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الدرجات األكادميية يف جامعات ما، وليس فيها التأليفات واألراء 

اليت أعّدها االخرون إال وفقا مببادئ وإعداد البحوث العلمية 

والباحثة مستعدة لقبول العقوبات . املذكورة يف مراجعها العلمية
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
 
  

َنا لَنَـْهِديـَنـُهْم ُسبـَُلَنا َوِإن اهللاَ َلَمَع ج َواللِذْيَن َجاَهُدْوا ِفيـْ
 .الُمْحِسِنْينَ 

 ﴾٦٩: ﴿العنكبوت 
 

َوِإَلى رَبَك  ۞فـََرْغَت فَاْنَصبْ فَِإَذا ۞ِإن َمَع الُعْسِر ُيْسًرا 
  ۞فَاْرَغبْ 
  ﴾ ٨-٦: ﴿ اإلنشراح 
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  إهداء
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ربياين صغريا حفظهما اهللا وأبقامها يف سالمة الدين 

 والدنيا واألخرة 

، اإلسالمية احلكومية الرانريياجلامعة في ذتيوإىل أسات - ٢

 .بالكثري تقديرا وإجالاللديهم الذين 

إىل مجيع أصدقائي يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية و  - ٣

أقول شكرا جزيال  ٢٠١٤ PBA ١ Unit، خاصة الرانريي

على مساعدتكم يل يف إجناز هذا البحث العلمى، 

 .جزاكم اهللا خري اجلزاء
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  تقديرالو  الشكر
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

القرآن عربيا وهدى للناس وبينات احلمد هللا الذي أنزل   

والصالة والسالم على رسولنا الكرمي حممد . من اهلدى والفرقان

  .صلى اهللا عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أمجعني

فقد انتهت الباحثة بإذن اهللا من كتابة هذه الرسالة حتت 

 Community Languageاستخدام طريقة " املوضوع 

Learning)تمع تعلم اللعة من خاللعلى  لبةلرتقية قدرة الط) ا

الىت قدمتها ")Al-Fikriyah)MASدراسة جتريبية بـ(مهارة الكالم 

إمتاما لبعض الشروط والواجبات املقررة للحصول على شهادة 

)S.Pd ( يف كلية الرتبية وتأهيل املعلمني جبامعة الرانريي احلكومية

  .اإلسالمية بندا أتشيه

شكر العميق بالدم الباحثة تتقويف هذه الفرصة السعيدة 

 فضيلةو املاجستري  خباري مسلمالدكتور مها للمشرفني الكرميني 

أوقاما لإلشراف على هذه قد أنفقا حيث إما . املاجستري

عسى أن يباركهما اهللا وجيزمها خريا الرسالة من أوهلا إىل ايتها، 

  .اجلزاء



 ح 

كلية الرتبية وعميد  الشكر ملدير اجلامعة بقدم الباحثة توت

ومجيع األساتذ ورئيس قسم تعليم اللغة العربية وتأهيل املعلمني 

  .ها إرشادا صحيحاالذين علموها العلوم املفيدة وأرشدو 

جلميع موظفي مكتبة جامعة  بالشكر اجلزيلقدم تتكما 

 ليم اللغة العربية الذي قد ساعدوها على إعدادالرانري وقسم تع

  .الكتب الىت تتعلق بتأليف هذه الرسالة

وتقول قول الشكر العاىل لوالديها اللذين قد ربياها تربية 

التعلم يف  حسنة وهذباها ذيبا نافعا منذ صغارها إىل أن جنحت 

وأخريا، .كلية الرتبية وتأهيل املعلمني ختصص تعليم اللغة العربية

جو من القارئني نقدا جيعل هذا العمل مثرة نافعة وتر أن تدعو اهللا 

بنائيا لتكميل هذه الرسالة ألن اإلنسان ال خيلو من اخلطاء 

وحسبنا .والنسيان وعسى أن تكون نافعة للباحثة وللقارئني مجيعا

اهللا ونعم الوكيل وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم، واحلمد 

  .هللا رب العاملني

  ٢٠١٨ يوليو ٤دار السالم، 

  

  الباحثة  
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  مستخلص البحث
 Community Language Learningطريقةاستخدام :   عنوان البحث

-Mas Alبـدراسة جتريبية (على مهارة الكالم لبةلرتقية قدرة الط

Fikriyah Blang Bawang(  
  نوفيا رزاتول:   االسم الكامل

 ١٤٠٢٠٢٠٠٣:     رقم القيد

 Mas Al-Fikriyah Blang Bawangألول يف الصف ا ةالباحث تكما الحظ

معون تأماالطلبة يس. طريقة السمعية والشفهية يف تدريس الكالم املدرس يستخدم

فيكون الطلبة سائمني يف إجراء , دّرس يف أثناء الدراسةاملجيدا ممّا قال  طقونوين

ظاهرة عند تغيري يف التظهر هذه  .تدريسال املعلم  يف عملية هاالطريقة اليت يستعمل

على مهارة ستجابة على املعلم وضعف قدرم اإلطلبة قلة الاألداءالتعلمية من 

 Non“فهو منهج جترييب، ويسمى بـ وأما منهج البحث هلذه الرسالة. الكالم

Equivalent Control Group Design  . دفة يف كتابة هذه الرسالة الباحثو :

يف  اللغة من خالل اتمع طريقةتعلمباستخدام  الطلبةالتعرف على استجابة من 

التعرف على نتيجة الدراسي عند الطلبة يف الكالم  بعد و عملية التعليم والتعلم 

استجابة الطالبات يف تعليم وأّما .  CLLطريقةلتعليم والتعلم باستخدام عملية ا

حيث حصلت الباحثة . ممتازة اللغة من خالل اتمع تعلممهارة الكالم بطريقة 

تدل على أا وقعت ما بني  ٪ ٨٧،٥=  Pعلى نتيجة مالحظة أنشطة الطالبات   

اللغة من خالل  تعلماستخدام الطريقة إن بتقدير ممتاز،  ٪ ١٠٠ – ٨١حد 

والدليل على هذا أن نتيجة  .قدرة الطلبة علىمهارة الكالميكون فعاال لرتقية  اتمع

 >٦،١٣< ٢،٠٢أو ) ttable(أكرب من النتيجة ت اجلدول ) ttest(ت احلساب 

٢،٧١.(  
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ABSTRAK 
 

Judul Penelitian  : Penggunan Metode Community Language 
Learning  untuk meningkatkan kemampuan 
siswa terhadap keterampilan berbicara 
(Metode penelitian eksperimen di MAS Al-
Fikriyah Blang Bawang Padang Tiji) 

Nama Lengkap  : Novia Rizzatul  
NIM   : ١٤٠٢٠٢٠٠٣ 
 
Sebagaimana pada observasi peneliti di kelas IX di MAS Al-Fikriyah 
Blang Bawang guru menggunakan metode Audio Visual pada 
pembelajaran keterampilan berbicara. Adapun siswa mendengar dan 
melihat dengan baik apa yang dijelaskan oleh guru selama proses belajar 
mengajar, siswa pun menjadi bosan dan mengantuk dalam proses 
penerapan metode yang digunakan guru pada proses pembelajaran. 
Fenomena terlihat dari hasil pembelajaran  siswa kurang perhatian, 
lemahnya kemampuan siswa dalam  ketempilan berbicara. Dan  metode 
penelitian yang digunakan untuk skripsi ini adalah metode kuasi, yaitu 
Non Equivalent Control Group Design. Tujuan peneliti dari penelitian 
ini adalah untuk mengetahui hasil pembelajaran ketrampilan berbicara 
setelah pembelajaran menggunakan Metode (CLL) Belajar Bahasa 
Berkelompok di MAS Al-Fikriyah Blang Bawang kelas IX. Dan adapun 
hasilnya peneliti mendapatkan sebagian hasil, diantaranya: dan adapun 
respon siswa dalam pembelajaran maharah kalam dengan Metode 
Belajar Bahasa Berkelompok sangat bagus. Adapun tingkat keberhasilan 
hasil observasi murid perempuan P= ٨٦،٥ %, dan tingkat keberhasilan 
guru mencapai P= ٩٠،٦ %. Penggunaan metode ini sangat efektif untuk 
meningkatkan kemampuan siswa dalam pembelajaran kalam. Dan hasil t 
hitung = ٦،١٣ lebih besar dari t tabel, (٢،٧١ < ٦٫١٣ > ٢،٠٢). 
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ABSTRACT 
 
 

Title of Research : Community Language Learning Method  and 
their use to improve speaking skill  (experimental 
research methods at MAS Al-Fikriyah Blang    
Bawang Padang Tiji) 

Name  : Novia Rizzatul 
NIM`  : ١٤٠٢٠٢٠٠٣ 
 
As the observations of researcher in class IX in MAS Al-Fikriyah, 
teachers use Audio Visual method on teaching speaking skill. The 
students heard and saw clearly what is explained by the teachers, the 
students became bored and sleepy in the process of applying the 
methods used by the teachers in the teaching process. The result of this 
phenomenon of the students, such as, the students were less attentive 
and unresponsive to teachers and week ability of students in wearing 
questions when asked by the teachers during the learning process. The 
research method of this thesis is experimental research. 
Researcherconducted this study in ٢ groups called " Non Equivalent 
Control Group Design "The purpose of this research is to know the 
learning result in the using of Community Language Learning Method  
it self when teaching to Class IX.The result from this research showed 
that using Community Language Learning Method could improve the 
ability of students’s speaking skill. The actual students observation 
result from the third meeting is very good value P= ٨٧،٥. the using 
Community Language Learning Method could improve speaking skill 
students. The result showed that  (T-test) was bigger than  (T-table) 
,(٢،٧١ <٦،١٣> ٢،٠٢.) 
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  الفصل األول

  ساسيات البحثأ

  

البحث ةمشكل -أ  

 ملية الىت هلا أمهية كربى،اللغة العربية إحدى اللغات العا

لغة القران الكرمي، لغة احلديث : وترجع اللغة العربية منها

اللغة العربية مادة من املواد و  ١.صالة وغري ذلكالالشريف، لغة 

سالمية احلكومية املدارس اإلة الىت يتعلمها الطالب يف يالدراس

سبة ويعلمها املدرسون هلم باستخدام الطرق التعليمية املنا. أهليةو 

عاب ياالختبار ملعرفة مستوى استيف تدريسها ويقوم بالتقومي و 

أربع مهارات  من  وقد عرفنا أن اللغة العربية تتكون. الطلبة عليها

م من أما الكال .الكتابةأساسية وهي االستماع والكالم والقراءة و 

عملية تعبري الناس عن أغراضهم التصال بعضهم عن بعض يف 

والناس يستخدمون الكالم أكثر من الكتابة يف . شؤون حيام

                                                           

املكتبة العربية : الرياض( ، اساليب تدريس اللغة العربية،حممد علي اخلويل       ١

  .٢٠-١٩. ، ص)م ١٩٨٢السعودية، 



٢ 

 

و إن تعليم مهارة الكالم يهدف إىل يكون الطالب  ٢.حيام

قادرين على تكلم اللغة العربية بعبارة صحيحة وسليمة من 

اللغة األجنبية، ولذلك أن وتظهر أمهية تعليم الكالم يف . األخطاء

  . ينبغي الطالب يف املدارس أن يتعلموا اللغة األجنبية

يتعلم فيها  ذيال عاهدإحدى املمعهد الفكرية  كان

وعلوم متنوعة وهي العامة أو  املواد الكثرية والطالبات الطالب

وينبغي على الطالب  ،يةإحدها اللغة العرب. دينية واللغة األجنبية

وكان تعليم الكالم فيه  .باللغة العربية فيها ايتكلمو  أنوالطالبات 

ولكنهم مل يقدروا . مضغوط الطلبة على حفظ املفردات الكثرية

  . على الكالم باللغة العربية عند ممارستهم هلا كالما صحيحا

م بعض املشكالت يف تعل لبة يوجهونالطكان الواقع   منو  

خوف  أيغة العربية، عند التكلم بالل اخلوف عىن مهارة الكالم ي

  عربيةباللغة ال التكلم كسالنأيضا أم  و هناك  من األخطاء

وألن املمارسة ، ندونيسية واألماإلب ونيتكلم مألن معظمه، كثريا

 ،قليال جدارغبة يف العربية  طلبة الذين هلموكان ال. بالعربية قليال

                                                           

 ١٩٩١دار املشرق : قاهرة( دروس الفنون اللغة العربية،علي أمحد مذكور،       ٢

  .١٠٨.،ص)م
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الطلبة وعدم الدوافع عند ا .دونيسيةباللغة اإلن فضلوني حىت

وكانت الطلبة يف معهد  ٣.وقدرم ضعيف يف مهارة الكالم

الفكرية هم أكثر تركيزا على علم النحو من خالل دراسة الكتب 

  .من املمارسة اللغة العربية

الطريقة ل هذه املشكالت كانت الباحثة تريد أن تطبق وحل

 ذهو . تعلم اللغة من خالل اتمع وهي طريقة املناسبة  اجلديدة

تستطيع املعلمة أن تشجع الطلبة ليعربوا كالمهم أمام  ةالطريق

لرتقية  األول يف الفصلذه الطريقة ستجري الباحثة ه. الفصل

 .Mas Al-Fikriyah  ـيف مهارة الكالم ب لطلبةقدرة ا

    

    أسئلة البحث -ب

 :  وأما أسئلة البحث كتابة هذه الرسالة هي

م اللغة من تعلإجراء طريقة على  لبةاستجابة الط كيف  - ١

يف  )Community Language Learning(   خالل اتمع

  MAS AL-Fikriyah Blang بـ تعليم مهارة الكالم

Bawang ؟  

                                                           

    .ستاذة أرسانااملقابلة مع أ         ٣
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تعمال هذه بإسيف مهارة الكالم  طلبةقدرة الترقي هل  - ٢

  ؟   MAS AL- Fikriyah Blang  Bawang   بـ الطريقة

 

 أهداف البحث -ج

  .على هذه الطريقة لبةالطكيف استجابة   التعرف على  - ١

يف مهارة الكالم بإستعمال  لبةترقية قدرة الط التعرف على - ٢

  .هذه الطريقة

 

  أهمية البحث -د

فرحا يف  معلى مهارة الكالم وجيعله لبةلرتقية قدرة الط - ١

   .تكلم اللغة العربية

 

  افتراضات البحث وفروضه -ه

على  لبةيف هذا البحث، لتنمية قدرة الطاإلفرتاضات 

تعلم  اللغة العربية وقدرة على مهارة الكالم إذا كان باستخدام

  .اللغة من خالل اتمع
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وأما الفرض الذي افرتاضته الباحثة يف هذا البحث 

  :يلي فهي كما

تعلم اللغة   استخدام طريقة إن: الفرض الصفري -

ؤثر يف ترقية مهارة الكالم تمل   من خالل اتمع

 .لبةطلل

تعلم اللغة من  م طريقةإن استخدا: الفرض البديلي -

 .طلبةلؤثر يف ترقية مهارة الكالم لتخالل اتمع 

  

  حدود البحث - و

   "  : تبحث الباحثة عن املوضوع: املوضوعي احلد - ١

لرتقية قدرة   تعلم اللغة من خالل اتمع طريقة استخدام

  .الطلبة على مهارة الكالم

  MAS AL-Fikriyah Blang   ـبالباحثة تبحث : املكاين داحل - ٢

Bawangوليف الفصل األ.  

