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 استهالل
 بسم ا الرضبن الرحيم

 
َوِإََل َربَِّك  ۞فَِإَذا فَ َرْغَت فَاْنَصبْ ۞ِإنَّ َمَع الُعْسِر ُيْسرًا 

 ۞فَاْرَغبْ 
 ﴾ ٛ-ٙاإلنشراح :  ﴿

 
 

ُحْوا ََف الْ  َمَجاِلِس فَاْفَسُحْوا يَآي َُّها الَِّذْيَن اََمنُ ْوآ ِإَذا ِقْيَل َلُكْم تَ َفسَّ
يَ ْفَسِح اُ َلُكْم َوِإَذا ِقْيَل اْنُشُزْوا فَاْنُشُزْوا يَ ْرَفِع اُ الَِّذْيَن اََمنُ ْوا 

ٌر.  ِمْنُكْم َوالَِّذْيَن اُْوتُ ْوا اْلِعْلَم َدَرَجاٍت َواُ دبَا تَ ْعَمُلْوَن َخِبي ْ

 (ٔٔ)سورة اجملادلة : 

 صدق ا العظيم
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وأمي اؼبكرمة سبكي إَل والدي اؼبكرم  -ٔ

حفظهما ا  اأولنا الذين ربياين صغَت 

وأبقامها َف سبلمة الدين والدنيا 

 واألخرة وصبيع أسريت اؼبكرمُت. 

وإَل أساتذيت َف جامعة الرانَتي  -ٕ

 اإلسبلمية اغبكومية.

وإَل صبيع زمبلئي وأصدقائي َف  -ٖ

مية اغبكومية. جامعة الرانَتي اإلسبل

أقول شكرا جزيبل على مساعدتكم يل 

َف إقباز ىذا البحث العلمي، جزاكم 

 ا خَت اعبزاء.



 الشكر والتقدير
 بسم اهلل الّرحمن الّرحيم

اغبمد ا الذي أنزل القرآن عربّيا وأمرنا بالتقوى 
وأصحابو  واإلحسان والصبلة والسبلم على رسول ا وعلى آلو

 أصبمعُت.
فقد انتهت الباحثة بإذن ا من كتابة ىذه الرسالة ربت 
اؼبوضوع "األمناط اللغوية واستخدامها بوسيلة الصور لًتقية قدرة 
الطلبة على مهارة الكبلم" )دراسة ذبريبية باؼبدرسة اؼبتواسطة 

( اليت قدمتها إسباما لبعض Aceh Barat  ٖ االسبلمية اغبكومية
( َف كلية S.Pdوالواجبات اؼبقررة للحصول على شهادة )الشروط 

الًتبية والتأىيل اؼبعلمُت جبامعة الرانَتي اغبكومية اإلسبلمية بند 
 أتشيو. 

وَف ىذه الفرصة اعبيدة تقدم الباحثة بالشكر العميق 
واالحًتام العظيم لوالديها ابوبُت سبكي وأولنا اللذين ربياىا 

يبا نافعا منذ صغارىا إَل أن قبحت تربية حسنة وىذباىا هتذ
التعلم َف الدراسة،والشكر للمشرفُت مها الدكتور خباري اؼباجستَت 



وفبتاز الفكر اؼباجستَت. حيث إهنما قد أنقاهتما لئلشراف على 
ىذه الرسالة من أىوؽبا إَل هنايتها، عسى أن يباركهما ا وجيزمها 

 خَتا اعبزاء.
ير اعبامعة وعميد كلية الًتبية وتتقدم الباحثة بالشكر ؼبد 

وتأىيل اؼبعلمُت ورئيس قسم تعليم اللغة العربية وصبيع األساتذة 
الذين علموىا العلوم اؼبفيدة وأرشدوىا إرشادا صحيحا.  مث 
تشكر صبيع األخوات وكل من لو أسهام َف إتام ىذه الرسالة، 

 والتستطيع ذكر كل واحد منهم َف ىذه العجالة القصَتة.
ا، تدعو ا أن جيعل ىذا العمل شبرة نافعة وترجو وأخَت 

من القارئُت نقدا بنائيا لتكميل ىذه الرسالة ألن اإلنسان ال خيلو 
من اػبطأ والنسيان وعسى أن تكون نافعة للباحثة وللقارئُت 
صبيعا. وحسبنا ا ونعم الوكيل وال حول وال قوة إال با العلي 

 ؼبُت.العظيم، واغبمد  رب العا
 ٕٛٔٓديسمرب  ٗبندا أتشيو، 

 ]الباحثة[
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 مستخلص البحث
: األمناط اللغوية واستخدامها بوسيلة الصور لًتقية قدرة الطلبة  عنوان البحث

 MTsN ٖ Aceh Baratعلى مهارة الكبلم ب   
 أولفيا رضبي : االسم الكامل

  ٜٕٕٓٓٓٓٗٔ:   رقم القيد
غة العربية ؽبا أربع مهارات مهمة، ىي مهارة اإلستماع، ومهارة كان تعليم الل  

الكبلم، ومهارة القراءة، ومهارة الكتابة، ومن أمهية مهارة الكبلم حيث أهنا وسيلة 
اإلتصال وتبادل األفكار، ديكن هبا الطبلب أن يتحدث مع أصحاهبم أو مدرسهم 

كار ووضع اعبمل وفقا بشكل جيد صحيح، وىذه اؼبهارة تدعمهم على تطوير األف
حيث يعلم اؼبعلم اللغة العربية بطريق حفظ  ٖ MTsNللقاعدة، وىذا مل يرى َف 

اغبوار وترصبة النص معا، وكان الطبلب هبذه اؼبدرسة ال يفهمون قواعد اللغة العربية 
وأما أىداف البحث  فهما جيدا وال يقدرون على تطبيقها َف تركيب اعبمل اؼبفيدة.

لى استجابة الطلبة َف استخدام األمناط اللغوية بوسيلة الصور لًتقية فهي التعرف ع
والتعرف على فعالية  .MTsN  ٖ  Aceh Baratقدرة الطلبة على مهارة الكبلم َف 

استعمال األمناط اللغوية بوسيلة الصور لًتقية قدرة الطلبة على مهارة الكبلم َف 
MTsN  ٖ  Aceh Barat .رسالة فهي الدراسة ذبريبية ؽبذه ال أما منهج البحث

 .One Group Pre- Test Post- Test Designبالتصميات التمهدية ، ويسمى ب 
  MTsNعينة َف ىذه الرسالة ىي الطبلب الذين أخذهتم  َف الفصل الثاين )ه( ب  و 

ٖ Aceh Barat   وأما استجابة الطلبة َف استعمال األمناط  الطالبا. ٖٚوعددىم
لصور على مهارة الكبلم جيد. حيث حصلت الباحثة على نتيجة اللغوية بوسيلة ا

% ٜٚ-ٙٙ حد بُت وقعت أهنا على تدل % ٘،ٚٚ = Pاؼببلحظة أنشطة الطلبة 
إن استعمال األمناط اللغوية بوسيلة الصور فعال لًتقية قدرة الطلبة على  جيد، دبعٌت



اعبدول -اغبساب أكرب من ت -تمهارة الكبلم. والدليل على ىذا أن نتيجة 
(ٕ،ٖٓ ٛ،ٛ٘ ٕ،ٕٚ .) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Abstract 

The title of the research: Language patterns and use of images to 

enhance the ability of students to speak 

skills in MTsN 3 Aceh Barat 

Full Name   : Ulvia Rahmi 

Enrollment Number : 140202009 

 

The teaching of Arabic has four important skills: listening skills, speech 

skills, reading skills, writing skill, and the importance of speech skills. It 

is a means of communicating and exchanging ideas. Students can speak 

with their friends or teachers properly. The development of ideas and the 

development of sentences according to the rule, and this was not seen in 

MTsN 3 where the teacher teaches the Arabic language by keeping 

dialogue and translating the text together, and students in this school do 

not understand the rules of Arabic well understood and can not apply in 

the installation of useful sentences. The objectives of the research are to 

identify the students' response to the use of language patterns by means 

of images to enhance the ability of students to speak skills in MTsN 3 

Aceh Barat. To identify the effectiveness of the use of language styles 

by means of images to enhance the ability of students to speak skills in 

MTsN 3 Aceh Barat. The research methodology for this thesis is the 

experimental study of pre-test design, called One Group Pre- Test, Post- 

Test Design. A sample in this letter is the students who took them in the 

second chapter (e) MTsN 3 Aceh Barat and their 37 students. The 

students' response to the use of language patterns by means of images on 

speech skill is good. Where the researcher obtained the result of the 

observation of the activities of students P = 77.5% indicate that it 

occurred between the boundary of 66-79% in a good sense, the use of 

language patterns by means of images is effective to improve the ability 

of students to speak skills. This is evidenced by the fact that the result of 

arithmetic is greater than t-table (2,03 8,85 2,72). 
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Judul skripsi : Pola pengajaran bahasa serta penggunaannya 

dengan media gambar dalam meningkatkan 
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Pengajaran Bahasa Arab memiliki empat keterampilan penting yaitu: 

mendengar, berbicara, membaca, dan menulis. Adapun keterampilan 

berbicara itu sangat penting sebagai alat interaksi serta komunikasi 

timbal balik. Siswa dapat berbicara bahasa Arab bersama temannya atau 

gurunya dengan benar dan kemampuan ini mendukung mereka dalam 

mengembangkan ide serta membuat kalimat sesuai dengan gambar yang 

disediakan. Akan tetapi kegiatan ini tidak terlihat di MTsN 3, guru 

mengajar bahasa Arab dengan metode menghafal hiwar dan 

menerjemahkan teks bersama-sama. Para siswa di sekolah ini tidak 

mengerti tata bahasa Arab dengan baik, dan mereka tidak bisa 

menerapkannya pada konteks kalimat dengan benar. Dan tujuan dari 

penelitian dalam penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi respon 

siswa terhadap pola pengajaran bahasa serta penggunaannya dengan 

media gambar dalam meningkatkan kemampuan berbicara siswa MTsN 

3 Aceh Barat . Dan untuk mengidentifikasi keefektifan penggunaan pola 

bahasa dengan media gambar untuk meningkatkan kemampuan siswa 

dalam berbicara di MTsN 3 Aceh Barat. Metode penelitian pada 

penelitian  ini adalah penelitian eksperimen yaitu pre eksperimen, yang 

dipakai adalah One Group Pre-Test Post-Test Design. Dan sampel 

dalam penelitian ini adalah siswa kelas(e) yang jumlahnya 37 siswa di 

MTsN 3 Aceh Barat. Dan adapun respon siswa terhadap penggunaan 

pola bahasa dengan media gambar dalam keterampilan berbicara adalah 

baik. Dimana peneliti memperoleh hasil observasi aktivitas siswa P = 

77,5% menunjukkan bahwa itu terjadi antara batas 66-79% dalam arti 

baik, penggunaan pola bahasa dengan media gambar berpengaruh untuk 

meningkatkan kemampuan siswa dalam berbicara. Ini dibuktikan oleh 

fakta bahwa hasil t-test lebih besar dari t-tabel (2,03 <8,85> 2,72). 

 
 



 الفصل األول
 اسيات البحثأس

 مشكلة البحث -أ 
التعليم ىو جهد واٍع وـبطط ػبلق شكل من عملية 
التعليم والتعلم حىت يتمكن اؼبتعلمون بشكل نشط من تطوير 
قدراهتم أن ديلكوا بالقوة الروحية الدين، والتحكم َف الذات، 
والشخصية، والذكاء، والشخصية النبيلة، وكذلك اؼبهارات البلزمة 

التعليم لو دور مهم جدا  ٔتمع، واألمة، والبلد.ألنفسهم، واجمل
لضمان بقاء اجملتمع أو األمة. بعامٍة، قباح التعليم من خبلل عدة 
عوامل: اؼبدرسون، الطبلب، اؼبرافق والبنية التحتية، وسائل 

وستكون ىذه  مية، اؼبنهج الدراسية، اؼبدير.اإلعبلم التعلي
وكثَت من العوامل اليت تدعم  اؼبتغَتات مرتبطة ببعضها البعض.

قباح األىداف التعليمية، يعد النجاح َف عملية التعلم أحد 
العوامل األكثر انتشارًا. ألنو َف عملية تعلم أن استبطان القيم 

 واؼبَتاث الثقاَف واؼبعايَت اؼبباشرة.

                                                           
1
 Ramayulis. Ilmu Pendidikan Islam. Jakarta: KALAM 

MULIA, 2002. Hal. 292-293 



اؼبتغَتات الناجحة َف التعليم ىو وسائل اإلعبلم أحد 
التعليمية. تعلم وسائل اإلعبلم ىو وسيلة من وسائل اإلعبلم اليت 
هتدف إَل عملية التعلم َف الطبلب الذايت حبيث ربدث تغيَتات 

 ٕسلوكية، إما َف شكل اؼبعرَف والعاطفي، واغبركي النفسي.
وسائل اإلعبلم ىي أداة تساعد عملية التعلم خاصة فيما يتعلق 
حباسة السمع وحواس الرؤية. ديكن أن يؤدي وجود وسائل 

ن أن ذبعل فهم اإلعبلم إَل تسريع عملية تعلم الطبلب ألهنا ديك
 الطبلب أسرع. 

وبُت الوسائط التعليمية، تعترب الصور ىي الوسيلة األكثر 
استخداًما. قد تكون الصورة متوىجة، أو صورة تشبو كائًنا معيًنا، 
أو صورة متحركة، أو كائًنا ثابًتا. إذا كنا نريد أن نفسر كلمة 
الفيل لن تكون قادرة على جلب ىذه األشياء َف الفصول 

 ٖدراسية. ما يكفي للمعلم عبلب صورة للحيوان إَل األمام.ال
الصور ىي وسائط مرئية تستخدم ؽبدف ما، وىي القدرة على 
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كوسيلة ؼبمارسة الكبلم أو اجتذاب آراء الطبلب من وجهة نظر،  
األنشطة اؼبنطوقة األخرى، وتستخدم أيًضا لشرح استخدام بعض 
الًتتيبات اللغوية، وُتستخدم لتفسَت ؿبتوى موضوع ما أو قصص 

 وغَتىا.
تعليم اللغة العربية ؽبا أربع مهارات مهمة، ىي مهارة كان         

لكتابة. مهارة اإلستماع ومهارة الكبلم ومهارة القراءة ومهارة ا
الكبلم ىي أحد األنواع من الكعاءت اللغوية اليت ربصل َف 
التعليم اللغة العربية. أنشطة التكلم َف الفصل لديها ؾبال 
االتصال على وحهُت منهما متكلم واؼبستمع. مهارة الكبلم ىي 
إحدى مهارات لغة اليت ربقيقها َف تدريس اللغات اغبديث دبا 

كبلم ىو أداة رئيسية لتعزيز التفاىم اؼبتبادل َف اللغة العربية. ال
واإلتصاالت اؼبتبادلة، وذلك باستخدام اللغة كوسيلة. أما أىداف 
التعليم مهارة الكبلم ىو التبلميذ يتناولون قدرة على بناء اعبملة 
وفقا للقواعد اللغة العربية الصحيحة، قادار على اختبار الكلمات 

 ٗى التفكَت والكبلم باللغة العربية.اؼبناسبة والسياقية وقادار عل
                                                           

تأثَت تطبيق طريقة الصورة و الصورة على مهارة كبلم  ليديا كندووا،  ٗ
التلميذات ىف تعليم اللغة العربّية )الدراسة التجريبية للصف الثامن باؼبدرسة الثانوية 



التعليم ىو آنية َف ربقيق التعلم الذي ديتلك الطبلب 
القدرة على تعلم والتحدث بالعربية. َف اللغة العربية أربع 
مهارات، واحدة منها ىي مهارات التحدث. َف وجود قواعد 

كن للطبلب التحدث باللغة العربية بشكل جيد وبشكل معينة، دي
صحيح، وتوفَت الصور اليت تدعمهم َف تطوير األفكار أو وضع 

، ٖ MTsN لكن ىذا ال يُرى َف اعبمل وفًقا للصور اؼبقدمة.
 اؼبعلم يعلم اللغة العربية عن طريق حفظ اغبوار وترصبة النص معاً،

قواعد اللغة العربية جيدا،  ٘وكان الطلبة هبذه اؼبدرسة اليفهمون
 وىم اليقدرون على تطبيقها َف تركيب اعبملة الصحيحة.

