآَّنا َعَربِيًّا َوَصرا  اْلَوِعيِد َلَعلاُهْم يـَتـاُقوَن َأْو  فـْ
ُ اْلَمِلُك احلَْقُّ َوال تَـ  ۞ُُيِْدُث ََلُْم ذِْكراا  ْلُقْرآِن فـَتَـَعاََل اَّللا ِِ ْعَجْل 

 ِمْن قـَْبِل َأْن يـُْقَضى إِلَْيَك َوْحُيُه َوُقْل َربِّ زِْدِن ِعْلماا

 (993)سور طه، اآلية: 

 

 
 صدق هللا العظيم                      
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 وأّمي املكرمة زين عثمانإَل أيب املكرم  -9

ركهما هللا  مجلية الذان ربياِن صغريا ِو
وحفظهما يف سالمة الدنيا واآلخرة وإَل 

 . أخي الكبري والصغري
 

يف جامعة الرانريي اإلسالمية  أساتذيوإَل  -2
احلكومية ِركهم هللا الذين قد عّلموِن علوما  

 كيثرة.
 

يف جامعة الرانريي  أصدقائيوإَل مجيع  -3
 كثريا علىاإلسالمية احلكومية أقول شكرا  

مساعدتكم يل يف إجناز هذا البحث العلمي 
 وجزاكم هللا خري اجلزاء.
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 رشكر وتقدي
 

 
احلمد هلل الذي أنزل القرآن على عبده ليكون للعاملني نذيرا. والصالة 

صّلى هللا عليه  دوالسالم على خامت األنبياء واملرسلني سيدَّن وحبيبنا وشفيعنا  حمم
وسّلم الذي قد بّلغ الرسالة ونصح األمة وجاهد يف سبيل هللا حّق جهاده وعلى آله 

 وأصحابه أمجعني ومن تبعه إبحسان إَل يوم الدين.
م فقد متت إبذن هللا تعاَل وتوفيقه كتابة هذه الرسالة اليت يقررها قسم تعلي

احلكومية كمادة  امعة الرانريي اإلسالميةاللغة العربية بكلية الرتبية وأتهيل املعلمني جب
من املواد يتعلمها الطالب حتت املوضوع : تطبيق احلوار ِستعمال األسلوب القرآنية 
لرتقية مهارة الكالم لدى الطلبة )دراسة جتريبية للمرحلة الثانوية مبعهد علوم القرآن 

Pagar Air.) 
 اما عظيما لواديهومن الواجب على الباحث أن يشكر شكرا كثريا واحرت 

لعّل هللا الذان قد ربّياه تربية حسنة وهّذِه أخالقا كرميا و زين عثمان ومجلية احملبوبني 
 .تعاَل جيزيهما جبّنة الفردوس

ويتم إشراف كتابة هذه الرسالة إبشراف املشرفني الفضيلني مها األستاذ شاه 
احث الشكرا قيقّدم َلما البمنان، املاجستري، واألستاذ ترميذي نينورسي، املاجستري. 

الذان قد دبّراه بكتابة هذه الرسالة وأنفقا أوقاهتما إلشراف هذه الرسالة إشرافا جيدا 
رك َلما هللا يف الدنيا واآلخرة.  من أّوَلا إَل آخرها. ِو



 

 ح

وال ينسى الباحث أن يقّدم الشكر ملدير اجلامعة وعميد كلية الرتبية ورئيس 
ع ية وجلميع األساتذ الذين قد عّلموه علوما َّنفعا. وكذلك  جلميقسم تعليم اللغة العرب

يدي إأصدقائي الذين قد ساعدوه أبفكارهم يف إمتام كتابة هذه الرسالة وخاصة إَل 
ركهم هللا. بشرى  ِو

إلضافة يقّدم الباحث الشكر ملعلم اللغة العربية األستاذ  ارز أظفار حِو
آن لعلمي يف الفصل اخلامس مبعهد علوم القر الذي قد أعطاه الفرصة بقيام البحث ا

Pagar Air .جلمع البيانت احملتاجة عسى هللا أن يعطيه أجرا عظيما 
وأخريا، يتقن الباحث أبّن هذه الرسالة ال ختلو عن اخلطأ والنقصان ولذلك 

الرسالة وعسى أن تكون  يرجو  من القارئني نقدا بنيائيا وإصالحا َّنفعا إلكمال هذه 
 سالة َّنفعة للقارئني مجيعا.هذه الر 
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كان احلوار مهارة من مهارات اللغة اليت ترفع الطلبة على سيطرة املهارات اآلخرى، 
وهي دور مهم يف تعليم اللغة ألن اللغة هي الكالم. ومما الحظ الباحث أن الطبلة 

العربية جيدة. وهذه الظاهرة  اليقدرون على احلوار Pagar Airيف معهد علوم القرآن 
تدل على عدم ممارسة الطالب اللغة العربية يف أنشطة اليومية، مع أهنم يدرسون اللغة 

ية ال يستخدم املدرسي اللغة العربورأى الباحث أن  العربية حىت ُيفظون القرآن الكرمي.
لبة مبعهد طالقرآن كوسيلة خاصة لتعليم علوم اللغة العربية، مع هذه مناسبة بقدرة ال

سالة أهدف الباحث يف كتابة هذه الر وأما  علوم القرآن ألهنم ُيفظون القرآن الكرمي.
ى تطبيق احلوار ِستعمال األسلوب القرآنية والتعرف علكيفية  التعرف على هي:

قدرة الطلبة يف تعلم احلوار ِستعمال األسلوب القرآنية و التعرف على فعالية الطلبة 
هو مجيع فواجملتمع من هذا البحث ر ِستعمال األسلوب القرآنية. بعد تطبيق احلوا

 20طالبا وعينته  482وعددهم يبلغ إَل  Pagar Airعلوم القرآن  بـمعهدالطلبة 
ويقّدم الباحث ورقة املالحظة املباشرة واالختبار القبلي  طالبا من الفصل اخلامس.

قدرة  قد وجد الباحث أن ومن بياَّنت البحث واالختبار البعدي كأدوات البحث.
لتايل تطبيق احلوار ِستعمال األسلوب القرآنية جيدة،الطلبة يف  قد حصل الباحث  ِو
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-احلساب أكرب من نتيجة ت-( أّن نتيجة تTest - tت) -اختبار على نتيجة
( لذلك أّن الفرض الصفري مردود وفرض البديل 2082< 3002>2001اجلدول )

  مقبول.
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Abstract 

 

Title of Research :The Application of Speaking Method Using Quranic 

Literary Styles (Uslub) to Improve Students' Speaking 

Skill (An Experimental Research at Islamic Senior 

High School of Ulumul Quran Pagar Air Boarding 

School) 

Full Name : Abdul Aziz 

Student Number : 221323957 

 

Speaking is a language skill that facilitates the mastery of the other 

language skills. This skill plays an important role in learning a language 

because mastering a language is basically mastering its speaking skill. 

Based on the researcher’s observation, female and male students of 

Ulumul Quran Pagar Air Boarding School have yet to master Arabic 

speaking very well. This phenomenon is evident in the lack of Arabic 

speaking practice in everyday life despite the fact the boarding school has 

both Arabic subject and Quran Memorization in its curriculum. Another 

important thing to note is that Arabic teachers did not use the Qur'an as a 

special medium for teaching Arabic although it is in line with the students’ 

activity in the boarding school, namely memorizing the Al-Quran. The 

purpose of this research is threefold; first, to examine the application of 

speaking method using Quranic literary styles, to find out the ability of 

students in learning Arabic speaking by using Quranic literary styles, and 

to determine  the impact of implementing this method on the increase on 

students’ speaking skill. The population of this research were all male and 

female students of Ulumul Quran Pagar Air Boarding School namely 482 

students in total while the sample included 20 male and female second 

graders of Senior High School. The data was collected using observation 

sheet, pre-test questions, and post-test questions. The results of the 

research reveal that students’ speaking ability increased upon the 

implementation of the speaking method using Quranic literary styles. 

Furthermore, the researcher also ran the t-test  in which the result of the 

calculation is that the value of t is bigger than the t-table value (2.86 



 

 ع

<3.02> 2.09).  Therefore, the null hypothesis was rejected and the 

alternative hypothesis was accepted. 
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Abstrak 

 

Judul Penelitian :Penerapan percakapan menggunakan  uslub Alquran 

dalam meningkatkan keterampilan berbicara 

santriwan/wati  (Metode Eksperimen pada tingkat 

aliyah di Dayah Ulumul Quran Pagar Air) 

Nama Lengkap : Abdul Aziz 

NIM  : 221323957 

 

Percakapan merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang 

meningkatkan kemampuan keterampilan yang lain, ianya memiliki peran 

penting dalam mempelajari bahasa, karena berbahasa berarti berbicara. 

Sebagaimana yang peneliti amati, bahwasanya santriwan/wati pada 

Dayah Ulumul Quran Pagar Air tidak mampu melakukan percakapan 

dalam bahasa Arab dengan baik. Fenomena ini tersebut ditunjukkan 

dengan tidak adanya praktek berbahasa Arab dalam sehari-hari, padahal 

mereka ada belajar bahasa Arab bahkan menghafal Alquran. Peneliti 

melihat bahawasanya guru-guru bahasa Arab tidak menggunakan 

Alquran sebgai media khusus dalam pengajaran ilmu bahasa Arab, 

padahal hal tersebut sesuai dngan kemampuan santri, yakni mengfahal 

Alquran Alkarim. Adapun tujuan peneliti dalam penulisan skripsi ini 

adalah: untuk menegetahui bagaimana penerapan percakapan 

menggunakan  uslub alquran, untuk menegetahui kemampuan 

santriwan/wati dalam belajar percakapan bahasa Arab dengan 

menggunakan uslub Alquran, dan untuk mengetahui efektifitas 

santriwan/wati setelah penerapan percakapan menggunakan  uslub 

Alquran. Adapun populasi dalam penelitian ini ialah seluruh 

santriwan/wati Dayah Ulumul Quran  yang berjumlah 482 santri, dan 

sampelnya 20 santriwan/wati dari kelas lima. Dalam penelitian ini penulis 

menggunakan lembar observasi, soal pree-test, dan soal post-test sebagai 

instrumen penelitian. Dari data-data penelitian, peneliti mendapatkan 

bahwasanya kemampuan santriwan/wati dalam penerapan percakapan 

menggunakan  uslub Alquran baik. Selanjutnya, peneliti memperoleh 

hasil uji t-test yaitu t yang diperoleh dari perhitungan lebih besar nilainya 

daripada nilai t-tabel (2,86 < 3,02 > 2,09), maka hipotesis nihil ditolak 

dan sebaliknya hipotesis alternatif diterima.
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 الفصل األّول
 أساسية البحث

 

 مشكلة البحث -أ
ة، ومن أمهيتها إرتباط دعداملت إن أمهية اللغة العربية تنبع من نواح

 فقد اصطفى هللا هذه اللغة من ،ِلدين اإلسالم و القرآن الكرمي
قال هللا سبحانه وتعاَل  9،بني لغات العامل لتكون له كتابه العظيم

الوعيد  ك أنزلناه قرآَّن عربيا وصرفنا فيه منيف كتابه العزيز " وكذل
ومن هذه اآلية ندرك عميق  2.لعلهم يتقون أو ُيدث َلم ذكرا"

 الصلة بني العربية واإلسالم.

                                                           
الندوة الدولية  ،دور تعليم اللغة العربية يف حفظ القرآن فيصل حممد آدم،1

خلاص لتعليم َلا وما عليها. الربَّنمج احول جتربة تعليم اللغة العربية يف إندونيسيا ما 
  430. ص.م2099ديسمرب  98-92اللغة العربية 

 .993: ، اآليةالقرآن سورة طه 2
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 من لم ما به جتريتع هبا إَل صلاالعربية اليت يتو   أن تعلم اللغةو 

ك من وكذل عامة املسلمني، ىفرض عل ،من تنزيل والذكرالصالة  
خرى يف اإلسالم، تحتاج إَل فهم القرآن واحلديث عبادات األ

 ينبغي على ذلك احلال. و إلبتعاد عن اإلختالف يف املعىن ومراده
على كل املسلم  أن يتعلم اللغة العربية ليفقه يف دينه، ألن القرآن 

كتابة لعربية وكثري من كتب الدينية كتبت بللغة اوحديث النيب ِ
 اللغة العربية.

اللغة يف احلقيقة هي الكالم. والكالم من املهارات ن وكما عرفنا أ
ية. ولقد إتقاهنا يف اللغات األجنب األساسية اليت يسعى الطالب إَل

اشتدت احلاجة ايل هذه املهارة يف الفرتة األخرية، عندما زادت 
أمهية االتصال الشفهي بني الناس. ومن الضرورة مبكان عند تعليم 

جلانب الشفهي، وهذا هو اإلجتاه الذي اللغة العربية االهتمام ِ
نرجوا أن يسلكه مدرس اللغة العربية وأن جيعل مهه األول متكني 
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فهمها ي ،ألن العربية لغة اتصال الطالب من احلديث ِلعربية،
 3.ماليني الناس يف العامل

وهي دور مهم يف تعلم  ،من املهارة الكالممهارة  واراحل كانو 
      ناقشة أو امل ادثةمبعين احمل وارالم، فاحلاللغة ألن اللغة هي الك

. وهو نشاط  لغوي مهم يف حياة اليومية. أو أشخص بني شخصني
 يستطيع اإلنسان ِتصال والتفاهم بني أفراد اجملتمع وارألن ِحل

 الذى يتكلم هبا.

حدى املعاهد الذي يستعمل إ   Pagar Air معهد علوم القرآن
 نإ للغة العربية. ومما حلظ الباحث،ن ودرس اآمنهج حتفيظ القر 

ندونيسيا إالطالب يف معهد علوم القرآن يتكلمون ويتحدثون ِللغة 
د يف اليومية مع أهنم يدرسون اللغة العربية يف املعه ةواللغة أتشي
عشاء حىت ال صالة املغرب بعدالقرآن  ُيفظونوكانوا   واملدرسة.

لصباح ليال، ويف ا حىت ساعة التاسعة ويستمر بعد صالة العشاء

                                                           

غري إضاءات للمعلمني اللعة العربية لعبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان،  3 
  922ه(. ص. 9432، )الناطقني هبا
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الصالة  متاما، ويف املساء بعد ةالصبح حىت ساعة السابعصالة بعد 
 .إال الربعسادسة العصر حىت ساعة ال

ة. وهذه جيد وار العربيةرى الباحث أهنم اليقدرون على احليو 
الظاهرة تدل على عدم ممارسة الطالب اللغة العربية يف أنشطة 

 عهد.نيسيا يف بيئة املو ندإ أغلبهم يتحدثون ِللغة ،اليومية

للغة ا احلوارالباحث أن من ُيفظ القرآن يقدر يف  يفكرو 
العربية. ويستطيع بذلك أن يقتبس من القران وأن يتكلم بكالم 

لتايل يستطيع أن يتكلم أبسلوب القرآن.  هذه الرأي،  عمو القرآن ِو
سلوب ستعمال األحلوار ابتطبيق ايراد الباحث أن يبحث عن 

بية للمرحلة ي)دراسة جتر لرتقية مهارة الكالم لدى الطلبة ية نالقرآ
 .(Pagar Air عهد علوم القرآنمب الثانوية

 

 أسئلة البحث -ب
 وهي املسائل الباحث ددُي أن ميكن السابقة البياَّنت من

 :يلى كما
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لرتقية  يةالقرآنسلوب ستعمال األحلوار ِتطبيق ا كيف  -9
 ؟مهارة الكالم لدى الطلبة

سلوب ستعمال األحلوار ِتطبيق اب ةالطلبقدرة كيف  -2
 ية ؟القرآن

كون فعاال ي يةالقرآنسلوب األحلوار ِستعمال ا هل تطبيق -3
 لرتقية قدرة الطلبة يف مهارة الكالم؟

 
 أهداف البحث  -ج

 وأما أهداف البحث اليت يقدم عليها الباحث فهي :

ية القرآنسلوب ستعمال األحلوار ِتطبيق ااملعرفة على كيفية  -9
 .رتقية مهارة الكالم لدى الطلبةل

ستعمال حلوار ِتطبيق ا على الطالب قدرةاملعرفة على   -2
  .لرتقية مهارة الكالم لدى الطلبةية القرآنسلوب األ

 يةالقرآنلوب ساأل ِستعمال فعالية الطلبة يف احلوار املعرفة -3
 .لرتقية قدرة الطلبة يف مهارة الكالم
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 أمهية البحث  -د
  يقدم اليها الباحث فهي :وأمهية البحث اليت

 للمعلم -9
 العربية وار يف اللغةلزايدة الرؤية ملن يعلم احل -
 يةوميكن للمعلم على تطبيقه يف تعليم  احلوار اللغة العرب  -
 يةالعرب ومصدر من مصادر املراجع لدى املعلمني اللغة  -
وملعرفة هذه الطريقة يف عملية التدريس لتحقيق   -

 األهداف الرتبوية.
 علمللمت -2

وب سلاألإبستعمال  وارلرتقية قدرة الطالب على احل -
 يةالقرآن

 ويستعني به الطلبة يف فهم املادة اللغوية -
سلوب عمال األستوجيذبون انتباههم لتعلم اللغة العربية ِ -

 ية. القرآن
 للباحث -3
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يف  ةبزايدة املعلومات للقارئ عما يتعلق أبحوال الطلل -
 Pagar Air مبعهد علوم القرآنوار م احليتعل

وحلصول على بياَّنت لتكميل شرط أخري الدراسة يف  -
لنيل درجة املرحلة اجلامعية األوَل يف جامعة الرانريي و 
  الرتبية اإلسالمية.

 إفرتاضات البحث وفروضه -ه
اعتمد الباحث أن الوسيلة التعليمية تؤثر أتثريا ِلغا على جناح 

فرتضها الباحث يت االطلبة يف عملية التعليم والتعلم. وأما الفرض ال
 يف هذه الرسالة كما يلي :

درة الطلبة يكون فعاال لرتقية قية القرآن لوبحلوار أبسإن تطبيق ا
عهد علوم مب واريف تعليم احل يرفع قدرة الطلبةكان و  يف مهارة الكالم

 .Pagar Airالقرآن 

 
 حدود البحث  -و

 تكون حدود البحث من: 
 يد املوضوعاحل -9
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ستعمال حلوار ِتطبيق ا ىيقتصر موضوع البحث عل
 .لرتقية مهارة الكالم لدى الطلبةية القرآنسلوب األ

 د املكاىاحل  -2
علوم  عهدمبيريد الباحث أن يبحث يف هذه الرسالة 

 يف فصل الثاِن الثانوية. القرآن
 د الزماىاحل -3

لسنة الدراسية ل فصل الثاِن الثانويةيتم هذه البحث يف 
 م.2092-م2098

 
    حثالب طلحاتصامل -ز

َلذه الرسالة هي " تطبيق   أما املوضوع الذي يبحثه الباحث
 طلبةلرتقية مهارة الكالم لدى الية القرآنسلوب األحلوار ِستعمال ا

 .( Pagar Airمبعهد علوم القرآن  )دراسة جتربية للمرحلة الثانوية

ا وقبل أن يبحث الباحث حبثا تفصيليا عن األشياء املتعلقة هبذ
 ىف ن به أن يبحث أوال عن بعض املعاى املصطلحاتاملوضوع ُيس
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      هذا املوضوع ليفهم القارؤون معانيها كما يقصدها الباحث، 
    أراد الباحث شرحا فهى: وأما املصطلحات اليت

 تطبيق  -9
 وهو مصدر من: 4كلمة "تطبيق" أصله من طبق مبعىن تنفيذ.