الباحثة تبحث هذ البحث يف السنة : الزماين احلد - ٣

٢٠١٧/٢٠١٨.  
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  طريقة كتابة البحث -ط

وأما تاليف والكتابة ذه خطة البحث فتعتمد الباحثة 

درجة املرحلة اجلامعة (على دليل إعداد وكتابة الرسالة عملية 

لغة العربية بكلية الرتبية وتأهيل املعلمني قسم تعليم ال) األوىل

 .جبامعة الرانري األسالمية احلكومية

 

  مصطلحات البحث -ز

قبل أن تبحث هذه الرسالة، تبني الباحثة بعض معاىن 

 : املصطالحات ملعرفة املعاىن الواضحة، هي

   تعلم اللغة من خالل اتمع طريقة استخدام - ١

 - يستخدم -استخدم" استخدام لغة مصدر من

   ٤.معناه اختذ خادما" استخداما

الطريقة اليت سنتفحصها يف الفصل تنصح األساتذة بأن 

  Whole Persons . شخص ككل" يعتربوا طالم ك

                                                           

٤
  ٢٨٩. ص......المنجد الوسيط في العربية،  لويس عحيل        
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ذكاء طالم "يعين أن ال يأخذ األساتيذ " الشخص ككل"تعلم  

بل أن يكون لدى األساتيذ لتفهم كل من , بعني االعتبار فقط

  .الطالب

تأخذ مبادئها من  تعلم اللغة من خالل اتمع يقة إن طر 

هذه  ٥.تشارلز إي كورن .منهج التعلم بالتشاور املطور من قبل 

الطريقة هي طريقة تفضل حرية الطلبة للتعبري عما يريدون ا 

يقة تركز على التوجيهات فإن هذه الطر . باللغة األجنبية

انت وظيفة املعلم اإلرشادات من الطريقة التقليدية، وكذالك كو 

خرب االستشارية من  . هي تدريب الطلبة على التعاون يف الفرقة

لعام كوران، خلص أن تقنيات املشورة ميكن تطبيقها على التعلم ا

تعليم اللغة على وجه اخلصوص و ) وهذا هو الدرس اإلرشاد( 

 ٦).تعلم اللغة من خالل اتمع(

 

  

                                                           

       ٥Taufiqurrahman Huri, http://www.languagethamarat.com-
/٢٠١٦/٠٢/community-language-learning-cll.html(diakses Senin, 
١٨/٩/٢٠١٧ pada pukul ٠٠ :١٧ WIB) 
        ٦ Jack C. Richards and Theodore S. Rodgers, ١٩٨٦, Approaches 
and methods in Language Teaching, America: Cambridge University 
Press. Hal. ١١٧. 
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  لبةقدرة الط - ٥

قدرا وقدرة على  -يقدر - قدر فكلمة قدرة لغة مصدر من

يئ والتمكن من فعله شرته على الفعال، مبعىن قد-يفعل- وزن فعل

  .تركهو 

القوة اليت متكن من اداء فعل مخس أو : ومعنها اصطالحا 

عقله، قدرة هي مهارة حاضرة تقابلها القابلية اليت تشري إىل ما 

ب املناسب املرد بقدرة هنا ميكن أن يفعله الفرد إذا نال التدري

  .على مهارة الكالمة ة الطلبعاستطا

هو الذي يطلب العلم , من طالبمجع   ،لبةفكلمة الط

  ٧.ويطلب عرفا يف مرحليت التعليم الثانوية واالعالية

يف هذه الرسالة هي ارتفاع كفاءة  واملراد بقدرة الطلبة

مهارة على  لبة وترقية التحصيل الدراسي عندهم وجناحهمالط

لتعبري ما تعلم اللغة من خالل اتمع الكالم بعد استخدام طريقة 

  .يف نفوسهم

                                                           

: بريوت(، طبعة أوىل، المنجد الوسيط في العربية المعاصرة ،لويس عحيل٧       

  .٩٢٨.ص ،)م٢٠٠٣دار املشرق، 
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  مهارة الكالم - ٤

 -مهرا -ميهر - در من مهرلغة مص" املهارة" كلمة 

مهارة الشيئ وفيه حذق وهو : ، معناهامهارا ومهارةومهورا و 

واملهارة اصطالحا  ٨.ماهر، أي كان حاذقا عاملا به يف صناعته

بارة عن القدرة على القيام بعمل من األعمال بشكل يتم هي ع

   ٩.بالدقة والسهولة واالقتصاد فيما يبذله الفرد من جهد

تكليما  - يكلم -لغة مصدر من كلمكلمة الكالم و 

إن مهارة الكالم  ١٠.كالما، ويف أصل اللغة هو األصوات املفيدةو 

فقرات المل وبناء العبارة و هي سيطرة أو قدرة على تكوين اجل

 .وترتيبها على التكلم يف مجيع موافق اللغة

                                                           

، طبعة أوىل، رةالمنجد الوسيط في العربية المعاص ،عحيل لويس        ٨

  .٢٧٦.،ص)م٢٠٠٣دار املشرق، : بريوت(
دار مصر للطباعة، بدون (،سيكولوجية التعليممصطفى فهمى،         ٩

  .١١٨.،ص)السنة

  .١١٦. ص......المنجد الوسيط في العربية،  لويس عحيل        ١٠
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  الدراسة السابقة -ح

كلية الرتبية يف مكتبة  نظرت الباحثة يف مكتبة اجلامعة و 

  : تأهيل املعلمني الرساالت أو البحوث اليت تتعلق باملوضوعو 

  الدراسة األوىل - ١

أسلوب املمارسة واستخدامها يف تعليم مهارة  املنادي،

    .٢٠١٣) دار العلوم العصري سة إجرائية مبعهددرا(.الكالم

لن تصل  كانت عملية التعليم   يف هذه البحث، املشكلة

األساليب التعليمية الصحيحة  إىل النجاح بدون استخدام

وهذا املعهد ال يستعمل األسلوب املمارسة إال قليال، . والفعالة

  .               حىت يكون الطالب ضغفني يف احملادثة

أما النتائج يف هذه ، و دراسة إجرائيةيعين  منهج البحث أما

ى اجراء التعليم بأسلوب أن استجابة الطالب علالرسالة يعين 

استجابة إجيابية وقادرة على ترقية يف تعليم الكالم  املمارسة

بني الدراسة  جوانب االتفاقأماو  .للحصيل العلم عند الطالب

ية يعىن ها وشكلها متساو تصميم املنادي و يف هذه الرسالة يعين

واملقابلة  ،وات تقوم على املالحظةاألدو يف تعليم مهارة الكالم 
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هي يف مكان البحث، خيتلف  ناحية االختالفمن و  .الشخصية

  .و أسلبها مكان البحثبينهما يعين 

  الدراسة الثاين - ٢

البيئة اللغوية لرتقية مهارة الكالم عند الطالب أذكيا ،

يف هذه البحث  املشكلة. )٢٠١٥د العصر دراسة وصفية مبعه(

ثار البيئة اللغوية يف ترقية مهارة الكالم عند الطالب آملعرفة 

واملشكالت يف البيئة اللغوية مبعهد املنار العصري و عالج 

 منهج البحثأما . املشكالت لدي الطالب يف البيئة اللغوية  

ثار أإن  ، أما النتائج يف هذه الرسالة يعينوصفية دراسةيعين 

البيئة اللغوية يف ترقية مهارة الكالم عند الطالب مبعهد املنار 

ثارا إجيابيا حيث إن البيئة مل تتدور بدورها  إيكن العصري مل 

  . كامال

يف هذه الرسالة بني الدراسة أذكيا و  جوانب االتفاقأما و 

ية يعىن يف تعليم مهارة الكالم تصميمها وشكلها متساو يعين 

ناحية ومن  .ة ، واملقابلة الشخصيةم على املالحظاألدوات تقو و 

ا، ويف املتغري خيتلف بينهم هي يف مكان البحث االختالف

   .املستقلة
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  الدراسة الثالث - ٣

يف دراسة اللغة وتطبيقها   CLMطريقة ، سييت مسطورا

 املشكلة ). MTsN Model Gandrapura  ـدراسة جتريبية ب(العربية 

ناقصة الباحثة يف تلك املدرسة أشياء  رأتيف هذه البحث يعين 

مشكلة فيها يوجهها املدرس يف أداء و . يف تعليم اللغة العربية

الوسائل لتعليم والتعلم سواء كان من حيث املواد والطريقة و ا

   .دراسة جتريبيةيعين  منهج البحثأما  .التعليمية

تكون  CLMإن الطريقة أما النتائج يف هذه الرسالة يعين 

جوانب  أماو  .يف رفع قدرة الطلبة على سيطرة اللغة العربيةفعاال 

يف هذه الرسالة يعين وجد و  سييت مسطورابني الدراسة  االتفاق

 CLM.طريقة و تعلم اللغة من خالل اتمع العالقة بني الطريقة 

ن البحث ويف املتغري املستقل هي يف مكا ناحية االختالفمن و 

 .والتابع
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  لرسالةطريقة كتابة ا. ط

أما الطريقة كتاب هذه الرسالة فاعتمدت الباحثة على 

قسم تعليم اللغة العربية كلية ) البكالوريوس(رسالة دليل إعداد 

  ١١.الرتبية وتأهيل املعلمني جبامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية

 

                                                           

       
١١

 Panduan  Penulisan Proposal dan Skripsi Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan UIN Ar-Raniry, Banda Aceh. ٢٠١٦. 
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  الثاني فصلال

  اإلطار النظري

  
 CLL)( تعلم اللغة من خالل المجتمع  تعريف طريقة -أ

األستاذ تشارلز كوران يف  كانت هذه الطريقة اليت وضعتها
يقوم بتجربة بتطبيق مفهوم العالج النفسي أن وبدء  ١٩٧٦عام 

  .Loyolaعلى الطالب يف اجلامعة 
مفهوم العالج قها يف ور هذه الطريقة من فكرة اليت تطبظه

  .النفسي يف الدراسة اللغة
 knower" بـاملعلم و " Learner "بـلك يسمى الطالب لذو 

تدعو هذه الطريقة املعلم إىل اعتبار الطالب إنسانا متكلما،  ١".
ينظر إىل  والتليم املبين على هذا االعتبار أن املعلم جيب أال
فهم أيضا مشاعر طلبته وقدرام العقلية فقط، ولكنه جيب أن ي

العالقة بني ردود أفعاهلم الطبيعية، وردود أفعاهلم الغريزية، 
وقد استمدت هذه الطريقة مبادئها من . ورغبتهم يف التعلم

                                                           

       ١Fachrurrazi Aziz, , Pemb elajaran Bahasa Asing Metode 
Tradisional dan Kontemporer, (Jakarta Timur: Bania Publishing, ٢٠١٠), 
hal. ١٢١. 
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  ،اليت ابتكرها شارليز أ) أو النصح(مذهب التعلم االستشاري 
درس كوران برناجما لتعليم الكبار لعدة سنوات، ووصل . رانكو 

ما خيشون املواقف التعليمية اجلديدة، إىل حقيقة أن الكبار دائ
وخيشون أن يبدوا كاألطفال يف اتباع طرق التعلم احلديثة، ووجد 

، هي أن يتحول )املثلى للتعامل مع هذا اخلوف(أن الطريقة 
املعلم إىل مستشار لغوي، فاملرشد اللغوي ال ينبغي شخصا 
مدربا يف علم النفس، بل هو شخص متفهم حاذق ملوقف 

فاملعلم الذي يفهم هذا . وهو حياول تفهم اللغة اهلدف الطالب،
املوقف يستطيع أن يوصل للطالب رضاه عن أداءه، وذا الفهم 
يساعد املعلم الطالب على التغلب على اإلحساس السليب، 

  .مقدرته على التعلموحيوله إىل طاقة إجيابية تزيد 
ونرى للغات بأندوسيا، فالطالبة يعملون ارا ويأتون 
للدرس مساء ملدة ساعتينب مرتني يف األسبوع، وقد كان هذا 

  ٢.الدرس هو الدرس األول يف اللغة
  :هي تعلم اللغة من خالل اتمعوأهداف من طريقة     

                                                           
٢
: الرياض(، أساليب ومبادىء في تدريس اللغة الرسان فرميان ودايان،         

  .١٠٤.، ص)ه١٤١٨جامعة امللك سعود، 



١٦ 

يستطيع الطالب أن يسيطروا اللغة األجنبية كاالناطقني  •
 .األصلي

 .يستطيع الطالب أن ينموا شعورا التعاون •
 .الثقة بالنفسيستطيع الطالب أن يرقوا  •

املعلم الذي يستخدم هذه الطريقة يريد طالبه يستطيع أن 
و املعلم يريد أيضا أن الطالب . يستخدموا لغة األجنبية صرحية
 ٣.يتعلموا اللغة بالتعلم النشاطى

 
Proses belajar mengajar metode ini terdiri dari lima 

tahap, yakni sebagai berikut: 
 

١. Dalam fase ini, murid bergantung pada guru 
sepenuhnya, karena masih ada rasa takut pada si 
murid saat menggunakan bahasa asing. 

٢. Murid  mulai mempunyai keberanian berbicara 
karena beberapa kata dan prasa mulai tersimpan di 
otak. 

٣. Timbul rasa ketidaktergantungan murid dengan 
sedikit kesalahan yang dibuatnya dimana langsung 
diperbaiki oleh guru. 

٤. kebutuhan murid kepada guru hanya berupa idioms 
dan beberapa ekspresi serta tata bahasa yang pelik. 