اعتمادا على ىذه اؼبشكلة تريد الباحثة أن زبتار ىذا 
البحث ربت اؼبوضوع: " األمناط اللغوية واستخدامها بوسيلة 

 لًتقية القدرة الطلبة على مهارة الكبلم". الصور
 
 

                                                                                                                     

. ٕٙٔٓ من معهد مقيم السّنة فاؼببانج
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 اؼبدرسة
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 أسئلة البحث -ب 
 فتحدد  الباحثة ىذا البحث سؤل البحث التالية:

كيف استجابة الطلبة لتطبيق األمناط اللغوية بوسيلة  -ٔ
 MTsN  ٖ  Aceh Baratالصور َف تعليم مهارة الكبلم َف 

 ؟
لًتقية ىل استعمال األمناط اللغوية بوسيلة الصور فعال  -ٕ

 MTsN  ٖ  Acehقدرة الطلبة على مهارة الكبلم َف 

Barat ؟ 
 

 أهدف البحث -ج 
 أما أىداف البحث فيما يلي:

التعرف على استجابة الطلبة َف استخدام األمناط اللغوية  -ٔ
بوسيلة الصور لًتقية قدرة الطلبة على مهارة الكبلم َف 

MTsN  ٖ  Aceh Barat. 
عمال األمناط اللغوية بوسيلة التعرف على فعالية است -ٕ

 ٖ  MTsNالصور لًتقية قدرة الطلبة على مهارة الكبلم َف 

 Aceh Barat. 
 
 



 أهمية البحث -د 
 وأما أمهية البحث فهي : 

للطلبة : لًتقية كفاءة تكلم اللغة العربية بوسيلة الصور،  -ٔ
 ورغبة الطالبة َف مهارة الكبلم.

األمناط اللغوية بوسيلة للمدرسة : تستطيع أن تستخدام  -ٕ
 الصور.

 
 افتراضات البحث وفروضه -ه    

أما إفًتاضات البحث ؽبذه الرسالة ىو أن وسيلة الصور 
تدور دورا عاما َف مهارة الكبلم وؽبا مكانة مهمة لًتقية قدرة 

 الطلبة على مهارة الكبلم.
 وفروص البحث فهي كما يلي :

غوية بوسيلة الفرض الصفري: استخدام األمناط الل -ٔ
الصور غَت فعال لًتقية قدرة الطلبة على مهارة الكبلم 

(H0.) 
الفرض البديل: استخدام األمناط اللغوية بوسيلة الصور  -ٕ

 (Haلًتقية قدرة الطلبة على مهارة الكبلم ) فعال



 مصطلحات البحث -و 
َف كتابة ىذه الرسالة، تنبغي للباحثة أن تشرح بعض 

 معاين اؼبصطلحات.
 ألنماط اللغويةا -1

لغة منط ج أمناط: طريقة وشكل. وتعريف النمط ىو 
الطريقة التقنية اؼبستخدمة َف إعداد النص وإخراجو بغية ربقيق 

يقة اليت وتقصد الباحثة النمط ىو الطر  ٙغاية اؼبرسل منو.
تستعمل التدريبات اللغوية واليت تثبت على شكل واحد بالتكرار، 
وتستهدف ىذه الطريقة إَل تثبيت األمناط اللغوية اليت تعملها 

 الطلبة حىت تكون عليها سيطرة كافة.
 وسيلة الصور -2

وسيلة لغة ىي حيلة، سبيل. وَف اإلصطبلحيا ىي ما  
وأما وسيلة الصور اليت  7ة.يلجأ إليو ويستخدم للوصول إَل نتيج

                                                           
. المنجد في اللغة واإلعالم طبعة جديدة منقحةاعبسر الواطي.   ٙ
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تقصد الباحثة الصورة ىي وسيلة اليت تستعملها اؼبدرسة َف عملية 
التعليم والتعلم إلستعُت الطلبة عما يصعبهم من اؼبعلومات 

ة الصور، يسهل على الطبلب فهم معٌت اعبديدة. وبفضل طريق
 منط اعبملة اؼبعطى.

 مهارة الكالم -3
إن مهارة الكبلم ىي سيطرة أو قدرة على تكوين اعبمل 
وبناء العبارات والفقرات وترتيبها على التكلم َف صبيع موافق 

تكليما –يكلم  –اللغة. وكلم "الكبلم" لغة مصدر من كلم 
ألصوات اؼبفيدة. وأما وكبلما.، وَف أصول اللغة ىو ا

اإلصطبلحيا فهو ما يصدر عن اإلنسان من صوت يعرب بو عن 
شيئ لو داللة َف ذىن اؼبتكلم والسامع، أو على األقول َف ذىن 

واؼبراد هبا َف ىذه  8اؼبتكلم وتراعى فيو قواعد اللغة اؼبنظرية.
الرسالة ىي مهارة اليت تريد الباحثة لًتقية قدرة الطلبة باستخدام 

 األمناط اللغوية.
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 حدود البحث  -ز 
اغبد اؼبوضوعي: تريد الباحثة أن ربدد ىذه الرسالة  -ٔ

ربت اؼبوضوع: األمناط اللغوية واستخدامها بوسيلة 
قدرة الطلبة على مهارة الكبلم باؼبدرسة الصور لًتقية 

 اتشيو العربية. ٖالثانوية اإلسبلمية 
اغبد اؼبكاين: تريد الباحثة أن ربدد ىذه الرسالة  -ٕ

 ٖباؼبدرسة الثانوية اإلسبلمية 
 اتشيو العربية َف الصف الثاين .

اغبد الزماين: تريد الباحثة وقت استخدام األمناط  -ٖ
ر على قدرة الطلبة على مهارة اللغوية و بوسيلة الصو 

 . ٕٛٔٓ - ٕٚٔٓالكبلم َف السنة الدراسية 
 

 الدراسة السابقة -ح 
كانت الدراسة السابقة من أىم أساسيات البحث اليت 
تستخدمها الباحثة ؼبعرفة إحيابيتها وسلبيتها. وىذه الدراسة 
تساعد الباحثة على مقارنة النتائج و معرفة جوانب الفرق بُت 

 والدراسة السابقة. دراستها



 (ٕ٘ٔٓرسالة ؿبمد حافظ عزمي ) -ٔ
: استخدام وسائل الصور لًتقية الطلبة على  اؼبوضوع 

اإلنشاء )دراسة ذبربية دبعهد دار العلوم 
 .Banda Acehالعصري 

: اختيار الباحث ىذا اؼبوضوع ألن الطلبة  اؼبشكلة
الثانوية دبعهد دار العلوم العصري ال يقدرون 

اء لوجود اؼبشكلة وىي عجزىم َف على اإلنش
 كتابة اإلنشاء كامبل جيدا فصيحا.

ؼبعرفة استجابة الطلبة َف استخدام  -ٔ: أىداف البحث
الوسائل الصورة َف تدريس اإلنشاء دبعهد دار 

 العلوم العصري.
فعالة استخدام وسائل الصور لًتقية قدرة  -ٕ  

الطلبة َف تدريس اإلنشاء دبعهد دار العلوم 
 ري.العص

: إن الطريقة اليت يستخدمها البحث َف ىذا  طريقة البحث
منهج ذبرييب أوما يقال باإلقبلزية 

“Experiment Research”  



: ويكون اجملتمع من ىذه الرسالة ىم صبع  اجملتمع والعينة
الطبلب َف معهد دار العلوم العصري، 

طالب. وأما العينة اليت  ٖٔٔٔوعددىم 
 با.طال ٙٗاعتمدىا الباحث 

: اإلختبارات )القبلي والبعدي( و اؼببلحظة  أدوات البحث
 اؼبباشرة

: استجابة الطلبة َف تدريس اإلنشاء  نتائج البحث
باستخدام وسائل الصور إجيابية إلن القائمة 
اؼببلحظة السابقة تبُت بأن األنشطة اؼبدرسة 
َف الفصل ذبري إجيابية وإن استخدام وسائل 

ء يرقي قدرة الطلبة الصور َف تدريس اإلنشا
على الكتابة اإلنشائية ألن النتيجة اليت حيصل 
الطلبة عليها بعد ما طبقت ىذه الوسيلة تأيت 
بدرجة متميزة وتتفرق مع الفصل الضابط. 

( اغبساب toت ) –ومطابق على النتيجة 
( اعبدول ttت ) –( أكرب من ٙٚ،ٕ)
(ٕ،ٕٓ.) 



الية أن الدراسة العبلقة بُت الدراسة السابقة بالدراسة اغب
السابقة استخدام وسيلة الصور، ولكن زبتلف َف قدرة الطلبة. 
والدراسة السابقة لًتقية قدرة الطلبة َف اإلنشاء والدراسة اغبالية 

 لًتقية قدرة الطلبة َف مهارة الكبلم.
 

 (ٕٔٔٓمصباح السرور ) -ٕ
: تطوير األمناط اللغوية لتنمية مهارة الكتابة  اؼبوضوع 

طويري دبدرسة "اإلسبلم" العالية )حبث ت
 بفونوروغو(.

: إن تعليم الكتابة َف مادة اللغة العربية مل  اؼبشكلة 
تكن مناسبة بُت القواعد والتطبيق. ىذه 
الصعوبة عند رأي الباحث لسبب قلة فبارسة 
القراءة وتقصان كفاءة الطبلب َف ااكة 
وتقليد ما يقرأوه. وكما أن مهارة الكتابة ىي 

ارة اإلنتاجية فبلبد من الطبلب استيعاب مه
 القراءة واإلىتمام دبا. 



معرفة سبام تطوير االنتاج األمناط اللغوية  -ٔ: أىداف البحث
َف تدريس مهارة الكتابة للطبلب اؼبدرسة 

 "اإلسبلم" العالية فونوروغو.
األمناط  ومعرفة تنمية مهارة الكتابة بتطوير -ٕ 

 العالية فونوروغو.اللغوية دبدرسة "اإلسبلم" 
: وؾبتمع البحث ىم طلبة اؼبدرسة "اإلسبلم"  اجملتمع والعينة 

طالبا. وىم كل  ٖ٘العالية ويبلغ عددىم 
الطلبة َف الفصل األول "ج". واختار الباحث 

طالبا كعينة ىادفة ؽبذا  ٕٓمنهم بعدد 
 البحث. 

 : اؼببلحظة واؼبقابلة واإلستبانة أدوات البحث
تطوير انتاج األمناط اللغوية َف تدريس مهارة :  نتائج البحث

الكتابة تعتمد خبصائص اؼبواد الدراسية واؼبنهج 
اؼبدرسي. بعد تطوير األمناط اللغوية َف مهارة 
الكتابة ينّمى كفاءة الطبلب َف كتابة اعبملة 

القصَتة اؼبوجزة. ويؤثّر ىذه اؼبمارسة َف كفاءة  
لغوية كتابة الطبلب جيدة، ؼبلكة األمناط ال



اليت تكتسب من فبارسة القراءة واستيعاب هبا 
وتدريبات الكتابة من األمناط اللغوية 

 اؼبدروسة.
العبلقة بُت الدراسة السابقة بالدراسة اغبالية َف استخدام 

. ولو كانت تتشاهبان لكنهما زبتلفان َف قدرة  أمناط اللغوية
على مهارة  الطلبة ، وكانت الدراسة السابقة لًتقية قدرة الطلبة

الكتابة ولكن الدراسة اغبالية لًتقية قدرة الطلبة على مهارة 
 الكبلم.

 
 (ٕ٘ٔٓسبحان ) -ٖ

واستعماؽبا َف تدريس مهارة  realia: وسائل  اؼبوضوع
الكبلم )دراسة ذبريبية دبعهد دار العلوم بند 

 أتشيو(.
: وجد الباحث َف اؼبعهد دار العلوم أن أكثر  اؼبشكلة 

ء َف اادثة باللغة العربية ومل الطبلب ضعفا
يستطيعوا أن يتكلموا هبذه اللغة بالطبلقة. 
ومن األسباب اليت تؤدي إَل ىذا الضعف 



ىي استعمال الوسائل التعلمية َف تدريس 
 مهارة الكبلم.

ؼبعرفة نشاط الطبلب َف تدريس مهارة  -ٔ: أىداف البحث
 . realiaالكبلم باستعمال الوسائل 

لتحصيل الدراسي للطبلب َف ؼبعرفة ا -ٕ 
 .realiaمهارة الكبلم بعد  تطبيق وسائل 

: ويكون اجملتمع من ىذا البحث ىو الطبلب  اجملتمع والعينة
َف الصف الرابع دبعهد دار العلوم العصر 

طالب، أخذ الباحث كالعينة  ٔٓٔعددىم 
  (Porposive Samplingبالطرقة العمدية )

(" y"ب) وىي الطبلب َف الفصل الرابع
طالبا والفصل  ٕٓليكون فصبل ذبريبا يعٍت 

 ٕٓ(" ليكون فصبل ضابطا يعٍت xالرابع "أ)
 طالبا.

 : اؼببلحظة اؼبباشرة واؼبقابلة الشخصية أدوات البحث
ؽبا دور مهم  realia: كان استعمال الوسائل  نتائج البحث

لًتفع رغبة الطبلب ىف ألن بعد استعمال 



ط الطبلب ىف كانت نشا realiaالوسائل 
 realiaمهارة الكبلم مرتفعة واستعمال وسائل 

 ترفع دوافع الطبلب على مهارة الكبلم.
رأت الباحثة أن الدراسة السابقة زبتلف بالدراسة اغبالية 
من حيث األسلوب. أن وسائل الدراسة السابقة تستخدم وسائل 

realia .ولكن الدراسة اغبالية تستخدم وسائل الصور 
 

 كتابة الرسالة  طريقة -ط 
أما الطريقة كتابة ىذه الرسالة فاعتمدت الباحثة على 

دليل إعداد خطة البحث )البكالوريوس( قسم تعليم اللغة العربية  
  9كلية الًتبية وتأىيل اؼبعلمُت جبامعة الرانَتي اإلسبلمية اغبكومية.
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dan Keguruan UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2016. 



 الفصل الثاني
 اإلطار النظري

 األنماط اللغوية - أ
 مفهوم األنماط اللغوية -1

يقصد بالنمط الًتكيب اللغوي كاعبملة االظبية، واعبملة "
لتعبَتية كالنداء، واالستفهام، والتعجب، الفعلية، واألساليب ا

واإلشارة، والنفي، والنهي والبٌت الصرفية كالتذكَت والتأنيث، 
واإلفراد والتثنية واعبمع واألساليب الببلغية كاالستعارة والتشبيو 

  ٓٔ."وما شابو ذلك
كان عملية تعليم األمناط اللغوية وتعلمها تشتمل على 
ألوان النشاط واإلجراءات اليت ينظمها اؼبعلم َف موقف معُت، أو 
عدد من اؼبواقف يتفاعل معها الطلبة فتتمكن من خبلل ىذا 
التفاعل أن يلفظ النمط اللغوي، وأن يستخدمو استخداما وظيفيا 

ر الذي يتناسب مع مستواه، وأن يستوعب معناه بشكل بالقد
ومن اؼبهام اؼبطالب هبا معلم/ة الصف تعليم األمناط صحيح. 