لذلك و  طبق الشيء تطبيقا مبعىن إجراء.تطبيقا. -يطبق-طبق
لبة فالتطبيق هنا هو تنفيذ الشيء يف عملية التعليم ملعرفة قدرة الط

يف عمليتهم اليومية. واصطالحا: الثمرة العملية اللغوية الدرس. 
وتطبيق عند احملدثني هو يسعى إَل استعمال الشخص أو 

 2األشخص الذين يرغبون يف استعماَلم.

 ومعناه: penerapanومسي كلمة تطبيق ِللغة اإلندونسية بـ 
“Aplikasi penerapan ilmu berarti penggunaan ilmu untuk suau 

maksud tertentu”.6 

 

                                                           
 ،اندونسي-قاموص العصر العريبزهدي حمضر،  وأمحدي عل أاتبيك4

   203ص.م(، 9112معهد كربيك اإلسالمي،  الطبعة الثالثة )يغياكرات:
عة الثامنة ، الطباإلعالم اللغة و املنجد يفمؤسسة دار املشرق الكاثوليكية، 2

   429-320ص.بدون سنة(، والعشرون، )بريوت:دار املشرق، 
6Kamruddin, Kamus Istilah Skripsi dan Tesis, (Bandung: 

Angkasa,tt), hal. 61  
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أي: استعمال العلم والعمل به هو استخدامه لتحقيق الغرض 
 اخلاص.

واملراد ِلتطبيق يف هذا البحث هو إجراء الشيء كطريقة 
حلوار امعينة للوصول إَل األهداف معينة. ولسهولة على تعليم 

 ِستعمال األسلوب القرآنية.
 القرآن -2

لى على سيدَّن حممد صالقرآن هو الكالم هللا املعجز املنزل  
هللا عليه وسلم بواسطة وأما الغرض من نزول القرآن الغرضان، 
الغرض األول أن يكون كتاب هداية وكتاب تشريع للمسلمني، 

. ه وسلميوأما الغرض الثاِن أن يكون معجزة حملمد صلى هللا عل
إن اَلدف األساسي لكتاب هللا تعاَل هو هداية الناس وداللتهم 
على الطريق الذي ضلوا عنه مع حبثهم الدائم، وشغفهم الكبري 
للوصول إليه وهو طريق السعادة الدائمة والفوز احلقيقي 

 والسالم الشامل.

وكل ما يف القرآن الكرمي من أحكام وحكم، وأمثال وعرب، 
حجج وبرهان، وأدلة متأل القلب والعقل وقصص وعظات، و 
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ك ذل﴿نورا، إمنا أريد اَلداية إَل هذ الطريق. قال تعاَل: 
[. 2]سورة البقرة آية: ﴾الكتاب ال ريب فيه هدى للمتقني

 وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم﴿وقال تعاَل: 

 

 2[.922]سورة األنعام آية: ﴾ترمحون 

عمال بعض األساليب القرآنية يف وأراد الباحث هنا است
عملية تعليم احلوار، يعين نقل أو اقتبس آايت الكرمية مث طّبقها 

َلدف لرتقية قدرة الطلبة على مهارة الكالم.  يف احلوار، ِو

 واراحل -3
حماورة وحوار، -ُياور-وأما كلمة احلوار مصدر من حاور

مبعىن تبادل احلديث واجملادلة والكالم. مثل:حوار بني 

                                                           
، الطبعة الثانية، احلديث يف علوم القرآن واحلديث ،حسن أيوب2

   2ه(، ص.9422)القاهرة: دار السالم، 
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ملتخاطبني، يعين كالم يتبادله ممثلو مسرحية. وأما شخص     ا
 8الذي يتحاور يسمى مبحاِور أو حمادث أو خماطب.

ميكن تعريف احلوار أيضا أبنه تعاون بني األطراف و 
املتحاورة هِبدف معرفة احلقيقة والوصول َلا، وفيه يكشف كل 
طرف عن كل ما خفي على الطرف اآلخر، يقول احلافظ 

: )إمّنا وضعت املناظرة لكشف احلق، وإفادة العامل الذهيب
األذكى العلم ملن دونه، وتنبيه األغفل األضعف(، ويف القرآن 

 الكرمي جاء احِلوار مبعىن اجملادلة ِحلسىن.

يستخدم احلوار للكشف عن احلقيقة فيكشف كل طرف و 
من املتحاورين ما خفي على الطّرف اآلخر، وهو احلوار ُيشبع 

إلنسان، ويسمح له ِلّتواصل مع البيئة احمليطة حاجة ا

                                                           
أوَل  ، طبعةاملنجد الوسيط يف العربية املعاصرةدار املشرق،  مؤسسة8

 228م(، ص. 2003)بريوت: دار املشرق، 
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واالندماج هبا، إضافة إَل أنّه يساعد على التعّرف على وجهات 
 1.الّنظر املختلفة للمتحاورين

ونعرف ِحلوار ألنه يناقش بني األشخاص، فهو من طريقة  
التواصل بني األشخص لتبادل األفكار ويستخدم احلوار يف 

 م لدى الطلبة.هذا البحث لريقي الكال

 األسلوب  -4
 مجع من كلمة أسلوب هو أساليب والكلمة "أسلوب" مبعى

ومجعه أساليب مبعىن طريقة  90لغة الفن من القول أو العمل،
ومنط تحو:  أسلوب عيش، ومبعىن بطريقة ومذهب تحو: أسلوب 
يف معاجلة مشكلة، ومبعىن بشكل ونظام وهنج تحو: أسلوب 

و هنج تحو: األساليب احلديثة حكم، ومبعىن طريقة عملية أ

                                                           
 /:mawdoo3.com/http/يفات املنوعة، متاح على تعريف_احلوار تعر 1

  .  90. 20م يف الساعة 92/90/2092اتريخ  الدخول 
)بريوت: دار  ،اإلعالماملنجد الوسيط يف اللغة و دار املشرق،  مؤسسة90

  2م(، ص. 9182املشرق، 
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يف   للرتبية، ومبعىن أيضا بطريقة تعبري خاصة بشخص أو طريقته
 99كتابته كما قال: لكل أديب أسلوبه اخلاص يف الكتابة.

وأما املراد ِألسلوب يف هذا البحث هو لغة الفن من 
 القول، يعين طريقة أو كيفية تعبري الكالم بشكل لفظي املعني،

   سلوب أن يكون كالما مجيال.   ويغرض هبذا األ

 لكالما -2
 أماو  الكالم لغة : القول, أو ما كان مكتفيا بنفس كالمه

ما يصدر عن االنسان من صوت  واصطالحا: ،الكلمة: اللفظة
أو ما على  ،يعرب به عن شيئ له داللة يف ذعن املتكلم والسامع

يس فإن الكالم الذي ل ،األقل يف طعن املتكلم. وبناء على هذا
 بل هي، د كالمايعله داللة يف ذهن املتكلم أو السامع ال

 92صوات ال معين َلا.أ

                                                           
  208....، صاملنجد الوسيط يف العربية املعاصرةدار املشرق،  مؤسسة99
الندوة  ،فظ القرآندور تعليم اللغة العربية يف ح فيصل حممد آدم، 92

الدولية حول جتربة تعليم اللغة العربية يف إندونيسيا ما َلا وما عليها. الربَّنمج اخلاص 
 430. ص.م2099ديسمرب  98-92لتعليم اللغة العربية 
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ما يصدر عن واملراد ِلكالم هنا هو قول أو نطق يعين 
أساس  نم يُعترب الكالمو  .اإلنسان من صوت يعرب به عن شيء

يت يلجأ إليها ال االتصال الشفهّي بني الناس، والوسيلة األساسّية
 ته إَل غريه.  عن نفسه وحاجاإلنسان للتعبري

 
 السابقة  اتراسالد  -ح

ومن نتائج دراسة السابقة الذي يبحث الباحث يف 
ية قرآنالسلوب ستعمال األحلوار ِهذه الرسالة هي تطبيق ا

 ليتا ووجد الباحث الرسائل .لرتقية مهارة الكالم لدى الطلبة

 تتعلق هبذه الرسالة فهي كما يلي :

ة نية لتدريس التعبري الشفوي)دراسانتفاع األلفاظ القرآ -9
هو طالب اليت كتبها حممد رضى و  نوية(اجتريبية للمرحلة الث

. ويف حبثه أنه يقول ملن م2099يف جامعة الرانريي سنة 
 .نيةآقر الُيفظ القرآن أن يكون فامها عن األلفاظ 

كان الطالب فهي   أما مشكلة يف هذا البحث
على  نيقدرو  لكنهم المعهد علوم القرآن ُيفظون القرآن، و 
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ة  كافية  فيه َلم كفائنيمدرسمع أن تعبري كالمهم شفواي، 
ن أراد الباحث أن يبحث ع ولذلك .يف التعبري الشفوي

  أهدافو  انتفاع األلفاظ القرآنية لتدريس التعبري الشفوي.
 لقرآنيةأللفاظ انتفاع االلتعرف على كتابة هذه الرسالة 

وأما  .ويعلى التعبري الشف بالطالقدرة  يةرتقل يكون فعاال
القرآنية  انتفاع األلفاظأن  نتيجة البحث َلذه الرسالة فهي

  فوي.تعبري الشعلى الالطالب  يكون فعاال لرتقية قدرة
وأما اختالف الدراسة حممد راضي وعالقتها 
 بدراسيت اآلن، من َّنحية وجه االختالف هو أنه استعمل

لبة هارة الكالم لدى الطلرتقية م انتفاع األلفاظ القرآنية
من و والباحث اآلن يستعمل أسلوب من القرآن يف احلوار. 

َّنحية التشابه فهما يريدان أن يرقا مهارة الكالم عند 
الطلبة. وأخذ راضي جمال تعبري الشفهي يف حبثه، ويف هذا 

 البحث أخذ الباحث يف جمال احلوار.
ة يف يتعليم احلوار بطريقة القصص املصورة )دراسة جترب -2

( اليت كتبها 2املدرسة العالية اإلسالمية احلكومية بند أتشية 
. ويف حبثة أنه 2092زهر الفؤدي يف جامعة الرانري سنة 
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قال: إن طريقة القصص املصور يرفع قدرة الطلبة على تعليم 
 احلوار. 

كان احلوار نوعا من الكالم، ويف تعليم احلوار أكثر 
احلوار سوف أن يكونوا  الطرق، أحدها ِلقصص. إذا كان

قادرون على مهارة الكالم. مث  بعد  أن أيخذ الباحث 
املقابلة الشخصية واملالحطة املباشرة يف املدرسة العالية 

، وجد الباحث أن 2اإلسالمية احلكومية بند أتشية 
الطالب يف تلك املدرسة بعيد عن ممارسة الكالم ِلعربية 

 رسة العربية. وأهدافألن الطالب ليس َلم دوافع يف مما
هذه الرسالة ملعرفة إجراء تعليم احلوار العريب ِلقصص 
 املصورة، وترقية  عملية تعليم احلوار، وترقية حتصيل الدراسة
عند الطالب ِستخدام القصص املصورة. وأما نتائج 

لقصص احلوار بطريقة  االبحث يف هذه الرسالة فإن تعليم 
طالب احلوار ويرفع دوافع الاملصورة يكوم فعاال يف تعليم 

 وقدرهتم على دراسة اللغة العربية.
ن مالسابقة،  ِلدراسة احلالية الدراسة استفادةوأما 

َّنحية وجه االختالف هو أنه تعليم احلوار ِستعمال طريقة 
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لرتقية مهارة الكالم لدى الطلبة والباحث القصص املصورة 
من و  وار.اآلن يستعمل أسلوب من القرآن يف  تعليم احل

َّنحية التشابه فهما يريدان أن يرقا مهارة الكالم عند 
الطلبة. وأخذ زهر الفؤادي والباحث نوعا من مهارة الكالم 

 وهو احلوار.
استعمال األمثلة القرآنية يف تعليم البالغة )حبث جتريب  -3

اليت كتبها أحسن الرفق  Aceh Besar) مبعهد دار اإلحسان
ويف حبثه أنه  .م 2099 ي سنةوهو طالب يف جامعة الرانري 

يقول استعمال األمثلة القرآنية يرفع قدرة الطلبة يف تعليم 
 البالغة.  

 فهي أن الطلبة صعوبة يف أما مشكلة يف هذا البحثو 
استعمال الكلمات املعاِن والرتاكب الغربية. وكذلك عرض 
 أبيات الشعر القدمي اليت ال أيلف عقول الطلبة على فهمه.

 استعمال األمثلة القرآنية يف تعليمأن  اد الباحثأر  ولذلك
استعمال الذي حصل عليها أن  وأما النتائج .البالغة

ة األمثلة القرآنية يف تعليم البالغة يرفع قدرة الطلبة على ماد
 .ةالطالب الدراسي يف درس البالغ بالغة وتطبيقها يؤثر
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وأما اختالف الدراسة حممد راضي وعالقتها بدراسيت 
ن، من َّنحية وجه االختالف هي أن حبثه جيري يف تعليم اآل

البالغة، واآلن يف هذا البحث جيري يف تعليم احلوار. ومن 
َّنحية التشابه أنه أخذ أمثلة من القرآن يف تطبيقه والباحث 

 اآلن  أخذ أسلوب القرآن يف تطبيقه.
 

 طريقة كتابة البحث  -ط
د الباحث مأما طريقة تـأليف هذه الرسالة وكتابتها فاعت

يف  جامعة الرانري اإلسالمية احلكومية كلية الرتبيةعلى ما قررت  
 الكتاب املسمى :

“Pedomam Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Tarbiyah 

UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh 2016”. 

عداد وكتابة الرسالة العلمية )درجة املرحلة اجلامعة إ ل"دلي 
 اللغة العربية".األوَل( قسم تعليم 
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 الفصل الثاين
 اإلطار النظري 

 
 ومفهومه الكالم تعريف -أ
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الكالم يف أصل اللغة عبارة عن األصوات املفيدة وعند 
املتكلمني هو املعىن القائم ِلنفس الذي يعرب عنه أبلفاظ وعند 

أما التعريف اإلصطالحي  93النحاة اللفظ املركب املفيد ِلوضع.
هارة إنتاجية تتطلب من املتعلم القدرة على استخدام للكالم هو م

األصوات بدقة والتمكن من صيغ النحو ونظام ترتيب الكلمات 
 94اليت تساعده على التعبري عما يريد أن يقوله يف مواقف احلديث.

وميكن تعريف الكالم أبنه ما يصدر عن اإلنسان من 
        امعلسداللة يف ذهن املتكلم أو ا صوت يعرب به عن شيء له

 عتمادا على ذلك فإن الكالم الذياأو على األقل يف ذهن املتكلم، 
ليس له داللة يف ذهن املتكلم أو السامع ال يعد كالما بل هي 

 92أصوات ال معىن َلا.

                                                           

دون ب، )احلرمني، الكواكب الدريةد بن عبد الباري األهدل، محابن أ93 
  2سنة(، ص.
 ،العربية للناطقني بلغات أخرى تعليم اللغة ،حممود كامل الناقه94 

 922دون سنة(، ص.ب)اململكة العربية السعودية، جامعة أم القرى، 

العربية  املرجع يف تعليم اللغة فتحى علي يونس وعيد الرؤوف الشيخ،92 
 44م(، ص.2003، )القاهرة: دار مكتبة وهيبة، لألجانيب
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الكالم هو املهارة الثانية من حيث الرتتيب بني مهارات 
التعبري  االلغة الرئيسية. وهو مهارة الشفوية ميكن تعريفها إجرائي

 الشفهي.
وإذا كان االتصالت الشفهي املباشرة بني شخصني يتطلب 
مرسال ومستقبل، فإن املرسل أو املتحدث هو الذي يستخدم مهارة 
تعبري الشفوي. فاملستقبل أو املستمع هو الذي يستعمل مهارة 

 الفهم الشفهي.
مهارة مركزية يبدأ الطفل ِكتشاف احلياة هو والكالم 

 الساجابة ملطلباهتا عرب استخدامها. إنه يف البدء يسمعوتعرفها وا
أصواات حوله، ولكنه مع نضوج أعضاء السمع لديه وهتذيب هذه 
 احلاسة يبدأ برتكيز اإلنتباه علي الكلمة املسموعة، ومع تطوير خربته

            مبسميتها ومساعدة األهل له يسعى إَل فهم  األمساء وقرن
ابة بعد ذلك ِلكالم مع نضوج جهاز ما يسمع، وإَل اإلستج

النطق لديه. يبدأ أوال ِلتقليد والتكرار ملا ينطق أمامه، ولكنه شيئا 
 فشيئا يبدأ بتكوين املفاهيم واستخدامها يف التعبري، يبدأ بنطق

األمساء للتعبري عن الرعبات واحلاجات، مث يستخدم األفعال، 
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ح قادرا على يط حوله يصبفاجلمل. ومع تطوير منوه اللغوي وثراء احمل
 92التعبري الشفهي للتواصل مع الآلخرين.

ومن شرح السابق نستطيع أن أنخذ خالصة أن الكالم هو 
قول، يعين القول الذي خيرج من ألسناتنا من الصوت والعبارات 
    املعينة، وال بد للكالم قصد أيثر أفكار املستمع أو املستقبل، 

م ول املتكلم. وأما تطوير الكالحىت يكون املستمع فهما على ق
 يزداد شيئا فشبئا من الصغر حىت الكبار.

   
 

  تعريف احلوار ومفهومه -ب
معىن احلوار يف اللغة هو مراجعة الكالم وتداوله، واحملاور: 
اجملادلة، والتحاور: التجاوب، وهم يتحاورون أي: يرتاجعون 

واب فمرجع ع اجلالكالم. ومنه قوَلم: مل ُير جواِ أي مل يرد ومل يرج

                                                           

لبنان، -تبريو ، )اجتاهات حديثة يف تدريس اللغة العربيةسام عمار، 92 
 83هــ(، ص.9423
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ومعىن اللغوي  .92احلوار للتخاطب والكالم املتبادل بني اثننب فأكثر
العام للحوار هو مراجعة الكالم واحلديث بني طرفني فإذا اضيف 
إَل األداين أصبح ما يدور من الكالم واحلديث واجلدال واملناقشة 

 عناه عام متعدد األشكال والصوربني األداين، وهذا يدل على أن م
األنواع حبسب نوعية الكالم واملناقشة. أما مدلوله اإلصطالحي و 

فهو غامد يستعمل أبكثر من صورة وُيتاج إَل بيان أنواعه والفروق 
 98أبكثر بينها.

احلوار مهارة من مهارات اللغة اليت ترفع الطالب على 
    سيطرة املهارات الرابعة من اإلستماع والقراءة والكالم والكتابة.

وار فرع من اللغة امللفوظف أو املكتوبة، وهي واسطة اإلتصال إن احل
أبنه شيئ يساعد يف نقل معىن أو رسالة من شخص إَل أخيه، وقد 
تكون هذه الرسالة املنقولة أو املتبادلة فكره أو اجتاها عقليا أو مهارة 
عمل أو فلسفة معينة حلياة أو شيئ  تععقد البعض يف أمهية نقلها 

                                                           
 ، )القاهرة: دار النهضة العصري،الوسائل التعليمية أمحد خري كاظم،92

   1.  م(، ص 9181
، الطبعة الثانية )القاهرة: دار املعارف، دون مقاييس اللغةابن فارس، 98
    992سنة(، ص.
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ين. واالتصال هو جوهر استمرار احلياة اإلجتماعية وتوصيلة لآلخر 
وتطورها وبدونه يستحيل التفاهم ووجود الفعل املشرتك بني أفراد 

. 91اجلماعة واحلوار هو اللفظية أو املنطوقة أداة من أدوات االتصال
يف تطوير قدرة الطلبة على التواصل  نشاط ويعد للحوار من أهم

املواقف  يقة اللغوية الفعلية يفالشفوي، والتدريبات عليه عن طر 
 اليومية.