                                                           

       
٣
 Diane Larsen- Freeman, Techniques And Principles In Language 

Teaching (New York: Oxford University Press, ١٩٨٦), hal. ٩٩. 
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٥. ketidaktergantungan murid secara total dan ia bebas 
berkomunikasi dalam bahasa asing. 

 

 إجراء عملية التعليم و تعلم في استعمال طريقة  مراحل-ب

 :تعلم اللغة من خالل المجتمع

  :م هذه الطريقة إىل مخس مراحلستنق 

يف الدراسة  يف هذه املرحلة يعتمد الطالب املعلم كامال )١
وف إلستخدام اللغة األجنبية، ألن الطالب يشعرون اخل

 .يقةلك جيب على املعلم ملعاجل هذه الطر ولذ
يف هذه املرحلة قد وجد الطالب الشجاعة يف الكالم  )٢

 .ألن بعض الكلمات والعبارات قد خزن يف ذهنهم
يف هذه الطريقة، ظهور اإلحساس عدم األعتماد، بقليل  )٣

  .من اخلطاء ألن تصحيحها معلم مباشرا
يف شكل فقط ، ملرحلة حتتاج الطالب إىل املعلميف هذه ا )٤

  .د الصعبالتعابري مع قواعالعبارات و 
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يف هذه املرحلة أن الطالب تستطيع يف التواصل بللغة  )٥
 ٤.األجنبية حرا

مراحل إجراء عملية التعليم و تعلم يف استعمال  هذا هو
ميكن تنفيذها يف جمموعات تعلم اللغة من خالل اتمع طريقة 

صغرية، ويعتقد بعض املعلمني الذين يستعملون هذا األسلوب أنه 
 .مارسة اللغة اهلدفيتيح فرصة أكرب مل

Types of learning and teaching activities 
As with most methods, CLL combines innovative learning 
task and activities with conventional ones. They include: 

١. Translation  
Learners from a small circle. A learner whispers  a 
message or meaning he or she wants to express, the 
teacher translates it into (and may interpert it in) the 
target language, and the learner repeats the teacher’s 
translation. 

٢. Group Work 
Learners may engage in various group task, such as 
small group discussion of a topic, preparing a 
conversation, preparing a summary of a topic for 
presentation to another group, preparing a story that 
will be presented to the teacher and the rest of the 
class. 

٣. Recording . 
Student record conversation in the target language. 

                                                           
       ٤Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode pengajarannya, 
(Yogyakarta: Pustaka belajar, ٢٠٠٤), hal ٢٧. 
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٤. Transcription 
Student transcribe utterances and conversation they 
have recorded for practice and analysis of linguistic 
forms. 

٥. Analysis 
Student analyze and study transcriptions of target 
language sentences in order to focus on particular 
lexical usage or on the application of 
particulargrammar rules. 

٦. Reflection and observation 
Learners reflect and report  on their experience of 
the class, as aclass or in groups. This usually consist 
of expressions of feeling- sense of one another, 
reactions to silence, convern for something to say. 

٧. Listening. 
 Students listen to a monologue by a teacher 
involving elements they might have elicited or 
overhead in class interactions. 

٨. Free converstation  
Students engage in free conversation with they 
teacher or with other learners. This might include 
discussion of what they learned as well as feelings 
they had about how they learned. 
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  : الخطوات في تطبيق هذه الطريقة كما يلي -ج

 الرتمجة )١
املتعلم يعرب ما يريد باللغة املعلم يصنع الدائرة الصغرية و  

املتعلم يكرر ترمجة ها املعلم إىل اللغة األجنبية و األم ويرتمج
 .املعلم

 تعليم يف الفرقة  )٢
: ك الطالب يف مجيع املهام اجلماعية مثلرت ميكن أن يش

ع يف جمموعات صغرية ، وإعداد احملادثة، مناقشة املوضو 
لموضوع لعرضه على جمموعة أخرى، وإعداد ملخص ل

إعداد القصة اليت سوف تقدم إىل املعلم وبقية املتعلم يف و 
  .الفصل

 التسجيل  )٣
  .حمادثة يف اللغة األجنبيةيسجلون الطالب 

 والنسخ )٤
ملمارسة  وااحملادثة اليت سجلب الكالم و وينطق الطال 

 .الشكل اللغويوحتليل 
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 حتليل )٥

الطالب النسخ من مجلة اللغة األجنبية من أجل  حتليل
الرتكيز على إستخدام املفردات معينة أو تطبيق القواعد 

  .النحوية
 مل واملالحظةالتأ )٦

  .خربة التعلم يف الفصل أو يف الفرقةيتأمل الطالب عن  
 اإلستماع )٧

يستمع الطالب شرح املعلم الذي ميكن أن يسبب 
  .الت الفصلتفاع

 احملادثة )٨
تحدث الطالب باحملادثة احلرية مع املعلم أو مع ي

  ٥. أصدقاءهم
هناك أنشطة عديدة ومتنوعة ميكن تنفيذها يف جمموعات صغرية، 
ويعتقد بعض املعلمني الذين يستعملون هذا األسلوب أنه يتيح 

                                                           

       ٥ Jack C. Richards and Theodore S. Rodgers, Approaches and 
methods in Language Teaching, (America: Cambridge University Press, 
١٩٨٦), hal ٩٤. 
. 
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فرصة أكرب ملمارسة اللغة اهلدف، هذا باإلضافة إىل إتاحة الفرصة 
رف بني الطالب، مما يساعد على تكوين جمتمع يف وسط للتعا

  ٦.أعضاء الفصل
  

كما   وعيوبها   تعلم اللغة من خالل المجتمع طريقة مزايا –د 

  :يلي

طريقة مزايا وعيوا، وعلى املعلم أن يشعر أنه حر  إن لكل
يف تطبيق الطرق التعليمية واستخدام االساليب اليت تناسب 

ن املزايا حتقق أهدف التعليم، وأما لكل أما لكل مزية م. الطلبة
عيب من العيوب ال بد أن يفضل األساليب حبول الطلبة 

  .يقة األخرى يف املواقف التعليميةواستعمال الطر 
عند تعليم اللغة   تعلم اللغة من خالل اتمع وأما مزايا 

  : العربية كما يلي
 .التعلم يهتم بالنشاط الذايت للطالب )١

                                                           
٦
: الرياض(، أساليب ومبادىء في تدريس اللغة الرسان فرميان ودايان،         

  .١١٩. ، ص)ه١٤١٨جامعة امللك سعود، 
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و صحي، وتقليل جلج ا نتاو  ،تعاونبجنبية تعلم اللغة األ )٢
يف  ؤونبطيالشعور اإلخنفاض النفس عند الطالب الذين 

 .الدراسة
هذه الطريقة تستطيع أن تعاجل على بعض العوامل  )٣

  .الوجدانية اليت دد يف تدريس اللغة الثانية
 
 :تعلم اللغة من خالل المجتمعالطريقة  عن  عيوبا -

عند   للغة من خالل اتمعتعلم ا عن طريقة عيوباوأما 
 :تعليم اللغة العربية كما يلي

 ملديه واليسهذه الطريقة ليست مناسبة للطالب الذين  )١
 .فة السابقة عن املفرداتمعر 

 .استخدام هذه الطريقة تنفق الكثري من الوقت )٢
تعلم اللغة من من إستخدام طريقة  هو مزاي وعيوبهذا 

هذه الطريقة  لكن،  عيوبهعلى الرغم من ،  خالل اتمع
ُتستخدم يف تعلم اللغات األجنبية وميكن أن حتسن مهارات 

 .كلمالتالطالب يف 
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  وأهميتها تعريف مهارة الكالم-ه

لغة األربعة اليت إن مهارة الكالم من ضمن املهارات ال
إن الكالم يف اللغة . القراءةتتضمن الكالم والإلستماع والكتابة و 

ساسية اليت متثيل غاية من غايات الدراسة  الثانية من املهارات األ
ومهارة الكالم هي أهم . اللغوية وسيلة للتصال مع االخرين

املهارات اللغوية، واملقصود األول يف عملية التفاعل بني الناس يف 
  .حتقيق أغراضهم

والكالم هو االتصال اللغوى بأنه أى شيئ يساعد عن نقل 
تكون هذه الرسالة  معىن أو رسالة من شخص إىل أخر، وقد

املنقولة أو املتبادلة فكرة أو اجتاحا عقليا أو مهارة عمل أو فلسفة 
اخر يعتقد البعض يف امهية نقله معينة للحياة أو أي شيئ 

رار احلياة واالتصال هو جوهر استم. توصيلة لألخرينو 
بدونه يستحيل التفاهم ووجدود الفعل االجتماعية وتطورها و 

أن الكالم أو حتدث من أهم ألوان  ٧.عيةاملشرتك بني اجلما
فالناس يستخدمون  النشاط اللغوى للكبار والصغار على السواء،

                                                           

، )١٩٧٩دار النهضة، : القاهرة ( ,الوسيلة التعليميةأمحد حري كاظيم، ٧       
  .٩.ص
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أى أم يتكلمون أكثر مما  .الكالم أكثر من الكتابة ىف حيام
ومن هنا ميكن اعتبار الكالم هو الشكل الرئيس . يكتبون

م أهم وعلى ذلك يعترب الكال. لالتصال اللغوى بالنسبة لإلنسان 
   ٨.جزء ىف املمارسة اللغوية واستخداماا

  :ومن أهم مهارة الكالم كما يلي  
ووضوحها عند : نطق احلروف من خمارجها األصلية - ١

وتلك مهارة هامة، ألن احلرف إذا مل ينطق : املستمع
 .نطقا سليما، فقد يفهم املعىن على غري وجهه الصحيح

تكلم و املترتيب الكالم ترتيبا حيقق ما يهدف إليه  - ٢
 .املستمع على السواء كتوضيح الفكر أو تفسري غامض

تسلسل األفكار وترابطها بطريقة جتعل املوضعوع متدرجا   - ٣
فالخيرج من املوضوع األصلي إىل موضوعات , يف فهمه

                                                           
دار الفكر : القاهرة(، تدريس فنون اللغة العربيةالدكتور على أمحد مدكور،        ٨
  .١١١. ، ص)٢٠٠٦العريب، 
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وال تكون , ملستمعني عن املوضوع األصليفرعية تبعد ا
 ٩.هناك فواصل يف الكالم تقطعه عن بعضه

 .رفهاب علينا أن نعاليت جي هارة الكالمم يةأمه هي هذه
ومهارة الكالم هي مهارة األساسية يف اللغة العربية، وهي وسيلة 

  .للإلتصال ووسيلة ليعرب الناس عن أغراضهم
  
    :الكالممهارة  أهداف تعليم  - و

  :ان اهلدف من تعليم الكالم حتقيق االهداف التالية
اط اللغوي يف متكني الفرد من القيام جبميع ألوان النش - ١

اتمع والتعود على النطق السليم للغة مما يدافعه إىل 
تعلم اللغة وقواعدها وتوظيف األلفاظ لدالالت املعاين 
املتنوعة اليت ترد يف أثناء الكالم وصياغتها يف عبارات 

 .صحيحة
أو عما متكني األفراد من التعبري عما يف أنفسهم  - ٢

يشاهدون بعبارة سليمة من خالل تزويدهم باملادة اللغوية 
                                                           

٩
. ، ص)٢٠١٠دار املسلم،: رياض( ، ت اللغويةاالمهار أمحد فؤاد عليان،          

٧٩.  
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فرتتقي لغتهم ويصبح لديهم القدرة على توضيح األفكار 
بتوظيف الكلمات املناسبة و االسلوب األنسب ألن 

 .االلفاظ حتمل شحنات معنوية ال تنفصل عنها
وتنمية الثقة بالنفس  القدرة على مواجهة االخرين  - ٣

اقف احليوية اليت تتطلب الفصاحة والقدرة واالعداد للمو 
على تعبري عما يف النفس جبرأة وصدق وتنمية القدرة 

  ١٠.على االستقالل يف الرأي
عليم مهارة الكالم، الذي حيتاجه أهداف ت بعض هذا هو

  .لتعرب وا يف نفوسهم  األفراد
  

  تعليم مهارة الكالمإستراتيجية   -ز

اخلطوات و  اسرتاتيجية التدريس هي جمموعة من
 .اإلجراءات اليت يقوم ا املعلم لتحقيق أهداف التدريس

اسرتاتيجية يف تعليم , لذالك. االسرتاتيجية هي استعمال الطريقة
والوسيلة معا الذي يف اجراء . نظم، اخلطوة. بصفة اخلطة

                                                           
في تدريس مهارة اللغة العربية المرجع ، الدكتور علي سامي احلالق        ١٠

  .١٥٦-١٥٥. ، ص)٢٠١٠: االردن(، وعلومها
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عمليات ان مثل ىف التعليم و تعلوم ليبلغ و حيزاحلقيقة االهداف 
وة من الواجب معلق بالطار عام وهو وخط, نظم, تعليم فخطة

ألن اسرتاتيجية هي على استعداد للعمل يف طرق فان . الطرق
دقيق قدم يف تعليم , حيتوى منوال استعمل مدرس يف رتب الدرس

  .وسيلة معا يف انواع استعمل للمدرس يف عملية تعليمية

يقصد بإسرتاتيجية التعلم كما قال مىن إبراهيم اللبودي 
أدوات خاصة يقوم ا املتعلم ليجعل عملية التعلم "على أا 

أسهل و أسرع و أكثر إقناعا و أكثر ذاتية يف التوجيه، و أكثر 
وقال رحيم و . فعالية و أكثر قابلية للتطبيق يف موقف جديدة

إن إسرتاتيجية هي الطرق املستخدمة لنيل اهلدف املقرر "فاردى 
  ".يف عملية التعليم و التعلم

علم إىل اإلسرتاتيجية اجليدة يف عملية تعليم اللغة وحيتاج امل
األجنبية من اإلبتدائية و املتوسطة حىت اجلامعة، فأحيانا ال ينجح 
معلم اللغة يف عملية تدريسها بسبب اختيار إسرتاتيجية التعلم 

 ١١.خاطئة

                                                           
١١

 Taufiqurrahman Huri, 
http://lughotudhod.blogspot.co.id/٢٠١٣/٠٤/strategi-strategi-

pembelajaran.html(akses : ٢٦/١١/٢٠١٧) 
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يقصد باالسرتاتيجية بصفة عامة، فن استخدام 
لى، حتقق األهداف املرجوة اإلمكانات والوسائل املتاحة بطريقة مث