                                                           
األنماط اللغوية مفهومها أهدافها وأساليب د. صبيل عويضة.   ٓٔ

 ٗ( ص. ٕ..ٔاألردن. -. )عماناتدريسها والتدريب عليه



اليت ترد َف الكتاب اؼبقرر، حبيث تعرض ىذه األمناط بصورة 
. وأن تستخدم الطلبة األمناط اللغوية تلقائية غَت مقصودة لذاهتا

لى السبورة عند عند ربدث عن الصور اليت يقدمها اؼبعلم ع
 عملية التعليم والتعلم. 

 
 أهداف تدريس األنماط اللغوية -2

واسطة إَل يرمي تدريس األمناط اللغوية َف اؼبرحلة اؼبت
 ربقيق النتاجات التالية:

التمييز بُت ما ىو صحيح وما ىو غَت صحيح َف الكبلم  -أ 
 العريب.

 تعرف أقسام الكبلم وأنواع اعبمل َف العربية. -ب 
 سبييز معاين التذكَت والتأنيث، واإلفراد والتثنية واعبمع. -ج 

تعّرف أشهر أظباء اإلشارة، واألظباء اؼبوصولة، والضمائر  -د 
 اؼبنفصلة وحروف اعبر والعطف.

تعّرف أشهر الًتاكيب اللغوية، واألساليب التعبَتية كثَتة  -ه 
الدوران على األلسنة، وتوظيفها َف التعبَت الشفوي 

 تايب.والك



وأىدف تدريس الكبلم باستخدام األمناط اللغوية ىو 
لسهولة اؼبدّرسة َف تدريس اؼبهارة الكبلم، ولسهولة الطلبة َف فهم 

 بيان اؼبادة من اؼبدرسة. 
 

 التدريب على األنماط اللغوية  -ٖ
عندما يريد اؼبعلم أن تدريس منطا لغويا جديدا يتبع 

 اػبطوات التالية:
النمط اللغوي اعبديد، ويلفظو لفظا سليما تقدم اؼبعلمة  (ٔ

ثبلث مرات، وتستخدم َف عرضو وسائل ظبعية أو بصرية 
 متيسرة.

تضع اؼبعلمة خطا أو تستخدم الطباشَت اؼبلونة لًتكيز  (ٕ
انتباه الطلبة على اعبزء من اعبملة اؼبراد تقدديو كنمط 
لغوي جديد، إذا مل تكن اعبملة كلها ىي النمط او 

 عبديد.الًتكيب ا
يناقش الطلبة َف معٌت النمط من خبلل ربطو دبوقف أو  (ٖ

سبثيل أسياق أو باؼبرادف أو بالصد، وقبل االنتقال اَل 



اػبطوة التالية ال بد من أن تتأكد اؼبعلمة من فهم الطلبة 
 للمعٌت.

تعيد اؼبعلمة لفظ النمط اللغوي مرتُت وإذا كان عدد  (ٗ
عبمعي بصورة واسعة أو إَل الطلبة كبَتا عبأ إَل التكرار ا

التكرار الزمري، وإن كان عدد الطلبة قليبل فإن التكرار 
 الفردي ىو ما جيب الًتكيز عليو.

تقارن اؼبعلمة بُت النمط اعبديد واألمناط ذات العبلقة  (٘
واليت ألفها الطلبة، وبالنقاش يتبُت الطلبة نواحي اؼبشاهبة، 

بٌت، فمثبل تقارن ونواحي االختبلف من حيث اؼبعٌت واؼب
الطلبة دبساعدة اؼبعلمة بُت تركيب اؼببتدأ واػبرب وتركيب 

 صبلة )كان( وتركيب صبلة )إن(.
تقدم اؼبعلمة أمثلة أخرى عن النمط اعبديد لتدعيم فهم  (ٙ

 الطلبة للنمط، ومعناه، واستعماالتو.
تطلب اؼبعلمة إَل الطلبة تقدًن أمثلة مشاهبة للنمط  (7

أن تتم تلك من خبلل توجيو أسئلة  اعبديدة، وسبكن
 تتطلب أجوبة ربتوي النمط اؼبطلوب.



تعطي اؼبعلمة الطلبتو تدريبات شفوية تناسب اؼبران  (8
 الشفوي لتوظيف النمط اللغوي اعبديد.

ذبيب الطلبة كتابيا عن سبارين تتعلق بالنمط اعبديد  (9
 وتناسب اؼبران الكتايب.

من حُت إَل آخر لتدعيم  تراجع اؼبعلمة النمط اعبديد (ٓٔ
اغبفظ، وتعزيز اؼبهارة، والتغلب على آثر النسيان، 
واختزان النمط َف ذاكرة الطفل، وذلك ألن تدريس منط 

 جديد وتركو ببل عودة ال يفيد كثَتا.
 

 الصور  وسيلة - ب
 الصور تعريف وسيلة -1

الصور ىي أدوات أو وسائل ديكن استعملها َف تدريس "
وصبيع فروعها، والصور أحسن ما تستخدم َف مرحلة اللغة العربية 

األوَل من التعليم حيث تساعد الطفل مساعدة فعالية على فهم 
الكلمات واالعداد. وتتبع الشرح الذي يقوم بو اؼبدرس دباؽبا من 



الصور  ٔٔ."دالالت حسبة تنسب طبيعة األطفال َف ىذه اؼبرحلة
وىو سبتمل الصحف واجملبلت بكثَت من الصور اعبميلة 

التوضحية الىت ديكن اختيار بعضها واستخدامها  والرسومات
 لتقريب بعض اؼبفاىيم اجملردة اَل أذىان التبلميذ، مثل استعماؽبا

عبغرافيا، لتوضيح منابع ومصبات االهنا، أو دروس ا َف
حياةالشعوب، وكذلك ىف دروس اؽبجاء والتعبَت لتعليم اللغة 

من اؼبعٌت ذبعل الفكرة اجملردة  .فهي تضفي أبعادا ـبتلفة اؼبختلفة.
أقرب اَل الواقعية فيسهل ادراكها. وتعترب الصور بأنوىواعها من 

ليها بأسعار رخيصة الوسائل التعليمية الىت يسهل اغبصول ع
 .نسبيا

تكون الصور اتاجة أمام الفصل ينبغي من أن تكون   
كبَتة واضحة ألجل سهولة كل تلميذ َف نظرىا. فاستخدام ىذه 
الصور َف حاجة إَل اىتمام اؼبعلمُت و اػبطوة األوَل اليت جيب 
أن يقوم هبا ىي اإلعداد. كان وجود الصور اليت كانت معلقة َف 

ال يضمن تركيز اىتمام التبلميذ أَل تلك الصور، و غرفة الصف 
                                                           

ية والدين بين تعليم العربرشدى أضبد طعيمة وؿبمد السيد مناع،  ٔٔ
  ٖٛٔ( ص. ٕٓٓٓ، الطبيعة األوَل، )دار الفكر العريب، العلم والفنى



لتجنب ذلك، و بدال من دعوة التبلميذ للمشاركة بنشاط، ينبغي 
للمعلم أوال توضيح ما حيتاج اَل اىتمامو. وينبغي ؽبذه الظروف 
تلقي اىتماما جديا من يدي معلم، ألن قوة اؼببلحظة لكل تلميذ 

بشرح الوضع ليست متساوية، و ليست كل الصور تعمل 
اغبقيقي. و بعبارة أخرى، ليس كل التبلميذ يدر كون معٌت ما 

 ينظرن إليو.
فالصورة ىي ما سبثيل ببصرية و شكلها إثناىن األبعاد و 

والصورة تدل على ٕٔ تكون كااإلجتهاد الشعور و تفكَت الناس.
اؼبعٌت عن اغبال و اغبوادث و اإلسم. و ديكن خفض ىذه 

الصورة عند  ٖٔالصورة من اجملبلت و الصحف، و ملصقات.
omar hamalik ا َف شكل ثنائية األبعاد ىي كل ما يتحقق بصري

و مشاعر فياضة من شعور أو العقل، الذى يتوكن من 
 ٗٔ.لوحات
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 خصائص وسيلة الصور الجيدة -ٕ
لكي تكون الصور الرسوم مفيدة قادرة على ربقيق 

روس التعليم العربية الغرض الذي استخدمت من أجلو َف د
للنطقُت باللغات األخرى، البد ؽبا أن تتوفر على خصائص معينة 

 ٘ٔأمهية ما يأيت:
 اإلجياز  (ٔ

يقصد باإلجياز ىنا تركيز الصورة أو الرسوم على 
اؼبعلومات اعبوىرية اؼبطلوب إيصاؽبا إَل الطالب. والتقليل من 

اليت قد تصرف انتباه الطالب عن اؼبعٌت اؼبعلومات الثانوية 
اؼبقصود. ولعل صفة اإلجياز تكون أكثر وجوبا َف الصور اليت 

 تستعمل وسيلة معينة َف تعليم معٌت اؼبفردات .
 الدقة  (ٕ

ينبغي أن تكون الرسوم دقيقا، وتتضافر عوامل عدة توفَت 
الدقة َف الرسوم، أمهها: واقعية الرسوم، واستخدام األلوان 
                                                           

، فعالية استخدام الصور في تدريس مهارة ؿبمد كامل رما أنصار ٘ٔ
. )بالتطبيق على معهد عبد الرضبن بن عوف باعبامعة امدية دباالنج، الكالم

http://etheses.uin-  متاح على .ٖٚص.  م(. ٜٕٓٓ-ٕٛٓٓ

malang.ac.id/6005/1/07910013.pdf 

http://etheses.uin-malang.ac.id/6005/1/07910013.pdf
http://etheses.uin-malang.ac.id/6005/1/07910013.pdf
http://etheses.uin-malang.ac.id/6005/1/07910013.pdf


لطبيعية، واللجوء إَل الصور الفوتغرافية. ييجب أن ا
تصف الصورة بصدق الوضع كما يرى الناس الصورة 

 الفعلية.
 سهولة التفسَت (ٖ

يعتمد فهم الصورة أو الرسوم إَل حد ما على خواصهما 
الذاتية وصلتهما خبربات اؼبتعلم، ومل كانت خربات 

رجات اؼبتعلمُت األجانب البيئة واغبقيقية زبتلف بد
متفاوتة عن خربات الناطقُت بالعربية ألهنا تكونت َف جو 
حضري ـبتلف وجب أن يأخذ الفنان ذلك َف االعتبار 
وحياول وصل رسومو خبربات اؼبتعلمُت ؼبساعدهتم على 

 تفسَتىا وفهمها، لتكون وسيلة معينة حبق المعيقة.
 البساطة (ٗ

جا تعٍت بالبساطة ىنا أن الصورة الربتمل تفسَت مزدو 
وؽبذا فهي التتطلب من اؼبتعلم حهدا كبَتا لفهمها، 
وديكن ذبنب ازدواجية التفسَت باستخدام وسائل فنية 
وتلوين األجزاء اؼبهمة منها، ووضع األقسام الرئيسة َف 
الوسط، واستعمال األرقام اليت تشرح َف أسفل الصورة 



وزبفيض اؼبعلومات الثانوية فيها. تكوين جيب أن تكون 
دبا فيو الكفاية إلظهار النقاط الرئيسية َف واضحة 

 الصورة.
 اغبجم النسيب (٘

ديكن تكبَت الصور أو تقليل كائن الفعلي. إذا كانت 
الصورة حول الكائنات اليت مل تكن معروفة أو رأيت 
الطفل فمن الصعب أن نتصور كيف األشياء الكبَتة أو 

تكون َف الصورة ىناك الكائنات. لتجنب ذلك جيب أن 
شيء ما كان معروفا لؤلطفال حىت ديكن أن تساعده َف 

 ٙٔزبيل الصورة.
معينة متوافقة مع جيب أن تكون اؼبعايَت َف اختيار صورة 

أىداف التعلم ألننا هبذا ديكننا أن نرى ما إذا كانت الصورة فعالة 
أو غَت مستخدمة َف التدريس. لذلك، جيب أن تكون الصور 
واضحة ووفقا للمعايَت حىت يتمكن الطبلب من التفكَت أو طرح 

 أفكارىم وفقا للصورة، والصورة جيدة جذب اىتمامهم بالتعلم.
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 الصور ةأهمية وسيل -3
 وأما أمهية وسيلة الصور، فهي:

 تساعد الطفل مساعدة فعالة َف فهم الكلمات واألعداد. -أ 
 سهيلة االستخدام. -ب 
توضيح تسلسل حدث من األحداث أو قصة من  -ج 

 القصص على ما ذكرىا.
 توضح العبلقات بُت األشياء واؼبعاين خَت توضيح. -د 
طرافة، وخيلق َف اؼبشاىد فتصور األفكار تصوير يتميز بال -ه 

 7ٔاذباىا دييل بو حيث سبيل.
كانت الصورة مهمة جدا لبلستخدام َف توضيح فهم 

 من الطبلب استخدام الصور، يتمكنالطبلب. ولذلك، ب
لبلىتمام اؼبزيد باألشياء أو األمور اليت مل ينظروىا أبدا حيث 
ترتبط بالدرس. والصورة مساعدة اؼبعلمُت َف ربقيق أىداف 
التعليم، ألن الصورة تتضمن الوسيلة السهلة والرخيصة واؼبهمة 
لتعزيز قيمة التعليم. وبسبب الصورة كانت التجربة والفهم 
                                                           

تعليم العربية والدين بين رشدى أضبد طعيمة وؿبمد السيد مناع،   ٚٔ
 ٚٗٔم( ص. ٕٓٓٓ، )القاىرة: دار الفكر، العلم والفن، الطبيعة األولى



نطاقا وأكثر وضوحا وال تنسى بسهولة، للمتعلمُت تكون أوسع 
 وأكثر ربديدا َف رابطات التبلميذ.

 
 وعيوبها الصور مزايا وسيلة -4

أما مزايا َف ترقية قدرة الطلبة على مهارة الكبلم بوسيلة 
 الصورة، فهي : 

الطبيعة ملموسة: تظهر الصور األكثر واقعية اؼبوضوع من  -أ 
 وسائل اإلعبلم اللفظية وحدىا.

 الصور ديكن التغلب على حدود اؼبكان والزمان. -ب 
وسائل اإلعبلم صورة ديكن التغلب على القيود من  -ج 

 اؼببلحظات لدينا.
ديكن توضيح مشكلة، َف أي ؾبال وألي مستوى  -د 

 العمر، وذلك ؼبنع أو تصحيح سوء الفهم
وسهلة للحصول واستعمال دون اغباجة إَل معدات  -ه 

 8ٔخاصة.
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 وأما عيوب وسيلة الصورة ىي:
 الصورة تؤكد على إدراك اغبواس العُت. (أ 

صور الكائنات اليت ىي معقدة جدا أقل فعالية ألنشطة  (ب 
 تعلم.ال
 حجمها ؿبدود جدا للمجموعات الكبَتة. (ج 

ومن ىنا جيب اؼبدرسون لينتفعوا اؼبزايا جيدا ليصغروا 
العيوب حىت صار عملية التعليم أكثر فعالية وكفاءة. إن 
االستخدام الفعال للصور جيب أن يكون لو أىداف واضحة و 
ؿبددة و مفصلة. و َف ىذه اغبالة، كانت الصور اليت ديكن 

خدامها ىي الصورة اليت ؽبا عبلقة مع الدرس الذي ذبري است
مناقشتو أو اؼبشكلة اؼبوجهة. و ديكن أن تتطور الوسائل اؼبرئية َف 
عملية التعلم و التعليم اؼبهارات البصرية، و خيال األطفال، و 
اؼبساعدة على ربسُت سبكن األطفال كبو األشياء اجملهولة أو 

ا َف الفصول الدراسية، و ديكن أن األحداث اليت ال ديكن تقدديه
 تساعد َف تنمية شخصية التبلميذ.