 
 

 عالقة بني الكالم واحلوار -ج
ومن املعروف أن من يتحاور فهو يتكلم. كما قال أمحد 
خري كاظم يف عبارة السابقة أن احلوار هو مراجعة الكالم، ويقصد 
أيضا ِحلوار ألنه كالم متبادل بني اثنني أو أكثر. على أننا حني 

يف جملس أو تحوه، الميكن أن يقول أنين ال  نتحاور مع أصدقائنا
أتكلم معه، هذا شيء مستحل ألن فيه كالم متبادل بيننا 

 وأصدقائنا.
                                                           

  1-90ص.الوسائل التعليمية... ،  أمحد خري كاظم،91
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ورجع على ذلك احلال، اليستطيع أن يفصل بني الكالم 
واحلوار ولكنهما يرتبط بعضه بعضا عالقة مرتابطة. وأما كالم مجيل 

بية نا اللغة العر ألل دليله على هذا الفضو  فوجدَّن يف أايت الكرمية 
إذ هو كالم رب العاملني إَل الناس  ،هي لغة القرآن، وهو خري كالم

. وقد جعل هللا سبحانه وتعاَل العربية أفضل الكالم على أمجعني
 سائر الكالم يف العامل.

 
 أمهية احلوار يف تعليم اللغة العربية -د

 ،ريسهايف تدالدراسية َلا أمهية ومن املعروف أن لكل مادة من املواد 

وكذلك املهارة اللغوية َلا أمهية يف تكوين املتعلمني مسيطرين على 
 اللغة. واحلوار من املهارة الكالم َلا أمهية كثري يف تعليم اللغة العربية

 وهو دور مهم يف تعليم وتعلم اللغة ألن اللغة هو الكالم.
 أمحد فؤاد عليان أن ملا كان الكالم منزلته اخلاصة بني ىرأ 

   من كل فروع اللغة، سنحول فيما يلي الفروع اللغة، وأنه الغاية 
أن نوضح أمهة الكالم يف احلياة يف نقاط متحددة تكشف لنا 

 جوانب من هذه األمهية :
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 الكالم يعود اإلنسان الطالقة يف التعبري عن ىالتدريب عل -9
املبادأة ومواجهة اجلماهري، فالكالم  ىأفكاره، والقدرة عل

 إلقناع ، والفهم واإلفهام بني املتكلم واملستمع.وسيلة ا
الكالم يعد اإلنسان ملواجهة احلياة املعاصرة  ىالتدريب عل -2

وإبداء  املناقشة ، مبا فيها من حرية وثقافة، وحاجة ماسة اَل
الرأي ، واالقناع ، خاصة يف القضااي املطروحة للمناقشة 

كون ليت تبني املتكلمني، أو املشكالت اخلاصة والعامة ا
 . حمل خالف

املتكلم،  ىللحكم عل -حدما إَل -الكالم مؤشر صادق -3
ومعرفة مستواه الثقايف، وطبقته االجتماعية، ومهنته، ذلك 

اختالف أنواعهم، إمنا يستخدمون  ىألن املتكلمني عل
 غالبا إصطالحات لغوية تنمئ عن عملهم. 

والكالم نشاط إنساِن يقوم به كل إنسان، حيث يتيح  -4
ة رد فرصة أكثر يف التعامل مع احلياة، والتعبري عن مطالبللف

الضرورية، والتنفيس عما يعانيه، ليخفف من حدة األزمة 
 اليت يعانيها، أو املواقف اليت يتعرض َلا. 
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ل ة للمتعلمني والتعلم يف كل مراحيوالكالم وسيلة رئيس  -2
     20احلياة، من املهد إَل اللحد.

 
  احلوار عليمأهداف ت -ه

 ية يفح تعليم الكالم يف اللغات أكثر األهداف وأمهأصب
  اجلامعة.، ابتداء من املدرسة اإلبتدائية إَلالتعليم املختلفة مستوايت

 وقد يكون تعليم احلديث اَلدف الألساسي جلميع مدارس اللغات. 

كامل الناقة أن أهداف عامة لتعليم احلديث  قال حممد
 يلى : عرض ألمهها فيمايميكن أن 

 عينطق املتعلم أصوات اللغة العربية. وأن يؤدي أنواع التب أن -9
 والتنغيم املختلفة وذلك بطريقة مقبولة من أبنناء العربية.

 أن ينطق األصوات املتجاورة واملتشاهبة. -2

                                                           

رايض: دار ، )هارات اللغوية  ماهيتها وطرائق تنميتهااملفؤاد عليان، 20 
     922 م(، ص.2090هـ/  9439املسلم، 
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أن يدرك الفرق يف النطق بني احلركات القصرية واحلركات  -3
 الطويلة.

 بأن يعرب عن أفكاره مستخدما النظام الصحيح لرتكي -4
 الكاملة يف العربية خاصة يف اللغة العربية.

أن متكن من التفكري ِللغة العربية والتحدث هبا بشكل  -2
 21متصل ومرتابط لفرتات زمنية مقبولة.

وقال فتحي علي يونس يف كتابه "دليل املعلم" أن أهداف 
 لتعليم الكالم كما يلي 

 أن ينطق أصوات اللغة نطقها صحيحا وواضحا. -9
 وات املتجاورة واملتشاهبة.أن ينطق األص -2
 الطويلة. احلركاتز يف نطقه بني احلركات القصرية و أن ميي -3
أن ينطق الكلمات واجلمل املتقدمة يف الكتاب نطقا  -4

 صحيحا معربا.
 أن يعرب عن فكره مستخدما الصيغ املناسبة. -2

                                                           

دينة: متعليم اللغة العربية الناطقني بلغات أخرى،)حممد كامل الناقة،  29 
 928-922م(، ص 9180/ه 9420دون مطبع
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أن يعرب عن مواقف ترتبط ِآلخرين مستخدما الصيغ  -2
 املناسبة.

ة سئلة املتعلقة مبواقف احلياة اليوميأن يسأل كثريا من األ -2
 السائدة.

أن يعرب بصوته عن املواقف املختلفة الكالم، مثل مواقف  -8
 االستفهام، واألخبار، والتعجب.

أن يشرتك يف حمادثة عامة عن مواقف عام، مثل احلديث   -1
الطائرات، والبنوك وتقدمي وجبات الطعام،  يف مواعد

 22امة.واحلديث عن املناخ والطقس بصفة ع

أن متعلم اللغة ينبغي أن يكون  ىع األهداف نر يوعلى مج
لك التنغيم، وعالوة على ذ واضحا للكالم وأكثر جمرد النطق، وجمرد

يتطلب اإلستخدام الصحيح والدقيق للغة املتعلمة حىت أصبح 
 اإلتصال فعاال.

                                                           

دليل املعلم للكتاب األساسي يف تعليم اللغة فتحي علي يونس،  22 
م(، 9183م، ، )تونس: املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلو لغري الناطقني هبا العربية

 94ص.
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 خطوات تعليم احلوار -و

ومن حيث واقع املعلوم أن اخلطوة هي شيء مهمة لقيام 
. كما اَلدف. إن حسن النجاح سوف جند من حسن اخلطوات

قال حاكم من حكماء يف عصر القدمية: "ترجو النجاح ومل تسلك 
مسالكها إن السفينة مل جتر على اليبس".وعالوة على ذلك احلال، 
أن لكل فرد إذا يريد شيئا فعليه ِخلطوات، وكذلك املعلم إذا يريد 

ات يف تعليم يه ِخلطوات، وهذه اخلطو النجاح يف التعليم والتعلم فعل
 احلوار: 

 ملرحلة الدراسة الثانوية
 اخلطوة األوَل : التمهيد واملقدمة واختيار املوضوع.  -9

من قبل املدرس ومن قبل التالميذ، وتسجيل عناوينه 
املختارة أو املقرتحة على السبورة، على أال جتاوز الثالثة، أو يضع 

ع عليهم وهنا، إما يف مكتبة أو إما توز بني أيديهم قصصا قصرية يقرؤ 
يف الصف، وهي منوعة وخمتارة، أو تكون القصص مستعارة لتقرأ 
يف البيت، استعدادا لقصها يف الصف، أو تكون القصة من كتب 
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القراءة اخلصة، أو تعرض عليهم بعض املوضوعات مما سبق ذكرَّنها 
 . قبل قليل الختيار بعضها

تابة املدرس عنوان املوضوع اخلطوة الثانية : تبدأ بك -2
 املقرتح.

أو املتفق عليه على سبورة وشرحه بنقاط جمزأ إَل عناصره 
أن ال جتاوز الثالثة، ملوضوع واحد أو ملوضوعني، من غري تعقيد  
وال تطويل، ويفضل شرح املدرس َلذه العناصر شرحا يسريا، لتعرفوا 

 إَل موضوعهم اجلديد.
 باخلطوة الثالثة : حديث الطال  -3

بعد اختيار املوضوع ووضحوح عناصره وحماره،  وبعد إملام 
التالميذ أملامة سريعة به، وكتابة حماوره امامهم على السبورة، وبعد 
حديث املعلم واملناقشة يف حمتواه، حينئذ تبدأ املرحلة الثالثة، وهي 

 حديث التالميذ وتعبريهم على موضوع اإلنشائي.
أخالقيا أو اترخييا، يعاجل  وإن كان املوضوع اجتماعيا أو

حبديث املعلم يف حماوره اليت يكتبها من خالل العرض واملوازَّنت 
الشرتاك معهم، فيعرب أبساليبهم اخلاصة يف  والتحليالت، ِو
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 ( أن يلخصوها 2-2شرحها، مث يكلف املتميزين منهم ما بني )
 مع تشجيع َلم، مث خيتار واحدا من عموم الطالب إلعداته.

 الرابعة : نقد األخطأ وتصويبها  اخلطوة -4
 طبيعة األخطأ : -أ

لتعثر اء  اللغوية والنحوية والصرفية، و تشمل عادة األخطا
ِللهجات  احمللية، بعيدا عن الفصحي، كما تشمل اإللقاء التعبري 
يف إظهار املعىن ومدى انفعال مبعانيه، وتشمل نطق احلروف 

م التجويد،  وإهخراجها من خمارجها، كما هي يف مبادئ عل
كاحلروف الشمشية والقمرية، وترقية االم والراء وتفخيمها واملدود 
ونطق الضاد والظاء، وحروف التفخيم، والقلقلة، أما بقية أحكام 

 التجوبد، فال شأن له هبا. 
وتشمل األخطاء كذلك الفكرة وصحتها، وحسن صياغه 

 اجلمل والرتاكيب واألسلوب األديب اجلميل.
 ا وتصويبهانقد املدرس َل  -ب

أما األخطاء النحوية اللغوية الفاضحة والشائعة، فعلى 
املدرس استدراكها حني حديث التالميذ، من دون أن أيثر على 
تسسل حديثهم، ورجع هذا التصويب السريع يتفاوت بينهم، 
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فالذكي واملتميز، قوي الشخصية ال يقيم وزَّن له ُيمله على اخلوف، 
طائة ينهار، حني يقاطع لكثرة أخ يف حني أن ضعيف الشخصية قد

أمام إخوانه، مما ُيمل على نسيان املوضوع، فعلى املعلم أن ُيسن 
هذا التصويب مراعة للفرق الفردية، مبا يراه بناء لشخصية 

 املتحدثني.
واملقصود ِألخطاء النحوية الفاضحة، هي اليت ختضع 

 رفع أ يفأللفباء النحو، اليت تكسر مبادئ النحو، منها: ) األخط
الفاعل ونصب املفعول، وجر اجملرورات ورفع املبتداء واخلرب، ورفع 
املضارع وجزمه ونصبه وعمل كان وأن وأخواهتما، وحكم 

 23املعطوف،... (.
وقال الدكتور سعيد اليف  يف كتاب تعليم اللغة العربية 

 املعاصرة أن خطوات السري يف درس التعرب الشفهي هي:

                                                           
طرائق التدريس مهارات اللغة العربية وآداهبا ابد توفيق اَلامشي، ع23

-322ه(، ص.9422الطبعة األوَل)بريوت: مؤسسة الرسالة،  للمراحل الدراسة،
323 
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األهداف املعرفية والوجدانية  أهداف الدرس: وتشتق  -
من مضموم الدرس، بينما تركز األهداف املهارية على 

 تنمية مهارة واحدة.
الوسائل التعليمية: وهي مهمة خصوصا لتالميذ املرحلة  -

  االبتدائية، وميكن أن تكون عارة عن مناذج لعبارات 
 ملونة. ةأو صور 

 التمهيد: بطرح أسئلة حول املوضوع، أوقصة قصرية. -
عرض العبارة: بكتابتها على السبورة وقراءة منوذجية،  -

 مث قراءة بعض املتعلمني املتميزين َلا.
املناقشة والشرح: بتشجيع املتعلمني على املشاركة  -

 والتحدث حول األفكار املتضمنة، وتلخيصها.
    األفكار: ويراعرى أن تكون من استنتاج املتعلمني،  -

ضل تسجيل كل مث تسجل على السبورة، ومن األف
 فكرة بعد االنتهاء مباشرة من الفقرة.

احلديث عن األفكار: بعد تسجيل كل فكرة يقوم  -
املعلم بقراءهتا قراءة جهرية، مث يواجه بعض املتعلمني 

 للحديث عن كل فكرة منها.
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 التقومي: بتصحيح األخطاء اللغوية للمتعلم. -
الواجب: بتكليف املتعلمني ِالستماع لبعض  -

، وإعادة صياغتها، وكتابتها يف كراسة املناقشات
 الواجب.

األنشطة: بتشجيع املتعلمني على التحدث يف اإلذاعية  -
 املدرسة.

وينبغي أن يالحظ حصة التعبري الشفهي تسبق حصة 
لتايل تكون حصة التعبري التحريري  التعبري التحريري، ِو

امتداد حلصة التعبري الشفهي، وتدريب كتايب على نفس 
 24الذي سبق تعليمه شفهيا.املوضوع 

 
 يةالقرآن وبعالقة بني احلوار واألسل     -ز

قد تقدم الكالم أن اللغة العربية لغة القرآن الكرمي ولغة 
     احلديث الشريف ولغة املسلمني أمجعني. ولذلك ينبغي عليهم 

 أن يتعلموا ولو كانوا ال يفهمونه فهما حقيقا.
                                                           

)القاهرة: عامل الكتب، ة، تعليم اللغة العربية املعاصر  سعيد اليف،24
 222-228م(، ص.2092
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ناقشة، ية وثقافة، ماسة إَل املواحلياة املعاصرة مبا فيه من حر  
واحملاورة، وإبداء الرأي، واإلقناع، وال سبيل لذلك إال ِلتدريب 
الواسع على التحدث الذي أيدي إَل تعبري الواضح عما يف النفس. 

للحكم على املتكلم، ومعرفة  -إَل حدما-والكالم مؤشر صادق
ك ألن لمستواه الثقافة، وطبقته االجتماعية، ومهنته وحرفته، ذ

املتكلمني على اختالف أنواعهم، أمنا يستخدمون اصطالحات 
لغوية تنبئ عن عملهم، ومن هنا فإن الكالم هو اإلنسان، ولذلك 

 . 22قال علماء املنطق: إن اإلنسان حيوان الناطق
وأما القرآن الكرمي فقد أوجد فيه املفردات اللغة العربية 

وسيعرف  اآلايت الكرمية،الكثرية حيث يعرفوهنا الطالب بعد قرآءة 
فظ الذي ُي افيه بعض املعاِن واملراد من اآلايت الكرمية. ومن ذ

سهل القرآن فيكثر يف مراجعته حىت أيثر يف ذهنه فيزيد له مفردات وي
له نطق الكلمات العربية ألن هذه الكلمات كثرت أن جتري يف 

 لسانه.

                                                           
 ،املهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تدريسهاأمحد فؤاد حممد عليان، 22

 13م(، ص.9112)الرايض: دار املسلم، 
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س الشعراء اومن آاثر القرآن الكرمي على اللغة العربية هو إقتب
 اء وقد برز يف األلفاظ واملعاِن الشعر  ن الكرمي.آواخلطباء من القر 

 أن ينظر إَل شعر عبد هللا بن ايب رواحة أو حسان بن اثبت يف
عصر اجلاهلي واإلسالمي كما أن اخلطباء يقتبسون ويزينون 

 22خطبتهم ِآلايت القرآنية.
جلدير ينبغي على حافظ القرآن قادر يف  اآلايت  باسقتاِو

إلضالالكرمية، ألن ِ افة قتباس سينتفع األلفاظ العربية لديهم، ِو
 احلوار. قتباس يفالإَل ذلك يستطيع  الطالب أن يزينوا كالمهم ِ

هذا مناسب مما يبحث الباحث ألن اجملتمع يف هذا البحث يتكون 
 من حافظ القرآن.

 وقال دكتور فيصل حممد آدم يف الندوة حتت املوضوع "دور
تعليم اللغة العربية يف حفظ القرآن" أن اإلنسان الذي جييد فن 
اإللقاء مبا فيه من تنغيم الصوت وتنويعه، وتنبيه السامعني على 
مواقف التعجب واالستفهام واجلمل واالعرتاضية، مع مراعاة حالة 

                                                           

مي يف االثر اخلاص للقران الكر مجيع احلقوق حمفوظة لشبكة الفصيح، 22 
اتريخ الدخول  http://www.alfaseeh.comعلى ، متاحاللغه العربية

23\2\2092 

http://www.alfaseeh.com/
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السامعني والتالئم معهم من سرعة وبطء وإجياز وإطناب ومساواة 
املستمعني من حسن مناحي القول وغري ذلك مما يناسب 

واحلديث، ويستطيع بذلك أن يقتبس من القرآن  وأن يتكلم بكالم 
لتايل يستطيع  أن ُيفظ القرآن ألنه يتكلم أبسلوب القرآ ن القرآن ِو

 22.وفصاحة القرآن وبالغة القرآن
وملا كان األسلوب جزءا من الفكر، فإن األسلوب احلسن  

 واألمهية احلوار يف اإلقناع والوصول إَليزيد الفكر حسنا ومجاال. 
 28احلقيقة فقد اهتم به القرآن الكرمي والسنة املطهرة.

 
ب درة على سيطرة الطالالعوامل املؤثرة يف ترقتة الق    -ح

 على احلوار

                                                           
الندوة  ،دور تعليم اللغة العربية يف حفظ القرآن فيصل حممد آدم،22

الدولية حول جتربة تعليم اللغة العربية يف إندونيسيا ما َلا وما عليها. الربَّنمج اخلاص 
   439م. ص.2099ديسمرب  98-92لتعليم اللغة العربية 

 ،الرتبية السالمية األصول والتطبيقحممد عبد السليم العجمي، 28 
   943ه(، ص.9322)الرايض: دار النشر الدويل، 
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 لبةالط من توافر عدة عوامل لدى ينبغي على املتكلمو 
 لتكون عملية تعلم  احلوار َّنجحة منها:

 الذكاء -9
هو القدرة على التكيف االجتماعي أوالفطنة  الذكاء

 والنباهة. وألساس الذكاء ترجع إَل:

فالعماليات املؤثرة يف :  biologicalعوامل بيولوجي .أ
السلوك يف املستوايت العالية ترجع إَل اجلهار العصيب، 

 بفعل مثري واستجابة يؤداين إَل ما يسمى ِلتفكري.
يدخل يف ذلك و :   psychologicalالعوامل النفسية .ب

أو  تعريفات خمتلفة )ترمان( القابلية على التفكري اجملرد،
 تعريفه أبنه البناء القائم على العالقات وتكوينها.

اليت ختضع لإلجراء : Operasionalالعوامل اإلجرائية  .ج
 29اوالقياس وأهم تعريف على أنه القدرة العقلية العامة.