ويف التدريس يقصد بالسرتاتيجية التدريس هي . على أفضل وجه
جمموعة من اخلطوات واإلجراءات اليت يقوم ا املعلم لتحقيق 
أهداف التدريس، وتشتمل هذه االسرتاتيجية على متهيد للدرس 
يثري دافعية الطالب للتعلم، وحتديد تتابع األنشطة التعليمية 

ية اليت تتيح حتقيق األهداف املرجوة، مبا تتضمنه تلك التعلم
) املعلم، الدارسني(األنشطة من حتديد ألدوار املشاركني فيها 

والوسائل واملواد التعليمية، والطرائق واألساليب التدريسية، وأنواع 
التعزيز املتبعة، والوقت املخصص لكل منها، وأساليب التقومي 

 .التكويين واخلتامي

لبعض أن اسرتاتيجية التدريس تعين جمموعة ويرى ا
حتركات املعلم اليت حتدث بشكل منتظم ومتسلسل داخل 

. الصف، يهدف حتقيق األهداف التعليمية للموقف التدريسي
ومما يوضح هذا التحديد السرتاتيجية التدريس النظر إليها على 
أا تتابع معني من طرائق التدريس، اليت تتكامل وتنسجم معا 

  .حقيق أهداف املوقف التدريسيلت
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فن  أو هو علم اإلندونيسية قاموس كبريةسرتاتيجية  وفقا ال
احلرب  معينة يف لتنفيذ سياسات الدول من مجيع املوارد استخدام

 فهم اسرتاتيجيات مباشرة إىل متصلة والسلم اليت ميكن أن تكون
نشطة دقيقة لأل هي خطة أن االسرتاتيجية هو يف تدريس اللغة

  . أهداف حمددةرامية إىل حتقيق ال

سرتاتيجيات التنفيذية ال أو أسلوب أساليب التدريس
والقواعد  شكل خطط التقنيات يف تدريسبالتايل و . التدريس

 واحد يف أن تؤديه من الناحية العملية والوسائلاإلجراءات و 
 الغرض من وحتقيقتحقيق األول ل يف الصف التعليم والتعلم عملية
 بشكل وثيقاإلجراءات املتعلقة القواعد و  أن لك جيبولذ .التعلم

  .طريقةالعام لل إىل اإلطار

هو  أن االسرتاتيجية ذكر  Iskandar Wassid يف كتابه
 اسرتاتيجية كيفية وضع، مثل  العمليات احلربية يف نصائح تصميم

 يعرف أن فإنه ليس من املستغرب .والبحرية اجليش حملاربة أو
 من خالل، يف البداية اسرتاتيجية ريخحقيقة من حقائق التا

، تدمري العدو من أجل التخطيط مفاهيم مجيع .اسرتاتيجية احلرب
  .اسرتاتيجية مبا يف ذلك معىن



٣١ 

 أسلوب حيال إىل اسرتاتيجية أو يف الوقت الذي تعلم
 يف شكل بالتايل تقنيات تدريس .األسلوب تفعيل هو التدريس

 يف وتقام، يف الواقع، اليتوالوسائل اإلجراءات والقواعد و  خطط
حتقيق و  من أجل حتقيق يف الفصول الدراسية عملية التعليم والتعلم

  .التعليمهدف 

 التعليمة الستخدامها من قبل وسيلة التعلم هو اسرتاتيجية
 التعلم، أثناء عملية اليت سيتم استخدامها أنشطة التعلم لتحديد

 املوارد، وتعلم ةاحلالي الظروف من خالل النظر يف اختيار ويتم
 سبيل حتقيق واجهتها يف الطالبخصائص واالحتياجات و 
  .أهداف التعليم

ساليب على شرح لأل حتتوي اسرتاتيجية التعليم جيب أن
 .حيدث التعليم أثناء عملية والتقنيات املستخدمة إجراءاتأو 

األساليب  جمموعة واسعة من ينطوي على اسرتاتيجية التعليم
اسرتاتيجية  هي جزء من والتقنيات ساليبأن األالتقنيات، و 

 .التعلم
  
  



٣٢ 

  استراتيجية مكونات •

 تشمل مخسة اسرتاتيجية التعلم مكونات يف حني أن
  :عناصر هي

  أنشطة التعلم األويل  - ١

  (RPP) عملية التعلم يف تصميم عادة هذا النشاط جاء
 شكل وحدات اليت تنظم يف األحداث الكلية إذا كان يف أو

 من املتوقع أن االستهاليل يف هذا النشاط  . (SAP) التعليم
يف غضون فرتة  ليتم تسليمها إىل املواد الطالب جلذب املعلم
العملية  يوضح مهم ألنه هذا الدور يف مقدمة معينة، زمنية

  .التعليمية ككل

  تقدمي املعلومات  -٢

ويتم هذا النشاط يف الفصول الدراسية أو خارج الفصول 
يف هذه املعلومات اخلربة . لة من التعليم والتعلمالدراسية يف سلس

تسليم الشخص يف حاجة إىل معلمني لتختلط أن يكون النشاط 
ميكن يتم . مثرية وممتعة، حبيث نقل املعرفة خللق وضع مواتية

 .عرض األنشطة مع الطالب جذابة زيادة احلافز
  



٣٣ 

  مشاركة طالب    .٣

النهج ا ضعت أساسو  تعلم الكبار مبادئ استنادا إىل
 .التعلم لنشاط هو مركز الطالب، السياقية التعليم القائم على

 باستخدام من قبل املعلم أنشطة التعلم ينبغي أن تدار ولذلك،
 للوصول إىل طاقتها الطالب جلذب املألوفةاالسرتاتيجيات املرح و 

، ميكن أن يكون تعلم الطالب اجتذاب إذا كان ميكن الكاملة،
على أي  على النحو األمثل مواتيةتطوير م و التعل التأكد من أن

 تقدمي يف مشاركة الطالب يتخذ شكل وهذا ميكن أن .حال
اجتاهات  إىل تشكيل اليت تؤدي ممارسة التمارين الشخص أو

  .والعقلية الطلبة

  تقييم    .٤

 عملية التعلمقياس مدى جناح ل جيب القيام به التقييم
 التقييم ردود الفعل كلأن تكون على ش، وميكن الذي مت إجنازه
 كذلك يف أو، اليت جتري عملية التعلم يف اية من قبل املعلم

 .االختبار تقدمي حول شكل أسئلة
 
  



٣٤ 

  )متابعة( األحداث املتقدمة    .٥

من أجل ، املعلمون أن يقوم ا حتتاج إىل أنشطة املتابعة
 النشاط متقدمة من هذا النموذج ميكن .التعلم املستمر خلق
، وهي اليت هي اجيابية، وأنشطة (PR) واجب منزيل إعطاء ميكن

 متابعة ال ينبغي ومع ذلك، .وغريهافريق العمل ، مشرتكةمهمة 
احلالة  إىل املعلمني إيالء اهتمام وينبغي، ميكن فرضها أنشطة
 التعليم، وذلك لتجنب املوادطالب، وكذلك والنفسية لل املادية

  .نتائج عكسية

  
  



٣٥ 

  الفصل الثالث

  اجراءات البحث الحقلي

  

 منهج البحث  - أ

تستعملها الباحثة يف تأليف هذا البحث  إن منهج الذي

 Penelitianفهو منهج جترييب، كما يعرف يف األندونسي 

Eksperimen  العلمي الذي تستطيع الباحثة بواسطته  هو املنهج

 تغريامل(على النتيجة ) املتغري املستقل(أن تعرف أثر السباب 

   ١.وله األثر اجللي يف تقدمي العلوم الطبيعية). التابع

أما تصميمات املنهج التجرييب فتجري على أربعة أنواع 

، Pre- Experimental Design)(وهي التصميمات التمهيدية 

، )  True Experimental Design( التصميمات التجريبية

                                                           
، المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية، فصاحل بن محد العسا       ١

  .٣٠٣. ص, )ه١٣١٦مكتبة العبيكان، : الرياض(



٣٦ 

ميمات شبه والتص، ) Factorial Design ( التصميمات العاملية

 ٢).Quazi Experimental design ( التجريبية

التصميم األول : وتنقسم هذا التصميمات إىل أربعة أقسام

Time Series Design والتصميم الثاينEquivalent Time Samples 

Design  والتصميم الثالث Non Equivalent   Control Group 

Design   لتصميم الرابع او .Counter Balanced Design  ٣ 

  quazi)  ةتجريبيالشبه وجترب الباحثة يف هذا البحث 

experimental design)يعين )Non Equivalent control group 

design .( ا الباحثة لتعيني العينة هي والطريقة اليت اختارت

الباحثة تقسم إىل  تنهذه الرسالة كاويف   ٤.الطريقة العمدية

األول يسمى بالفصل الضابط واموع جمموعني، يعين اموع 

  .الثاين يسمى بالفصل التجرييب
                                                           

٢
، المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية، فصاحل بن محد العسا        

  .٣٢٠ -٣١٤. ص, )ه١٣١٦مكتبة العبيكان،  :الرياض(

         
٣ Moh. Kasiram, Metodologi Peneliti Refleksi Pengembangan 

Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian, Malang: UIN-
MALANG PRESS. 

 
      ٤ Prof. Dr. Sugiono, Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan 
R and D, (Bandung: Alfabeta, ٢٠١٤), hal ٧٩. 
 



٣٧ 

  
O١ x o٢ 

O٣  o٤ 

   

  مجتمع البحث-ب

الذين هلم  ) أو الشياء(يقصد باتمع مجيع األفراد 

ويكون اتمع يف هذ  ٥.خصائص واحدة ميكن مالحظتها

ددهم مبدرسة العالية، وكان عالفكرية البحث الطلبة  يف معهد 

  . طالبا ٩٠

 

  عينة البحث -ج

. أما العينة هي األفراد الذين يطبق البحث عليهمو   

ليكون فصال " أ"يف الصف األول  فأخذت الباحثة عينة الطالبات

 ليكون فضال" ب"األول و . طالبات ٢٢، وعددهن  جتريبا

الطريقة اليت تستخدمها الباحثة . طالبا ٢٠، وعددهن  اضابط

أي  Porpossive Sampling)(ة العمدية إلختيار العينة هي الطريق
                                                           

 مدخل الى مناهج البحث التربوي،أبو عالم،  ددكتور رجاء حممو        ٥

  .٨٢. ، ص)م١٩٨٩مكتبة الفالح، : الكويت(



٣٨ 

هي تعىن أن أساس االختيار بااخلربة يف تعيني العينة و  اختيارها

 ٦.خربة الباحثة ومعرفتها بأن هذه العينة متثل جمتمع البحث

  

  البحث   أدوات -د

على  ةعتمد الباحثأما أدوات البحث جلمع البيانات فتو 

  :األداة التالية

 المالحظة المباشرة .١

الحظة املباشرة فهي أداة من أدوات البحث جلمع امل

املالحظة املنظمة يف املواقف الطبيعية . البيانات أو املعلومات

. وسيلة مفيدة للغاية يف مجع بيانات عن أداء األفراد وسلوكهم

وخيتلف أسلوب املالحظة عن األسلوبني األخراى اختالف  

على رؤية ومساع وتعتمد املالحظة كأسلوب جلمع البيانات . كبريا

وبذلك فهي ختتلف عن أسلوب  ٧.وتسجيل املالحظات

                                                           
 ،...المدخل إلى البحث في العلوم السلوكيةصاحل بن محد العساف،        ٦

  .٩٩. ص
مدخل الى مناهج البحث التربوي، أبو عالم،  ددكتور رجاء حممو        ٧

  .١٧٦. ، ص)م١٩٨٩مكتبة الفالح، : الكويت(



٣٩ 

االستبيان أو مقابلة يف أن الباحث ال حيصل على االستجابات 

 .من املستجيب ولكن حيصل عليها بنفسه عن طريق املالحظة

 االختبار .٢

تستخدام االختبارات اليت يطلق عليها اختبار القلم والورقة 

وأما . لمية لقياس قدرات األفرادوكذلك بعض االختبارات الع

 :ذه الرسالة ينقسم اىل قسمنيهلاالختبار 

اختبار قبل إجراء التجريبية بعرض : القبلي االختبار 

  .حتديد مستوى التحصيل الدراسي لديهما يف درس اللغة العربية 

 CLLاستعمال طريقة اختبار بعد : البعدي االختبار 

ي لديهما يف درس اللغة بعرض حتديد مستوى التحصيل الدراس

وتستطيع الباحثة أن تعرف تأثر إىل التحصيل الدراسي  ٨.العربية 

ويقوم الباحثة باألختبار البعدى بعد  .للطلبة يف مهارة الكالم

وهي إعطاء األسئلة  CLLعملية تعليم مهارة الكالم بطريقة  

  .هذه األختبار على عشر األسئلةلتالميذ لتقومي األخربة، يتكون 

                                                                                                                     

  
، المدخل إلى البحث في العلوم السلوكيةصاحل بن محد العساب،        ٨

  .٣٠٧. ص, )ه١٣١٦مكتبة العبيكان، : الرياض(



٤٠ 

  طريقة تحليل البيانات -ه

حتسب البيانات من أنشطة الطالبات عند إجراء عملية 

  ٩:التعليم والتعلم باستعمال القانون

  
  :البيان 

 P :النسبة املئوية 

f  : عليهاالنتيجة احلصولة جمموع  

N :النتيجة الكاملة  

على قدرة الطلبة يف تعليم مهارة  إن طريقة حتليل البيانات

  :كما يلي) t-tes(الختبار ت با CLLطريقة  الكالم بتطبيق

 

 
  :بيان من الرموز

-t =t احلساب  
                                                           

       
٩
Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Rajawali Pers: 

Jakarta, ٢٠١١), hal. ٤٣ 



٤١ 

  نتيجة املعتدلة من اموعة الضابطة =

  نتيجة املعتدلة من اموعة التجريبية =

  الضابطة جمموع النتيجة من اموعة= 

  التجريبية اموعةجمموع النتيجة من = 

  جمموع الطلبة من اموع الضابطة= 

 ١٠جمموع الطلبة من اموع التجريبية=  

 

  تحليل البيانات عن أجوبة الطالب من كل البنود - و

 مستوى صدق المحتوى  -١

صدق احملتوى يعين مدى متثيل بنود االختبار للمحتوى 

حملتوى من االختبار فينبغي للمدرس أن أما صدق ا١١.املراد قياسه

لذالك كان االختبار من هذا . يأخذ السؤال من املواد املدروسة

البحث أخذت الباحثة من املواد اليت قد علمواها الطالب من 

                                                           

       
١٠

 Suharmi, Arikunto. Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan 
Praktek, ( Jakarta: Rineka Cipta, ٢٠٠٢) hal. ٢٨٠. 

 المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية،صاحل بن محد العّساف، ١١

  ٤٣٠.، ص....
  



٤٢ 

وتوضحها الباحثة يف . ة الكالميف مهار  املوضوع احلياة يف األسرة

  :اجلدول األيت

  ٣-١اجلدول 

  ىبيان مستوى صدق احملتو 
عدد   نوع االختبار  املوضوعات  الرقم

  األسئلة

يف 

  املقال  اختبار املقال  املائة

  ١٠٠  ١٠  ٥-١  ٥-١  احلياة يف األسرة  ١

  

وهذا التطبيق يدل على أن مستوى صدق احملتوى صادقة، 

  .ألن كل أسئلة مأخوذة من املواد الدراسية اليت يدرسه

 مستوى ثبات االختبار -٢

ليؤكد مناسبة االختبار قبل جتربة لغري فائدة ثبات االختبار 

أسئلة االختبار تكون ثابتة إذا كانت . العينة يف نفس اتمع

تطبق على نفس األفراد متكررة ومصلوا وتكون على نفس النتائج 

  ١٢.أو متساوية

                                                           
  ١٢Moh. Kasiram, Teknik-Teknik AnalisisItem Test Hasil 

Belajar dan Cara-CaraMenghitungValiditydan Reliability, ( Usaha 
Nasional: Surabaya,١٩٨٤), hal. ١٧٩. 
 



٤٣ 

  :وأما معيار مستوى ثبات االختبار فهو كما يلي

  مستوى ثبات االختبار

  لمعيارا  درجة معامل ثبات االختبار

  شدة عال  ٠،٨٠ -١٠٠

  عال  ٠،٦٠ -٠،٧٩

  متوسط  ٠،٤٠ -٠،٥٩

  أدىن  ٠,٢٠ -٠،٣٩

  منخفض  ٠،٠٠ -٠،١٩

  

 



٤٤ 

  ٣-٢اجلدول 

  نتيجة مستوى ثبات االختبار
  اموع  رقم األسئلة  الطالب

١٠  ٩  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  

٨  ١  ٠  ٠  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  

٧  ١  ٠  ١  ٠  ١  ١  ٠  ١  ١  ١  ٢  

٨  ١  ١  ٠  ١    ٠  ١  ١  ١  ١  ١  ٣  

٨  ٠  ١  ١  ١  ١  ١  ٠  ١  ١  ١  ٤  

٧  ٠  ٠  ١  ١  ٠  ١  ١  ١  ١  ١  ٥  

٨  ١  ١  ١  ١  ١  ١     ٠  ٠  ١  ١  ٦  



٤٥ 

٧  ١  ٠  ٠  ١  ١  ٠  ١  ١  ١  ١  ٧  

٦  ٠  ٠  ١  ٠  ٠  ١  ١  ١  ١  ١  ٨  

٨  ١  ١  ٠  ١  ١  ٠  ١  ١  ١  ١  ٩  

٦  ٠  ١  ٠  ٠  ٠  ١  ١  ١  ١  ١  ١٠  

٨  ٠  ١  ١  ٠  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١١  

٧  ٠  ١  ١  ١  ٠  ٠  ١  ١  ١  ١  ١٢  

٧  ٠  ١  ٠  ١  ١  ١  ٠  ١  ١  ١  ١٣  

٧  ١  ٠  ١  ١  ٠  ٠  ١  ١  ١  ١  ١٤  

٧  ٠  ١  ٠  ١  ١  ١  ٠  ١  ١  ١  ١٥  

٧  ٠  ٠  ١  ١  ٠  ١  ١  ١  ١  ١  ١٦  



٤٦ 

٧  ٠  ١  ١  ١  ١  ٠  ١  ٠  ١  ١  ١٧  

٦  ٠  ٠  ٠  ٠  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١٨  

٧  ٠  ١  ٠  ١  ١  ١  ٠  ١  ١  ١  ١٩  

٨  ١  ٠  ١  ١  ١  ١  ٠  ١  ١  ١  ٢٠  
Np ١٤٤  ٩  ١٠  ١٢  ١٥  ١٣  ١٥  ١٣  ١٨  ٢٠  ٢٠  

P 

Np/N 
٠،٤  ٠،٥  ٠،٦  ٠،٧  ٠،٦  ٠،٧  ٠،٦  ٠،٩  ١  ١    

Q  

p)-١(  
٠،٦  ٠،٥  ٠،٤  ٠،٣  ٠،٤   ٠،٣   ٠،٤  ٠،١  ٠  ٠    

Pq ٠،٠  ٠،٢٥  ٠،٢٤  ٠،٢١  ٠،٢٤  ٠،٢١  ٠،٢٤  ٠،٠٩  ٠  ٠

٢٤  

 ( 

١،٧٢  



٤٧ 

 :كما يلي  )٢٠-KR(ريتشارسون - وملعرفة مستوى ثبات االختبار فاستخدمت الباحثة الرموز كودر

  ٣-٢اجلدول 

  نتيجة مستوى ثبات االختبار
  اموع  رقم األسئلة  الطالب

١٠  ٩  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  

٨  ١  ٠  ٠  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  

٧  ١  ٠  ١  ٠  ١  ١  ٠  ١  ١  ١  ٢  

٨  ١  ١  ٠  ١    ٠  ١  ١  ١  ١  ١  ٣  

٨  ٠  ١  ١  ١  ١  ١  ٠  ١  ١  ١  ٤  

٧  ٠  ٠  ١  ١  ٠  ١  ١  ١  ١  ١  ٥  

٨  ١  ١  ١  ١  ١  ١     ٠  ٠  ١  ١  ٦  

٧  ١  ٠  ٠  ١  ١  ٠  ١  ١  ١  ١  ٧  



٤٨ 
٦  ٠  ٠  ١  ٠  ٠  ١  ١  ١  ١  ١  ٨  

٨  ١  ١  ٠  ١  ١  ٠  ١  ١  ١  ١  ٩  

٦  ٠  ١  ٠  ٠  ٠  ١  ١  ١  ١  ١  ١٠  

٨  ٠  ١  ١  ٠  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١١  

٧  ٠  ١  ١  ١  ٠  ٠  ١  ١  ١  ١  ١٢  

٧  ٠  ١  ٠  ١  ١  ١  ٠  ١  ١  ١  ١٣  

٧  ١  ٠  ١  ١  ٠  ٠  ١  ١  ١  ١  ١٤  

٧  ٠  ١  ٠  ١  ١  ١  ٠  ١  ١  ١  ١٥  

٧  ٠  ٠  ١  ١  ٠  ١  ١  ١  ١  ١  ١٦  

٧  ٠  ١  ١  ١  ١  ٠  ١  ٠  ١  ١  ١٧  

٦  ٠  ٠  ٠  ٠  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١٨  

٧  ٠  ١  ٠  ١  ١  ١  ٠  ١  ١  ١  ١٩  

٨  ١  ٠  ١  ١  ١  ١  ٠  ١  ١  ١  ٢٠  



٤٩ 
Np ١٤٤  ٩  ١٠  ١٢  ١٥  ١٣  ١٥  ١٣  ١٨  ٢٠  ٢٠  

P 

Np/

N 

٠،٤  ٠،٥  ٠،٦  ٠،٧  ٠،٦  ٠،٧  ٠،٦  ٠،٩  ١  ١    

Q  

p) -١(  

٠،٦  ٠،٥  ٠،٤  ٠،٣  ٠،٤   ٠،٣   ٠،٤  ٠،١  ٠  ٠    

Pq ٠،٠٢٤  ٠،٢٥  ٠،٢٤  ٠،٢١  ٠،٢٤  ٠،٢١  ٠،٢٤  ٠،٠٩  ٠  ٠   ( 

١،٧٢  

 :كما يلي  )٢٠-KR(ريتشارسون - وملعرفة مستوى ثبات االختبار فاستخدمت الباحثة الرموز كودر
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  :البيان 

  مستوى ثبات االختبار مجعا: 

P :يبلت بإجابة صحيحةعدد الطالب ا  

q :يبات بإجابة غري صحيحةعدد الطالب ا(q= p-١) 

 qوpجمموع حاصل الضرب بني  :

N :عدد البنود  

S :االحنراف املعياري  

 

  



٥١ 
I     
٦٤  ٨  ١  

٤٩  ٧  ٢  

٦٤  ٨  ٣  

٦٤  ٨  ٤  

٤٩  ٧  ٥    

٦٤  ٨  ٦  

٤٩  ٧  ٧  

٣٦  ٦  ٨  

٦٤  ٨  ٩  

٣٦  ٦  ١٠  



٥٢ 

٦٤  ٨  ١١  

٤٩  ٧  ١٢  

٤٩  ٧  ١٣  

٤٩  ٧  ١٤  

٤٩  ٧  ١٥  

٤٩  ٧  ١٦  

٤٩  ٧  ١٧  

٣٦  ٦  ١٨  

٤٩  ٧  ١٩  

٦٤  ٨  ٢٠  



٥٣ 

  ١٠٤٦  ١٤٤  

  

  :اجلدول السابق حصل على النتيجة االتية ومن

=١٤٤ 

٠٤٦ 

( )١٤٤٢= ٢  ٢٠٧٦٣  

  

 
 



٥٤ 

 

 
٨،٢٢ 

= ٢،٩ 

 

            



٥٥ 

 

 

 

 
٠،٨  

  .٠،٨١حصلت على نتيجة  وهذا التطبيق يدل على أن مستوى ثبات االختبار شدة عال ألن
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 مستوى التمييز االختبار -٣

وملعرفة مستوى التمييز فقسمت الباحثة الطالب إىل قسمني ومها اموعة العليا واموعة األدىن 

  :١٣واستخدمت الرموز

 
  :البيان

D : معامل التمييز  

Rh : موعة العليايبات األسئلة بصحيحة يف اعدد الطالب ا  

Rl : موعة األدىنعدد الطاليبات األسئلة بصحيحة يف اب ا  

Th : موعة العلياعدد الطالب يف ا  

                                                           
١٣Moh. Matsna dan Erta Mahyudin, Pengembangan Evaluasi dan Tes Bahasa Arab, (Alkitabah: Tangerang, 

٢٠١٢), hal.١٨٤ 



٥٧ 

Tl : موعة األدىنعدد الطالب يف ا  

Ph : موعة العليايبات األسئلة يف انسبة الطالب ا  

Pl :موعة األدىنيبات األسئلة يف انسبة الطالب ا  

  :١٤التايل إن معيار مستوى التمييز كما يف اجلدول

  ٣-٣اجلدول 

  معيار مستوى التمييز

  المعايير  الدرجة لمستوى التمييز

  مردود  ٠،٠٠ -٠،١٩

  متوسط  ٠،٢٠ -٠،٣٩

                                                           
١٤Moh. Matsna dan Erta Mahyudin, Pengembangan Evaluasi dan Tes Bahasa Arab,..., hal.١٨٨ 
 



٥٨ 

  جيد  ٠،٤٠ -٠،٦٩

  جيد جدا  ٠،٧٠ -١،٠٠

  يلزم أن حتذف السؤال  )-(السليب 

  

  :وهذا مستوى التمييز لكل بنود االختبار كما يف اجلدول

  ٣-٤اجلدول 

  كل بنود االختبارمستوى التمييز ل
  اموع  رقم األسئلة  اموعة  الطالب

١٠  ٩  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  

  ٨  ١  ٠  ٠  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  أعلى  ١

  ٧  ١  ٠  ١  ٠  ١  ١  ٠  ١  ١  ١  أعلى  ٢



٥٩ 
  ٨  ١  ١  ٠  ١  ٠  ١  ١  ١  ١  ١  أعلى  ٣

  ٨  ٠  ١  ١  ١  ١  ١  ٠  ١  ١  ١  أعلى  ٤

  ٧  ٠  ٠  ١  ١  ٠  ١  ١  ١  ١  ١  أعلى  ٥

  ٨  ١  ١  ١  ١  ١  ١    ٠  ٠  ١  ١  أعلى  ٦

  ٧  ١  ٠  ٠  ١  ١  ٠  ١  ١  ١  ١  أعلى  ٧

  ٦  ٠  ٠  ١  ٠  ٠  ١  ١  ١  ١  ١  أدىن  ٨

  ٨  ١  ١  ٠  ١  ١  ٠  ١  ١  ١  ١  أعلى  ٩

  ٦  ٠  ١  ٠  ٠  ٠  ١  ١  ١  ١  ١  أدىن  ١٠

  ٧  ٠  ١  ١  ٠  ١  ١  ١  ١  ١  ١  أدىن  ١١

  ٨  ٠  ١  ١  ١  ٠  ٠  ١  ١  ١  ١  أعلى  ١٢

  ٧  ٠  ١  ٠  ١  ١  ١  ٠  ١  ١  ١  أدىن  ١٣

  ٧  ١  ٠  ١  ١  ٠  ٠  ١  ١  ١  ١  أدىن  ١٤



٦٠ 
  ٧  ٠  ١  ٠  ١  ١  ١  ٠  ١  ١  ١  أدىن  ١٥

  ٧  ٠  ٠  ١  ١  ١  ٠  ١  ١  ١  ١  أدىن  ١٦

  ٧  ٠  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ٠  ١  ١  أدىن  ١٧

  ٧  ٠  ٠  ٠  ٠  ١  ١  ١  ١  ١  ١  أدىن  ١٨

  ٦  ٠  ١  ٠  ١  ١  ١  ٠  ١  ١  ١  أدىن  ١٩

  ٨  ١  ٠  ١  ١  ١  ١  ٠  ١  ١  ١  أعلى  ٢٠

  

  :فهو ستوى التمييز ألسئلة الرقم العاشروأما م

Rh   =٧    Rl   =١  

Th   =١٠    Tl  =١٠  



٦١ 

 

 

  

 
 مستوى صعوبة االختبار -٤

ولتحليل صعوبة االختبار فاستخدمت الباحثة . إن اختبارا جيدا يوجد فيه مستوى الصعوبة املعينة

  :١٥الرموز التايل
                                                           

١٥Moh. Matsna dan Erta Mahyudin, Pengembangan Evaluasi dan Tes Bahasa Arab,..., hal.١٨٣ 
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P  :معامل صعوبة االختبار  