 
 



 مهارة الكالم -ج
 تعريف مهارة الكالم -1

الكبلم َف أصل اللغة عبارت عن األصوات اؼبفيدة، وعند  
اؼبتكلمُت ىو: اؼبعٌت القائم بالنفس الذي يعرب عنو بألفاظ، 

أما التعريف االصتبلحي للكبلم  9ٔواعبمل اؼبًتكبة َف اغبقيق.
فهو اؼبنطيق الذي يعرب بو اؼبتكلم عما َف نفسو من حاجسو أو 

والكبلم ىو النشاط اللغوي اؼبهم َف اغبياة اليومية.   ٕٓخاطره.
كان اإلنسان بو حياول أن يعرب عن كل ماخطره ببالو األفكار 
والشفوي. دون التعبَت عن نفسو اليعرف اإلنسان مافكره وشعره. 
والكبلم ىو إحدى اؼبهارات اللغوية االربعة الفعالية اإلنتجية وىي 

واإلستماع، والكتابة، والكبلم. فكانت مهارة مهارة القراءة، 
الكبلم ىي اؼبهارة األساسية بعد مهارة اإلستماع. وتشتمل مهارة 
الكبلم على اادثة والتعبَت الشفهي. ؼبا كان للكبلم منزلتو 

                                                           
. ٕ..ٖ، اعبزء السابع، القاىرة، ، لسان العربن منظورإمام العبلمة اب ٜٔ

 .ٜٔٚ .ص

تدريس اللغة العربية بالمرحلة ؿبمد صبلح الدين علي ؾبَت،  ٕٓ
 ٖٕٕ( ص. ٜٚٚٔ، )الكويت: دار القلم،اإلبتدائية، الطبعة الثالثة



اػباصة بُت فروع اللغة العربية، وىو أنو الغاية من كل فروع 
 ٕٔاللغة.

القدرة على امتبلك مهارات جيدة َف التحدث ليست   
كافية إلتقان العديد من اؼبفردات واؼبواد ولكن جيب إضافتها 
بقدرات مهارة اإلستماع وفهم اؼبسموع جيدا وجيب أن تكون 

 حوبة بتعابَت منهجيو بليغة.مص
 

 أهمية مهارة الكالم -ٕ
يعد الكبلم من أىم فنون اللغة األربع وىو مستخدم َف 
مواقف اغبياة اليومية لتبادل اؼبعاين واػبربات بُت بعض بعضا. 

 ومن أمهيتو األساسية ىي ما يايل:
ىو وسيلة إفهام سبق الكتابة َف الوجود، فاإلنسان   (أ 

 كتب وىو خادم للكتابة.تكلم قبل أن ي

                                                           
ات اللغوية ماهيتها وطرائق تدريسها، ، المهار أضبد فؤاد ؿبمود عليان ٕٔ
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اغبياة اؼبعاصرة َف حاجة ماسة إَل اؼبناقشة وإبداء الرأي  (ب 
واإلقناع، وسبيل ذلك بالتدريب الواسع على التحديث 

 الذي يؤدي إَل التعبَت الواضع َف النفس.
ىو وسيلة اإلقناع والفهم واإلفهام بُت اؼبتكلم   (ج 

حة للمناقشة واؼبخاطب، ويبدو من تعدد القضايا اؼبطرو 
 بُت اؼبتكلمُت.  

ىو وسيلة لتنفيس الفرد عما يعانيو، وتعبَت الفرد عبلج  (د 
نفسي خيفف من حدة األزمنة اليت يعانيها أو اؼبواقف 

 اليت يتعرض ؽبا.
ىو وسيلة رئيسية َف عملية التعليم َف ـبتلف مراحلها ال  (ه 

رح ديكن أن يستغٌت عنو معلم َف أية مادة من اؼبواد للش
 والتوضيخ.

تأيت ىذه األمهية للتعامل َف اغبياة اليومية وتلك األمهية 
تشَت إلينا أن الكبلم وسيلة اإلفهام ويعود اإلنسان على الطبلقة 
َف التعبَت. وَف اغبياة اؼبعاصرة اليومية كان الناس َف حاجة ماسة 
إَل اؼبناقشة وااورة حىت ال سبيل لو إَل ذلك إال بالتدريب على 

 التحدث.



 أهداف مهارة الكالم -3
 وأما أىداف مهارة الكبلم، فهي:

 نطق األصوت العربية نطقا صحيحا. (أ 
التمييز عند النطق بُت األصوات اؼبتشاهبة سبييزا  (ب 

 واضحا.
 التمييز عند النطق اغبركات القصسرة والطويلة. (ج 
تأدية أنواع النرب والتنغيم بطريقة مقبولة عند  (د 

 العربية. متحدثي
 نطق األصوات اؼبتجاورة نطقا صحيحا. (ه 
التعبَت عن األفكار باستخدام الصبغ النحوية  (و 

 اؼبناسبة.
استخدام عبارة اجملاملة والتحية استخداما سليما  (ز 

 َف ضوء الثقافة العربية.
استخدام النظام الصحيح لًتاكيب الكليمة العربية  (ح 

 عند الكبلم.
اؼبنونة نطق صحيحا ديييز التنوين نطق الكلمات  (ط 

 عن غَته من الظواىر.



استخدام اإلشارت واإلدياءات واغبراكات غَت  (ي 
اللفظية استخداما معربا عما يريد توصيلة من 

 األفكار.
 إلقاء خطبة قصَتة متكملة العناصر. (ك 
إدارة مناقشة َف موضوع معُت واستخبلص  (ل 

 النتائج من بُت اراء اؼبشًتكُت.
أّما أىداف مهارة الكبلم عند دكتور فتحى علي يونس و 
دكتور ؿبمد عبد الرؤوف الشيخ فهي: أن ينطق األصوات العربّية 

أن ديّيز اغبركات  أن ديّيز األصوات اؼبتشاهبة نطقا، نطقا صحيحا،
أن يستخدم الًتاكيب العربّية  الطويلة و اغبركات القصَتة،

أن  أفكاره بطريقة صحيحة، أن يعرّبعن الصحيحة عند التحّدث،
يدبّر حوارا مع أحد النّاطقُت بالعربّية ويدبّر حوارا موضوع 

علم أن ينطق اؼبت وأّما أىداف التعليم مهارة الكبلم ىي: ٕٕمعُّت.
 تشجيع الطبّلب على الكبلم، أصوات اللغة سليمة صحيحة،

  فبارسة الكبلم بالعربّية تصحيح األخطاء الشفهّية،

                                                           
, المرجع في تعليم اللغة فتحي علي يونس و عبد الرؤوف الشيخ ٕٕ
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 بعض الجوانب في تعليم الكالم -ٗ
 وأما جوانب َف تعليم الكبلم فمنها:

 النطق  -أ 
من أىم ىذه اعبوانب، اعبانب الصويت، إذ يرى الًتبوبون 

نطق منذ البداية تعليما صحيحا، فالنطق األمهية الكربى لتعليم ال
أكثر عناصر اللغة صعوبة َف تغَته أو تصحيحو بعد تعلمو 
بشكل خاطى. وليكن واضحا َف األذىان أنو ليس اؼبطلوب َف 
النطق أن ينطق الدارس بشكل كامل وتام، أي يسيطر على 
النظام الصويت للغة سيطرة متحدثيها، ولكن السيطرة ىنا تعٍت 

على إجراج األصوت بالشكل الذي ديكن اؼبتعلم من القدرة 
الكبلم مع أبناء اللغة بصرف النظر عن الدقة الكاملة َف إجراج 

 أصواهتم ونرباهتم وتنغيمهم. 
 اؼبفردات -ب 

تعد تنمية الثروة اللفظية ىدفا من أىداف أي خطة 
لتعليم لغة أجنبية، ذلك أن اؼبفردات ىي أدوات ضبل اؼبعٌت، كما 

َف ذات الوقت وسائل للتفكَت، فباؼبفردات يستطيع اؼبتكلم أهنا 
 أن يفكر مث يًتجم فكره إَل كلمات ربمل ما يريد.



 القواعد -ج 
كثَتا ما يهمل اؼبهتمون بتعليم األجنبية اإلشارة إَل 
القواعد، بل نرى بعضهم ينكرىا سباما، أما اؼبتعلمون للغة 

ليست أمرا ضروريا َف األجنبية فكثَتا ما يصرحون بأن القواعد 
تعلم استخدام اللغة، أي ليست ضرورية َف التحدث باللغة، 
ومهما يكن األمر فثمة حقيقة ال ديكن إنكارىا، وىي ان اللغة 
ربكمها ؾبموعة من القواعد اليت ينبغي أن يعرفها اؼبتكلم جيدا، 
واليت جيب أيضا يعرفها الراغب َف تعلمها سواء مت ذلك َف  وقت 

وقت متأخر، وسواء مت بوعي أو بغَت وعي، وكبن إذ  مبكر أو
نقرر ىذا إمنا نقرره وكبن واعون سباما بأن صعوبات تدريس 
القواعد ال ربل وال يتم التغلب عليها بتجاىل اؼبشكلة، فالقواعد 

 ٖٕشيء ضروري لتعلم مهارات اللغة.
 
 
 

                                                           

 
، فعالية استخدام الصور الحاسوبية ؿبمد ياسُت فتح الباري ٖٕ

  ٕٕ. ص. ٕٓٔٓ، ة لتنمية مهارة الكالم في تعليم اللغة العربيةالمتحرك



 مجاالت الكالم -5
يقصد دبجاالت الكبلم اؼبواضيع اليت ديكن أن يتكلم 

( Mackeeفيها اإلنسان َف اغبياة بوجو عام وقد حدد )ماكي 
بعضها، وسنذكر ىنا أمهها، وما يراعى فيها من اؼبهارات، مع 

جيب إتباعو عند التدريب على كل ؾبال  إشارة موجزة إَل ما
 ٕٗمنها:
 الكالم عن القصص: -أ 

القصة حكاية نثرية تستمد أحداثها من اػبيال أو الواقع 
عد معينة، وحكاية القصص من ألوان أو منها معا وتبٍت على قوا

الكبلم اؽبامة. وىي خَت معُت للتدريب على مهارات الكبلم، 
وحكاية اػبربات الشخصية مدخل مناسب للتدريب على 

 الكبلم، وينبغي مراعاة اآليت عند التدريب على القصص:
أن تكون حكاية القصص من اختيار اؼبتكلمُت أنفسهم؛  -ٔ

 داء اعبيد، وتنمية اؼبهارات.ألن ذلك يساعد على األ
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ذبنب اإلكراه: ألن اإلكراه يقتل َف النفس أىم عناصر  -ٕ
 القدرة على الكبلم

إجياد اؼبوقف الطبيعي الذي يشجع على حكاية القصص  -ٖ
 اليت يتكلمون فيها من واقع حياهتم وخرباهتم.

مراعاة النطق السليم، وإخراج اغبروف من ـبارجها،  -ٗ
  ؼبواطن الكبلم اؼبختلفة.والتنغيم الصويت

التأكد من معرفة القصة، واستعمال الكلمات اليت توحي  -٘
 باؼبعٌت، ومراعاة الضبط النحوي والصرَف.

والتدريب على حكاية القصص يأخذ أشكاال متعددة 
 مثل: اغبوار، والتلخيص، والتطويل أو اغبديث عن فكرة القصة.

 
 الكالم عن الصور: -ب 

ور ؾبال ىام من ؾباالت الكبلم، ألن فيو الكبلم عن الص 
التعزيز البصري اليت يساعد اؼبتكلم على الكبلم، والغرض منو 
انتقال الذىن من الصور اؼبرئية إَل العبارات واأللفاظ الرمزية اليت 

 تدل عليها، وتوضح معناىا.



والصور منها ما ىو متحرك، وما ىو ساكن. فالصور  
لتلفاز، والفيديو، واألفبلم( ومشاىد اؼبتحركة مثل يشاىد َف )ا

الطبيعة، وأحداث اغبياة دبختلف أشكاؽبا، ؾبال مناسب يساعد 
على التدريب.. وتشَت الدراسات التجريبية، بشأن استخدام 

 الصور اؼبتحركة َف العملية التعليمية إَل اغبقائق التالية:
الصور اؼبتحركة وسيلة طيبة إلظهار األخطاء العامة َف  -ٔ

 عليم اؼبهارات، وتعُت على التخلص منها.ت
استخدام الصور اؼبتحركة َف التدريب على مهارات  -ٕ

الكبلم يزيد من اغبقائق اؼبتعلمة، ويسهل عملية 
التدريب، ويزيد من قدرة اؼبتدرب على التعليم وتنمية 

 اؼبهارات.
والصور الساكنة مثل: اللوحات اؼبرسومة ؼبناظر الطبيعة،  
، أو غبيوانات، أو لنباتات، مثل بعض مشاىد الطبيعة أو األفراد

الساكنة: كاعببال، والصحراء، والثلوج، والسهول. والتكلم عن 
الصور بوصفها، أو ربليلها، أو نقدىا، أو اؼبوازنة  بينها، أو 

 توضيها زكل ذلك ؾبال جيد للتدريب على الكبلم.
 



 المحادثة: -ج 
اغبديث عن شيء وىي أن يشًتك شخصان أو أكثر َف  

دون إعداد سابق، والكبلم عملية تتم بُت متحدث ومستمع أو 
أكثر، فاؼبتحدث مرسل للفكرة، واؼبستمع مستقبل للفكرة، وكل 
منهما لو دورة َف عملية االتصال، ودور اؼبتحدث يتخلص َف 
توضيح أفكاره عن طريق: نظم الكلمات بعضها مع بعض َف 

توضيحات اليت تساعده على وحدات ربمل فكرة، واستخدام ال
توضيح كبلمو من: تعبَتات الوحو، زإدياءات الرأس، وإشارات 
اليدين.. وغَتىا، بينما يقوم اؼبستمع باإلصغاء، واإلنصات 
غبديث اؼبتكلم، وفك رموزه، وإدراك معانيو، واالستفسار عن 
اؼبعٌت الغامض َف اغبديث. وؾباالت اادثة متعددة مثلما حيدث 

تمع مثل: اادثة اليت ذبري َف أثناء الزيارات، وَف األفراح، َف اجمل
واألحزان، والسمر، واغبفبلت، والرحبلت.. ولتشجيع األفراد 
على  اادثة حيسن أن تكون ىناك فرص متاحة لتحقيق نوع من 
أنواع اادثة اغبرة، مثل اؼبواقف السابقة، ويراعى َف اادثة 

 تية: التدريب على اؼبهارات اآل
 تنمية القدرة على ؾباملة الغَت َف أثناء اادثة. -ٔ



 تنمية القدرة على تغيَت ؾبرى اغبديث. -ٕ
 احًتام رأي اآلخرين والسكوت عندما يتكلم آخر. -ٖ
 معرفة األماكن واألوقات اليت ال ينبغي الكبلم فيها. -ٗ
تنمية القدرة على تقدًن الناس لبعضهم، والتعريف  -٘

 هبم.
راعاة النظام َف اغبوار، وعدم السخرية من م -ٙ

 اغباضرين.
القدرة على الكبلم والتأثَت َف اؼبسمعُت وجلب  -7

 انتباىهم، بطيب الكبلم، وحسن األداء. 
 