                                                           

 ، الطبعة اخلامسةعلم النفس الرتبويعبد اجمليد سيد أمحد منصر، 21 
 .308م( ص.2002 )الرايض:مكبية العبيكان،
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    ذا كان قواي، إ أتثريا احلوارتؤثر الذكاء يف عملية تعلم 
ذكاء عالية يقدر على حفظ املفردات وتركيب اجلملة  يهلد الطالب

واحملاكاة. وهبذا البد على الطلبة أن ميلكوا ذكاء علية لنجاح عملية 
 .احلوارتعليم وتعلم 

 الرغبة -2
 على رأي حمب دين شاه الرغبة هي:

“Kecenderungan atau keinginan yang besar terhadap 

sesuatu”.30 

 : "امليول أو الرغبة يف الشىء"يأ
إن جناح عملية التحدث يعتمد إَل حد كبري على رغبة 
املتحدث يف احلديث فإذا كانت هذه الرغبة قوية تنتج حديثا جيدا 

اركة يف املشيف ردود فعل املستمعني  للحديث و ويظهر ذلك 
ولذالك بدون الرغبة صعب لوجود أغراض التعليم  39واحلوار.

 .حلواراجوة. والبد على طلبة أن ميلكوا الرغبة يف تعليم املر 
                                                           

30 Muhibbin Syah, Psikologi Belajar, (Jakarta:Logos Wacana Ilmu, 

1999), hal. 136. 

 ،املرجع يف تدريس مهارات اللغة العربية وعلومها علي سامى احلالف،39 
  .922م.(، ص.  2090)لبنان: املؤسسة احلديثة للكتاب، 
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 الدافع -3
 حمب دين شاه الدافع هو: يعلى رأ

“Suatu dorongan yang menggerakkan manusia untuk 

bertingkah laku secara terarah.”32 

 : "الدفعة اليت تدفع الناس إَل السلوك وقفا لتوجيهات".يأ
ع الدوافع الذاتية والدواف والدافع ينقسم إَل قسمني وهو

اخلارجية. والدوافع الذاتية هي احلال اليت أتيت من داخل الطلبة 
 أنفسهم متكن أن تدفعهم إَل عملية التعليم والتعلم، وتتضمن فيها
شعور تتمتع املواد واحلاجة إَل هذه املواد على سبيل املثال لنجاح 

حلال اليت أتيت ة فهي احياة الطلبة يف املستقبل. وأما الدوافع اخلارجي
من خارج الطلبة أنفسهم مثل الوالدين، واملدرسني واألصدقاء، 
واجملتمع. ومن هذان الدافعان، فالدوافع الذاتية أحسن من الدوافع 

مرة تدفع الطلبة ليعملوا عمال ما، ويف  اخلارجية ألهنا قوة مست
ني لأن الدافع مهم جدا، وبعدمه سيكون الطلبة متكس احلوارتعلم 

 .احلواريف تعلم 
 املوهبة -4

                                                           
32 Muhibbin Syah, Psikologi Belajar..., hal.136. 
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 على رأي طهرين املوهبة هي:

”Kemampuan potensial yang dimiliki seeorang untuk 

mencapai keberhasilan pada masa yang akan datang”.33 

 قدرة حمتملة يف شخص لتحقيق النجاح يف املستقبل :يأ
لمون عوإن السيطرة احملتملة ستكون مفيدة لطلبة إذا كانوا يت

ويتمرسون. لكل الطلبة موهبة لوجود النجاح إَل املستوايت 
املتحددة حسب قدرهتم. وقال صاحل عبد العزيز "تؤثر املوهبة يف 

ولذلك اذا كان 34أتثريا قواي لتحقيق أهداف الرتبوية. احلوارتعليم 
 .احلوارَلم املوهبة فمستهلون يف 

 البيئة -2
عية، لعومل الطبيالبيئة هي"كل ما ُييط به اإلنسان من ا

وَلا أتثري قوي يف عملية تعلم 32أو الظروف البشرية واالجتماعية".
رون احملادثة، فاذا كان الطلبة يعيشون يف بيئة العربية فالطلبة يسيط

                                                           
33 Tohirin, Psikologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, 

(Jakarta:Raja Grafindo Persada,2006) , hal. 131. 
34 Tohirin, Psikologi... hal.131 

:دار ، )مصرىالرتبية وطرق التدريس صاحل عبد العزيز وعبد اجمليد،32 
 . 29(، ص.م9123املعرف،
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لعكس للطلبة اليت يعيشون يف  على احملادثة بفيلم العربية جيدة. ِو
 بطيئة. احلواربيئة غري العربية، فسيطرتهم على 

ا على هذا راى الباحث أن العوامل املؤثرة اليت تدفع اعتماد
تتكون من عوامل الذكاء والدافع والرغبة  احلوارإَل جناح تعلم 

ة واملوهبة والبيئة، وال يفصل بعضهم بعضا. وهذه العوامل تؤثر الطلب
  يف شدة تعلمهم.

 
 يف احلوار يةاستعمال بعض آايت القرآن    -ط

ألساسي األول لرتبية اإلسالمية وهو كان القرآن الكرمي مصدر ا
ه رسالة هللا  اخلامته للناس، أرسله مع خري رسله ومث حفظه هللا سبحان

وتعلى بسعته من التبديل والتحرف ليستعمل الناس يف أداء منهج 
اإلسالمي حىت تقوم الساعة. كما قال تعاَل يف كتابه  العزيز "إن 

 تحن نزلنا الذكر وإَّن له حلافظون".
ال إمام بدر الدين حممد بن عبد هللا الزركشي يف كتابه وق 

الربهان يف علوم القرآن أن بعض العلماء املتكلم العربية جوز 
استعمال بعض أايت القرآن يف التناصف الرسائل واخلطب. وكما 
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عرفنا أن اخلطب هو شكل اآلخر من مهرة الكالم  أو التحدث، 
 اجملتمع.وهو من عملية احلوار ولكن بني أفراد 

م من العربية، وسئل شيخ عز الدين لجوز ذلك بعضهم للمتك
فقال: ورد عنه صلى هللا عليه وسلم: "وجهت وجهي" والتالوة: 

 32"."إِن وجهت وجهي
وما رواه خباري يف كتاب إَل هر قل:سالم عليك من اتبع 

 32اَلدى، والتالوة " أيهل الكتاب تعالوا إَل كلمة سواء".

 عليه وسلم: "اللهم آتنا يف الدنيا ومن دعائه صلى هللا
 حسنة".

ويف حديث آخر البن عمر: قد كان لكم يف رسول هللا 
 صلى هللا عليه وسلم أسوة حسنة".

وقال عليه السالم: اللهم فالق الليل سكنا، والشمش 
 والقمر حسباَّن، اقض عين الدين، وأغنين من الفقر.

                                                           
 .21سورة األنعام، اآلية: 32
 .24سورة آل عمران، اآلية: 32 



42 
 

 

منقلب  وا أيويف سياق كالم أليب بكر: وسيعلم الذين ظلم
 ، فقصد الكالم ومل يقصد التالوة.38ينقلبون

وقول علي رضي هللا عنه: إِن مبايع صاحبكم، "ليقضي 
 31هللا أمرا كان مفعوال".

وقول اخلطيب بن نباتة: هناك يرفع احلجاب، ويوضع 
الكتاب، وجيمع من له الثواب، وحق عليه العذب، فضرب بينهم 

 40بسور له ِب.

، وهو 49هللا: إذا قال: خذ الكتاب بقوة وقول النواوي رمحه
جنب وقصد غري القرآن جاز له، أن يقول: سبحان الذي سخر 

 42لنا هذا وما كنا له مقرنني.

                                                           
   .222سورة الشعراء، اآلية: 38
 .42اآلية: سورة األنفال، 31 

  .3تضمني آلية احلديد 40
 . 92سورة مرمي، اآلية: 49
 .93سورة زخرف، اآلية: 42
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قال أبو بكر حممد بن الولدين بن حممد بن خلف 
الطرطوشي األندلسي، وهو إمام احلرمني: إذاقصد القرآن هبذه 

 عصى.اآلايت عصى، وإن قصد الذكر يقصد شيئا مل ي

ذكر القاضي أبو بكر الباقالِن أن تضمني القرآن يف 
الشعري مكروه، وأئمة البيان جوزوه وجعلوه من أنواع البديع، ومساه 

من شعر  والتأخرون اقتباسا، ومسوا ما كانالقدماء تضمينا 
 43تضمينا.

 ومن حوارات القرآن الكرمي:
 حوار هللا عز وجل مع مالئكة يف مسألة خلق آدم  -

ال ربك للمالئكة إِن جاعل يف األرض خليفة قالوا وإذق ﴿
قرة: ] الب ﴾أجتعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء 

30.] 
 ففي احلوار مع سيدَّن موسى عليه السالم -

                                                           
اجلزء  ،الربهان يف علوم القرآن بدر الدين حممد بن عبد هللا الزركشي،43

    389-383األول )مصر: بدون سنة(، ص.
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قال رب أرِن أنظر إليك قال لن تراِن ولكن انظر إَل  ﴿
]  ﴾اجلبل فإن استقر مكانه فسوف تراي

 [.934األعراف:
 مع خالقه يف سورة طهواحلوار سيدَّن موسى  -

قال هي عصاي أوكؤا عليها  وما تلك بيمينك ايموسى۞ ﴿
قها قال أل وأهش هبا على غنمي ويل فيها مئارب أخرى۞

 [.20-92] طه:  ﴾فألقاها فإذ هي حية تسعى  ميوسى۞
 ولقد قال ربنا عز وجل إَل النيب عيسى عليه  السالم -

ذوِن س اختوإذقال هللا يعيسى ابن مرمي أأنت قلت للنا ﴿
وأمي إَلني من دون هللا قال سبحانك ما يكون َل أن أقول 

 نفسي يفق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما ما ليس يب حب
ئدة: ] املا ﴾وال أعلم ما يف نفسك إنك أنت عّلم الغيوب 

992.] 
 واحلوار موسي مع اخلضر يف سورة الكهف  -

 تقال له موسى هل أتبعك على أن تعلمن مما ُعّلم ﴿
رب وكيف تص قال إنك لن تستطيع معي صربا۞ رشدا۞

وال  قال ستجدِن إنشاء هللا صابرا على مامل حتط به خربا۞
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قال فإن اتبعتين فال تسئلين عن شيء  أعصي لك أمرا۞
 [22-20] الكهف:  ﴾حىت أحدث لك منه ذكرا

 احلوار بني صاحب اجلنتني  -
نك م وكان له مثر فقال لصاحبه وهو ُياوره أَّن أكثر ﴿

ودخل جنته وهو ظامل لنفسه قال ما أظن  ماال وأعز نفرا۞
وما أظن الساعة قائمة ولئن ردت إَل  أن تبيد هذه أبدا۞

ره قال له صاحبه وهو ُياو  ريب ألجدن خريا منها منقلبا۞
أكفرت ِلذي خلقك من تراب مث من نطفة مث سواك 

 كهف:] ال ﴾لكن هو هللا ريب وال أشرك بريب أحدا  رجال۞
38-34.] 

 حوار األنبياء مع أقوامهم، منها حوار نوح مع قومه -
ن ال أ قومه إِن لكم نذير مبني۞ ولقد أرسلنا نوحا إَل ﴿

 تععبدوا إال هللا إِن أ إِن أخاف عليكم عذاب يوم أليم۞
فقال املأل الذين كفروا من قومه ما نرىك إال برشرا مثلنا وما 

 دي الرأي وما نرى لكمنرىك اتبعك إال الذين هم أراذلنا ِ
       قال ايقوم أريتم  علينا من فضل بل نظنكم كاذبني۞

أن كنت على بينة من ريب وءاتين رمحة من عنده فعميت 
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-28] هود:  ﴾عليكم أنلزمكموها وأنتم َلا كارهون 
22.] 

 حوار نوح عليه السالم مع ربه -
وَّندى نوح ربه فقال رب إن ابين من أهلي وإن وعدك  ﴿

قال اي نوح إنه ليس من  وأنت أحكم احلاكمني۞احلق 
أهلك إنه عمل غري صاحل فال تسئلين ماليس لك به علم 

قال رب إِن أعوذبك  إِن أعظك أن تكون من اجلاهلني۞
أن إسئلك ماليس يل به علم وإال تغفريل وترمحين أكن من 

 [.42-42]هود:  ﴾اخلاسرين 
  حوار إبراهيم عليه السالم مع والده عن إله -

 أئفكن ءاَلة دون هللا إذ قال ألبيه وقومه ماذا تعبدون۞ ﴿
 نجوم۞فنظر نظرة يف ال فما ظنكم برب العاملني۞ تريدون۞

َلتهم فقال فراغ إَل ءا فتولو عنه مدبرين۞ فقال إِن سقيم۞
فراغ عليهم ضِر  مالكم ال تنطقون۞ إال أبكلون۞

 نحتون۞قال أب تعبدون ما ت فأقبلوا إليه يزفون۞ ِليمني۞
ىف  قالوا ابنوا له بنياَّن فأقلوه وهللا خلقكم وما تعبدون۞
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قال إِن و  فأرادوا به كيدا فجعلناهم األسفلني۞ اجلحيم۞
 [. 82-11] الصافات:  ﴾ذاهب إَل ريب سيهدين 

 حوار بني إبراهيم عليه السالم وقومه -
الوا مسعنا ق قالوا من فعل هذا بئاَلتنا إنه ملن الظاملني۞ ﴿

عني الناس قالوا فأتوا به على أ كرهم يقال له إبراهيم۞فىت يذ 
 ۞قالوا أأنت فعلت هذا بئاَلتنا اي أبراهيم لعلهم يشهدون۞

 قال بل فعله كبريهم هذا فسئلوهم إن كانوا ينطقون۞
 نكسوا مث فرجعوا إَل أنفسهم فقلوا إنكم أنتم الظاملون۞

ن بدو قال أفتع على رءوسهم لقد علمت ما هؤآلء ينطقون۞
بياء: ] األن ﴾من دون هللا ما ال ينفعكم شيئا وال يضركم 

22-21.] 
 حوار بني هللا عز وجل والشيطان لعنة هللا عليه -
 قال مل أكن قال اي إبليس مالك أال تكون مع الساجدين۞ ﴿

اخرج قال ف ألسجد لبشر خلقته من صلصال من محإ مسنون۞
ل رب قا ن۞وإن عليك اللعنة إَل يوم الدي منها فإنك رجيم۞

َل يوم إ قال فإنك من املنظرين۞ فأنظرِن إَل يوم يبعثون۞
 [.32-38]احلجر:  ﴾الوقت املعلوم 
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 حوار هللا تعاَل مع البشر يف اآلخرة -
ولو ترى إذ وقفوا على رهبم قال أليس هذا  ﴿يقول سبحانه 

 ﴾حبق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب مبا كنتم تكفرون 
 [.30]األنعام:

م لق هللا سبحانه وتعاَل الناس خمتلفني يف ألواهنم وأجناسهخ 
وكذلك يف تفكريهم واعتقاداهتم، وبسبب هذه االختالفات  
كان ال بد من وجود احلوار بينهم، والقرآن الكرمي قائم على 

فقد عّلمنا هللا سبحانه وتعاَل احلوار، وذلك حبواره مع  ،احلوار
ْلَمالَِئَكِة َل: )َوِإْذ قَاَل َربَُّك لِ املالئكة يف خلق اإلنسان، قال تعا

ِسُد ِفيَها ِإِنّ َجاِعٌل يف اأَلْرِض َخِليَفةا ، قَاُلواْ َأجَتَْعُل ِفيَها َمن يـُفْ 
ُس َلَك قَاَل ِإِنّ  َماء َوتَحُْن ُنَسبُِّح حِبَْمِدَك َونـَُقدِّ  أَْعَلُم َوَيْسِفُك الدِّ

 َما الَ تـَْعَلُموَن(.
انه جّل وَعال املالئكة ومل يصدر األْمر حاور هللا ُسبح 

فقط، وذلك ليعّلمنا أساس احلوار، ومل يقتصر حبواره مع 
املالئكة وإمنا مشل ذلك إبليس أيضا، فقد حاور إبليس عندما 
أمره ِلّسجود آلدم فأىب واستكرب، وكانت احلكمة من ذلك 
أن يعّلمنا كيف تحاور أعداءَّن، كما يتجلى احلوار يف حياة 
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ألنبياء والرسل يف حماورهتم ألقوامهم خالل الدعوة أبسلوب ا
 سِلس ولنّي، وبِتحّليهم ِلصرب على ذلك. 

إن النفس البشرية متيل بفطرهتا إَل احلوار، أو اجلدال يف حياهتا 
َذا  وبعد موهتا إَل يوم احلساب، قال تعاَل: )َوَلَقْد َصرافـَْنا يف هََٰ

نَساُن َأْكثـََر َشْيٍء جَ  اْلُقْرآِن لِلنااِس ِمن ُكلِّ  (، وقال َمَثٍل ۚ وََكاَن اإْلِ َدالا
 نـَْفٍس ماا أيضاا: )يـَْوَم أَتْيت ُكلُّ نـَْفٍس جُتَاِدُل َعن نـاْفِسَها َوتـَُوىفاَٰ ُكلُّ 

َعِمَلْت َوُهْم اَل ُيْظَلُموَن(، كما أن املسلم ُياور خالقه يف صالتِه 
 خلاضعة لألدب، وُياوره يفحيث تعد الصالة من أرقى احلوارات ا

َقرِيٌب ۖ  َسأََلَك ِعَباِدي َعينِّ فَِإِنّ  دعائه أيضا، قال تعاَل: )َوِإَذا
َلَعلاُهْم  ُأِجيُب َدْعَوَة الدااِع ِإَذا َدَعاِن ۖ فـَْلَيْسَتِجيُبوا يل َوْليـُْؤِمُنوا يب 

44(.يـَْرُشُدونَ 
 

 

                                                           

 http://mawdoo3.comيفات املنوعة، متاح على احلوار_يف_اإلسالم تعر 44 
 22. 30م يف الساعة 92/90/2092الدخول اتريخ  



  24 
 

 
 

 الفصل الثالث

 اجراءات البحث احلقلي
 

 حثمنهج الب -أ
حث الب يف هذا إن منهج البحث الذي يستعمل الباحث

ع البحث العلمي الذي يستطيمنهج هو البحث التجرييب، وهو 
بواسطته على التعيني العشوائي للمجموعات املعاجلة  الباحث

كما قال صاحل  42الفروق بني أفراد اجملموعات. أثر وبذلك إلزالة
ثر اجلايل الذي له األبن محد العساف يف كتابه إنه البحث العلمي 

يف تقدم العلوم الطبيعية ألن يستطيع الباحث بواسطته أن يعرف 
   أثر السبب )املتغري املستقل( على النتيجة )املتغري التابع(.

 

                                                           
ار ،  )القاهرة: دمدخل املناهج البحث الرتبويرجاء حممود أبوعالم،   42

 .222م(،  ص. 2099النشر للجامعات،  
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 46وأما املنهج التجرييب تتكون من اخلطوات اآلتية، فهي:

يف املتغريات  ، تتفقومن مث اختيار عينة جمتمع البحثحتديد  -9
 ة املراد ضبطها.اخلارجي

 .بليااختبارا ق اختبار عينة البحث يف موضع التجربة -2
 تقسيم عينة البحث -3
 اختيار أحد اجملموعات لتصبح هي اجملموعة التجريبية. -4
ن تطبيق املتغري املستقل علي اجملموعة التجريبية وحجبه ع -2

 اجملموعة الضابطة.
را ااختبار عينة البحث )اجملموعتان( يف موضوع التجربة اختب -2

 بعداي.
 حتليل املعلومات. -2
 تفسري املعلومات يف ضوء أسئلة البحث أو فروضه. -8

                                                           
 ،املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية صاحل ابن محد العساف، 42
  .322ص.  (م2000)الناشر: املكتبة العبيكان،  الطبعة الثانية
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تلخيص البحث وعرض أهم النتائج اليت توصل إليه وما  -1
 يوصى به من توصيات طبقا للخطوات. 