R  :يبات األسئلة بصحيحةعدد الطالب ا  

T : عدد مجيع الطالب يف الصف  

  :ار لكل البنودوأما معيار مستوى صعوبة االختب

  ٣-٥اجلدول 

  معيار مستوى صعوبة االختبار

  معيار  الدرجة لمستوى صعوبة االختبار

  صعوبة  ٠,٣٠ - ١,٠

                                                                                                                                                                                                 

 



٦٣ 

  متوسط  ٠،٧٠ -٠,٣١

  سهولة  ١٠٠-٠،٧١

  

  ٣-٦اجلدول 

  مستوى صعوبة االختبار من كل بنود أسئلة االختبار
األجوبة   رقم األسئلة  الطالب

    الصحيحة
  

  مالحظ

١٠  ٩  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  

  سهولة  ٠,٤  ٨  ١  ٠  ٠  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١

  متوسط  ٠،٣٥  ٧  ١  ٠  ١  ٠  ١  ٠  ١  ١  ١  ١  ٢

  سهولة  ٠،٤  ٨  ١  ١  ٠  ١  ٠  ١  ١  ١  ١  ١  ٣

  سهولة      ٠،٤  ٨  ٠  ١  ١  ١  ١  ١  ٠  ١  ١  ١  ٤

  متوسط  ٠,٣٥  ٧  ٠  ٠  ١  ١  ٠  ١  ١  ١  ١  ١  ٥

  سهولة  ٠،٤  ٨  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ٠  ٠  ١  ١  ٦



٦٤ 
  وسطمت  ٠،٣٥  ٧  ١  ٠  ٠  ١  ١  ٠  ١  ١  ١  ١  ٧

  صعوبة  ٠،٣  ٦  ٠  ٠  ١  ٠  ٠  ١  ١  ١  ١  ١  ٨

  سهولة  ٠،٤  ٨  ١  ١  ٠  ١  ١  ٠  ١  ١  ١  ١  ٩

  صعوبة  ٠،٣  ٦  ٠  ١  ٠  ٠  ٠  ١  ١  ١  ١  ١  ١٠

  متوسط  ٠،٤  ٨  ٠  ١  ١  ٠  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١١

  متوسط  ٠،٣٥  ٧  ٠  ١  ١  ١  ٠  ١  ١  ١  ١  ١  ١٢

  متوسط  ٠،٣٥  ٧  ٠  ١  ٠  ١  ١  ١  ٠  ١  ١  ١  ١٣

  متوسط  ٠،٣٥  ٧  ١  ٠  ١  ١  ٠  ٠  ١  ١  ١  ١  ١٤

  متوسط  ٠،٣٥  ٧  ٠  ١  ٠  ١  ١  ١  ٠  ١  ١  ١  ١٥

  متوسط  ٠،٣٥  ٧  ٠  ٠  ١  ١  ٠  ١  ١  ١  ١  ١  ١٦

  متوسط  ٠،٣٥  ٧  ٠  ١  ١  ١  ١  ٠  ١  ٠  ١  ١  ١٧

  صعوبة  ٠،٣  ٦  ٠  ٠  ٠  ٠  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١٨

  متوسط  ٠،٣٥  ٧  ٠  ١  ٠  ١  ١  ١  ٠  ١  ١  ١  ١٩

  سهولة  ٠،٤  ٨  ١  ٠  ١  ١  ١  ١     ٠  ١  ١  ١  ٢٠

 .بة االختبار من كل بنود األسئلة هو متوسطهذا اجلدول يدل على أن مستوى صعو 
 



٦٥ 

  لرابعا فصلال

  نتائج البحث ومناقشتها

يتعلق عما السابق  لفصلقد شرحت الباحثة يف ا  

مهارة واستخدامه على تعلم اللغة من خالل اتمعطريقةب

. Padang Tijiالفكرية  اإلسالمية عاليةدرسة الاملالكالمفي 

يب ذه يوللحصول على البيانات فقامت الباحثة بالبحث التجر 

اعتمادا على رسالة عميد   ٢٠١٨/٢٠١٩املدرسة للسنة الدراسية 

 ٦١٦٤-B: كلية الرتبية جبامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية برقم 

/Un.٠٨/TU-FTK/TL.٢٠١٨  ويوني٢٥يف التاريخ   ٠٠/٠٦/٢٠١٨. 

  

  لمحة عن ميدان البحث  -أ

إحدى Padang Tijiالفكرية اإلسالمية عاليةالسةاملدر إن 

 هذه املدرسة يف قريةقع تو ، Pidieيف  يةدارس األسالمامل

.TuhaPeudaya تمع الذين توبىن هذه املدرسة على مبادرة ا

 Padang Tijiحمافظةيف كون مدرسة إسالمية تيريدون أن 

 .Tgkمن قبل  ٢٠١٥تأسست هذه املدرسة يف عام .Pidieمنطقة
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H. Jailani, S. sos. I. اإلسالمية وعلوم العامةتعلم فيها العلوم .

وتاريخ وتعترب العلوم اإلسالمية اليت تتكون من اللغة العربية والفقه 

وأما علوم العامة تتكون من الرياضية . قرأن واحلديثوالاإلسالم 

  .األخرى لعامةوالفيزياء والبيولوجى وغريهامن العلوم ا

. (Fuad, S.Pd.I, MA)املاجسرت  فؤاد ناظر املدرسة  اآلنوأما 

 ١٦معلما و ٤يف هذه املدرسة عدد املعلمون الذين يعلمونو 

وأما املعلمون يف هذه املدرسة الذين يعلمون اللغة العربية . معلمة

  : ح يف اجلدول اآليتضمعلمة كما يت ٣ فعددهم

  ٤-١ اجلدول

  المتخرجة فيه  سماء المدرساتأ  رقم

 احلالل  S.Pd.Iأرسلنا   ١

 احلالل   S.Pd.Iفزماياين   ٢

  احلالل  S.Pd.Iخادجة   ٣

  احلالل  S.Pd.Iورداين   ٤
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، وهم جيلسون يف هذه املدرسة وكان عدد الطلبة يف 

الصف األول حىت الصف الثالث، ولكل صّف من عدد الطلبة  

 : كما يتضح يف اجلدول التايل

  ٤-٢اجلدول

  الطلبة  مرحلة الفصل  رقم

١  

٢  

٣  

٤  

  )أ(الفصل األول 

  )ب(الفصل األول

  الثاينالفصل 

  الفصل الثالث

٢٠  

٢٤  

٢٤  

٢٢  

  ٩٠    اجلملة

  

من املدرسة ) ب وأ ( األول لفصلقد اختارت الباحثة ا

بيا  يفصال جتر ) أ(عينة هلذا البحثويكون  الفصل األول  العالية

 ة، ولنيل على البيانات احملتاجبطا افصال ض)ب(والفصل األول 

تعلم اللغة من الطريقةب الكالمإليها فقامت الباحثة يف تدريس 

تبار االخبأدوات البحث هي  ، وقامت الباحثةخالل اتمع



٦٨ 

 

 

وأما عدد اللطلبة  يف الفصل . الحظةاملبعدي و الختبار االالقبلي و 

  . طالبا ٢٤) ب(طالبا، ويف الفصل األول  ٢٠) أ(األول 

  أنشطة البحث .١

، فقد كالميف تدريس الطريقة باستخدام قبل قيام الباحثة  

ملعرفة )أ(بدأت الباحثة بإجراء االختبار القبلي يف الفصل األول 

تعلم اللغة من الطريقة قدرة الطلبة على اإلعداد قبل تعليمها ب

وقامت الباحثة بإجراء االختبار القبلي يف الفصل خالل اتمع

طريقة ملعرفة قدرة الطلبة على اإلعداد قبل تعليمها )  ب(األول 

ضح الباحثة و ست. دم املدرس يف تلك املدرسةقد استخ اليت

يب وخطوات التعليم، أما توقيف عمليةالتعليم يالتوقف التجر 

  :والتعلم كما يلي

  التوقيف التجرييب يف اموعة التجريبية: ٤-٣اجلدول 

  ساعة  تاريخ  يوم  قاءلال

  ٠٧،٤٥  يونيو ٢٦   الثالثاء  اللقاء األول 

  ١١،٢٠  يونيو ٢٦  ثالثاءال  الثايناللقاء

  ١١،٢٠  يونيو ٢٧  األربعاء  الثالث اللقاء
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  ١٠،٠٠  يونيو ٢٨  اخلميس  اللقاء الرابع

  ١٢،٠٠  يونيو ٢٨  اخلميس  اللقاء اخلامس

  

  يب يف اموعة الضابطةيالتوقيف التجر  ٤-٤اجلدول 

  ساعة  تاريج  يوم   اللقاء

  ١٠،٠٠  يونيو ٢٩  اجلمعة  اللقاء األول

  ١١،٢٠  يونيو ٣٠  السبت  اللقاء الثاين

  ٠٩،٠٠  يوليو ٢  اإلثنني  اللقاء الثالث

  

لترقية  تعلم اللغة من خالل المجتمع طريقة استخدام -٢

   قدرة الطلبة على مهارة الكالم

ثة بتدريس اللغة العربية  هذا البحث امليداين قامت الباحويف

يف  لرتقية قدرة الطلبةتعلم اللغة من خالل اتمعباستخدام طريقة

يف Padang Tijiالفكرية الصف األول باملدرسة العالية  االسالمية 

  .تعليمها
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وقبل إجراء هذه الطريقة فقد مت الباحثة  اإلختبار القبلى 

يف تعليم مهارة . مهارة الكالمملعرفة قدرة الطلبة على سيطرة  

تعلم اللغة من خالل الكالم فقد استعملت الباحثة الطريقة

إن إجراء هذه . ثة نفسها كمعلم اللغة العربيةأي الباحاتمع

مث يستمرون إىل  تمدون على املدرسالطريقة يبدأ بأن الطلبة يع

وأما خطوات تعليم .الدراسة ويتكلمون باللغة العربية بأنفسهم

  :اللغة العربية باستخدام هذه الطريقة تعرض يف اجلدوال االيت

  

  ٤-٥اجلدول 

تعلم اللغة من بالطريقة مهارة الكالم عملية التعليم يف ترقية 

  في اموعةالتجريبيةخالل اتمع

  اللقاء األول

  الباتأنشطة الط  طة المدرسةشأن

الفصل تدخل املدرسة  -

  بإلقاء السالم

  السالم ترد الطالبات -

الدعاء الطالبات  تقرأ -أن  خترب املدرسة الطالبات -
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  والرتتيبدوءباهل  ة الدعاءالدرس يبدأ بقراء

امسها  ةتعرف املدرس -

وتشرح اهلدف عن 

  حضورها يف الفصل

  إىل املدرسة تستمع الطالبات-

 ليختبار القبتقدم اال -

  للطلبة

  االختبارالطالباتتعمل  -

تلقى املدرسة السالم إىل  -

الطالبات قبل خروج 

الفصل وتنصحهن بأن 

  جيدا يتعلمن

تستمع الطالبات إىل نصيحة -

 وجتيب الطالباتاملدرسة 

  السالم
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  ٤-٦اجلدول 

تعلم اللغة من بالطريقة مهارة الكالم عملية التعليم يف ترقية 

  في اموعةالتجريبيةخالل اتمع

  اللقاء الثاين

  الباتأنشطة الط  طة المدرسةشأن

تدخل املدرسة الفصل  -

  بإلقاء السالم

  السالم ترد الطالبات -

أن  الطالباتخترب املدرسة  -

  ة الدعاءالدرس يبدأ بقراء

الدعاء  الطالبات تقرأ-

  والرتتيبدوءباهل

تبني املدرسة أهدف  -

تعليم اللغة العربية 

مهارة وخصوصا على 

  الكالم

إىل بيان  تستمع الطالبات-

  املدرسة

تبني املدرسة مهم الكالم  -

  يف احلياة اليومية

إىل شرح  تستمع الطالبات -

  األستاذ

فرقة اليت  تقبل الطالبات -الطالبات تنقسم املدرسة  -
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 مناسبة  فرقأربع إىل 

  بعدادهن

  

رتب املدرسة كراسيا ي -

بطريقة دائرية مع مكتب 

صغرية يف الوسطى وتقع 

الة التسجيل على 

  .املكتب

  قسمتها املدرسة

  

كراسيا   ترتب الطالبات -

  .بطريقة دائرية

  

طريقة تشرح املدرسة عن  -

اللغة من خالل تعلم 

  اتمع

إىل شرح  تستمع الطالبات -

  املدرسة

التنبية إىل املادة : التذكري -

  .امللقاة يف اللقاء القدمي

  املادة املاضية تتذكر الطالبا -

تلقى املدرسة املادة   -

" التعلمية حتت املوضوع 

  .احلياة يف األسرة

 بحثنيو  يقرأنالطالبات  -

  املفردات 
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املدرسة الفرصة إىل تعطى  -

الطالبات أن يسألن مامل 

من مجيع معىن  يفهمن

  .احلوار

سأل الطالبات املفردات ت -

  .هااليت مل يفهمنب

تدعو املدرسة لتختيم  -

احلمدلة ءة اقر الدرس ب

  والدعاء 

احلمدلة  قرأ الطالباتت -

  والدعاء

تسلم املدرسة على الطلبة -

  وخترج من الفصل

  السالم رد الطالباتت -

 

 ٤-٧ اجلدول

تعلم اللغة من الطريقة باستخدام الكالم عملية التعليم يف ترقية

  في اموعةالتجريبيةخالل اتمع

  لثاللقاء الثا

  الباتأنشطة الط  طة املدرسةشأن

  السالم ترد الطالبات -تدخل املدرسة الفصل  -
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  بإلقاء السالم

أن  خترب املدرسة الطالبات -

  ة الدعاءالدرس يبدأ بقراء

 الدعاء الطالبات تقرأ -

  والرتتيب دوءباهل

تعطي املدرسة الدوافع  -

  وتشرح أهدف تعليم

إىل شرح  لطالباتتسمع ا -

  املدرسة

أربع تنقسم املدرسة إىل  -

  .فرق مناسبة      بعددهم

فرقة اليت  تقبل الطالبات -

  قسمتها املدرسة

الدرس ر املدرسة عن تستم -

يف يوم  الذي قد درسن

  السابق 

  باملدرسة تبع الطالباتت -

تأمر املدرسة إىل  -

ما  يتكلمنأن  الطالبات

باللغة العربية و  يردن

 د املدرسة الطالباتتساع

  .هنيف كالم

 تتكلم الطالبات ما يردن -

  .باللغة العربية

تقومان طالبتان إىل األمام  -وبعدها تطلب املدرسة إىل  -
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قومان إىل تن أن تاطالب