 المناقشة -د 
ويقصدهبا: اغبديث اؼبشًتك بُت شخصُت أو أكثر َف  

موضوع مت إعداده مسبقا، وىذا اغبديث يكون فيو مؤيد 
ئل وؾبيب. واألساس َف اؼبناقشة: أهنا نشاط إلثارة ومعارض، وسا

التفكَت الناقد. واؼبفهوم من اؼبناقشة: أهنا اختبار ثبلثة أو أربعة 
يُ ْعَهُد إليهم يبحث اؼبوضوع الذي يطرح للمناقشة، على أن ينفرد  

كل واحد ببحث ناحية منو، حىت ال يكون شبة تكرار أو تضارب 



وحىت تنال كل ناحية حظها من  َف الرأي َف أثناء اؼبناقشة،
البحث والدراسة الدقيقة، وبذلك يتكامل اؼبوضوع ويصبح وحدة 
تامة. واؼبناقشة ضرورية َف حياتنا اؼبعاصرة دبا تقتضيو من اىتمام 
باؼبناقشة واإلقناع، وؽبذا ينبغي أن يكون الفرد قادرًا عليها؛ كي 

  ٕ٘يستطيع أن يوضح أفكاره ويقنع هبا اآلخرين.
واؼبناقشة تثَت التفكَت، والتفكَت ضروري َف اغبياة، وـبطئ 

ألن اؼبناقشة  من يظن أن إلقاء األسئلة التقليدية ىو اؼبناقشة؛ 
األسئلة واألجوبة، كما أهنا كأسلوب علمي ليست ؾبرد تبادل 

ليست جدال يدار إلثارة اؼبستمُت، وليست تعبَتًا عشوائيًا غَت 
منظم آلراء شحصية، بل إهنا عملية التفاعل بُت األفكار 
واغبقائق اليت ربدث بُت ؾبموعة من األشخاص بغرض زيادة 
فهمهم للموضوع اؼبطروح للمناقشة، واكتساب مهارات البحث 

اؼبناقشة التدريب على اؼبهارات يف  لعلمية. ويراعىَف اؼبشكبلت ا
 اآلتية:

 القدرة على االقناع باغبجة والدليل. -ٔ
                                                           

، تنميتهاالمهارات اللغوية ماهيتها وطرائق  ،د فؤاد ؿبمود عليانأضب  ٕ٘
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 تقبل آراء اآلخرين بصدر رحب. -ٕ
عدم التعصب األعمى للرأي، وعدم التسرع َف  -ٖ

 إصدار األحكام.
إمكانية اإلقتناع بالرأي اآلخر، وتعديل اآلراء  -ٗ

 الشخصية.
َف اؼبناقشة وترك الفرصة لآلخرين  مراعاة النظام -٘

 إلبداء وأيهم.
توضيح اؽبدف من اؼبناقشة، ومعرفة اؼبوضوع من  -ٙ

 البداية.
تنمية العمل اعبماعي اؼبشًتك ذباه أية مشكلة  -7

 من اؼبشاكل.
 

 الخطب والكلمات  -ه 
قد يقصد  باػبطب والكلمات معٌت واحداً، وقد يقصد   

د َف مناسبة ووقت ؿبدد، ويقصد باػبطب الكبلم َف موضوع ؿبد
بالكلمات تقدًن اػبطباء وااضرين والتعليق على كبلمهم. وقد 



يعرض لئلنسان كثَت من اؼبواقف اليت تتطلب منو إلقاء كلمة، 
 فهناك مواقف التهنئة، والتعزية، والتكرًن، والتقدًن، وغَت ذلك.

ابق واػبطبة زبتلف عن الكلمة َف أهنا ربتاج إَل إعداد س  
وزبطيط ومعرفة بنوعية اؼبستمعُت واؼبوضوع واتوى واألساليب 
والوقت، أما الكلمة فبل تعد مسبقا بل ىي وليدة الساعة، 
ويفرضها اؼبوقف اؼبفاجئ. وتعتمد على قدرة الفرد اػباطر، 

 ومطاوعة األلفاظ والعبارات لو. 
وللخطبة أو الكلمة عناصر أساسية ذبدر اإلشارة إليها.   

 تمثل َف اآليت: وت
: وتتميز برباعة االستهبلل، واؽبدف  المقدمة أو االبتداء -ٔ

منها: إثارة اؼبستمُت، وتشويقهم وهتيئة اذىاهنم لسماع 
اؼبوضوع، وحظ اػبطيب من النجاح يعتمد على توفيقو َف 
اؼبقدمة، وديكن أن تكون اؼبقدمة: آية قرآنية، أو حديث 

أو ذكر خرب مثَت َف نبوي، أو مشهد، أو قصة قصَتة، 
صحيفة وتراعى َف اؼبقدمة سهولة األلفاظ واؼبعاين وقرهبا من 

 أذىان السامعُت.



: وىذا ىو أىم عنصر َف اػبطبة، واعبر عرض الموضوع -ٕ
األساسي فيها، وفيو يبُت اػبطيب آراءه، ويشرح وجهة 
نظره، ويقيم األدلة على ما يذىب إليو من رأي، وقد يفند 

، والبد أن تكون أدلتو مقنعة ومتصلة آراء معارضيو
 باؼبوضوع، وأن يكون كبلمو مرتبا وواضحاً. 

: وىي آخر ما يعلق َف أذىان النتيجة أو الخاتمة -ٖ
اؼبستمعُت، وىي عظيمة األثر َف نفوسهم، ففيها يركز 
اػبطيب على خبلصة رأيو، أو فكرتو، أو مذىبو، بعد 

األخذ دبا فيها من وضوح األدلة، وىي تدعو اؼبستمعُت إَل 
نصائح أو توجيهات أو معلومات. ويدخل َف ؾبال اػبطابة 
اؼبناظرة: وىي فن أديب يكون بُت خطيبُت، ويكون الغرض 
فيها إظهار الصواب وخدمة اغبقيقة، وال تكون إال بُت اثنُت 
على األقل، حياول كل منهما تأييد رأيو وإبطال رأي مناظره 

 باغبجة والربىان.
اغبرص على نقطتُت ىامتُت َف التدريب على وينبغي  

 اػبطب والكلمات واؼبناظرات ومها:
 أن تنشأ اغباجة من موقف طبيعي. -ٔ



أن تكن الكلمة فبثلة لعمل اؼبتكلم نفسو: أو يتحدث  -ٕ
عن شيء بعرفو ويستعد لو بدال من أن يعيد كلمة قاؽبا 

 غَته.
الكلمات وىناك مهارات ينبغي مراعاهتا َف ؾباالت اػبطب و 

 واؼبناظرات. منها:
 تنمية القدرة على اختبار وتنظيم ؿبتويات ىذه اجملاالت. -ٔ
 تنمية القدرة على ذبنب البلزمات. -ٕ
 تنمية مهارات الوقفة، واغبركة واألداء. -ٖ
تنمية القدرة على تقدير الوقت الذي يتوقف فيو عن  -ٗ

 الكبلم.
 ُت.الظهور باؼبظهر البلئق، واحًتام السامع -٘
تنمية مهارات النطق اغبسن، واستخدام الكلمات  -ٙ

 اؼبناسبة.
 

 الكالم الحر -و 
ويقصد بو: ) التعبَت عن األفكار واآلراء الشخصية،  

وىذا يشمل موضوعات متعددة، ومواقف ـبتلفة مثل: اغبديث 



عن األمور الدينية، أو الوطنية، أو االجتماعية، واغبديث َف 
ساجد، ووصف األحداث الواقعية مثل: النوادي الرياضية، واؼب

الزالزل، واغبرائق، والرباكُت والتعبَت عن الظواىر اإلنسانية 
البسيطة مثل: اػبوف، والغضب، والفرح، واغبزن، والتعبَت عن 
الظواىر اإلنسانية اؼبراكبة مثل: الوطنية، العلم، اعبروب، الوحدة 

 العقائدية..(.
الكاملة للمتعلم كي  وؾبال الكبلم اغبر يعطي اغبرية 

يعرب عن رأيو، ويشارك َف اغبديث، ويزيل عوامل االضطراب عند 
وىناك مهارات ينبغي  ٕٙاؼبتكلم باؼبشاركة اإلجابية َف الكبلم.

 عاهتا َف التدريب على الكبلم اغبر. منها: مرا
 ترك اغبرية للمتكلم ليتكلم َف أي موضوع خيتاره. -ٔ
 أن يكون اؼبوضوع مناسبا للموقف زماناً ومكاناً. -ٕ
 التخطيط للموضوع، ومعرفة أفكاره العامة والفرعية. -ٖ
 القدرة على إقناع اؼبستمعُت دبا يقول. -ٗ
 فيما ال يستحق ذلك. عدم اؼببالغة أو التهويل -٘

                                                           
، تنميتهاالمهارات اللغوية ماهيتها وطرائق  ،أضبد فؤاد ؿبمود عليان  ٕٙ

 ٖٜ-ٕٜم( ص.  ٕٓٔٓ)رياض: دار اؼبسلم للنشر والتوزيع، 



 التنغيم الصويت اؼبعرب عن اؼبعاين واؼبترب للمستمعُت. -ٙ
 

 ق تعليم مهارة الكالمطر  -6
وأما الطريقة ىي خطة تعليم اللغة اؼبتسقة باؼبدخل. 
واستخدام الطريقة َف عملية التعليم ظاىر الزم بصفة أن تعليم 

تكرار، أما االختيار اللغة حيتاج إَل االختبار والتدرج، والتقدًن، وال
ألن اؼبدرس ال يعلم كل جوانب اللغة، وكذا التدرج باإلضافة إَل 
أن تعليم اللغة يوجب أن يضع اؼبدرس بعضا، وأما التقدًن فتعليم 
اللغة حيتاج إَل تقدًن واالتصال بالدارسُت، والتعليم حيتاج أيضا 

لك إَل التكرار. ومن أجل ذلك أن دير كل طرائق تعليم اللغة ت
 اػبطوات األربع.

والطريقة ىي اػبطة الكلية اؼبتعلقة بتقدًن اؼبواد التعليمية 
عاديا وال خيتلف بعضها بعضا ومؤسسة على اؼبدخل اػباص. 
وبالنظر إَل أن تطوير الطريقة التعليمية ىو بفروض طبيعية اللغة 
فتتعلق الطريقة باختيار مواد التعليم. إذا كانت َف ؾبال تعليم 

العربية ليس كل الطرائق يناسب بكل اؼبهارات اللغوية، اللغة 
فمهارة االستماع والكبلم والقراءة والكتابة كل منها طريقتها 



اػباصة. وَف شرح طرائق التعليم اؼبناسبة بتعليم مهارة الكبلم، 
 وأما طرق التعليم اؼبناسبة الستخدام ىذا التعليم ىي:

  Direct Methodالطريقة اؼبباشرة  (أ 
تستخدم ىذه الطريقة اإلقًتان اؼبباشرين الكلمة وما 
تدل عليو وتستخدم أسلوب التقليد واغبفظ حيث تستظهر 
الطلبة صببل باللغة العربية واغاىن وؿباورات وتساعدىم على إتقان 

 اللغة اؼبنشودة األحكام النحوية.
 Audiolingual Methodالطريقة السمعية الشفهية  (ب 

تقًتن أنشطة الدارس على اعبانب ينبغي أوال أن  
السمعي الشفهي  اجملاالت البصرية اإلشارية للسلوك اللغوي.  

كما ينبغي أن يعقب مرحلة التعرف والتمييز كل ااكة والتكرار 
واالستظهار  واليركز الدارس إىتمامو َف توسيع حصيلتو من 

ى اؼبفردات اال بعد أن يتعود على األصوات والنظم والصبغ، وعل
 7ٕالدارس أن يركز على الصحة اللغوية قبل السعى كبو الطبلقة.

                                                           
تعليم المفردات العربية بإستخدام "بطااقة الصور" وأثر ماريا ألفى،  ٕٚ

بالتطبيق على الطلبة اؼبدرسة الثانوية اإلسبلمية اغبكومية  لتنمية مهارة الكالم.)
 ٛٔص.  م( ٖٕٔٓكونَت بليتار جاوى الشرقية، 



 Total Physical Methodالستجابة اعبسمية الطريقة ا (ج 
يطلب وىي تربط النشاط البدين مباشرة باستيعاب اللغة وفهمها. 

اؼبعلمة من الطلبة أن يعلموا ما امرىم مباشرة باالستجابة 
اعبسدية، على سبيل اؼبثال، أمر الدارس الطلبة لتفتح الباب 

 فالطلبة يفتحو مباشرة.
 Comunicative Methodالطريقة اإلتصالية  (د 

وقد تقوم اؼبعلمة بصورة شخصية وغَت رظبية من خبلل  
اعببلسات اإلنفرادية مع كل دارس. تتحدث فيها اؼبعلمة عن 
موضوعات مثل نظرة الدارس إَل أسلوبو َف التعليم وقدراتو 
التعليمية اػباصة وأىدافو من التعلم كما قد يتم ذلك بصورة 

 ربديد إحتياجات. رظبية عن طريق إجراء عملية
 

 
 

 

 
 
 



 الباب الثالث
 جراءات البحث الحقليإ

 منهج البحث -أ 
كان البحث التجرييب ىو التسمية اليت تطلق على 
تصميم البحث الذي يهدف إَل اختبار عبلقات العلة واؼبعلول 

سوف نناقش َف ىذا الفصل  حىت يصل إَل أسباب الظواىر.
أنا اغبديث عنها َف دعددا من التصميمات التجريبية الىت ب

. ويبلحظ أن بعض ىذه التصميمات يبتعد عن القصل السابع
التصميم التجرييب اغبقيقي، وىي التصميمات اليت يطلق عليها 
شبة التجريبية، ألهنا ال تستخدم التعيُت العشوائي للمجموعات، 
ولذلك يكون الضبط فيها غَت فبكن. أما البحوث التجريبية 

تقوم على التعيُت الشوائي للمجموعات وذبري  اغبقيقية فهي اليت
فيها معاعبة ذبريبية واحدة على األقل. وتتوقف قوة التصميم 

 ٕٛالتجرييب على قدرتو على ربقيق صدق داخلي مرتفع.

                                                           
، مناهج البحث في العلوم النفسية والتربويةرجاء ؿبمود أبو عبلم،  ٕٛ

 ٜٕٔ. م( صٕٔٔٓالطبعة السادسة )دار النشر اعبامعات، 



أما تصميمات اؼبنهج التجرييب فتجرى على أربعة أنواع   
والتصميمات  (،Pre - Experimental)وىي التصميمات التمهدية 

 والتصميمات العاملية، (True – Experimental Designsالتجريبية )
(Factorial Design،)  والتصميمات شبو التجريبية(Quazi – 

Experimental.)ٕٜ  
إن منهج البحث الذي تعتمد عليو الباحثة َف كتابة 

   -Pre).بتصميمات التجربية  ىذه الرسالة ىو اؼبنهج التجرييب 

Experimen Design) ي تصميمات اليت قد إتصفت ىذه أ
ون تصميمات أن تك نو ال تستحق كما قال تكمانالصفة إل

ها ضبط اؼبتغَتات ضبطا دينع من تأثَت كل ذبربية إلنو ال يتم في
العوائق اليت تعوق الصدق الداخلي للتجربية اليت مت ذكرىا سلفا. 