ومجيع اخلطوات املذكورة مل تتمثل متثال كامال 
م يِخلطوات اليت قام هبا الباحث يف حبثه كما أنه يعتمد على تصم

اجملموعة الضابطة مع اختبار قبلي وبعدي  أو ما يقال يف اإلجنيليزية  
Post-Test-Pre-Test Control Group Design . 

أّما تصميمات املنهج التجرييب ينقسم على أربعة  
أقسام وهي التصميمات التمهيدية والتصميمات التجريبية 

تار به خيو والتصميمات العاملية والتصميمات شبه التجريبية. 
-One group Pre)الباحث يف هذه الرسالة التصميما الثانيا يعين 

Test, Post-Test Design) من التصميمات التمهيدية(Pre – 

Eksperimental Designs)  42كما يلي  وهو: 

 

                                                           

 ،...املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكيةصاحل بن محد العّساف،  42  
 392 ص.

   2خ           X      9ت        خ
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 : اجملموعة التجريبية ت
 : االختبار القبلي 9خ
X التجربة : 
 : االختبار البعد 2خ

 

 لبحثجمتمع وعينة ا   -ب
الطريقة لبحث على ا اذَلالعينة يف اختيار  الباحث عتمدوي

ويسمى هذه الطريقة ِلطريقة  .(Purposive Sampling) العمدية
ربة تعىن أن أساس االختيار خ"املقصودة أو االختيار ِخلربة وهي 

 48."بحثمتثل جمتمع ال أو تلك الباحث ومعرفته أبن هذه املفردة

ر( يع األفراد )أو األشياء، أو العناصويقصد ِجملتمع هنا مج
ذا ه يفواجملتمع  الذين َلم خصائص واحدة ميكن مالحظتها،

                                                           
 ،... املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية صاحل بن محد العساف، 48

  11ص: 
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 لسنة  Pagar Airعلوم القرآنعهد البحث هو مجيع الطالب مب
طالب  229 ِلتفصيل، طالبا 482يبلغ عددهم  2098/2092

 .عهدامل طالبات يف هذا 299و
 العينة َلذاف 41ع،والعينة هي أي جمموعة جزئية من اجملتم

دهم وأما عد اخلامس، البحث هي أخذ الباحث الطلبة يف الصف
واختار الطلبة  .طالبات 90الطالب و 90 ِلتفصيل ،شخصا 44

ن مائة  م نقصاعفألن عددهم  .ِخلامس ألهنم يف مرحلة الثانوية
 يلى رأعتمد عيوهذا  .عينة َلذا البحثمجيع من ال فأخذ الباحث

 وا:سوهرمسى أريكنت
 

“Apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik 

diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian 

populasi. Tetapi, jika jumlah subjeknya besar, dapat diambil 

antara 10% - 15 % atau 20% – 25% atau lebih”.50 

 

                                                           
 ،...مناهج البحث يف العلوم النفسية والرتبويةرجاء حممود أبوعالم،  41

 922ص. 
50 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan, 

(edisi revisi VI), (Jakarta: Renieka Cipta, 2006), hal.134. 
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 لهيؤخذ ك املستحسن أنأقل من مائة فمن اجملتمع أي : إذا كان 

ليكون ذلك حبثا جمتمعا، وإذا كان أكثر من ذلك فيمكن أن يؤخذ 
 أو أكثر. %22 – 20أو  %92 -%90منه 

 
 طريقة مجع البياانت وأدواهتا -ج

وللحصول إَل البياَّنت املتنوعة استخدم الباحث الطرائق 
ختتلف وسائل وأدوات البحث العلمي من حبث إَل ، و املتعددة

فمن أجهزة القياس من أدوات الفحص وإجراءات حبث أخر 
االختبار إَل استمارات االستفتاء وما إَل ذلك. وتتحدد 
الوسائل أو األدوات املناسبة على ضوء أهداف البحث ونوعية 

 29فروضه.
 وأما األدوات جلمع البياَّنت تتمثل يف:  

 االختبار -9

                                                           

 ،املناهج ىف البحث العلمي و أساليبه أصحابه،سامي عريفج و  29 
 . 22م(، ص.9118)عمان: دار جمدالوي، 



  20 
 

 
 

 االختبار هي إحدى األدوات اليت ميكن أن يستخدمها

ث جلمع املعلومات اليت ُيتاج إليها لالجابة عن أسئلة البحث الباح
القبلي  تباراالخين مها الباحث اختبار ستعمل ويفروضها.  أو اختبار

ين، ختبار االبني نتائج هذين  الباحثقارن وي .البعدي االختبارو 
 البعدي. االختبارالقبلي و  االختبار

تدريس  لقبل إجراء التجربة أي قب االختبار القبلي جيري
د . وغرض هذا االختبار لتحديوار ِستعمال األسلوب القرآنيةاحل

 مستوى التحصيل الدراسي لدى الطلبة قبله. 

 بعد إجراء التجربة أي بعد وأّما االختبار البعدي جيري
 وغرض .وار ِستعمال األسلوب القرآنيةانتهاء عملية تدريس احل

 طلبةال لدى سيالدرا التحصيل مستوى لتحديد االختبار هذا
 بعده.

 املالحظة  املباشرة  -2
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هي أدة من أدوات البحث جلمع البياَّنت  املباشرة املالحظة
، حىت لفصلأو املعلومات. ويقوم الباحث مبالحظة مباشرة يف ا

 .لطالباثر من إجراء الدراسة يف نفوس يستطيع أن ينظر على اآل
 Pagar Air رآنعلوم الق معهداملباشرة يف  ِملالحظةيقوم الباحث و 

 للحصول على البياَّنت واملعلومات احملتاجة يف كتابة هذه الرسالة.

 

  طريقة التحليل البياانت -د

عترب حتليل املعلومات خطوة مهمة من خطوات تصميم ب
البياَّنت  طريقة حتليلث. ففي هذا البحث يستخدم الباحث البح

لتحليل كيفيا وحتليال كميا ملعاجلة املعلومات، ويقصد ِ حتليال
الكيفي هو استنتاج املؤشرات واألدلة الكيفية وحماولة  الربط بني  
احلقائق و استنتاج العالقات. أما التحليل الكمي فهو حتليل 
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املعلومات رقميا، أي استنتاج املؤشرات واألدلة  الرقمية  الدالة على 
 22الظاهرة املدروسة.

حبثه على  واعتمد الباحث يف حتليل البياَّنت اليت حصل يف  
عدد القانون املقرر حسب البياَّنت اليت سيحللها الباحث. 
وُيسب البياَّنت من أنشطة املدرسة والطلبة عند إجراء عملية 

 التعيلم والتعلم ِستعمال القانون:
 

٪ 011P = 
 𝑅 

 𝑇 
 x 

 : النسبة املؤية P:  البيان
 𝑅 جمموع القيمة احلصولة عليها : 
 𝑇 ملة: النتيجة الكا 

 :23فتستعمل الباحث القانون كما يلي

                    𝑡𝑜 =  
𝑀𝐷

𝑆𝐸 𝑀𝐷
 

                                                           

 .904، ص. ، املدخل...صاحل بن محد العساف  22 
 53 Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: Raja 

Grafindo Persanda, 2009), hal. 305 
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 البياَّنت : 

 to  .حاصل املالحظة : 

 DM :  متوسطة الفروق بني نتيجة املتغرية األوَل ونتيجة
  املتغرية الثانية، 

 من اتباع اخلطوات التالية : 

𝑀𝐷 =
Σ𝐷

𝑁
 

ΣD :املتغرية  تيجة املتغرية األوَل ونتيجةجمموع الفروق بني ن
 الثانية،

 من حطوات اآلتية :  Dو

D = X-Y 

X .نتيجة املتغرية األوَل : 

Y.نتيجة املتغرية الثانية : 

N.عدد العينة : 



  24 
 

 
 

𝑆𝐸𝑀𝐷  لتايل :ا املعياري للفروق وهو اتباع القانون: اخلطاء 

𝑆𝐸𝑀𝐷
=

𝑆𝐷𝐷

√𝑁 − 1
 

DSD:  تحراف ملعياري للفروق بني نتيجة املتغرية األوَل اإل
  :24ونتيجة املتغرية الثانية، يعين

𝑆𝐷𝐷 = √
Σ𝐷2

𝑁
(

Σ𝐷

𝑁
)

2

 

وحتدد املسند ألنشطة املدّرسة والطلبة عند إجراء عملية  
 55التعيلم والتعلم إَل مخسة احوال:

 = ممتاز ٪ 900 – 89
 = جيد جدا   ٪ 80 – 22
 = جيد   ٪ 22 – 22
 = مقبول   ٪ 22 – 49
= َّنقص    ٪ 40  – 0

                                                           
54 Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan…, hal 305 - 306 
55 Suharsimi Arikunto, Dasar –Dasar Evaluasi Pendidikan, 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2003), h. 281. 
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 الفصل الرابع

 عرض البياانت وحتليلها
 

 عرض البياانت  -أ
يعرض الباحث يف هذا الفصل عن نتائج البحث اليت 
 وجدها بعد القيام ِلبحث التجرييب للفصل الثاِن الثانوية مبعهد

 One Group)التمهيدية وقد قام الباحث ِلبحث  علوم القرآن .

Pre test – Post test Design) حصول على تلك البياَّنت يفلل 
اعتمادا على رسالة عميد كلية الرتبية وأتهيل معهد علوم القرآن 

 .Un.08/TU-FTK/TL.00/ 7361 /2017تشيه برقم آاملعلمني ببندا 

 

 حملة عن امليدان البحث -9
من املعاهد العصر  Pagar Airكان معهد علوم القرآن 

 -المية يف آتشيه كربى. ويقع يف الشارع بند آتشيهاإلس
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 Binehمن مدينة بندا آتشيه بقرية  02ميدان يف كيلومرتا 

Blang،  آتشيه الكربى. وهذا املعهد من املعاهد اإلسالمية
الذي يعلم فيه العلوم الطبيعية والعلوم اإلسالمية. وخيصص 

حصة  منهذا املعهد بتحفيظ القرآن أكثر من املؤاد األخرى 
م حتت رعاية 9181دراستها. وقد أسس هذا املعهد سنة 

الدكتورندس احلاج نور الدين عبد الرمحن على فكرة إبراهيم 
ه حيث أن    حسن وكان رئيسا لوالية آتشيه حني ذلك. 

اهتم بتطوير علوم القران اهتماما عظيما. أما األن، هذا املعهد 
وم اء معهد علحتت اشراف األستاذ سؤآلف مخسني ومن رؤس

 فهي كما يلي: 2098-2092القران ملرحلة 

 4-9 اجلدول  
 2098-2092رؤساء معهد علوم القران ملرحلة 

 اسم مرتبة رقم
 مخسني سوآلف مدير املعهد 9

 احلافظ
 كوثر أفضل َّنئب املدير )قسم األكادميية( 2
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َّنئب املدير  )قسم الرتبوي  3
 للطالب(  

 بصطارية

)قسم الرتبوي َّنئب املدير   4
 للطالبات(

 رشدينا

 راين اَلادي  رئيس قسم املالية 2
 مشكور حليم سيكرتري 2
 حارز أظفار مشرف سكن الطالب 2
 أمحد الدين مشرف سكن الطالب 8
 نور الفجري مشرفة سكن الطالبات 1
 بصطارية رئيس قسم الغذائية 90
 حممد الدية رئيس قسم الصحة والنظافة 99
 حارز أظفار قسم اللغةرئيس  92

 
وَلذ املعهد مرحلتان دراسيتان، مها املرحلة املتوسطة 
واملرحلة الثانوية. ولكل املرحلة يتعلم الطالب ملدة ثالثة 
سنوات فيها. ويتعلم الطالب العلوم العامة والعلوم اإلسالمية 
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صباحا ومساء وليال. ويتعلم الطالب دروس املدرسي صباحا 
زارة الشؤون الرتبوي والوطين و يتعلم حتت اشراف منهج و 

 دروس املعهد مساء وليال حتت اشراف منهج املعهد.  
طالبا، يتكون من  482وكان عدد الطلبة يف هذا املعهد 

 طلبة. ويوضح الباحث يف اجلدول األيت: 299طالب و 229
 4-2اجلدول 

 مبعهد علوم القرآن بةعدد الطل

 اجملموع
 عدد الطالب

 الطالب باتالطال فصلال

929 

908 

21 

22 

22 

22 

48 

22 

33 

28 

21 

20 

42 

21 

31 

 األول

 الثاى

 الثالث

 الرابع

 اخلامس
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 السادس 22 21 22

 اجملموع 229 299 482

 (2092)مصادر البياَّنت من واثئق املدرسة، سنة  

مدّرسا.  41فعددهم علوم القران وأّما املدرسون يف معهد  
مدّرسات. كما يّتضح  22اإلَّنث  مدّرسا و من 22من الذّكور 

 يف اجلدول ااَليت:

 4-3اجلدول   
 عدد املدرسون مبعهد علوم القرآن

 اجملموع عدد املدرسني
  املدرسات املدرسون

41 22 22 

 (2092)مصادر البياَّنت من واثئق املدرسة، سنة 
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من اجلدول الّسابق، علم الباحث أن املدرسني يف معهد و   
 عددهمف. وأّما مدّرسون ماّدة الّلغة نيمن املدرس 41 علوم القران

مدرسا ومنهم  2منهم من تعلم اللغة العربية من عدد  مدّرسا، 39
متخرّج من  مدرسا. وأغلبهم 2من تعلم اللغة اإلجنلزية من عدد 

جامعة اإلسالمية احلكومية الرانريي ومنهم متخرّج من جامعات 
  وهم كما يلي: أخرى

 4-4اجلدول 
 مبعهد علوم القرآن أمساء مدرسي اللغة

 متخرج مادة اسم رقم
 جامعة الرانريي اللغة العربية حارز أظفر 9
 جامعة الرانريي اللغة العربية وحي سفرت 2

جامعة  اللغة العربية حسن الدين 3
 التكميلي

 جامعة الرانريي اللغة اإلجنلزية رشدي 4

 رانرييجامعة ال اللغة اإلجنلزية مري إنتات 2

 جامعة الرانريي اللغة اإلجنلزية سيت موليا رزقي 2
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 جامعة الرانريي اللغة العربية فوزة هنوم 2

 جامعة الرانريي اللغة اإلجنلزية مفتاح اجلنة 8

 جامعة الرانريي اللغة العربية سرتي حنفي 1

 جامعة الرانريي اللغة اإلجنلزية أسرجل 90

 امعة األزهر ج اللغة العربية حممد رجال 99

 جامعة الرانريي اللغة اإلجنلزية أَّن حسىن 92

 جامعة الرانريي اللغة العربية أمحد الدين 93

ومن اجلدول السابق فعرف الباحث أّن فيها فصول كثرية 
هم ومعلمون كثريون لتسهيل الطلبة يف إجراء التعليم والتعلم وترقيت

راء  قام الباحث إبجعلى املهارات اللغوية. وأما عدد الطلبة اليت
 20جتريبة يف فصل اخلامس مبعهد علوم القرآن كلهم يبلغ إَل 

 : يلي فما بياهنا شخصا وأّما
 4-2 اجلدول

 عدد الطلبة يف فصل اخلامس للمرحلة الثانوية

 الطلبة رقم
 عدد الطلبة

 اجملوع
 النساء الرجال
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 20 90 90 اجملموع 9
 هذا معهد له قيادة ومن اجلداول السابقة تدّل على أن

هد له واآلن، هذا مع دورها. وتقدما لكل تطويرا وتظهرخمتلفة 
فصوال كثرية لتسهيل مدّرس والطلبة يف إجراء عملية التعليم 

 والتعلم فيها.
 

 تطبيق احلوار ابستعمال األسلوب القرآنية -2
يعرض الباحث العلمية التجريبية عن تطبيق احلوار   

. نية لرتقية مهارة الكالم لدى الطلبةِستعمال األسلوب القرآ
ساعد وكان معه األستاذ ي وقد قام الباحث بنفسه يف الفصل،

 .الباحث يف مالحظة أنشطة املعلم والطلبة أثناء عملية التعليم
ويف عملية التعليم استعمل الطلبة األسلوب القرآن يف احلوار 

يستطيع  لكبذو بطريقة اقتبس أو نقل آايت الكرمية يف الكالم، 
لتايل يستطيع أن ُيفظ القالطلبة  رآن أن يتكلم بكالم القرآن ِو

 .ألنه يتكلم أبسلوب القرآن وفصاحة القرآن وبالغة القرآن
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وجلمع البياَّنت فقام الباحث نفسه ِلبحث احلقلي يف   
وأما نشاط املعلم يف تطبيق احلوار ِستعمال  تلك املدرسة.

 اآليت: 4-2ول األسلوب القرآنية  كما يف اجلد
 4-2اجلدول 

 نشاط املعلم يف تطبيق احلوار ِستعمال األسلوب القرآنية

 العملية التارخ اليوم اللقاء
 االختبار القبلي 2092نوفمرب  24 اجلمعة اللقاء األّول
 التعليم 2092نوفمرب  22 السبت اللقاء الثاِن

اللقاء 
 الثالث

 التعليم 2092نوفمرب  22 األحد

االختبار  2092ديسمرب  1 السبت الرابعاللقاء 
 البعدي

وجيري الباحث عملية التعليم والتعلم يف فصل اخلامس 
مبعهد علوم القرآن، ويطبق الباحث احلوار حتت املوضوع "اإلمتحان 
على األبواب" ِستعمال األسلوب القرآنية لرتقية مهارة الكالم 
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لقبلي ختبار الدى الطلبة. قبل إجراء البحث يقوم الباحث ِال
لكي يعرف الباحث قدرة الطلبة على سيطرة املادة التعليمة وبعد 
هناية تدريس يقوم الباحث ِالختبار البعدي ملعريفة قدرة الطلبة 

علم بعد جتريبيب مث يقارهنا مع االختبار القبلي. وأّما خطوات تعليم وت
 يف كل دورها فكما يف اجلدول اآلتية:

 4-2اجلدول 
 يم احلوار ِستعمال األسلوب القرآنية عملية تعل

 )اللقاء األول والثاِن والثالث(

 نشاط الطلبة دّر املنشاط 

يدخل املدّرس  -
)الباحث( إَل 

الفصل إبلقاء على 
الطلبة السالم 

وينظر إَل مجيع 

يرد الطلبة السالم،  -
ويسمعون إَل 

األمساء اليت غيبت 
 الغياب.بكشف 
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الطلبة مث تسجيل 
الطلبة بكشف 

 الغياب 
يكّيف الصف  -

ويشرح اَلدف 
التدريس يف هذا 

 اللقاء.

والطلبة يسمعون  -
إَل كالم املدّرس 
 متعلق ِلتدريس

أيمر املدّرس لقراءة  -
 إَل الدعاء وينظر

مث  الطلبة مجيع
 الطلبة يدع

 الغياب بكشف

قرأ الطلبة الدعاء  -
 الطلبة واهتمام
 كشف بدعوة
 الغياب
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 املدّرس يشرح -
 مع اويرابطه املادة

 الطلبة خربات

 إَل الطلبة يستمع -
املدرس و  شرح

 يتفاعل مع املدّرس
يعرف املدّرس   -

كيفية التعليم 
احلوار ِستعمال 

 األسلوب القرآنية. 

يستمع الطلبة إَل  -
شرح املدرسة عن 

استعمال األسلوب 
يم يف التعل القرآنية
 احلوار.

املدّرس نص  يوزع -
 احلوار إَل الطلبة.

 يقرأ الطلبة بكل -
 اهتمام إَل احلوار.