احلياة "عن  اليتحدثاألمام 

وكان املدرسة " يف األسرة

  .تسجيل احلوار يف شريطة

احلياة يف "ليتحدث عن 

  ".األسرة

درسة إىل تسأل امل -

ما يلقي  الطالبات

هن يف األمام صديقت

ن التسجيالت ملرة سمعوت

األخرى حىت هن 

  .يفهمن

 تسمع الطالبات -

  .التسجيالت

املوعظة إىل تعطي املدرسة  -

  الباتالط

املوعظة  ستمع الطالباتت -

  من ملدرسة

تدعو املدرسة لتختيم  -

ة احلمدلة الدرس بقراء

  والدعاء

احلمدلة  تقرأ الطالبات -

  والدعاء

  السالم ترد الطالبات -تسلم املدرسة على  -
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  وخترج من الفصل  الطالبات

  

 ٤-٨اجلدول 

تعلم اللغة من بالطريقة  باستخدامالكالم عملية التعليم يف ترقية 

  في اموعةالتجريبيةخالل اتمع

  رابعاللقاء ال

  الباتأنشطة الط  طة املدرسةشأن

تدخل املدرسة الفصل  -

  بإلقاء السالم

  السالم ترد الطالبات -

أن  خترب املدرسة الطالبات -

  ة الدعاءالدرس يبدأ بقراء

الدعاء  الطالبات تقرأ -

  والرتتيبدوءباهل

تعطي املدرسة الدوافع  -

  وتشرح أهدف تعليم

إىل شرح  مع الطالباتتتس -

  املدرسة

إىل أربع تنقسم املدرسة  -

  .هنفرق مناسبة بعدد

فرقة قسمتها  تقبل الطالبات -

  املدرسة

  باملدرسة تبع الطالباتت -تستمر املدرسة عن الدرس  -
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الذي قد درسوا يف يوم 

  السابق 

الطالبات املدرسة  تأمر -

مرة أخرى باللغتهن نشرحلت

  .ما مسعن

مرة أخرى  تشرح الطالبات -

  .باللغتهن ما مسعن

تتحدث املدرسة قليال مع  -

حول املادة  الطالبات

  وتستخلصها

املادة مع  الطالباتتلخص  -

  املدرسة

تعطي املدرسة املوعظة إىل  -

  الباتالط

املوعظة  تستمع الطالبات -

  من ملدرسة

إلختتام تدعو املدرسة  -

احلمدلة  قراءةالدرس ب

  والدعاء

احلمدلة  تقرأ الطالبات -

  والدعاء

تسلم املدرسة على  -

وخترج من  الطالبات

  الفصل 

  السالم ترد الطالبات -
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 ٤-٩اجلدول 

تعلم اللغة من بالطريقة باستخدام  كالمعملية التعليم يف ترقية ال

  اموعةالتجريبيةفي خالل اتمع

  اللقاء اخلامس

  الباتأنشطة الط  طة املدرسةشأن

تدخل املدرسة الفصل  -

  بإلقاء السالم

  السالم ترد الطالبات -

أن  خترب املدرسة الطالبات -

  ة الدعاءالدرس يبدأ بقراء

الدعاء  تقرأ الطالبات -

  والرتتيبدوءباهل

رجعت املدرسة ما قد  -

يف اللقاء املاض  يتعلمن

  نوتسأهل

  وجتيب تستمع الطالبات -

 لبعديتقدم االختبار ا -

  للطلبة

 االختبار تعمل الطالبات -

  البعدي

  السالم وجتيب الطالبات -سلم املدرسة وخترج من ت -
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  الفصل الدراسي بتهذيب

 

 ٤-١٠اجلدول 

  جدول عملية التعليم يف اموعة الضابطة

  اللقاء األول

  البأنشطة الط  املدرسةأنشطة 

تدخل املدرسة الفصل  -

  بإلقاء السالم

  السالم يرد الطالب -

أن  خترب املدرسة الطالب -

  ة الدعاءالدرس يبدأ بقراء

الدعاء  الطالب يقرأ -

  والرتتيبدوءباهل

تعرف املدرس امسها  -

وتشرح اهلدف عن 

  حضورها يف الفصل

  إىل املدرسة يستمع الطالب -

 االختبار القبليتقدم  -

  بللطال

  االختبار يعمل الطالب -

يستمع الطالب إىل نصيحة  -تلقى املدرسة السالم إىل  -
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قبل خروج  الطالب

الفصل وتنصحهم بأن 

  يتعلموا جيدا

 املدرسة وجتيب الطالب

  السالم

  

 ٤-١١اجلدول 

  جدول عملية التعليم يف اموعة الضابطة

  اللقاء الثاين

  بأنشطة الطال  أنشطة املدرسة

تدخل املدرسة الفصل  -

  بإلقاء السالم

  السالم يرد الطالب -

أن  خترب املدرسة الطالب -

  الدعاء الدرس يبدأ بقراءة

الدعاء  الطالب يقرأ -

  والرتتيبدوءباهل

تبني املدرسة أهدف تعليم  -

اللغة العربية وخصوصا 

  الكالم على

إىل بيان  يستمع الطالب -

  املدرسة

إىل شرح  يستمع الطالب -مهارة  املدرسة مهمةتبني  -
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  األستاذ  يف احلياة اليومية الكالم

 تأمر املدرسة الطالب -

  لتحفيظ املفردات

  املفردات حيفظ الطالب -

تأمر املدرسة الطلبة لينطق  -

الطالب الكلمة و احلرف 

  مبساعدة املدرسة

 املدرسة الطالب تعطي -

الفرصة ليسأل السؤال أو 

  .كالم الصعب من املادة

ينطق الطالبالكلمة و  -

  احلرف    مبساعدة املدرسة

أحوال الذي  يسأل الطالب -

  ىل املدرسةإمل يفهم 

تتحدث املدرسة قليال مع  -

حول املادة  الطالب

  وتستخلصها

املادة مع  تلخص الطالب -

  املدرسة

تعطي املدرسة املوعظة إىل  -

  البالط

املوعظة من  يستمع الطالب -

  ملدرسة

تدعو املدرسة لتختيم  -

ة احلمدلة قراءالدرس ب

احلمدلة  يقرأ الطالب -

  والدعاء
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  والدعاء 

 تسلم املدرسة على الطالب-

  وخترج من الفصل

  السالم يرد الطالب -

  

 ٤-١٢اجلدول 

  جدول عملية التعليم يف اموعة الضابطة

  اللقاء الثالث

  البأنشطة الط  املدرسةأنشطة 

تدخل املدرسة الفصل  -

  بإلقاء السالم

  السالم يرد الطالب -

أن  خترب املدرسة الطالب -

  الدرس يبدأ بقرأة الدعاء

 دوءالدعاء باهل الطالب يقرأ -

  والرتتيب

رجعت املدرسة ما قد  -

يتعلمون يف اللقاء املاض 

  وتسأهلم

  يبوجي يستمع الطالب -

االختبار يقوم ب الطالب  -تقدم االختبار البعدي  -
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  البعدي  للطلبة

تسلم املدرسة وخترج من  -

  الفصل الدراسي 

  السالموجييب الطالب  -

  

ستخدام طريقة إالمدرسة والطالبات على استجابة   - ب

على  لبةلترقية قدرة الطتعلم اللغة من خالل المجتمع

  مهارة الكالم

  المدرسة -١

تستخدم الباحثة جلمع بيانات البحث هي الطريقة اليت 

تقوم الباحثة يف مجع البيانات  باملالحظة أثناء التعليم ف. املالحظة

تعلم اللغة من خالل طريقة والتعلم ملعرفة أحواهلا باستخدام 

وجتري عملية  على مهارة الكالم لبةوفعاليتها لرتقية قدرة الطاتمع

في لم اللغة من خالل اتمعتعطريقة التعليم والتعلم باستخدام 

  . صف األولال
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حتسب البيانات من أنشطة املدّرسة والطالبات عند إجراء 

  ١:عملية التعليم والتعلم باستعمال القانون
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N
�	 ١۰۰٪  

  :التعليق

 النسبة املؤية: P : البيان 

  f  : احلصولة عليهاالنتيجة جمموع  

N :النتيجة الكاملة 

املدّرسة والطالبات عند إجراء عملية وحتدد املسند ألنشطة 

  ٢:التعليم والتعلم إىل مخسة أحوال

  ممتاز=  ٪ ١٠٠ -٨١

  جيد جدا=  ٪ ٨٠ -٦٦

  جيد=  ٪ ٦٥ -٥٦

  مقبول=  ٪ ٥٥ -٤١

  راسب=  ٪ ٤٠ – ٠

                                                           
١AnasSudjono, PengantarStatistikPendidikan…………..hal. ٤٣ 
٢SuharsimiArikunto, Dasar- DasarEvaluasiPendidikan, (Jakarta: 

BumiAksara, ٢٠٠٣), hal. ٢٨١ 
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  ٤-١٣اجلدول 

تعلم اللغة من طريقة نتيجة أنشطة املدّرسة عند إجراء التعلم ب

 خالل اتمع
  النتيجة الملحوظة  الملحوظةالناحية   رقم

٤  ٣  ٢  ١  

 √        دخلت اىل الفصل متام الوقت  ١

تقدر املدرسة على التواصل   ٢

املادة، وأهداف التعليم، ودوافع 

  .الطالبات يف التعليم

    √    

تقدر املدرسة على إجراء السؤال   ٣

واإلجابة حول املوضوع 

  .لدراستها

    √    

على  تثري املدرسة ردود الطالبات  ٤

  طرح األسئلة

      √  

 تقدر املدرسة على تطبيق طريقة   ٥

 تعلم اللغة من خالل اتمع

    √    
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  جيد: ٣    قلة جيد: ٢    غري جيد :١

  جيد جدا: ٤  

أما نتيجة ألنشطة املدّرسة عند إدارة تعليم اللغة ٩٠،٦

  :العربية،فهي
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٣٢
�١۰۰٪	 =

٢٩٠٠

٣٢
= ٪٩٠،٦ 

تدل على أا وقعت ما بني حد  ٪٩٠،٦=  Pوبنتيجة

فتكون داللة أن أنشطة املدّرسة يف . بتقدير ممتاز ٪ ١٠٠ – ٨١

تعلم اللغة من خالل طريقة إدارة التعليم املفردات باستخدام 

متارس املدرسة للتواصل باللغة   ٦

  .العربية

      √  

  √        .متارس املدرسة لتعلم النشاط  ٧

تقدر املدرسة على توجيه   ٨

الطالبات أن يلخصن املادة 

  .املدروسة

      √  

  ٢٠  ٩        اموع
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خبطواته الصحيحة وبأحناء ومعايري عملية التعليم  مطابقةاتمع

  .والتعلم اليت تلزم أن تم ا املدّرسة عند عملية التعليم والتعلم

  الطالبات -٢

تستخدم الباحثة جلمع بيانات البحث هي الطريقة اليت 

فتالحظ الباحثة أنشطة الطالبات عند إجراء . املباشرة املالحظة

تعلم اللغة من خالل عملية التعليم والتعلم بتطبيق طريقة 

الباحثة ورقة املالحظة من بنود ناحية امللحوظة يف  واعدتاتمع

. من خالل اتمعتعلم اللغة طريقةعملية التعليم والتعلم بتطبيق 

 :كما يف اجلدوال التايلفهي  

حتسب البيانات من أنشطة الطالبات عند إجراء عملية 

  :التعليم والتعلم باستعمال القانون
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�	 ١۰۰٪  
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  ٤ -  ١٤ اجلدول 

تعلم اللغة طريقة عند إجراء التعلم بتطبيق  نتيجة أنشطة الطالبات

  من خالل اتمع
  النتيجة الملحوظة  الناحية الملحوظة  رقم

٤  ٣  ٢  ١  

 √        األدوات املدرسية استعداد الطالبات  ١

إىل شرح املدرسة تستمع الطالبات   ٢

  جيدا

  √      

أحوال الذي مل  تسأل الطالبات  ٣

  نيفهم

      √  

لإلجابة عن  تستطيع الطالبات  ٤

  األسئلة اليت يطرحها املدرسة

    √    

  √        للمجموعة  لس الطالباتجت  ٥

    √      نمع جمموعا تناقش الطالبات  ٦
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  جيد: ٣    قلة جيد: ٢    غري جيد: ١

  جيد جدا: ٤  

عند إجراء التعلم باستخدام  الباتالطألنشطة  أما نتيجة

  :كما يلي, تعلم اللغة من خالل اتمعطريقة

� =
�

�
�	 ١۰۰٪ 	 =

٣٥

٤۰
�	 ١۰۰٪ 	 =

٣٥۰۰

٤۰
= ٪٨٧،٥  

تدل على أا وقعت ما بني حد  ٪ ٨٧،٥=  Pوبنتيجة 

 الطالباتفتكون داللة أن أنشطة . بتقدير ممتاز ٪ ١٠٠ – ٨١

    √      آرء كل جمموعة تقدر الطالبات  ٧

  √        املفردات اجلديدة تتذكر الطالبات  ٨

  √        باملهمة املعينة تقوم الطالبات  ٩

استجابة الطالبات فيتعليم اللغة   ١٠

تعلم اللغة من  العربية بتطبيق طريقة

 خالل اتمع

      √  

  ٢٤  ٩  ٢    اموع
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تعلم اللغة من خالل طريقة يف عملية التعليم باستخدام 

مشرتكة خبطوات التعليم والتعلم وعمليته وهلم الرغبة  تابعةاتمع

  .يف التعليم

 

تعلم اللغة من خالل فعالية استخدام طريقة .ج

  في ترقية قدرة الطالبات على مهارة الكالم المجتمع

, وأداة التحليل املستخدمة جلمع بيانات البحث هي اإلختبار

تقوم الباحثة تعلم اللغة من خالل اتمعطريقة وقبل تدريب 

فاعتمدت الباحثة على نتيجة . بتقدمي اإلختبار القبلي للطالبات

تعلم البعدي ملعرفة تأثري تدريب طريقة   االختبار القبلي واالختبار

في ترقية قدرة الطالبات على مهارة اللغة من خالل اتمع

 .الكالم

وأما نتيجة االختبار القبلي واالختبار البعدي يف الفصل   

وهي اموعة التجرييب  اليت حصلت عليها الطلبة ) أ(األول 

  :فكما يلي 

  



٩٢ 

 

 