الصدق اػبارجي على ة مدى أثر عوائق الصدق الداخلي و ؼبعرف
يات اليت تنصف التصميات التمهدية أنظر جدوال رقم. التصم

ميات، و يستخدم الباحثة َف هبذه الصفات يتكون من ثبلث تص

                                                           
المدخل الى البحث في العلوم السلوكية، ضبد العساف، . صاحل بن ٜٕ

 .ٕٖٓ، ص. م(ٕٓٓٓالرياض : اؼبكتبة العبيكان، )



 -One Group Pre- Test Postكيفية إجراء ىذه التصميات ىذه و 

Test Design 
 ويأخذ الشكل التايل :

 ٕخ      ×      ٔت   خ

 
  التفصيل :

 : االختبار القبلي  ٔخ
 : االختبار البعدي ٕخ
 اعبة التجربية: اؼبع  ×
 

 مجتمع البحث -ب 
أن اجملتمع ؽبذا البحث التجرييب صبيع الطبلب ب    

MTsN  ٖ Aceh Barat الطالب. قامت الباحثة  ٙٚٙ عددىم
باختيار العينة ؽبذا البحث بالطريقة العمدية أي االختار باػبربة 
وتعٌت أن أساس االختيار خربة الباحثة ومعرفتها بأن ىذه اؼبفردة 

 تلك سبثل اجملتمع البحث.أو 
 



 عينة البحث -ج 
إن عينة َف ىذا البحث ىو الطبلب الذين أخذهتم  َف 

  الطالبا. ٖٚوعددىم   MTsN     ٖ  Aceh Baratالفصل الثاين ب  
واختار الباحث منهم الطلبة َف اؼبستوى الثاين كعينة ىادفة ؽبذا 

بحث بافًتاض البحث. واختار الطالبة َف ىذه السنة عينة ؽبذا ال
أن ؽبم قدرات على أداء الكبلم العربية، بسبب خربة تعلمهم َف 

 الفصل الدراسي السابق )اؼبستوى التمهيدي(.
 

 طريقة جمع البيانات وأدواتها -د 
خبلل البحث ستقوم الباحثة أدوات البحث و ؽبا عبلقة 

 باؼبوضوع. ومن أدوات اليت تستخدمها َف ىذه الرسالة ىي:
 ة اؼبباشرةاؼببلحظ -ٔ

ىي عملية مراقبة أو مشاىدة لسلوك الظاىرات  
واؼبشكبلت واألحداث ومكوناهتا اؼبادية والبيئية ومتابعة سَتىا 
واذباىاهتا وعبلقاهتا، بأسلوب علمي منظم وـبطط وىادف، 
بقصد التفسَت وربديد العبلقة بُت اؼبتغَتات، والتنبؤ بالسلوك 



 ٖٓنسان وتلبية احتياجاتو.الظاىر أو توجيهها ػبدمة أعراض اإل
وؽبذه أن اؼببلحظة ىي آدة من أدة من أدوات البحث عبمع 

دقائق البيانات أو اؼبعلومات باالنتباه يؤدي إَل كشف عن 
الظاىرات اؼبدروسة وعن العبلقات بُت عناصرىا وبينها وبُت 
الظاىرات األخرى.حيث يقوم البحث دببلحظة سلوك معُت من 

 ٖٔخبلل اتصالو مباشرة باألشخاص أو األشياء اليت يدرسها.
 
 االختبار -ٕ

االختبار ىو كما قال رجاء ؿبمود أبو عبلم أن االختبار 
ىو اليت يطلق عليها اختبار القلم والورقة وكذلك بعض 

                                                           
لترقية قدرة  "Silent Way" تطبيق طريقة صامتةريز الفجم،   ٖٓ

. ٕٛٔٓ. (MIN 5 Banda Aceh)دراسة ذبريبية ب   التالميذ في مهارة الكالم
 ٜٕص. 

البحث العلمي . ٕٗٔٓالدكتور نوح عبد الرؤوف حامد التكينة،   ٖٔ
. ص. ج علماء المسلمين في البحثمناهجه وأسس كتابته مع دراسة لمنه

ٔٔٙ 



. وأما االختبار ؽبذه ٕٖاالختبارات العلمية لقياس قدرات األفراد
 الرسالة العلمية ينقسم إَل قسمُت، فهي:

 (Pre-Testاالختبار القبلي ) -ٔ
الضابطة قبل ن التجربية و وىو اختبار الذي خيترب اجملمعتا

راسي لديهما ربديد مستوى التحصيل الد إجراء التجربية بعرض
جراء التجريبة لقياس األثر الذي أحدثها قبل إ. ىف مهارة الكبلم

تطبيق اؼبتغَت اؼبستقل )التعليم اؼبربمج( على اؼبتغَت التابع 
)التحصيل الدراسي(. ويقوم الباحث االختبار البعدي بعد عملية 

 التدريس.
 (Post-Test)االختبار البعدي    -ٕ

بعد  وىو اختبار الذي خيترب اجملموعتان التجربية والضابطة
راسي لديهما َف توى التحصيل الدء التجرية بعرض ربديد اإجرا

بعد إجراء التجربة لقياس األثر الذي أحدثها  .مهارة الكبلم
تطبيق اؼبتغَت اؼبستقل )التعليم اؼبربمج( على اؼبتغَت التابع 

                                                           
 مدخل الى مناهج البحث التربوي، الطبعةرجاء ؿبمود أبو عبلم،  ٕٖ

 ٖٕ٘م(، ص. ٜٜٛٔ)كويت: مكتبة الفبلح، ،االولى



)التحصيل الدراسي(. ويقوم الباحث االختبار البعدي بعد عملية 
 ٖٖالتدريس.

وبعد ذللك تقارن الباحثة بُت االختبار القبلي واالختبار 
البعدي وربليل بينهما لتعرف على زيادة الطلبات َف مهارة 

 الكبلم.
 

 طريقة تحليل البيانات -ه 
ليت حصل َف حبثو واعتماد الباحث َف ربليل البيانات ا

على عدد القانون اؼبقرر حسب البيانات اليت سيحللها الباحث. 
وحيسب البيانات من أنشطة اؼبدرسة والطلبة عند إجراء عملية 

 التعليم والتعلم باستعمال القانون:

 

 البيانات:
  t0  حاصل اؼببلحظة : 

                                                           
، المدخل الى البحث فى العلوم السلوكيةاف، صاحل بن ضبد العس  ٖٖ

 ٖٚٓ(.ص. ٕٓٓٓ العبيكان: الرياض، )مكتبة



 MD  متوسطة الفروق بُت نتيجة اؼبتغَتة األوَل ونتيجة اؼبتغَتة :
 الثانية،

 من اتباع اػبطوات التالية:

 
ؾبموع الفروق بُت نتيجة اؼبتغَتة األوَل ونتيجة اؼبتغَتة :      

 الثانية،
 من خطوات اآلتية: Dو 

D=X-Y 

 البيانات : 
X نتيجة اؼبتغَتة األوَل : 
Y : ة اؼبتغَتة الثانيةنتيج 
N عدد العينة : 
 : اػبطاء اؼبعياري للفروق وىو اتباع القانون التايل: 

 
SDD اإلكبراف ؼبعياري للفروق بُت نتيجة اؼبتغَتة األوَل ونتيجة:

 اؼبتغَتة الثانية، يعٍت:

 



وربدد اؼبسند ألنشطة اؼبدّرسة والطلبة عند إجراء  
  ٖٗليم والتعلم إَل طبسة احوال:عملية التع

  جدا جيد=  %ٓٓٔ-ٓٛ 

 ضعيف=    %٘٘-ٙٗ 
   جيد=    %ٜٚ-ٙٙ 

 فشل=      %٘ٗ-ٓ 
    ناقص=   % ٘ٙ-ٙ٘ 
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 الفصل الرابع
 بحث ومناقشتهانتائج ال

 عرض البيانات -أ 
دبنهج شرحت الباحثة َف الفصل الثاين "ه" فيما يتعلق 

 عرض نتائج اليتة أن تريد الباحثت. وَف ىذا الفصل البحث
وجدهتا بعد قيام البحث دبدرسة اؼبتواسطة اإلسبلمية اغبكومية 

بالبحث التجرييب  ةالباحث تقامفوغبصول على البيانات . ٖ
اعتمادا على رسالة عميدة لكلية  ٕٛٔٓ/ٕٚٔٓسية للسنة الدرا

الًتبية وتأىيل اؼبعلمُت جبامعة الرانَتي اإلسبلمية اغبكومية بندا 
 ٓٔالتاريخ  َفUn.08/FTK.I/TL.00/07/2018  أتشيو رقم : 

 يوليو.
  البحث ميدانلمحة عن  -1

اليت  ٜٗٙٔإن ىذه اؼبدرسة تتأسس َف  السنة 
وتقع ىذه اؼبدرسة  .ية أتشيو الغربيةبدأت من قبل قطب التعليم

. ومدير ىذه اؼبدرسة Drien Rampakقرية  Manekrooَف طريق 
تعلم فيها  Cut Aswadi, S.Ag, M,Pdىي  َٕٙٔٓف عام 

. Almunawar Khalilاآلن ىو  الرياضيات. وأما مدير اؼبدرسة



 ٕٛٔٓ - ٕٚٔٓشخصا للسنة الدراسية  ٓ٘ عدد اؼبدرسُتو 
 ٙٚٙوالطالبات َف ىذه اؼبدرسة تبلغ عددىم م. وكان الطبلب 

 طالبا، وىم جيلسون َف الصف األول حىت الصف الثالث.
 كان عدد الطبلب َف كل فصول منها: 

 ٗ-ٔالجدول 
 MTsN  ٖ  Aceh Baratعدد الطلبة ب    

 الرقم الصف الطالب عدد

ٕٛٓ 

 أ ٓٗ

 ٔ األول

 ب ٓٗ
 ج ٓٗ
 د ٓٗ
 ه ٓٗ
 و ٓٗ
 ز ٓٗ

ٜٔٓ 
 أ ٖٛ

 ب ٖٛ ٕ الثاين
 ج ٖٛ



 د ٜٖ
 ه ٖٚ

ٕٓٙ 

 أ ٖ٘

 ٖ الثالث

 ب ٖ٘
 ج ٖ٘
 د ٖٖ
 ه ٖٗ
 و ٖٗ

ةاجملموع ٙٚٙ  
  
الباحثة الفصل الثاين )ه( من اؼبدرسة قد اختارت  

عينة ؽبذا البحث، وأما عدد  ٖاؼبتواسطة اإلسبلمية اغبكومية 
طالبا. وقامت الباحثة بأدوات البحث  ٖٚىذا الفصل  الطلبة َف

 ىي اؼببلحظة واالختبار القبلي واالختبار البعدي.
وأن عدد اؼبدرسُت َف اؼبدرسة اؼبتواسطة اإلسبلمية  

مدرسا والذي يعلم اللغة العربية  ٓ٘أتشيو الغربية  ٖاغبكومية 
 اآليت: ٗ-ٕالجدول مدرسا. كما يتضيح َف  ٖفعددىم 



 ٗ-ٕ الجدول
 MTsN  ٖ  Aceh Baratعدد اؼبدرس َف

 عدد اؼبدرس
 اجملتمع

 اإلناث الذكور
 مدرسا ٘ٗ ٖٔ ٕٖ

ؽبا اؼبرافق العامة  MTsNٖ Aceh Barat  كانت مدرسة         
اليت يستخدمها الطلبة ػبدمتهم َف قضاء أنشطتهم اليومية. وىي 

 التايل : ٗ-ٖالجدول كما َف 
 ٗ-ٖالجدول 

 MTsN ٖ Aceh Baratَف  اؼبرافق العامة
 العدد أنواع الوسائل رقم

 ٛٔ فصول الدراسة ٔ
 ٔ غرفة  ناظر اؼبدرسة ٕ
 ٔ غرفة اؼبدرسُت ٖ
 ٔ غرفة الصحة ٗ
 ٔ اؼبكتبة ٘



 ٔ معمل العلوم ٙ
 ٔ معمل اغبسوب ٚ
 ٔ ملعب الرياضة ٛ
 ٕ اؼبقصف ٜ

 ٔ مصلى ٓٔ
 ٖ ضبام ٔٔ

 ٖٔ اجملموعة
 

 لية التجريبيةتوقيت قيام العم -2
عرضت الباحثة التوقيف التجرييب َف اجملموعة التجريبية َف 

 اآليت: ٗ-ٗالجدول 
 ٗ-ٗالجدول 

 التوقيف التجرييب َف اجملموعة التجريبية
 ساعة تاريخ اليوم اللقاء

اللقاء 
 األول

 ٘ٗ،ٚٓ يوليو ٕٛ السبت

 ٕٓ،ٔٔ يوليو ٕٛ السبتاللقاء 



 الثاين
اللقاء 

 الثالث
 ٘ٗ،ٚٓ يوليو ٖٓ اإلثنُت

اللقاء 
 ٕٓ،ٔٔ يوليو ٖٓ اإلثنُت الرابع

 
تطبيق األنماط اللغوية واستخدامها بوسيلة الصور  -3

 لترقية قدرة الطلبة على مهارة 
األمناط اللغوية  تقوم الباحثة بالدراسة التجريبية عن    

واستخدامها بوسيلة الصور لًتقية قدرة الطلبة على مهارة دبدرسة 
أتشيو الغربية. وقد قامت  ٖطة اإلسبلمية اغبكومية اؼبتواس

ه.  –الباحثة بنفسها كمدرسة اللغة العربية َف الفصل الثاين 
وقبل قيام الباحثة  إجراء ىذه الطريقة فقد مت الباحثة اإلختبار 

تعليمها األمناط القبلي ؼبعرفة قدرة الطلبة على مهارة الكبلم قبل 
تم ىذه اؼبرحلة بتقدًن اإلختبار اللغوية بوسيلة الصور، مث زب

البعدي على الطلبة ؼبعرفة أثر تطبيق األمناط اللغوية بوسيلة الصور 



. وأما اؼبادة الدراسية فتأخذ الباحثة من كتاب على مهارة الكبلم
 درس اللغة العربية خاصة للفصل الثاين.

دبدرسة وأما نتيجة االختبار القبلي الفصل الثاين )ه( 
أتشيو الغربية فهو كما َف  ٖسبلمية اغبكومية اؼبتواسطة اإل

 اآليت: ٗ-٘الجدول 
 ٗ-٘الجدول 

 نتيجة االختبار القبلي
 نتيجة االختبار القبلي أظباء الطلبة الرقم

 ٓٛ ٔالطالب  ٔ
 ٓٚ ٕالطالب  ٕ
 ٘ٚ ٖالطالب  ٖ
 ٓٙ ٗالطالب  ٗ
 ٓٛ ٘الطالب  ٘
 ٘ٚ ٙالطالب  ٙ
 ٓٙ ٚالطالب  ٚ
 ٘ٙ ٛالطالب  ٛ
 ٘ٙ ٜالطالب  ٜ



 ٘ٚ ٓٔالطالب  ٓٔ
 ٓٚ ٔٔالطالب  ٔٔ
 ٘ٚ ٕٔالطالب  ٕٔ
 ٘ٚ ٖٔالطالب  ٖٔ
 ٓٛ ٗٔالطالب  ٗٔ
 ٓٛ ٘ٔالطالب  ٘ٔ
ٙٔ الطالبة ٙٔ  ٚ٘ 
ٚٔ الطالبة ٚٔ  ٛٓ 
ٛٔ الطالبة ٛٔ  ٙٓ 
ٜٔ الطالبة ٜٔ  ٚٓ 
ٕٓ الطالبة ٕٓ  ٚ٘ 
ٕٔ الطالبة ٕٔ  ٚ٘ 
ٕٕ الطالبة ٕٕ  ٚٓ 
ٖٕ الطالبة ٖٕ  ٚ٘ 
ٕٗ الطالبة ٕٗ  ٚٓ 
ٕ٘ الطالبة ٕ٘  ٙٓ 
ٕٙ الطالبة ٕٙ  ٚٓ 



ٕٚ الطالبة ٕٚ  ٚ٘ 
ٕٛ الطالبة ٕٛ  ٛٓ 
ٜٕ الطالبة ٜٕ  ٚٓ 
 ٓٙ ٖٓالطالبة  ٖٓ
 ٓٙ ٖٔالطالبة  ٖٔ
 ٓٚ ٕٖالطالبة  ٕٖ
 ٘ٚ ٖٖالطالبة  ٖٖ
 ٘ٚ ٖٗالطالبة  ٖٗ
 ٘ٚ ٖ٘الطالبة  ٖ٘
 ٓٚ ٖٙالطالبة  ٖٙ
 ٓٛ ٖٚالطالبة  ٖٚ

 ٕ٘٘ٙ ؾبموعة
 ٙٚ،ٔٚ متواسط

  
، ٕ٘٘ٙالنتيجة اصولة لبلختبار القبلي ؾبموعة  
 ٛٔوالطالبة  ٜوالطالب  ٛوالطالب  ٚوالطالب  ٗوالطالب 



مل حيصل إَل النتيجة  ٖٔوالطالبة  ٖٓوالطالبة  ٕ٘والطالبة 
 .ٓٚاددة اؼبقررة ىي 

مناط األاالختبار القبلي قامت الباحثة بتجريبية وبعد 
وأما خطوات تعليمها  اللغوية بوسيلة الصور على مهارة الكبلم.