يشرح املدّرس  -
احلوار اللغة العربية 

حتت موضوع 

يستمع الطلبة إَل  -
شرح املدّرس عن 
 احلوار املدروسة.
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"اإلمتحان على 
 األبواب".

ينقسم املدّرس  -
الطلبة إَل ثالث 
جمموعات لفهم 

ِستعمال احلوار 
  األسلوب القرآنية.

جيلس الطلبة مع  -
جمموعتهم ويناقش 

لذي عرضها احلوار ا
 املدّرس. 

أيمر املدرس  -
ا الطلبة ِلتقليد ممّ 
 مسعوا من احلوار.

 الطلبة ممّا يقّلد -
 .مسعوا من احلوار

يعطي املدّرس  -
الطلبة فرصة 

ليسألوا السؤاال 
عن اجلمل أو 

يسأل الطلبة ممّا مل  -
يفهموا من 

 ماحلوار.
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املفردات الصعبة 
 من احلوار.

يعطي املدّرس  -
على كل جمموعة 

ا صة ليبحثوا معنفر 
من املفردات اليت 

يسمعوهنا من 
 قبل.

كل جمموعة يبحث  -
عن معنا من 
املفردات اليت 

 يسمعوهنا من قبل.

أيمر املدرس على   -
كل جمموعة أبن 
يبحث آايت من 

القرآن الذي 
يستطيع أن 

ُياول كل جمموعة  -
أن يبحث آايت 

 من القرآن.
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يستعمل يف 
 احلوار. 

يشرح املدرس عن   -
تعمال كيفية اس

األسلوب القرآنية 
 يف احلوار.

يستمع الطلبة على  -
شرح املدّرس 
 ِهتمام جيد.

يقوم املدرس  -
بلعب األدوار بني 
الطلبة وبني فرقة 

الطلبة. ولعب 
األدوار يف فصل 

دوران، الدور 

يعلم الطليبة بلعب  -
 ار. األدو 
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األول يعمل  
إبجابة السؤال من 

الطلبة من الدور 
الثاِن وهكذا إَل 

 اآلخر.
أيمر املدرس على   -

كل اجملموعة أبن 
يبحث آايت من 

القرآن الكرمي  
الذي يستطيع 

استعماله يف 
)اللقاء احلوار" 
 الثالث(

ُياول كل اجملموعة  -
أن جيعل مجلة من 

آايت القرآنية 
 )اللقاء الثالث(
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يطلب املدّرس من  -
الطلبة أن يناقشوا 
مع جمموعتهم من 

احلوار الذي 
 يتعلمونه.

كل الطلبة يناقش   -
مع جمموعتهم 
جمموعتهم من 
احلوار الذي 

 يتعلمونه.
يفضل املدّرس كل  -

اجملموعة ليعرض 
مناقشته أمام 

آخرين وأيمرهم 
بتحليل اخلطأ عند 
اجملموعة اآلخرين 

قوم مدّرس يمث 
 بتصحيح.

يعرض كل اجملموعة  -
مناقشتها أمام 
آخرين ويقوم 
بتحليل اخلطأ 

 عنهم.
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يعرب املدرس  -
املادة  اخلالصة من

 املدروسة.

يستمع الطلبة إَل  -
اخلالصة استماعا 

 جيدا.
يقّدم املدّرس  -

بعض األسئلة 
ملعرفة قدرة الطلبة 
يف فهم املادة هذا 

 اليوم.

جييب الطلبة بعض  -
األسئلة اليت 

 قّدمها.

يؤدي املدّرس  -
املنعكس 

(Refleksi )
وإعطاء الواجبات 

 إن احتيجت

يكتب الطلبة  -
املنعكس 

(Refleksiع ) ن
التعليم الذي 

 يتعلمونه.
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خيرب املدّرس املادة  -
املدروسة يف اللقاء 
الّتايل وأيمر الطلبة 

أن يذّكروا املادة 
املدروسة يف 

 بيتهم.

يسمع الطلبة ممّا  -
 شرح املدّرس.

أخريا، اختتم  -
املدّرس بدعاء  
كفارة اجمللس 
وإلقاء السالم 

للدليل اخلروج من 
 الفصل

 يقرأ الطلبة دعاء -

 اجمللس ويرد كفارةال
 السالم

 

 حتليل البياانت ومناقشاهتا -ب
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وملعرفة نتائج البحث فرييد الباحث أن يعرض حتليل  
البياَّنت ومناقشاهتا من املالحظة املباشرة واالختبارين أي القبلي 

 والبعدي كما يلي :

 حتليل بياانت املالحظة املباشرة -1
ثناء أويقوم الباحث يف مجع البياَّنت ِملالحظة املباشرة  

التعليم والتعلم ملعرفة أحواَلا ِستعمال األسلوب القرآن يف احلوار 
لرتقية مهارة الكالم لدى الطلبة، وجيري عملية التعليم والتعلم يف 
الفصل اخلامس مبعهد العلوم القرآن كما يلي : يشرح مدرس 
)الباحث( أمام الطلبة عن أهداف من تعليم وتعلم  يف أول اللقاء، 

س كيفية استعمال األسلوب القرآن يف احلوار بطريقة اقتبويبينهم  
ونقل آايت الكرمية يف الكالم، مث يعطي املدرس مثاال من القرآن 
الذي استعمل يف احلوار. وينقسم املدّرس الطلبة إَل ثالث 
جمموعات وأمرهم يف حبث واستعمال آايت اليت يستطيع استعماله 

لتايل وزّع املدرس ق وار رطاسا لكل فرد الذي فيه حيف احلوار. ِو
حتت املوضوع اإلمتحان على األبواب، ويشرح املدرس احلوار الذي 
قد استعمل األسلوب القرآن فيه. مث يعطي املدّرس الطلبة الفرصة 
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ليسألوا سؤاال أو املفردات الصعبة، وأيمر املدّرس الطلبة ببحث 
بة بصوت لمعنا لكل مفردات واكتشف آايته يف القرآن. ويقرأ الط

املرتفع بينهم، وأمر املدرس طالبني أو طالبتني بتطيق احلوار أمام 
أمام  الطلبة.  وبعد ذلك يناقشون املادة مع جمموعتهم مث يعرضوهنا 

آخرين، وأّما جمموعة أخرى يسمعون وُيللون عرضا مثّ قام مدّرس 
 سم املدرّ بتصحيح اخلطأ عندهم. وآخرا، يالخص املادة، ويقدّ 

سئلة ملعرفة قدرة الطلبة يف فهم املادة أثناء الدراسة. ومن بعض األ
درس تحليل البياَّنت من أنشطة املفيقوم الباحث ب ظواهر السابقة

والطلبة عند إجراء عملية التعليم والتعلم ِستخدام القانون كما يلي 
 : 
 

𝑃 =
𝑅

𝑇
𝑋 ۰۰9٪   

 : النسبة املؤية P البيان :
  R ولة عليها: جمموعة القيمة احلص 

 Tالنتيجة الكاملة : 
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معيار مستوى أنشطة املدرس والطلبة عند إجراء عملية التعليم 
 والتعلم إَل مخسة أحوال : 

 جّيد جّدا=  أعلى - 80
  جّيد=  21 - 22
 مقبول=  22 - 22
 َّنقص=  22 - 42
 22= فاشل أدى – 42

                                                           
56 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Rajawali 

Pers, 2013), hal. 35 
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 فنتيجة أنشطة املدرس والطلبة كما يف اجلدول اآليت:
  املدر  -1

    
 4-8اجلدول 

 نتيجة أنشطة املدرس يف عملية التعليم والتعلم   

 امللحوظةالناحية  رقم
نتائج اللقاء 

 األول
نتائج اللقاء 

 الثاِن
 اللقاء نتائج

 الثالث
9 2 3 4 9 2 3 4 9 2 3 4 

يف  طلبةالعداد إل صلفال تنظيم القدرة على 9
             التعليم.
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 يةالدراس املادة عن بريالتع على القدرة 2
 الطلبة يف الفصل وأنشطة وأهدافها

 .التعليم يف وتشجيعهم
            

 استعمال األسلوب القرآنية يف على القدرة 3
             .تعليم احلوار اللغة العربية

القدرة املعلم على استفهم الطلبة عن املادة  4
             الدراسية.

لبة املاّدة الدراسية مبرفة الط ربط على القدرة 2
             .وخربهتم يومية
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القدرة على استعمال األسلوب القرآنية  2
وشرح املادة الدراسية على الطلبة يف 

 .الفصل
            

ات الطلبة يف فهم املفرد على إرشاد القدرة 2
وتذكرها مناسبا مع املادة ِستعمال 

 ة.األسلوب القرآني
            

القدرة املعلم على احملاورة مع الطلبة عن  8
 املادة اليت يناقشها.

            

ة استجابة أسئلة الطلب على املعلم قدرةال 1
             .ويوجهها مع آخرين
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 مناهجهو  التعليم طرق تطبيق على القدرة 90
             .وأساليبه

             .والظرف الوقت يمتنظ على القدرة 99

             املطابقة عملية التدريس مع حتضري. 92

الطلبة لتلخيص املادة  إرشاد على القدرة 93
 .الدراسية

            

على منعكس وإعطاء الواجبات إذا   القدرة 94
             .كانت حاجة إليه

 يف فّعالني الطلبة جعل على القدرة 92
             .جمموعتها
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 الفرق نيب فّعالني الطلبة جعل على القدرة 92
             .التعليم أثناء

ملعريف يف جمال ا الطلبة تقييم على القدرة 92
             وعاطفي وحركي.

 11 11 11 اجملموع
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 : نظرا إَل اجلدول السابق وجدَّن البياَّنت اآلتية
 

     األول نتائج اللقاء
R 29:  : جمموعة القيمة احلصولة عليها 
T 28:    : النتيجة الكاملة 

 29
28

 ٪ 9۰۰ X  

  =22 
 

    نتائج اللقاء الثاين
R 29:  : جمموعة القيمة احلصولة عليها 
T 28:    : النتيجة الكاملة 

 29
28

 ٪ ۰۰9  X  

 =8102 
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     نتائج اللقاء الثالث

R  22:  احلصولة عليها: جمموعة القيمة 
T 28:    : النتيجة الكاملة 

 22
28

 ٪ ۰۰9  X  

  =80088  
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 الطلبة -2
 4-1اجلدول 

 نتيجة أنشطة الطلبة يف عملية التعليم والتعلم    

 امللحوظةالناحية  رقم
نتائج اللقاء 

 األول
نتائج اللقاء 

 الثاِن
نتائج اللقاء 

 الثالث
9 2 3 4 9 2 3 4 9 2 3 4 

التعبري احلوار الذي عرضه  على رةالقد 9
 .املدرس
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اهتمام الدرس يف تطبيق القدرة على  2
احلوار  ِستعمال االسلوب القرآنية  اليت 

 .املدرس عرضها
            

القدرة الطلبة على االستماع شرح املدرس  3
  ِهتمام جيد.

            

 ن األشياء اليتع واأن يسأل يقدر الطلبة 4
 وفقا للماّدة الدراسية. مل يفهموا
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 يف قدرة على نطق الكلمات واجلملال 2
احلوار حتت املوضوع اإلمتحان على 

 اليت عرضها املدرس. األبواب
            

لطلبة اليت يفهم ا فكرةالالقدرة على شرح  2
 من احلوار الذي عرضه املدرس.

            

 حقد شر  الرد على ما االستجابةالقدرة  2
 وفقا للماّدة الدراسية. درسامل

            

ة املناقشة بني فرقة الطلبة عن املاد القدرة 8
 املبذولة.

            



 
 

12 
 

املادة احلوار ِستعمال  فهم على القدرة 1
 األسلوب القرآنية.   

            

اللغة   تعليم احلوارالقدرة على ابتكار يف 90
 .العربية ِستعمال األسلوب القرآنية

            

القدرة الطلبة يف حبث واستعمال آايت   99
 وار.القرآنية اليت يستطيع استعماله يف احل

            

على ترمجة اجلمل اليت عرض  القدرة 92
 .ِستعمال األسلوب القرآنية املدرس

            



 
 

18 
 

جعل اجلملة اجلديدة من  القدرة على 93
 اقتبس أو نقل آايت القرآنية يف احلوار.

            

ن ماملواد التعليمية  خالصةالقدرة على  94
 احلوار الذي استعمل األسلوب القرآنية.

            

 42 44 93 اجملموع
 : اآلتية البياَّنت وجدَّن السابق اجلدول إَل نظرا

 ء األولنتائج اللقا

R 31:  : جمموعة القيمة احلصولة عليها 
T 22:    : النتيجة الكاملة 



 
 

11 
 

 31
22

 ٪ ۰۰9  X  

  =2102
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     نتائج اللقاء الثاين
R 44:  : جمموعة القيمة احلصولة عليها 
T 22:    : النتيجة الكاملة 

 44
22

 ٪ ۰۰9  X        

 =28022 
 

     نتائج اللقاء الثالث
R 42:  قيمة احلصولة عليها: جمموعة ال 
T 22:    : النتيجة الكاملة 

 42
22

 ٪ ۰۰9  X        

=22 
 

فنتائج أنشطة املدرس والطلبة يف عملية التعليم احلوار  
 ِستعمال األسلوب القرآنية بشكل العام فيما يلي : 
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 : در امل -1

  22 + 81,2 + 80,88
3

  =89082 

 
 الطلبة : -2

  21,24 + 24,22 + 22
3

  =23002 

  
 80وتدل على أهّنا وقعت بني  P  :89082٪ قيمة املدرس

 P   :23002٪وقيمة الطلبة  .جيد جدا أعلى مبعىن -
فتكون  .جيد مبعىن 21 - 22وتدل على أهّنا وقعت بني 

داللة أّن أنشطة املدرس والطلبة يف تعليم احلوار ِستعمال 
 األسلوب القرآنية جيد.
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 ارحتليل بياانت االختب -9
وملعرفة قدرة الطلبة على مهارة الكالم بعد العملية التجريبية فاعتمد الباحث على االختبار القبلي  

 والبعدي. وميكن أبن يعرض الباحث عن نتائج اختبار الطلبة كما يف اجلدول األيت :
 4-90اجلدول 

 نتيجة االختبار القبلي
ر
ق
 م

 الطلبة
مج اللسانصدق  َلجة فصاحة طلق اللسان خمرج ارجتال

مو
 ع

نتيج
 4 3 2 9 4 3 2 9 4 3 2 9 4 3 2 9 4 3 2 9 4 3 2 9 ة
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  9
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20 
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الطالبة 
99 
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92 
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 4-99اجلدول 
 نتيجة االختبار البعدي

ر
ق
 م

 الطلبة
مج صدق اللسان َلجة فصاحة طلق اللسان خمرج ارجتال

مو
 ع

جنتي
 4 3 2 9 4 3 2 9 4 3 2 9 4 3 2 9 4 3 2 9 4 3 2 9 ة

الطالب  9
9 

 

 

 

 

 

  

   

 

  

  

  

  

  

  
 9

1 
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22 

 صدق اللسان َلجة فصاحة طلق اللسان خمرج ارجتال الطلبة
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ر
ق
 م

مج 4 3 2 9 4 3 2 9 4 3 2 9 4 3 2 9 4 3 2 9 4 3 2 9
مو
 ع

جنتي
 ة

الطالب  2
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ومن حتليل البياَّنت السابقة فيجد الباحث من ورقة 
املالحظة أن أنشطة الطلبة يف االختبار البعدي قد يرتفع، فتدل 

اال لرتقية االسلوب القرآنية يكون فع على أن تطبيق احلوار ِستعمال
 مهارة الكالم لدى الطلبة يف الفصل اخلامس مبعهد علوم القرآن.

 4-92اجلدول 
 نتيجة االختبار القبلي والبعدي      

 نتيجة االختبار الطلبة رقم
 القبل

نتيجة االختبار 
 البعد

 21092 24092 9الطالب  9
 2202 28033 2الطالب  2
 12083 22022 3الطالب  3
 21092 24092 4الطالب  4
 22 2202 2الطالب  2
 22 20 2الطالب  2
 8203 2202 2الطالب  2
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 12083 22 8الطالب  8
 8203 21092 1الطالب  1
 12083 21092 90الطالب  90
 83033 20083 99الطالبة  99
  22 24092 92الطالبة  92
 12083 21092 93الطالبة  93
 12083 2202 94الطالبة  94
 22 20083 92الطالبة  92
 83033 2202 92الطالبة  92
 83033 28033 92الطالبة  92
 83033 20083 98الطالبة  98
 2202 20 91الطالبة  91
 21092 2202 20الطالبة  20

 Testوُيلل الباحث عن نتيجة االختبارين ِختبار "ت" )

“t”فيستخدم القانون كما يلي ):  
 𝑡𝑜 =  

𝑀𝐷

𝑆𝐸 𝑀𝐷
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 البياانت : 
 to  .حاصل املالحظة : 
 DM :  متوسطة الفروق بني نتيجة املتغرية األوَل ونتيجة

 من اتباع اخلطوات التالية :           املتغرية الثانية، 
𝑀𝐷 =

Σ𝐷

𝑁
 

 
 ΣD : جمموع الفروق بني النتيجة املتغرية األوَل والنتيجة

 من اخلطوات اآلتية :  Dاملتغرية الثانية، و
D = X-Y 

 

X.النتيجة املتغرية األوَل : 
Y.النتيجة املتغرية الثانية : 
N.عدد العينة : 
 

𝑆𝐸𝑀𝐷 : اخلطاء املعياري للفروق وهو اتباع القانون التايل : 
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𝑆𝐸𝑀𝐷
=

𝑆𝐷𝐷

√𝑁 − 1
 

 

DSD:  ة األوَل والنتيجة ري اإلتحراف ملعياري للفروق بني النتيجة املتغ
 املتغرية الثانية، يعين:

 𝑆𝐷𝐷 = √
Σ𝐷2

𝑁
(

Σ𝐷

𝑁
)

2

 

 

 4-99اجلدول 
 جمموع الفروق بني نتيجة االختبار القبلي والبعدي

 الطلبة رقم
  االختبار

 يالقبل
 االختبار 
 البعدي

D=x-y 2(y-x=)2D 

 22202 -22009 21092 24092 9الطالب  9
 92031 -4092 2202 28033 2الطالب  2
 82003 -21092 12083 22022 3الطالب  3
 22202 -22009 21092 24092 4الطالب  4
 240022 -9202 22 2202 2الطالب  2
 222 -22 22 20 2الطالب  2
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 292004 -2408 8203 2202 2الطالب  2
 433081 -20083 12083 22 8الطالب  8
 20083 -8093 8203 21092 1الطالب  1
 222022 -92022 12083 21092 90الطالب  90
 922022 -9202 83033 20083 99الطالبة  99
 43403 -20084  22 24092 92الطالبة  92
 222022 -92022 12083 21092 93الطالبة  93
 9990081 -33033 12083 2202 94الطالبة  94
 92031 -4092 22 20083 92الطالبة  92
 433081 -20083 83033 2202 92الطالبة  92
 222 -22 83033 28033 92الطالبة  92
 922022 -9202 83033 20083 98الطالبة  98
 922022 -9202 2202 20 91الطالبة  91
 222081 -92022 21092 2202 20الطالبة  20
 20  =N - - 321022-

 =Σ𝐷 
8002013 =

2
Σ𝐷 
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يف اجلدول  (t” Test“)ت  –نظرا إَل نتيجة االختبار  

 السابق وجدَّن البياَّنت اآلتية: 
 -321022=  (∑D)جمموع الفرق بني االختبارين  .9
 8002013=  (∑2D)جمموع مربعات الفرق بني االختبارين  .2
 20عدد العينة =  .3

، (DM)وملعرفة داللة املتوسط الفرق بني النتيجتني املتغريتني  
 فالباحث يتبع اخلطوات التالية: 

  𝑀𝐷 =
Σ𝐷

𝑁
 =  

−321,22
20

  =  −98,4232 

 

مث يبحث الباحث عن االتحراف املعياري للفروق بني  
 وهذا ما ننظره يف الرموز التايل : (DSD)النتيجة املتغيتني 

𝑆𝐷𝐷 =
√Σ𝐷

2

𝑁
(

Σ𝐷

𝑁
)

2
= √

8002,13
20

(
−321,22

20
)

2
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          = √400,3122 − (−98,4232)  

2
√400,3122 + 98,4232= 

                                

         = √498,22     20042 

 :  (MDSEمث يبحث الباحث عن اخلطأ املعياري للفروق )

𝑆𝐸𝑀𝐷
=

𝑆𝐷𝐷

√𝑁 − 9
 =

20,42

√20 − 9
 =

20,42

√91
  

=
20,42
4,32

= 2,9 

    
إَل  حثوبعد كل خطوات من احلساب السابق فوصل البا 

اخلطوة األخرية الختبار فروض حبثها. لكن على الباحث أن يعرب 
 االحصائية كما يلي :
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2µ  <0µ  =aH : تطبيق احلوار ِستعمال األسلوب أّن  الداللة على
 مهارة الكالم لدى الطلبة لرتقية فعاال القرآنية يكون

2µ  ≥ 0µ  =OH : ب و تطبيق احلوار ِستعمال األسلأّن  الداللة على
 مهارة الكالم لدى الطلبة لرتقية فعاال يكون القرآنية ال

 اعتمادا على هذا الفرض املذكور، أّن املقياس الرد :
- aH  مقبول وoH   : ت اجلدول -تمردود، إذا كان <-

 احلساب.
- aH  و مردودoH  ت اجلدول -ت، إذا كان : مقبول >-

 احلساب.
 