  ٤-١٥اجلدول 

  القبلي واالختبار البعدي يف اموعة التجرييبنتائج االختبار 

  الطلبة  رقم

درجات في  

االختبار 

  y١القبلي

درجات في 

االختبار 

 y٢البعدي 

  الفرق

d٢= 

(y٢-y١) 

d٢
٢ 

  

  ١٦٠٠  ٤٠  ١٠٠  ٦٠  ١-الطالبات  ١

  ٩٠٠  ٣٠  ٩٠  ٦٠  ٢-الطالبات  ٢

  ١٦٠٠  ٤٠  ٩٠  ٥٠  ٣-الطالبات  ٣

  ١٦٠٠  ٤٠  ٨٠  ٤٠  ٤-الطالبات  ٤

  ١٦٠٠  ٤٠  ٩٠  ٥٠  ٥-الطالبات  ٥

  ٩٠٠  ٣٠  ٨٠  ٥٠  ٦-الطالبات  ٦

  ٩٠٠  ٣٠  ٩٠  ٦٠  ٧- الطالباتا  ٧

  ٤٠٠  ٢٠  ٩٠  ٧٠  ٨-الطالبات  ٨

  ١٦٠٠  ٤٠  ١٠٠  ٦٠  ٩-الطالبات  ٩

  ٦٢٥  ٢٥  ٩٠  ٦٥  ١٠-الطالبات  ١٠

  ١٦٠٠  ٤٠  ٩٠  ٥٠  ١١-الطالبات  ١١

  ٩٠٠  ٣٠  ١٠٠  ٧٠  ١٢-الطالبات  ١٢

  ٩٠٠  ٣٠  ٩٠  ٦٠  ١٣-الطالبات  ١٣
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  ١٦٠٠  ٤٠  ٨٠  ٤٠  ١٤-الطالبات  ١٤

  ٦٢٥  ٢٥  ٩٠  ٦٥  ١٥-الطالبات  ١٥

  ١٦٠٠  ٤٠  ٩٠  ٥٠  ١٦-الطالبات  ١٦

  ١٦٠٠  ٤٠  ١٠٠  ٦٠  ١٧-الطالبات  ١٧

  ٩٠٠  ٣٠  ١٠٠  ٧٠  ١٨-الطالبات  ١٨

  ١٦٠٠  ٤٠  ٩٠  ٥٠  ١٩-الطالبات  ١٩

  ١٦٠٠  ٤٠  ١٠٠  ٦٠  ٢٠-الطالبات  ٢٠

  ١٦٠٠  ٤٠  ٩٠  ٥٠  ٢١-الطالبات  ٢١

  ٩٠٠  ٣٠  ٨٠  ٥٠  ٢٢-الطالبات  ٢٢

  ٢٧١٥٠  ٧٦٠  ٢٠٠٠  ١٢٤٠  اموع

  -   -   ٩٠،٩  ٥٦،٣٦  الدرجة املتعدلة

 

وأما نتيجة االختبار القبلي واالختبار البعدي يف الفصل   

وهي اموعة الضابطة اليت حصلت عليها الطلبة ) ب(األول 

  :فكما يلي 
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  ٤-١٦اجلدول 

 اموعة الضابطةنتائج االختبار القبلي واالختبار البعدي يف 

  الطلبة  رقم

درجات في  

االختبار 

  y١القبلي

درجات في 

االختبار 

 y٢البعدي 

  الفرق

d٢= (y٢-

y١) 

d١٢ 

  

  ٦٢٥  ٢٥  ٦٥  ٤٠  ١-الطلبة  ١

  ٩٠٠  ٣٠  ٧٠  ٤٠  ٢-الطلبة  ٢

  ٤٠٠  ٢٠  ٦٠  ٤٠  ٣-الطلبة  ٣

  ١٠٠  ١٠  ٦٠  ٥٠  ٤-الطلبة  ٤

  ١٠٠  ١٠  ٦٠  ٥٠  ٥-الطلبة  ٥

  ٩٠٠  ٣٠  ٧٠  ٤٠  ٦-الطلبة  ٦

  ٤٠٠  ٢٠  ٥٠  ٣٠  ٧-الطلبة  ٧

  ٩٠٠  ٣٠  ٧٠  ٤٠  ٨-الطلبة  ٨

  ٦٢٥  ٢٥  ٦٥  ٤٠  ٩-الطلبة  ٩

  ٩٠٠  ٣٠  ٨٠  ٥٠  ١٠-الطلبة  ١٠

  ٤٠٠  ٢٠  ٦٠  ٤٠  ١١-الطلبة  ١١

  ٩٠٠  ٣٠  ٦٠  ٣٠  ١٢-الطلبة  ١٢

  ١٠٠  ١٠  ٦٥  ٥٥  ١٣-الطلبة  ١٣
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  ٦٢٥  ٢٥  ٧٥  ٥٠  ١٤-الطلبة  ١٤

  ٢٢٥  ١٥  ٨٥  ٧٠  ١٥-الطلبة  ١٥

  ٤٠٠  ٢٠  ٦٠  ٤٠  ١٦-الطلبة  ١٦

  ١٠٠  ١٠  ٦٠  ٥٠  ١٧-الطلبة  ١٧

  ٢٢٥  ١٥  ٧٠  ٥٥  ١٨-الطلبة  ١٨

  ٩٠٠  ٣٠  ٦٠  ٣٠  ١٩-الطلبة  ١٩

  ٢٢٥  ١٥  ٧٠  ٥٥  ٢٠-الطلبة  ٢٠

  ٩٩٥٠  ٤٢٠  ١٣١٥  ٨٩٥  اموع

  -   -   ٦٥،٧٥  ٤٤،٧٥  الدرجة املتعدلة

وحتليل البيانات عن نتيجة االختبار القبلي والبعدي باختبارات 

)“t” Test (الباحثة الرموز كما يلي فتستعمل: 

Nx   = ٢٠ 

Mx = 
٤٢٠

٢٠
  

        ٢١    =   

Ny   = ٢٢ 



٩٦ 

 

 

My = 
٧٦٠

٢٢
  

  ٣٤،٥٤    =  

 

∑x٢ = ∑x٢-(∑�)
٢

�
 

 - 
(٤٢٠)٢

٢٠
٩٩٥٠=  

  – 
(١٧٦٤٠٠٠)

٢٠
٩٩٥٠=  

  ٩٩٥٠-٨٨٢٠   = 

١١٣٠= 

∑y٢ = ∑y٢-(∑�)
٢

�
 

 - 
(٧٦٠)٢

٢٢
٢٧١٥٠=  

  – 
(٥٧٧٦٠٠)

٢٢
٢٧١٥٠=  

٢٧١٥٠ - ٢٦٢٥٤،٥  = 



٩٧ 

 

 

٨٩٥،٥  = 

  

� = 	

 

� =



٩٨ 

 

 

٦،١٣t =      
. جة احلريةرية يعين حتديد در ومن اخلطوات األخ

من درجة  ٪١و  ٪ ٥ويكونالفرض الصفري على مستوى الداللة 

  .احلرية يف هذا البحث

  (ومن اخلطوات السابقة فتحسب الباحثة أن النتيجة ت 
(t ليقارن بالنتيجة اجلدول بالرموز ٦،١٣: 

db = Ny+Nx -٢ 

     = ٢٢+ ٢٠ -٢ 

= ٤٠ 

حصلت على النتيجة ت ، فdbحسبت الباحثة وبعدها 

ويف  ٢،٠٢وهو ٪٥) signifikansi(اجلدول على مستوي الداللة 

 أو< ttabletوإذا. ٢،٧١وهو  ٪١) signifikansi(مستوي الداللة 

 HO، فذلك )ttable(أكرب من نتيجة ت اجلدول ) t(نتيجة ت 



٩٩ 

 

 

أصغر من ) t(أو نتيجة ت  >ttableوإذا . مقبول Haمردود و 

  .مردود Haمقبول و  HO، فذلك )ttable(نتيجة ت اجلدول 

) t(ومن الرموز السابقة، فحصلت الباحثة على النتيجة ت 

) signifikansi(اجلدول على مستوي الداللة والنتيجة ت  ٦،١٣

وهو ٪١) signifikansi(، ويف مستوي الداللة  ٢،٠٢وهو ٪٥

 ٢،٠٢(فالنتيجة ت أكرب من نتيجة ت اجلدول . ٢،٧١

  .مقبول Haمردود و  HOو ) ٢،٧١ >٦،١٣<

  

  المناقشة  -د

تعلم اللغة من طريقة املناقشة هلذه البحث فهي تدريب أما 

فعاليته وتأثريلرتقية قدرة الطالباتعلى مهارة الكالمخالل اتمع

أن كل أنشطة املدرسة والطالبات فيه مطابقة  ودليل عنها. ممتازا

وكانت تعلم اللغة من خالل اتمعطريقة مبا يطلب من تدريب 

  . ملحوظة كما ورد يف دليل املالحظة

تعلم اللغة من خالل طريقة استجابة الطالبات على تدريب 

مالحظة أنشطة تحصل على استجابة عليا مع نتيجة اتمع



١٠٠ 

 

 

 ٨١تدل على أا وقعت ما بني حد  ٪ ٨٧،٥=  Pالطالبات   

=  Pنتيجة مالحظة أنشطة املدّرسة بتقدير ممتاز، و  ٪ ١٠٠ –

 ٪ ١٠٠ – ٨١تدل على أا وقعت ما بني حد  ٪٩٠،٦

  . بتقدير ممتاز أيضا

تكون فعاال خالل اتمعتعلم اللغة من طريقة وكان تدريب 

والدليل على هذا أن نتيجة .  لرتقية قدرة الطلبة على مهارة الكالم

أو ) ttable(أكرب من النتيجة ت اجلدول ) ttest(ت احلساب 

٢،٧١ >٦،١٣< ٢،٠٢.(  

  

  تحقيق الفرضين  -ه

وفقا للبيانات اليت سبق حتليلها، تريد الباحثة أن حتقق 

 :، فهيألول  الصف االفروض اليت افرتضتها يف 
تعلم اللغة من طريقة إن استخدام : الفرض الصفري  - ١

مهارة  على لبةالطقدرة  مل يكن فعاال لرتقية خالل اتمع

) ttest(وهذا الفرض مردود ألن نتيجة ت احلساب  .الكالم



١٠١ 

 

 

 ٢،٠٢(أو ) ttable(أكرب من النتيجة ت اجلدول 

>٢،٧١ >٦،١٣.( 

تعلم اللغة من خالل طريقة إن استخدام : الفرض البديل  - ٢

 .على مهارة الكالم الطلبةقدرة  يكون فعاال لرتقية اتمع

نتيجة ت اجلدول أصغر من وهذا الفرض مقبول ألن 

 ).٢،٧١ >٦،١٣<٢،٠٢(النتيجة ت احلساب 
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 الفصل الخامس

 خاتمة

 نتائج البحث  - أ

السابقة عما يتعلق  فصولوقد حبثت الباحثة يف ال

قدرة  لرتقية تعلم اللغة من خالل اتمعطريقة     باستخدام 

  :وستقدم الباحثة اخلالصة االتية. مهارة الكالم على لبةالط

تعلم طريقة بمهارة الكالم يف تعليم  استجابة الطالبات إن - ١

حيث حصلت الباحثة على . ممتازة خالل اتمعاللغة من 

تدل  ٪ ٨٧،٥=  P ة أنشطة الطالبات  نتيجة مالحظ

، ممتاز بتقدير ٪ ١٠٠ – ٨١بني حد ما على أا وقعت 

تدل على  ٪٩٠،٦=  P نتيجة مالحظة أنشطة املدّرسةو 

 . أيضا ممتاز بتقدير ٪ ١٠٠ – ٨١بني حد ما أا وقعت 

يكون  تعلم اللغة من خالل اتمعاستخدام الطريقة إن  - ٢

والدليل على  .مهارة الكالم على قدرة الطلبةفعاال لرتقية 

أكرب من النتيجة ت ) ttest(أن نتيجة ت احلساب هذا 

  ).٢،٧١ >٦،١٣< ٢،٠٢أو ) ttable(اجلدول 
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 المقترحات  - ب

اعتمادا على الظواهر السابقة تقدم الباحثة االقرتاحات 

  : اآلتية 

تعلم اللغة من خالل ينبغي للمدرسني أن يطّبقوا طريقة  - ١

ألن هلا أثارا شديدة لرتقية الكالم يف تعليم مهارة  اتمع

 .رغبة الطلبة وقدرم على اللغة العربية

 يستمروا تعليم أن   MAS Al-Fikriyahبينبغي للطلبة  - ٢

ألنه  تعلم اللغة من خالل اتمع طريقة باستخدام  الكالم

 .مهارة الكالم لرتقية قدرم علىمؤثر 

ينبغي للقارئني الذين يقرؤون هذا البحث أن يتفضلوا  - ٣

بالنقد إذا وجدوا فيها خطأ أو نقصا وأن يصلحوا هذه 

العيوب حىت يكون هذا البحث كامال ومفيدا للباحثة 

  .والقارئني
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  المراجع

 المراجع العربية-أ

دار : القاهرة , الوسيلة التعليمية, ١٩٧٩أمحد حري كاظيم، 

  .النهضة

دار : رياض ، المهارت اللغوية, ٢٠١٠أمحد فؤاد عليان، 

 .املسلم

 دار : ، مصدرالمعجم الوسيط ,١٩٧٢ إبراهيم أنيس وآخرون،

 .املعارف 

، ة العربيةتدريس فنون اللغ ,٢٠٠٦ الدكتور على أمحد مدكور،

  .فكر العريبدار ال: القاهرة

مدخل الى مناهج , م١٩٨٩أبو عالم،  ددكتور رجاء حممو ال

 .مكتبة الفالح: الكويت البحث التربوي،

أساليب ومبادىء في تدريس  ،ه ١٤١٨،الرسان فرميان ودايان

 .جامعة امللك سعود: الرياض، اللغة

، عاصرةالمنجد الوسيط في العربية الم ,٢٠٠٣،لويس عحيل

  .طبيعة اول، بريوت
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 اساليب تدريس اللغة العربية، ,م ١٩٨٢ ،حممد علي اخلويل

 .املكتبة العربية السعودية: لرياضا

دار مصر للطباعة، بدون  ،سيكولوجية التعليممصطفى فهمى، 

  .السنة

 دروس الفنون اللغة العربية، ,م ١٩٩١علي أمحد مذكور،

  .دار املشرق: قاهرة

المدخل إلى البحث في , ه١٣١٦ ساب،صاحل بن محد الع

 .العبيكان مكتبة: الرياض ، العلوم السلوكية
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