 اآلتية: ٗ-ٙالجداول َف كل دور فهي كما َف 
 ٗ-ٙالجدول 

تطبيق األمناط اللغوية بوسيلة الصور على مهارة الكبلم َف الفصل 
 الثاين "ه" 

 اللقاء األول
 أنشطة الطلبة أنشطة المدرسة

سة الفصل تدخل اؼبدرّ  -ٔ
 بلم قاء السبإل

 ترد الطلبة السبلم  -ٔ

زبرب اؼبدّرسة الطلبة أن  -ٕ
الدرس تبدأ بقراءة 

 الدعاء

تقرأ الطلبة الدعاء  -ٕ
 باؽبدوء والًتتيب

وتنظر إَل صبيع الطلبة،  -ٖ
بكشف  هملوتسج

ويستمعون إَل األظباء  -ٖ
اليت غيبت بكشف 



 الغياب الغياب.
اؼبدّرسة اظبها  تعرف -ٗ

عن وتشرح اؽبدف 
حضورىا َف ىذا 

 الفصل.

يستمع الطلبة إَل شرح  -ٗ
 اؼبدرسة

تشرح اؼبدّرسة عن  -٘
 خطوات الدراسة

يستمع الطلبة إَل شرح  -٘
 اؼبدّرسة

تعطى اؼبدّرسة الفرصة  -ٙ
للطلبة أن يسألوا األسئلة ما 

 مل يفهموا

يسأل الطلبة األسئلة إَل  -ٙ
 اؼبدرسة

تأمر اؼبدّرسة الطلبة بأن  -ٚ
 ا اإلختبار القبلي.جييبو 

جييب الطلبة عن ألسئلة  -ٚ
 إَل اؼبدّرسة

تطلب اؼبدّرسة الطلبة  -ٛ
عن إَل األمام ليحكوا 

حياهتم اليومية َف 
  اؼبدرسة

 ألمر وفًقا ةبالطلتقدم ت -ٛ
دّرسة و تستمع اؼب

الطلبة آخر إَل قصة 
 .أصدقائهم

 ترد الطلبة السبلم. -ٜأخَتا، اختتمت اؼبدّرسة  -ٜ



بإلقاء السبلم قبل 
 ن الفصل.اػبروج م

انطبلقا من اعبداول السابقة تدل على أن اللقاء االول  
اليومية من الذىاب إَل اؼبدرسة حىت  ىو وصف حياة الطلبة

بتقييم الباحثة  قوم، وتباللغة العربيةالدراسة أنشطتهم أثناء 
 .ةبالطل

وأما خطوات تعليمها عن تطبيق األمناط اللغوية بوسيلة  
 اآلتية:اللقاء الثاني حتى اللقاء الرابع  الصور كما َف

 ٗ-ٚالجدول 
خطوات تطبيق األمناط اللغوية بوسيلة الصور على مهارة الكبلم 

 َف الفصل الثاين "ه"
 اللقاء الثاين

 أنشطة الطلبة أنشطة المدرسة
تدخل اؼبدرسة الفصل  -ٔ

بلم وتنظر إَل بإلقاء الس
هم لصبيع الطلبة، وتسج

 الغياب.بكشف 

ترد الطلبة السبلم  -ٔ
وتستمعون إَل األظباء 
اليت غيبت بكشف 

 الغياب.



تبُت اؼبدّرسة أىدف  -ٕ
تعليم اللغة العربية 
وخصوصا على مهارة 

 الكبلم

يستمع الطلبة إَل بيان  -ٕ
 اؼبدّرسة

تبُت اؼبدّرسة مهم  -ٖ
 الكبلم َف اغبياة اليومية 

يستمع الطلبة على شرح  -ٖ
 اؼبدرسة

تشرح اؼبدرسة عن  -ٗ
 األمناط اللغوية

يستمع الطلبة إَل شرح  -ٗ
 اؼبدرسة

التذكَت: التنبيو إَل اؼبادة  -٘
 اؼبلقاة َف اللقاء القادًن

تذكر الطلبة اؼبادة  -٘
 اؼباضية

تلقى اؼبدّرسة اؼبادة  -ٙ
التعليمية ربت اؼبوضوع 

 "يومياتنا َف اؼبدسة"

تقرأ الطلبة اؼبفردات  -ٙ
 مع اؼبدرسة ويبحثواىا

تعطي اؼبدّرسة الفرصة  -ٚ
إَل الطلبة أن يسألوا ما 

 مل يفهموا

يسأل الطلبة عن  -ٚ
 اؼبفردات اليت ما مل يفهموا

يتكلموا الطلبة ما يردوا  -ٛتأمر اؼبدرسة إَل الطلبة  -ٛ



أن يتكلموا ما يردوا 
 باللغة العربية 

 باللغة العربية

تطلب اؼبدّرسة إَل  -ٜ
وموا إَل الطلبة أن يق

األمام الفصل ليتحدثوا 
عن "يومياتنا َف 

 اؼبدرسة" 

يقوم الطلبة إَل األمام -ٜ
"يومياتنا َف ليتحدثوا عن 

 اؼبدرسة"

تعطي اؼبدّرسة الفرصة  -ٓٔ
إَل الطلبة أن يسألوا ما 

 مل يفهموا

تسأل الطلبة عن  -ٓٔ
 اؼبفردات اليت ما مل يفهموا

تسأل اؼبدّرسة إَل  -ٔٔ
قد شرح الطلبة على 

 صديقهم األمام الفصل 

استماعا يستمع الطلبة  -ٔٔ
 حىت يفهموا

تعطي اؼبدرسة اؼبوعظة  -ٕٔ
 إَل الطلبة

يستمع الطلبة اؼبوعظة  -ٕٔ
 من اؼبدّرسة

تدعو اؼبدّرسة  لتختيم  -ٖٔ
الدرس بقراءة اغبمدلة 

تقرأ الطلبة اغبمدلة  -ٖٔ
 والدعاء



 والدعاء
أخَتا، اختتمت  -ٗٔ

لقاء السبلم اؼبدّرسة بإ
 قبل اػبروج من الفصل.

 ترد الطلبة السبلم. -ٗٔ

 
 ٗ-ٛالجدول 

خطوات تطبيق األمناط اللغوية بوسيلة الصور على مهارة الكبلم 
 َف الفصل الثاين "ه"

   اللقاء الثالث
 أنشطة الطلبة أنشطة المدرسة

تدخل اؼبدرسة الفصل  -ٔ
 بلمبإلقاء الس

 ترد الطلبة السبلم -ٔ

اؼبدرسة الطلبة أن  زبرب -ٕ
 الدرس تبدأ بقراءة الدعاء

 تقرأ الطلبة الدعاء-ٕ

تعطي اؼبدرسة الدوافع  -ٖ
 وتشرح أىداف تعليم

يستمع الطلبة إَل  -ٖ
 شرح اؼبدرسة

يتبع الطلبة األمر من  -ٗتستمر اؼبدرسة عن الدرس  -ٗ



الذي قد درسوا َف يوم 
 السابق

 اؼبدرسة

تشرح اؼبدّرسة عن األمناط  -٘
 اللغوية وتشرح تطبيقها

يستمع الطلبة على  -٘
 شرح اؼبدرسة

تأمر اؼبدّرسة الطلبة إَل  -ٙ
وضع صبل مناسبا باؼبادة 

 اؼبدروسة

ستمع الطلبة األمر ي -ٙ
من اؼبدرسة مث يقرؤا اعبملة 

 الذي كتبهم
تطلب اؼبدّرسة الطلبة إَل  -ٚ

األمام ليعبَت عن الصور َف 
 السبورة باللغة العربية

يتبع الطلبة األمر من  -ٚ
 اؼبدّرسة

تتحدث اؼبدرسة قليبل مع  -ٛ
الطلبة  حول اؼبادة 

 وتستخلصوىا

خيلص الطلبة اؼبادة  -ٛ
 مع اؼبدرسة

تعطي اؼبدرسة اؼبوعظة إَل  -ٜ
 الطلبة

يستمع الطلبة اؼبوعظة  -ٜ
 من اؼبدرسة

تسلم اؼبدرسة على  -ٓٔ
 الطلبة وزبرج من الفصل

 ترد الطلبة السبلم -ٓٔ



 
 ٗ-ٜالجدول 

خطوات تطبيق األمناط اللغوية بوسيلة الصور على مهارة الكبلم 
 َف الفصل الثاين "ه"

 اللقاء الرابع
 أنشطة الطلبة أنشطة المدرسة

تدخل اؼبدرسة الفصل  -ٔ
 بلمبإلقاء الس

 ترد الطلبة السبلم -ٔ

زبرب اؼبدرسة الطلبة أن  -ٕ
 الدرس تبدأ بقراءة الدعاء

 الدعاء تقرأ الطلبة-ٕ

تعطي اؼبدرسة الدوافع  -ٖ
 وتشرح أىداف تعليم

يستمع الطلبة إَل  -ٖ
 شرح اؼبدرسة

تستمر اؼبدرسة عن الدرس  -ٗ
الذي قد درسوا َف يوم 

 السابق

 يتبع الطلبة باؼبدرسة -ٗ

تعرف اؼبدّرسة إَل الطلبة  -٘
عن وسيلة الصور اليت 

يستمع الطلبة على  -٘
 شرح اؼبدرسة



تريدىا َف عملية التعليم 
 وىي الصور عن يومياتنا

َف اؼبدرسة، ألهنا ستقوم 
اؼبدّرسة التعليم باستخدام 
الصور وبيطبيق األمناط 

 اللغوية فيها.
ترصع اؼبدّرسة الصور عن  -ٙ

يومياتنا َف اؼبدرسة َف 
السبورة فيقرؤىا اؼبفردات 
َف تلك الصور وتطلب 

 الطلبة ليتبعها

يستمع الطلبة األمر  -ٙ
درسة مث يقرؤا من اؼب
 اؼبفردات

تتحدث اؼبدرسة قليبل مع  -ٚ
الطلبة حول اؼبادة 

 وتستخلصوىا

خيلص الطلبة اؼبادة  -ٚ
 مع اؼبدرسة

تعطي اؼبدرسة اؼبوعظة إَل  -ٛ
 الطلبة

يستمع الطلبة اؼبوعظة  -ٚ
 من اؼبدرسة

 ترد الطلبة السبلم -ٜتسلم اؼبدرسة على الطلبة  -ٜ



 وزبرج من الفصل
 

 ٗ-ٓٔالجدول 
تطبيق األمناط اللغوية بوسيلة الصور على مهارة الكبلم َف الفصل 

 الثاين "ه"
 اللقاء اػبامس

 أنشطة الطلبة أنشطة المدرسة
سة الفصل تدخل اؼبدرّ  -ٔ

 بلمبإلقاء الس
 ترد الطلبة السبلم -ٔ

زبرب اؼبدّرسة الطلبة أن  -ٕ
 الدرس يبدأ بقراءة الدعاء

 تقرأ الطلبة الدعاء -ٕ

كررت اؼبدّرسة ما قد  -ٖ
يتعلمون َف اللقاء اؼباضي 

 وتسألوا

يستمع الطلبة شرح  -ٖ
 اؼبدرسة وذبيبوا مسألة

تقدم االختبار البعدي  -ٗ
 للطلبة

تعمل الطلبة االختبار  -ٗ
 البعدي

 يتبع الطلبة أمر اؼبدّرسة -٘تطلب اؼبدّرسة الطلبة  -٘



إَل األمام ليعبَت عن الصور 
َف السبورة باللغة العربية وفقا 

 بقواعد اللغوية
تعطي اؼبدرسة اؼبوعظة  -ٙ

 إَل الطلبة
يستمع الطلبة اؼبوعظة  -ٙ

 من اؼبدرسة
تسلم اؼبدرسة وزبرج من  -ٚ

 الفصل الدراسي بتهذيب
 وجييب الطلبة السبلم -ٚ

وتقدم الباحثة األسئلة دبعرفة عن قدرة الطلبة بأسئلة  
 اآلتية:

اليت سبت  غة العربية وفًقا بالقواعدالصورة التالية بالل عرّب  -ٔ
 !هادراست

 

 

 

 

 

 

 

  َياتَِنا ِفْي اْلَمْدَرَسةِ يـَْومِ 

صلي الصبح جماعةأ المدرسة إلى ذهبأ   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انطبلقا من اعبداول السابقة تدل بأن َف للقاء االول  
عن حياهتم اليومية من  وصفقوم الطلبة بإجراء االختبار القبلي ت

 ربيةالذىاب إَل اؼبدرسة حىت أنشطتهم أثناء َف اؼبدرسة باللغة الع
قوم تلقواعد اليت مت تعلمها َف االجتماع السابق ، واآلن باوفًقا 

بإجراء اختبار البعدي على الطلبة حىت اؼبدّرسة معرفة  اؼبدّرسة

 أكنس بالمكنسة المكتبة

 أذاكر الدروس معمل اللغة



لعربية بعد تدريسهم للغة ابا تتكلمعلى  ةبالطلفهم الطلبة وقدرة 
 اللغة. األمناطللقواعد الصحيحة أو 

ا الباحثة َف وىذه ىي خطوات التدريس اليت تطبيقه 
اجملموعة التجريبية. وبعد ما طبقت اؼبدّرسة صبيع الطرق َف مهارة 

عملية التجرييب. وأما  ختبار البعديالاالكبلم اخذت نتيجة 
 فكما يلي:  ختبار البعديالانتيجة اليت حصلت الطلبة َف 

 ٗ-ٔٔالجدول 
 نتيجة االختبار البعدي

نتيجة االختبار   أظباء الطلبة الرقم
 ديالبع

 ٘ٛ الطالب  ٔ
 ٘ٚ الطالب ٕ
 ٘ٚ الطالب ٖ
 ٘ٙ الطالب ٗ
 ٘ٚ الطالب ٘
 ٓٛ الطالب ٙ
 ٓٚ الطالب ٚ



 ٘ٚ الطالب ٛ
 ٓٚ الطالب ٜ

 ٘ٛ الطالب ٓٔ
 ٓٛ الطالب ٔٔ
 ٓٛ الطالب ٕٔ
 ٘ٛ الطالب ٖٔ
 ٓٛ الطالب ٗٔ
 ٘ٛ الطالب ٘ٔ
 ٘ٚ الطالبة  ٙٔ
 ٜ٘ الطالبة ٚٔ
 ٓٚ الطالبة ٛٔ
 ٘ٛ لطالبةا ٜٔ
 ٜٓ الطالبة ٕٓ
 ٘ٛ الطالبة ٕٔ
 ٘ٚ الطالبة ٕٕ
 ٘ٛ الطالبة ٖٕ
 ٘ٚ الطالبة ٕٗ



 ٓٛ الطالبة ٕ٘
 ٘ٚ الطالبة ٕٙ
 ٘ٛ الطالبة ٕٚ
 ٘ٛ الطالبة ٕٛ
 ٓٛ الطالبة ٜٕ
 ٘ٚ الطالبة ٖٓ
 ٓٚ الطالبة ٖٔ
 ٓٛ الطالبة ٕٖ
 ٓٛ الطالبة ٖٖ
 ٘ٚ الطالبة ٖٗ
 ٓٛ الطالبة ٖ٘
 ٘ٚ طالبةال ٖٙ
 ٜٓ الطالبة ٖٚ

 ٖٜٕٓ ؾبموعة
 ٜٔ،ٜٚ متواسط



ونتيجة اصولة لبلختبار البعدي ؾبموعة وىي  
مل حيصل إَل نتيجة اددة اؼبقررة بالباحثة  ٗ، والطالب ٖٜٕٓ

 .ٓٚىي 
اتضحت من البيانات على أن ؾبموع الطلبة َف  

 ىناكو  ٙٚ،ٔٚاالختبار القبلي حصلوا على درجة اؼبتواسط: 
كيفية   ة جيدابالطلفهم تزيادة بعد االنتهاء من عملية التعلم و 

ونتيجة اصولة لبلختبار  التحدث بشكل صحيح وفقا للقواعد
والطالب الرابع مل  ٜٔ،ٜٚالبعدي على درجة اؼبتواسط وىي 

 .ٓٚحيصل إَل نتيجة اددة اؼبقررة بالباحثة ىي 
 

 المالحظة المباشرة  -4
دم الباحثة عبمع البيانات البحث الطريقة اليت تستخ 

ىي اؼببلحظة. فتقوم الباحثة َف صبع البيانات باؼببلحظة أثناء 
عملية التعليم والتعلم لتعرف استخدام األمناط اللغوية بوسيلة 

 وربسبالصور فعاليا لًتقية قدرة الطلبة على مهارة الكبلم. 