ت -بارَّنت ِختوأّما اخلطوة األخرية خيترب الباحث البيا 
 كما يلي :   (to)عن حاصل املالحظة 

 𝑡𝑜 =  
𝑀𝐷

𝑆𝐸 𝑀𝐷
  =   

−98,4232
2,9

.

  =   −3,02
3

.
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 derajatومن اخلطوات األخرية يعين حتديد الدراجة احلرية ) 

kebebasan ويكون الفرض الصفري على مستوى الداللة  )
(signifikansi) 2٪ يف هذا البحث.  من درجة احلرية ٪9و 

db = N-9 

 = 20-9 = 91 
 2001يعين  2٪( signifikansiفحدد مستوى الداللة ) 

 (to أّما حاصل املالحظة ) 2082يعين  ٪9وحدد مستوى الداللة 
اجلدول( :  -احلساب( أصغر من )ت-. وذلك )ت3,02يعين 
2001  < 3,02 >  2082 

- )تاحلساب( متساوية أو أكرب-إذا كانت النتيجة )ت 
اجلدول( فيكون الفرض الصفري مردودا وفرض البديل مقبوال. وإذا  

اجلدول( -احلساب( مل تبلغ إَل النتيجة )ت-كانت النتيجة )ت
 22فيكون الفرض الصفري مقبوال وفرض البديل مردودا.

ساب( احل-فوجد الباحث يف هذا البحث أّن النتيجة )ت 
دودا ض الصفري مر اجلدول(، ولذلك أن الفر -أكرب من النتيجة )ت

                                                           
57 Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan..., hal 312-313. 
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وفرض البديل مقبوال، يعين تطبيق احلوار ِستعمال األسلوب 
 القرآنية يكون فعاال لرتقية مهارة الكالم لدي الطلبة.

 
 حتقيق الفروض  -ج

وأّما الفروض اليت قدم الباحث يف هذا البحث فهي كما 
 يلي :

تطبيق احلوار ِستعمال  كان : الصفري الفرض -9
لكالم مهارة ا لرتقية فعاال يكون ية الاألسلوب القرآن

 لدى الطلبة.
 تطبيق احلوار ِستعمال األسلوب كان  : البديل فرض -2

 الطلبة. لدى مهارة الكالم  لرتقية فعاال يكون القرآنية
-ت )ت -على نتيجة اختبارقد حصل الباحث   
 اجلدول-( أكرب من نتيجة اجلدول )تt : 3,02)0 (احلساب
 ٪9ويف مستوي الداللة  ٪ t.ts.5%(t : 2001( ٪2 الداللة مستوى

دول(. اجل-احلساب( أكرب أيضا من النتيجة )ت-أّن النتيجة )ت
تدل على أّن الفرض الصفري مردود وعكسه أّن فرض البديل ف
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مقبول ، مبعىن أّن تطبيق احلوار ِستعمال األسلوب القرآنية يكون 
 فعاال لرتقية مهارة الكالم لدى الطلبة.
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 فصل اخلامسال
 اخلامتة
 

 نتائج البحث -أ

ار بواب السابقة عن تطبيق احلو األوقد حبث الباحث يف  
ِستعمال األسلوب القرآنية لرتقية مهارة الكالم لدى الطلبة، ومن 

 على أّن:  البياَّنت السابقة قد وجد الباحث دليال
كيفية تطبيق احلوار ِستعمال األسلوب القرآنية لرتقية  -9

 لدى الطلبة هي: مهارة الكالم
ا ِملواد مناسب التمهيد واملقدمة واختيار املوضوع احلوار -أ

 لدى الطلبة. الدراسية وخربات
يبني املعلم أهداف من تعليم احلوار ِستعمال  -ب

تطبيق احلوار ِستعمال قبل  األسلوب القرآنية.
األسلوب القرآنية يقسم املعلم الطلبة إَل فروق 

 املتعددة.
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كيفية تطبيق احلوار ِستعمال يشرح املعلم عن   -ج
ل على السبورة بطريقة اقتبس ونق ة األسلوب القرآِن

 آايت القرآنية ومث يعطي املعلم مثال منها.
ايت آحديث الطلبة وتعبريهم على اجلملة اجليدة من  -د

 القرآنية.
يوزع املعلم نص احلوار إَل الطلب مناسبا مبوضوع  -ه

 املختار.
 ة اليت وجدت يف نصيشرح املعلم األسلوب القرآني -و

 السبورة.على  احلوار ويكتبها
 يقوم املعلم بقراءة احلوار قراءة جهرية أمام الطلبة. -ز
 أمر املعلم الطلبة  ِلتقليد مما مسعوا من احلوار. -ح
 تصحيح املعلم األخطاء اللغوية لدى الطلبة. -ط
يقوم املدرس بلعب األدوار بني الطلبة وبني فرقة  -ي

 الطلبة. 
 فصل دوران، الدور األول يعمل  يف ولعب األدوار -ك

إبجابة السؤال من الطلبة من الدور الثاِن وهكذا إَل 
 اآلخر



922 
 

 

يقّدم املدّرس بعض األسئلة ملعرفة قدرة الطلبة يف  -ل
 فهم املادة التعليم.

 آنيةتطبيق احلوار ِستعمال األسلوب القر قدرة الطلبة يف  -2
أنشطة املدرس جيد  جيدة، هذه الظاهرة تدل على أن

دا ألن نتيجة البحث تشري إَل أن قدرة املدرس يف ج
وأنشطة  ٪89082تنظيم عملية التعليم والتعلم بقيمة 

 23002على إقبال املواد الدراسية جيدة بقيمة  الطلبة
 عند حتليل بياَّنت املالحظة املباشرة.

ول( اجلد-احلساب( أكرب من النتيجة )ت-النتيجة )ت -3
،  ولذلك ٪9الداللة ويف مستوي  ٪2يف مستوي الداللة 

يعين  ،مردود وفرض البديل مقبول أن الفرض الصفري
تطبيق احلوار ِستعمال األسلوب القرآنية يكون فعاال 
لرتقية مهارة الكالم لدي الطلبة يف فصل اخلامس مبعهد 

 علوم القرآن.
 املقرتحات -ب
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اعتمادا على الظواهر السابقة يقدم الباحث اإلقرتاحات  
 اآلتية :

ّددة أن يستخدموا طرق متع درسي اللغة العربيةللمينبغي  -9
رتقية الرتبوية، ألن َلا أاثرا ِلغا ل األهداف ومرُية لتحقيق

 قدرة الطلبة ورغبتها يف تعليم اللغة العربية.
ألن  كثريا ينبغي على املدرس أن ميارسة الكالم ِلعربية -2

 يف ممارسة اللغة العربية. الطلبة ليس َلم دوافع
هتمام أبسلوب احلوار لتقوية احلجة وتدريب ينبغي اال -3

الطالب على حسن التعبري واملناقشة والتعود على الثقة 
 النفس.

املعاِن  ينبغي على الطلبة الذين ُيفظون القرآن أن يفهموا  -4
املفردات فيه ألن القرآن ِللغة العربية، حىت يزداد مفردات 

 أو مجل عند الطلبة قليال فقليال.

ملدرس أن يستخدم القرآن كوسيلة خاصة ينبغي على ا  -2
 لتعليم علوم اللغة العربية، هذه مناسبة مع قدرة الطلبة مبعهد

 علوم القرآن ألهنم ُيفظون القرآن الكرمي.
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 ينبغي على الطلبة أن ينشطوا يف تعلم اللغة العربية بسمع -2
الكالم واحلوار العريب بلهجة الفصحة وميارسها يف حياة 

 اليومية.
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 اجعاملر   
 املراجع العربية -أ

  القرآن الكرمي

 الطبعة .القاهرة: دار املعارف، مقاييس اللغة ،دون سنة ابن فارس،
 الثانية

 ،الكواكب الدرية ،دون سنةب ابن أمجد بن عبد الباري األهدل،
 .احلرمني

العصر  قاموص ،م9112 زهدي حمضر، وأمحدي عل أاتبيك
مي. إلساليغياكرات: معهد كربيك ا ،اندونسي-العريب

 الطبعة الثالثة

القاهرة: دار  ،الوسائل التعليمية ،م9181 أمحد خري كاظم،
 .النهضة العصري
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املهارات اللغوية ماهيتها  ،م9112 أمحد فؤاد حممد عليان،
 .، الرايض: دار املسلموطرائق تدريسها

ان يف علوم الربه ،بدر الدين حممد بن عبد هللا الزركشي، بدون سنة
 اجلزء األولمطبع. بدون  ،، مصرالقرآن

 ،احلديث يف علوم القرآن واحلديث ،ه9422 ،حسن أيوب
 الطبعة الثانيةالقاهرة: دار السالم. 

 ،مدخل املناهج البحث الرتبوي ،م2099 رجاء حممود أبوعالم،
 .القاهرة: دار النشر للجامعات

 ،اجتاهات حديثة يف تدريس اللغة العربية ،ه9423 سام عمار،
 .نانلب-بريوت

املناهج ىف البحث العلمي  ،م9118 سامي عريفج و أصحابه،
 .عمان: دار جمدالوي ،أساليبهو 

رة: عامل القاهتعليم اللغة العربية املعاصرة،  ،م2092سعيد اليف،
 الكتب.
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 ،الرتبية وطرق التدريس ،م9123 صاحل عبد العزيز وعبد اجمليد،
 .مصرى:دار املعرف

يف العلوم   املدخل إىل البحث ،م2000 صاحل ابن محد العساف،
 نيةالطبعة الثا. الناشر: املكتبة العبيكان ،السلوكية

طرائق التدريس مهارات اللغة  ،ه9422 عابد توفيق اَلامشي،
بريوت: مؤسسة  العربية وآداهبا للمراحل الدراسة،

 الطبعة األوَل .الرسالة

 إضاءات للمعلمني ،ه9432 عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان،
 .دون مطبع، اللعة العربية لغري الناطقني هبا

 ،علم النفس الرتبوي، م2002 أمحد منصر، عبد اجمليد سيد 
 الطبعة اخلامسة. الرايض:مكبية العبيكان

القاهرة  ،فنون التدريس اللغة العربية ،م9119، علي امحد شركوي
 .: معهد دراسات واجلوث الرتبوية دار الشواف

املرجع يف تدريس مهارات اللغة  ،م2090 علي سامى احلالف،
 .: املؤسسة احلديثة للكتابلبنان، العربية وعلومها
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  املهارات اللغوية  ماهيتها  ،م2090هـ /  9439 فؤاد عليان،
 .رايض: دار املسلم ،طرائق تنميتهاو 

دليل املعلم للكتاب األساسي يف  ،م9183 فتحي علي يونس،
س: املنظمة تون،  هباتعليم اللغة العربية لغري الناطقني

 .للرتبية والثقافة والعلوم العربية

دور تعليم اللغة العربية يف حفظ  ،م2099 فيصل حممد آدم،
، الندوة الدولية حول جتربة تعليم اللغة العربية يف القرآن

إندونيسيا ما َلا وما عليها. الربَّنمج اخلاص لتعليم اللغة 
 .ديسمرب 98-92العربية 

املرجع يف تعليم  ،م2003 وعيد الرؤوف الشيخ،فتحى علي يونس 
 .القاهرة: دار مكتبة وهيبة ،اللغة العربية لألجانيب

املنجد الوسيط يف العربية  ،م2003 دار املشرق، مؤسسة
 طبعة أوَل. بريوت: دار املشرق ،املعاصرة

              يف اللغةاملنجد الوسيط  ،م9182 دار املشرق، مؤسسة
 .ت: دار املشرقبريو  ،اإلعالمو 



133 

 

 

لغة  الاملنجد يفبدون سنة، مؤسسة دار املشرق الكاثوليكية،
 نالطبعة الثامنة والعشرو ، بريوت:دار املشرق. اإلعالمو 

الرتبية السالمية األصول  ،ه9322 حممد عبد السليم العجمي،
  ، الرايض: دار النشر الدويل.والتطبيق

قني لعربية للناطتعليم اللغة ا ،دون سنةب، حممود كامل الناقه
 .رىجامعة أم الق:عربية السعوديةاململكة ال، بلغات أخرى

غة العربية تعليم الل ،م9180/ه 9420 حممد كامل الناقة،
 .مدينة: دون مطبع الناطقني بلغات أخرى،
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Nama Sekolah : Dayah Ulumul Quran 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Kelas / Semester : Kelas V 

Materi :  اإلمتحانالحوار عن   

Alokasi Waktu : 2 x 40 Menit   

   

 

A. Kompetensi Inti (KI) 

 

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang 

dianutnya  

2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, 

disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong 

royong) santun, percaya diri, percaya diri dalam 

berinteraksi secara efektif dengan lingkungan 

sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 

keberadaannya. 

3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan 

prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang 

ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait 

kejadian dan fenomena tampak mata. 



 
 

 
 

4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah 

konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, 

memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 

(menulis, membaca, menghitung, menggambar, 

dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di 

sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut 

pandang/teori. 

 

B.  KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR 

PENCAPAIAN 

 

N

o 

Kompetensi Dasar Indikator 

1 1.1  Menyadari 

pentingnya 

kejujuran dan 

percaya diri sebagai 

anugrah Allah 

dalam 

berkomunikasi 

dengan lingkungan 

sosial sekitar rumah 

dan sekolah 

1.1.1. Menunjukkan 

kesadaran 

bahwa 

kejujuran 

sebagai anugrah 

Allah dalam 

berkomunikasi 

dengan 

lingkungan 

sosial sekitar 

rumah dan 

sekolah 
1.1.2    Menunjukkan 

kesadaran       

bahwa percaya 

diri dalam 

berkomunikasi 

dalam 



 
 

 
 

lingkungan sosial 

sekitar rumah 

dan sekolah 

 

2 2.1   Menunjukkan 

perilaku jujur 

danpercaya diri 

dalam 

berkomunikasi 

dengan lingkungan 

sekitar rumah dan 

sekolah 

 

2.1.1.   Menunjukkan 

prilaku jujur 

dalm 

berkomunikasi 

dengan 

lingkungan 

sosial sekitar 

rumah dan 

sekolah 

2.1.2.   Menunjukkan  

prilaku percaya 

diri dalam 

berkomunikasi 

dengan 

lingkungan 

sosial sekitar 

rumah dan 

sekolah 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2  Melafalkan kata, frasa, 

dan kalimat Bahasa 

Arab yang berkaitan 

dengan  topik: 

        اإلمتحان
 3.3   Menemukan makna 

atau gagasan dari 
ujaran kata, frasa, 
dan kalimat Bahasa 
Arab yang berkaitan 
dengan : 

3.2.1.  Membedakan 

bunyi dan makna 

kalimat 

ungkapan 

sederhana sesuai 

dengan 

lingkungan sosial 

sekitar rumah 

dan sekolah 



 
 

 
 

  اإلمتحان
         baik secara lisan 

maupun tertulis 
 

 

 

 

 

3.2.2  Menirukan 

langsung lafal  
kata,frasa dan 

kalimat bahasa 

Arab yang 

diperdengarkan. 

 

3.2.3 Menyebutkan 

kembali lafal 

         bunyi kata, frasa 

dan   kalimat 

bahasa Arab yang        

         diperdengarkan 

 

3.3.1    Memahami 

makna kalimat 

sesuai denga 

unsur kaidah 

yang dipelajari 

dari ujaran kata 

terkait topik:  

 اإلمتحان

3.3.2   

Mengidentifika

si kalimat yang 

mengandung 

uslub Alquran 

dari ujaran kata 

sederhana 

terkait topik: 

 اإلمتحان



 
 

 
 

4 4.2   

Mendemonstrasika

n ungkapan 

sederhana tentang 

topik 

اإلمتحان              

        memperhatikan 

struktur teks dan 

unsur kebahasaan 

yang benar dan 

sesuai konteks 

 

4.3. Menyampaikan 

berbagai informasi 

lisan sederhana 

tentang 

 اإلمتحان

4.2.1   Menirukan 

contoh 

ungkapan 

sederhana 

terkait topik  

 اإلمتحان

            Denganbaik 

dan benar  

4.2.2   Menghafalkan 

ungkapan 

sederhana 

terkait 

percapakapan 

 اإلمتحان

4.2.3   Melakukan 

tanya jawab 

sesuai dengan 

contoh 

ungkapan yang 

telah diajarkan 

dengan baik 

dan benar 

4.3.1   Mempraktekkan 

kembali  hiwar 

yang telah 

dipelajari 

dengan baik 

dan benar 

 

 

C. Kegiatan Pembelajaran  



 
 

 
 

Kegiatan Deskripsi Alokasi 

waktu 

Pendahu

luan 
 Guru  memberi salam 

 Mengajak semua siswa untuk 

menyiapkan dan mengkondisikan 

ruang kelas 

 Mengajak semua siswa untuk 

memulai pembelajaran dengan 

do’a bersama 

 Guru mengabsen kehadiran siswa 

 Apersepsi dan motivasi 

 Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran 
 

10 menit 

Inti Mengamati 

 Siswa memperhatikan ungkapan 

sederhana yang  disampaikan guru 

 Siswa memperhatikan materi 

hiwar dengan menggunakan uslub 

Al Quran yang dibagikan oleh 

guru 

 Siswa mengikuti bacaan dari guru 

secara klasikal dan individual 

 Siswa mendengar penjelasan guru 

mengenai makna dari materi hiwar 

Menanya 

 Siswa bertanya tentang kata, 

kalimat, dan ungkapan dalam 

60 menit 

  

 



 
 

 
 

materi hiwar yang sukar dalam 

pelaf  alan 

 Siswa bertanya tentang kata, 

kalimat dan ungkapan dalam 

materi hiwar yang belum 

dipahami 

 Guru bertanya kepada siswa 

untuk mengecek pemahaman 

siswa tentang tata cara 

menggunakan Uslub Al Quran 

dalam kalimat. 

 
Mengekplorasi 

 Melafalkan  kalimat sesuai dengan 

yang diperdengarkan oleh guru 

 Siswa mencoba menggunakan 

uslub Al Quran dalam kalimat  

 Siswa mencoba  menerjemahkan 

kalimat ungkapan dari materi 

hiwar 

 Mempraktekkan percakapan 

terkait topik dengan kawan yang 

lain 

 
Mengasosiasika 

 Siswa memantapkan  pemahaman  

makna kalimat yang   terkandung 

dalam naskah hiwar 

 Siswa mengerjaka LKS yang 

diberikan oleh guru 

 



 
 

 
 

Mengkomunikasikan 

 Menyampaikan hasil belajar 

secara lisan atau tulisan sesuai 

dengan tema/topik yang dipelajari. 

 Menghafal percakapan baru sesuai 

dengan tema/topik 

 Memberi tanggapan terkait topik 

yang sudah dipelajari 

 

 

Penutup 

 

 Siswa menarik kesimpulan 

pembelajaran dibimbing oleh guru 

 Siswa mendengarkan pesan moral  

 Proses pembelajaran ditutup 

dengan doa dan salam 

 

 

  
10 Menit 

 

 

D. Penilaian (Format terlampir) 

a. Teknik Penilaian 

a. Unjuk kerja (praktik ) 

b. Bermain peran ( role play) 

c. Tes tertulis 

d. Observasi 

b. Instrumen penilaian 

a. Lembar observasi 

b. Soal tes tulis 

 

E. Pendekatan dan Metode Pembelajaran 

a. Struktural dan scientific method (metode ilmiah) 



 
 

 
 

b. Roolplay 

 

F. Alat/Bahan, Media dan Sumber Belajar: 

1. Alat/Bahan: 

 Spidol 

 Naskah hiwar 

 

2. Media: 

 Papan tulis 

 

3. Sumber Belajar: 

 Al Quran Al Karim 

 Munawwir Warson Achmad, Kamus Al-

munawwir Indonesia Arab Terlengkap, 

Jakarta: Pustaka Progresif 2014. 

 Modul Bahasa Arab 8 Semester Ganjil.   

 

Lampiran – lampiran 

A. Lampiran 1 (Materi Pembelajaran) 

 احلوار

على األبواب اإلمتحان  

 



 
 

 
 

 ورمحة هللا وبركاته : السالم عليكم عمر

 م السالم ورمحة هللا وبركاته: وعليك عزيزي

 أهال وسهال 

 : أهال بك، عمر

 : كيف حالك؟ عزيزي

: احلمد هلل رب العاملني على الصحة والعافية )نقل من  عمر
 ( 9سورة الفاحتة، اآلية:

وما خطبك اي عزيزي؟ ) اقتباس من سورة طه، اآلية: 
12) 

 : إِن شعرت أبمل شديد يف بطن  عزيزي

ب إنه عارف عن حالة املرضى ) اقتباس : إذهب إَل طبي عمر
 (24من سورة طه، اآلية: 

 : نعم، سوف أذهب إليه إبذن هللا عزيزي



 
 

 
 

: ربنا يشفيك، وإذا مرضت فهو يشفني )نقل من سورة  عمر
 (80الشعرآء، اآلية: 

 طهور إن شآء هللا، مىت تستيقظك من النوم ؟

 : أستيقظ يف الساعة الرابعة والنصف عزيزي

يت الذي يستيقظ يف الصباح )اقتباس من سورة : أر  عمر 
 (9املاعون، اآلية:

 : يستيقظين والدي عزيزي

: اي أيها الصديق، هل أاتك حديث عن اإلمتحان ؟ )  عمر
 (9اقتباس من سورة الغاشية، اآلية:

 : ال ما مسعت هبا عزيزي

 : أن اإلمتحان النهائي على األبواب عمر

 : هل أعددَت لإلمتحان ؟ عزيزي

 : نعم، أعددُت ليال وهنارا عمر



 
 

 
 

 : أتريد أن تكون َّنجحا أو فاشال ؟ عزيزي

 : طبعا َّنجحا. عمر

: فأما من جاهد يف القرآءة فال تفشل، وأما من كاسل  عزيزي
 (1-90فنجح ) اقتباس من  سورة الضحى اآلية: 

 : سهل هللا لك العمل عمر 

 : وإايك عزيزي

 : إَل اللقاء عمر

 مة: مع السال عزيزي

 
B. Lampiran 2 (Penilaian) 

1.Rubrik Penilaian Sikap  

Petunjuk: 

Berilah tanda cek (v) pada kolom skor sesuai sikap percaya 

diri yang ditampilkan oleh peserta didik, dengan kriteria 

sebagai berikut: 



 
 

 
 

4 = selalu, apabila selalu melakukan sesuai pernyataan 

3 = sering, apabila sering melakukan sesuai pernyataan dan 

kadang-kadang tidak melakukan 

2 = kadang-kadang, apabila kadang-kadang melakukan dan 

sering tidak melakukan 

1 =  tidak pernah, apabila tidak pernah melakukan 

No 
Nama 

Siswa 

Aspek yang diamati Jumlah 

skor  1 2 3 4 5 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

 

 Aspek yang dinilai 



 
 

 
 

1. Keaktifan 

2. Kerjasama 

3. Keberanian 

4. Keterbukaan terhadap pendapat orang lain 

5. Sikap tanggung jawab. 

 

Petunjuk penskoran :  

Skor menggunakan sklala 1 sampai 4 

Perhitungan skor akhir menggunakan rumus: : 

Skor penilaian : 

 

 Jumlah nilai =  
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 x 100 = . . . . . 

 

Keterangan Nilai : 

Sangat baik : apabila memperoleh skor : 3,33 < skor ≤ 4,00 

Baik  : apabila memperoleh skor : 2.33 < skor ≤ 3,33 

Cukup  : apabila memperoleh skor : 1,33 < skor ≤ 2,33 

Kurang : apabila memperoleh skor : skor ≤ 1,33 



 
 

 
 

   

2. Rubrik Penilaian Hiwar 

N

o

. 

Nama 

Peserta 

Didik 

Aspek Yang Dinilai 

Jum

lah 

Sko

r 

Spont

anitas 

Mak

hraj 

Kelancar

an 

Kefashi

han 

Intona

si 

Kebe

naran 

 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

 

Aspek yang dinilai: 

a. Spontanitas 

1. Jika peserta didik mnegucapkan  dengan spontanitas = 4 

2. Jika peserta didik mnegucapkan  cukup spontanitas  = 3 

3. Jika peserta didik mnegucapkan  kurang spontanitas = 2 



 
 

 
 

4. Jika peserta didik mnegucapkan  tidak spontanitas    = 1 

5.  

b. Ketepatan Makhraj  

1. Makhraj pelafalan uangkapan sudah sesuai dan tepat   = 4 

2. Jika peserta didik cukup tepat dalam melafalkan makhraj 

mufradat           = 3 

3. Jika peserta didik kurang tepat dalam melafalkan makhraj 

mufradat            = 2 

4.  Jika peserta didik tidak tepat dalam melafalkan makhraj 

mufradat          = 1 

 

c. Kelancaran  

1. Jika peserta didik melafalkan kalimat dengan lancar  = 4 

2. Jika peserta didik  melafalkan kalimat cukup lancar  = 3 

3. Jika peserta didik melafalkan kalimat kurang lancar  = 2 

4. Jika peserta didik melafalkan kalimat tidak lancar      = 1 

 

d. Kefashihan 

1. Jika peserta didik melafalkan mufradat sudah fashih   = 4 

2. Jika peserta didik  melafalkan mufradat cukup fashih = 3 

3. Jika peserta didik melafalkan mufradat kurang fashih = 2 

4. Jika peserta didik melafalkan mufradat tidak fashih    = 1 

 

e. Intonasi 



 
 

 
 

1. Jika peserta didik melafalkan kalimat dengan intonasi yang 

baik             = 4 

2. Jika peserta didik  melafalkan kalimat dengan intonasi 

cukup baik            = 3 

3. Jika peserta didik melafalkan kalimat dengan intonasi 

kurang baik               = 2 

4. Jika peserta didik melafalkan kalimat dengan intonasi 

tidak baik          = 1 

 

f. Kebenaran  

1. Jika peserta didik dapat melafakan teks hiwar dengan 

benar                    = 4 

2. Jika peserta didik melafakan teks hiwar cukup benar 

        = 3 

3. Jika peserta didik melafakan teks hiwar kurang benar 

        = 2 

4. Jika peserta didik melafakan teks hiwar kurang benar 

        = 1 

 

B. Lampiran 3 ( Lembar Kerja Siswa ) 

 ! ةِ يَ تِ اآْل  ةِ لَ ئِ سْ اأْلَ  نِ عَ  بْ جِ أَ  ار مُثا وَ احلِْ  رِ جْ ا



 
 

 
 

 َهْل ُعَمر َمرِْيٌض؟ .9
 ؟ َمِن الاِذْي يـَْعِرفا َحاَلُة اْلَمْرَضى .2
َقَظ َعزِْيزِي ِمَن النـاْومِ  يف َأيِّ َساَعةٍ  .3  ؟ اْستَـيـْ
 ؟ ْمِتَحاُن َعَلى اأْلَبـَْوابِ ِمْن أَْيَن َعَرَف ُعَمر َأنا  اإْل  .4
ْمِتَحانِ  .2  ؟ َما َعَمٌل لَِيُكْوَن ََّنِجحاا يف اإْلِ

 ةحَ يْ حِ الصا  ةُ ابَ جَ إِ 

 اَل، ُهَو اَل َمرِْيض .9
 الطاِبْيُب  .2
  يف السااَعِة الرااِبَعِة َوالنِّْصف .3
 من َصِدْيِقِه، امْسُُه َعزِْيزِيْ  .4
 َجاَهَد يف اْلِقرَاَءةِ  .2

 

 



 
 

 
 

  (Pre-Test)لياالختبار القب

Nama siswa(i)  : 

Kelas   : 

Hari/tanggal  : 

PERHATIAN  : a. Jawablah pertanyaan pada lembaran soal 

di bawah ini 

b. Jangan lupa menuliskan identitas (Nama, 

Kelas, dan  Hari/Tanggal) 

     c. Gunakan waktu dengan baik dan jangan 

berlaku curang 

 

 ِجْب ع ْن اأْل ْسِئل ة ْاآلتِي ة !ا   .أ
  َكْيَف َحاُلك ؟ .9
 َمىَت َتْستَـْيِقُظ ِمَن النـاْوم ؟ .2
 َهْل َتْذَهُب ِإََل اْلَمْدَرَسة ؟ .3
 َهْل رَأَْيَت َمْن َيْدُخُل اْلَفْصل ؟ .4
 ِمْن أَْيَن َوَجْدَت َهَذا اْلَقَلم ؟ .2



 
 

 
 

 

 
تِي   .ب ِة اْلُمن اِسب ِة اآل  ِلم  ء اْلِفر اُغ ابْلك   ! ةاْمال 

 َساَعة    احْلَْمُد هلل ... َوَعاِفَية .9

 تـَْفَعلُ    ... ِمَن النـاْوِم َصَباحاا ُمَبكِّراا .2
 خِبَرْيِ    ُزْرُتَك أَْمِس يف ...، َوملَْ َأِجْدك .3
 مَجَاَعةا    َهْل َدَرْسَت ... يف اْلَمْعَهِد ؟ .4
راا .2  الُفطُْورَ     ... ِإََل املْدَرَسِة ٌمَتَأخِّ
 َأْستَـْيِقظُ     اْلَفْصِل ؟ َماَذا ... يف  .2
 بـَْيتِ     تـََناَوْلُت ... يف الصاَباحِ  .2
 ُمَساِفر   َكْم ... َتْدُرُس يف اْليَـْوِم ؟ .8
اللَُّغَة    تَحُْن ُنَصلِّي ىِف اْلَمْسِجِد... .1

 اْلَعَربِياةَ 
 أَْذَهبُ    أُرِْيُد ... ِإََل َمِديـَْنِة اْلُمنَـوارَة .90

       
99.  



 
 

 
 

  (Post-Test)عدياالختبار الب

Nama siswa(i)  : 

Kelas   : 

Hari/tanggal  : 

PERHATIAN  : a. Jawablah pertanyaan pada lembaran soal 

di bawah ini 

     b. Jangan lupa menuliskan identitas (Nama, 

Kelas, dan  Hari/Tanggal) 

     c. Gunakan waktu dengan baik dan jangan 

berlaku curang 

 

 اِجْب ع ِن اأْل ْسِئل ِة اآْلتِي ِة ! .أ
      َما َخطَُبَك اَي َعزِْيزِي ؟ .9
 َما أَْدرَاَك َما ُهَو اْلُقْرآن ؟ .2
ْمِتَحان ؟ .3  َهْل َأاَتَك َحِدْيُث اإْلِ
 أَرَأَْيَت الاِذْي َيْدُخُل اْلَفْصل ؟ .4
 ِمْن أَْيَن َلَك َهَذا اْلِكَتاب ؟ .2



 
 

 
 

 
 ِج !اْكِمْل ك م ا يف النَُّمْوذ   .ب
رِ  .9 ل ُة اْلق د  ل ُة اْلق د رِ = َما أَْدرَاَك َما   ل ي ْ  ل ي ْ

 = ...   اجْلُْمَعة
 = ...  يـَْوُم اْلِعْيد

 ؟ اْلق ل م= ِمْن أَْيَن َلَك َهَذا    اْلق ل م .2
 = ...   اْلِكَتاب

 = ...    اخْلُْبز
 ؟ اْلغ اِشي ة= َهْل َأاَتَك َحِدْيُث    اْلغ اِشي ة .3

 ... =  اإِلْمِتَحان
 = ...   اْلُعْطَلة

ْيِقُظ ُمت أ ِخًرا/أ ْنت   .4 ْيِقُظ ُمت  الاِذْي  ت  = أَرَأَيْــ  ي ْست    أ ِخًراي ْست  
 ؟

ِِحلَْقّ   = ... أَْنِت/ُيَكذُِّب 
 = ... أَنـُُتْم/يـَنـَْهى َعِن الصااَلةِ 



 
 

 
 

 ِننْيِ ض  بِــ اْلغ ْيبِ = َوَما ُهَو َعَلى   ض ِننْي /اْلغ ْيب .2
 = ...  اْلَمال/خبَِْيل
 = ...  اْلِعْلم/َقِدْير

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

LEMBAR OBSERVASI GURU 

 

Berilah tanda (√) pada kolom penilaian yang disediakan sesuai 

dengan pendapat Bapak/Ibu secara objektif. 

1 : berarti “Tidak Baik”     3 : berarti “Baik” 

 2 : berarti “Kurang Baik”   4 : 

berarti “Sangat Baik” 

No Aspek yang diamati 
Nilai 

1 2 3 4 

1  Kemampuan mengolola kelas agar 

siswa(i) siap untuk belajar. 

    

2  Kemampuan dalam menyampaikan 

cakupan materi pelajaran, tujuan 

pembelajaran, uraian kegiatan di 

kelas serta memotivasi siswa 

dalam pembelajaran. 

    

3  Kemampuan dalam penggunaan  

uslub Al Quran  dalam  

pembelajaran hiwar bahasa Arab. 

    

4  Kemampuan guru dalam 

melakukan tanya jawab  dengan 

    



 
 

 
 

siswa tentang materi yang akan 

dipelajari. 

5  Kemampuan mengaitkan materi 

pelajaran dengan pengetahuan 

dan pengalaman dalam kehidupan 

sehari-hari siswa. 

    

6  Kemampuan guru menggunakan 

uslub Al Quran dalam hiwar dan 

menjelaskan materi pelajaran pada 

siswa(i) di kelas. 

    

7  Kemampuan membimbing siswa 

menguasai mufradat dan 

menyebutkan mufradat yang 

berhubungan dengan materi 

 dengan menggunakan uslub اإلمتحان

Al Quran 

    

8 Kemampuan guru dalam melakukan 

tanya jawab dengan siswa tentang 

materi yang didiskusikan. 

    

9  Kemampuan guru dalam 

menanggapi semua pertanyaan 

siswa(i) dan megarahkan 

    



 
 

 
 

pertanyaan tersebut kepada siswa 

lainnya. 

10  Kemampuan mengaplikasikan 

metode, strategi dan teknik 

pembelajaran bahasa Arab. 

    

11  Kemampuan dalam pengelolaan 

waktu dan situasi. 

    

12  Kesesuaian proses pembelajaran 

dengan desain RPP. 

    

13  Kemampuan mengarahkan siswa 

untuk membuat kesimpulan materi 

yang telah dipelajari. 

    

14  Kemampuan guru dalam 

melakukan refleksi dan dalam 

pemberian tugas jika perlu 

    

15 Kemampuan guru dalam 

mengaktifkan siswa dalam 

kelompok 

    

16 Kemampuan guru dalam 

mengaktifkan siswa antar 

kelompok 

    



 
 

 
 

17 Kemampuan melakukan evaluasi 

siswa dalam bidang kognitif, 

afektif, dan psikomotor. 

    

Jumlah     

 

Komentar dan Saran Pengamat : 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

     Banda Aceh,  

   2017           

     

 Pengamat/Observer 

 

 

     

 (…………………………..) 

 

 

 



 
 

 
 

LEMBAR OBSERVASI SISWA 

 

Berilah tanda (√) pada kolom penilaian yang disediakan sesuai 

dengan pendapat Bapak/Ibu secara objektif. 

1 : berarti “Tidak Baik”    3 : berarti “Baik” 

 2 : berarti “Kurang Baik”   4 : 

berarti “Sangat Baik” 

No Aspek yang diamati 
Nilai 

1 2 3 4 

1  Kemampuan mengucapkan  

materi pembelajaran hiwar 

berkaitan dengan : اإلمتحان yang 

ditampilkan oleh guru. 

    

2  Kemampuan siswa(i) 

memperhatikan pelajaran dengan 

uslub Al Quran dalam hiwar yang 

tampilkan oleh guru. 

    

3  Kemampuan siswa(i) mendengar 

penjelasan guru dengan penuh 

perhatian. 

    



 
 

 
 

4  Kemampuan siswa(i) dalam 

menanyakan hal-hal yang yang 

belum dipahami yang berkaitan 

dengan materi pembelajaran. 

    

5  Kemampuan siswa(i) dalam 

mengucapkan kata, dan kalimat 

tentang materi : اإلمتحان dengan 

menggunakan uslub Al quran yang 

ditampilkan oleh guru. 

    

6  Kemampuan siswa(i) menjelaskan 

gagasan yang dipahami materi 

hiwar yang ditampilkan oleh guru. 

    

7  Kemampuan siswa(i) memberikan 

tanggapan terhadap apa yang 

disampaikan guru berkaitan 

dengan materi pembelajaran. 

    

8  Kemampuan siswa(i) berdiskusi 

dengan kolompok seputar materi 

yang diberikan 

    

9  Kemampuan siswa(i) memahami 

materi yang ditampilkan oleh 

guru. 

    



 
 

 
 

10  Kreativitas siswa(i) dalam 

mengikuti kegiatan pembelajaran 

bahasa Arab. 

    

11  Kemampuan siswa dalam mencari  

dan menggunakan ayat Alquran 

yang dapat digunakan di hiwar. 

    

12  Kemampuan siswa(i) memberi 

makna pada kalimat-kaimat yang 

ditampilkan oleh guru. 

    

13  Kemampuan siswa(i) dalam 

membuat kalimat baru dengan 

mengutip,mengambil ayat 

Alquran pada percakapan. 

    

14 

 

Kemampuan dalam 

menyimpulkan materi ajar yang 

ditampilkan oleh guru di akhir 

pembelajaran. 

    

Jumlah     

 

Komentar dan Saran Pengamat : 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 



 
 

 
 

……………………………………………………………………………… 

      Banda Aceh,  

   2017           

     

 Pengamat/Observer 

 

 

     

 (…………………………..) 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 الصور الفوتوغرافية

     اإلختبار القبل

            

                                   

 



 
 

 
 

 عملية تعليم وتعلم

 

 

 

 



 
 

 
 

 اإلختبار البعدي
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