 باستعمال التعليم عملية إجراء عند الباحثة األنشطة من البيانت
 ٖ٘:القانون

P =  
 
 x 100 % 

: التعليق  
اؼبؤية النسبة:  P 

عليو اغبصولة القيمة ؾبموع:     
الكاملة النتيجة:  N 

 وأما معايَت التقيم:     
  : جيد ٖ  : ناقص ٔ
  : جيد جدا ٗ  : مقول ٕ

أن نتيجة أنشطة الباحثة عند إجراء عملية التعليم  
والتعلم بتطبيق األمناط اللغوية بوسيلة الصور. فهي كما يظهر َف 

 التايل: ٗ-ٕٔالجدول 
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  ٗ-ٕٔ الجدول
األمناط  إجراء والتعلم التعليم عملية عند الباحثة أنشطة نتيجة

 اللغوية بوسيلة الصور

 الملحوظة ناحيةال الرقم

 الملحوظة النتيجة

ٔ ٕ ٖ ٗ 

ٔ 

 ترتيب علي القدرة
 الدراسية الفصول

 الطبلب يكون حبيث
 للتعلم استعدادا

 

  

  

ٕ 

 إلقاء علي القدرة
 وأىداف اؼبوضوع،

 ووصف التعليم،
 الفصول َف األنشطة
 وتدافع الدراسية
 الطبلب

 

 

  

 



ٖ 

 استخدام إتقان
 التعلم َف الصور

 لكبلما ؼبهارة

 

   

 

ٗ 

 علي اؼبعلمة قدرة
 َف الصور استخدام

 وتشرح الكبلم مهارة
 للطبلب اؼبادة

 

 

  

 

٘ 

 شرح علي القدرة
 وتوجيو  دالقواع

 جعل َف الطبلب
  اعبملة

  

  

 

ٙ 

 علي اؼبعلمة قدرة
 باالسئلة القيام

 ومناقشتها واالجوبة
   الطبلب مع

  

   

ٚ 
 اؼبعلمة تسمح

 بالسؤال الطبلب
  

  
 



 السؤال جابةوإ
 ألصدقائو

ٛ 
 التعليم عملية مناسبة

 التعليمية بالتخطيط
  

  
 

ٜ 

 اؼبعلمة تبلحظ
 استنتاج َف الطبلب

 اؼبدروسة اؼبادة

  

  

 

ٔٓ 

 التقوًن عملية
 اجملال َف الطبلب

 اجملال, اؼبعرَف
 اجملال, الوجداين

 النفسي
اغبركي

(Psychomotor) 

  

  

 

 ٕٖ اجملموعة

 

 والتعلم:عملية التعليم  عند الباحثة ألنشطة يجةنت وأما



       P   =   
 

 
  x 100 % 

= 
  

  
 x 100 % 

= 8,0 x 100 %         

= 80 % 

 َف Anas Sudijono سودجيونو أناس رأي إَل واعتمادا
 إَل ينقسم والنتائج  Pengantar Evaluasi Pendidikan كتاب

 : طبقات طبس

 جدا جيد= % ٓٓٔ-ٓٛ 
 جيد=    %ٜٚ-ٙٙ 
 ناقص=    %٘ٙ-ٙ٘ 
 ضعيف=    %٘٘-ٙٗ 
 فشل=      %٘ٗ-ٓ 

-ٓٛ حد بُت وقعت أهنا على تدل % ٓٛ= P ونتيجة
 القيمة ؾبموعة من اصولة النتيجة ىذه. جدا جيد دبعٌت ٓٓٔ

ألنشطة الباحثة باستعمال  الكاملة والنتيجة عليها اغبصولة
 ارة الكبلم.األمناط اللغوية بوسيلة الصور على مه



مث الطريقة اليت تستخدم الباحثة عبمع البيانات البحث  
ىي اؼببلحظة اؼبباشرة. فتقوم الباحثة َف صبع البيانات باؼببلحظة 
عند إجراء عملية التعليم والتعلم لتعرف استخدام األمناط اللغوية 
بوسيلة الصور فعاليا للطلبة على مهارة الكبلم وعدت الباحثة 

 ظة من بنود ناحية اؼبلحوظة َف عملية التعليم والتعلم. ورقة اؼببلح
 عملية إجراء عند الطلبة األنشطة من البيانت وربسب 

 :القانون باستعمال التعليم
P =  

 
 x 100 % 

: التعليق  
اؼبؤية النسبة:  P 

عليو اغبصولة القيمة ؾبموع:     
الكاملة النتيجة:  N 

 وأما معايَت التقيم:     
  : جيد ٖ  : ناقص ٔ
 : جيد جدا ٗ  : مقول ٕ

ٗ-ٖٔ الجدول  



األمناط  إجراء والتعلم التعليم عملية عند الطلبة أنشطة نتيجة
 اللغوية بوسيلة الصور

 الناحية الملحوظة رقم
 النتيجة الملحوظة

ٔ ٕ ٖ ٗ 

استعداد الطلبة  ٔ
      للدراسة

ٕ 

قدرة الطلبة على 
فهم األىداف 
التعليمية اليت جيب 

 نفيذىات

     

ٖ 

قدرة الطلبة على 
فهم الصور اؼبقدمة 
من اؼبعلم على 

 السبورة

     

ٗ 
قدرة الطلبة على 
فهم شرح اؼبدرسة 
عن الصور 

     



 واستخدمها

٘ 
قدرة الطلبة على 
وضع األمناط 

 اللغوية 
     

ٙ 
قدرة الطلبة على 
اإلجابة أسئلة 

 اؼبعلمُت حول اؼبواد
     

ة على أن قدرة الطلب ٚ
      تسأل مامل يفهم

ٛ 
قدرة الطلبة على 

      تكوين صبل بسيطة

قدرة الطلبة على  ٜ
      استخبلص النتائج

ٔٓ 

قدرة الطلبة على 
وصف الصور 
وتستخدم األمناط 

 اللغوية فيها

     



 ٖٔ اجملموعة
 والتعلم:عملية التعليم  عند الطلبة ألنشطة نتيجة وأما

P   =   
 

 
  x 100 % = 

  

  
 x 100 % 

      = 0,775 x 100 %          

      = 77,5 % 

 حد بُت وقعت أهنا على تدل % ٘،ٚٚ = P وبنتيجة
 َف الطلبة أنشطة أن على وتدل. اجيد دبعٌت% ٜٚ-ٙٙ

استعمال األمناط اللغوية بوسيلة الصور على مهارة الكبلم تابعة 
 يتو وؽبم الرغبة َف التعلم.مشًتكة خبطوات التعليم والتعلم وعمل

 
 تحليل البيانات -ب 

الصور  بوسيلة اللغوية األمناط استخدامأما ؼبعرفة فعالية  
فتستعمل الباحثة البيانات  قدرة الطلبة على مهارة الكبلم ًتقيةل

من نتائج االختبار القبلي واالختبار البعدي بنظر النتيجة اؼبعدلة. 
الباحثة عن ربصيل الطلبة ستعرض  اآليت ٗ-ٗٔالجدول ففي 

 :االختبار القبلي على
 



 ٗ-ٗٔالجدول 
 نتيجة االختبار القبلي واالختبار البعديؾبموع الفروق بُت 

 رقم 
نتيجة 

االختبار 
 القبلي

نتيجة 
االختبار 

 البعدي
D= x-y 

D
2
= (x-

y)
2

 

ٔ ٛٓ ٛ٘ ٘- ٕ٘ 
ٕ ٚٓ ٚ٘ ٘- ٕ٘ 
ٖ ٚ٘ ٚ٘ ٓ ٓ 
ٗ ٙٓ ٙ٘ ٘- ٕ٘ 
٘ ٛٓ ٚ٘ ٘+ ٕ٘ 
ٙ ٚ٘ ٛٓ ٘- ٕ٘ 
ٚ ٙٓ ٚٓ ٔٓ- ٔٓٓ 
ٛ ٙ٘ ٚ٘ ٔٓ- ٔٓٓ 
ٜ ٙ٘ ٚٓ ٘- ٕ٘ 

ٔٓ ٚ٘ ٛ٘ ٔٓ- ٔٓٓ 
ٔٔ ٚٓ ٛٓ ٔٓ- ٔٓٓ 
ٕٔ ٚ٘ ٛٓ ٘- ٕ٘ 



ٖٔ ٚ٘ ٛ٘ ٔٓ- ٔٓٓ 
ٔٗ ٛٓ ٛٓ ٓ ٓ 
ٔ٘ ٛٓ ٛ٘ ٘- ٕ٘ 
ٔٙ ٚ٘ ٚ٘ ٓ ٓ 
ٔٚ ٛٓ ٜ٘ ٔ٘- ٕٕ٘ 
ٔٛ ٙٓ ٚٓ ٔٓ- ٔٓٓ 
ٜٔ ٚٓ ٛ٘ ٔ٘- ٕٕ٘ 
ٕٓ ٚ٘ ٜٓ ٔ٘- ٕٕ٘ 
ٕٔ ٚ٘ ٛ٘ ٔٓ- ٔٓٓ 
ٕٕ ٚٓ ٚ٘ ٘- ٕ٘ 
ٕٖ ٚ٘ ٛ٘ ٔٓ- ٔٓٓ 
ٕٗ ٚٓ ٚ٘ ٘- ٕ٘ 
ٕ٘ ٙٓ ٛٓ ٕٓ- ٗٓٓ 
ٕٙ ٚٓ ٚ٘ ٘- ٕ٘ 
ٕٚ ٚ٘ ٛ٘ ٔٓ- ٔٓٓ 
ٕٛ ٛٓ ٛ٘ ٘- ٕ٘ 
ٕٜ ٚٓ ٛٓ ٔٓ- ٔٓٓ 



ٖٓ ٙٓ ٚ٘ ٔ٘- ٕٕ٘ 
ٖٔ ٙٓ ٚٓ ٔٓ- ٔٓٓ 
ٖٕ ٚٓ ٛٓ ٔٓ- ٔٓٓ 
ٖٖ ٚ٘ ٛٓ ٘- ٕ٘ 
ٖٗ ٚ٘ ٚ٘ ٓ ٓ 
ٖ٘ ٚ٘ ٛٓ ٘- ٕ٘ 
ٖٙ ٚٓ ٚ٘ ٘- ٕ٘ 
ٖٚ ٛٓ ٜٓ ٔٓ- ٔٓٓ 

ٖٚN= - - ٕٚ٘-
∑     

∑       

ٕٜٚ٘ 
 

 اعبدول َف (t” Test“) ت – االختبار نتيجة إَل نظرا
 : اآلتية البيانات وجدنا السابق

 ٕ٘ٚ= (∑D) االختبارين بُت الفرق ؾبموع .ٔ
 ٜٕ٘ٚ=  (∑Dٕ) االختبارين بُت الفرق مربعات ؾبموع .ٕ

 ٖٚ= العينة عدد .ٖ

 أن ،(MD) اؼبعتغَتتُت نتيجة بُت الفرق متوسطة وؼبعرفة
 : التالية خطوات تتبع



   
  

 
   

    

  
        

 

للفروق بُت النتيجة  تبحث الباحثة عن االكبراف اؼبعيارمث 
 :(SDD)تُت اؼبتغَت 

                    √
   

 
 (

  

 
)
 

 

                              √    
  
 (

    

  
)
 

 

                                 √      (     )  

                           √            

            √      
              

 :( SEMD)  للفروق اؼبعياري اػبطأ عن ةالباحث بحثت مث

      
   

√   
  

    

√    
  

    

√  
 
    

 
          

   

 ات األخَتة:وأما اػبطو 
                       t0 = 

  
    

  
     

    
           

 



 Derajat)درجة اغبرية الومن اػبطوات األخَتة يعٍت ربديد 

Kebebasan).  ويكون الفرض الصفري على مستوى الداللة
(signifikasi) ٝ٘  ومن  َف ىذا البحث. من الدرجة اغبرية ٔٝو

 ٘ٛ،ٛ( tت )-أن النتيجة  ةحثاػبطوات السابقة، فيحسب البا
 ليقارن   نتيجة اعبدول استخدم الباحث القانون:
db= N-1 

db= 37-1 

db= 36   
وحدد مستوى  ٖٓ،ٕ% وىو ٘مستوى الداللة  فحدد 

إذا و . ٘ٛ،ٛأما حاصل اؼببلحظة وىو  ٕٚ،ٕ% وىو ٔالداللة 
ttabel t> أو نتيجة ت  (t)  أكرب من نتيجة ت اعبدولttabel ،

 (t)أو نتيجة ت  > ttabel tمقبول. وإذا  Ha ردود وم Hoفذلك 
 Haو  مقبول Hoفذلك ، ttabelأصغر من نتيجة ت اعبدول 

 .مردود
-ت ومن الرموز السابقة، وجدت الباحثة على النتيجة 

( على ttabel. والنتيجة ت اعبدول )٘ٛ،ٛ( ttestاغبساب )
 % وىؤومستوي الداللة  ٖٓ،ٕ% وىو ٘مستوي الداللة 

 ٖٓ،ٕاعبدول )-اغبساب أكرب من ت -. والنتيجة تٕٚ،ٕ



ٛ،ٛ٘ ٕ،ٕٚ مردود والفرض  الفرض الصفري(، فتكون
 البديل مقبول.

 
 المناقشة -ج 

أما اؼبناقشة ؽبذا البحث فهي استخدام األمناط اللغوية 
ًتقية قدرة الطلبة على مهارة الكبلم. بوسيلة الصور فعال جدا ل

واستجابة الطلبة على استخدام األمناط اللغوية بوسيلة الصور 
على مهارة الكبلم ربصل على استجابة عليا مع نتيجة مبلحظة 

-ٙٙ حد بُت وقعت% تدل على أهنا ٘،ٚٚ = Pأنشطة الطلبة 
 على تدل % ٓٛ= P الباحثة أنشطة ونتيجة ،جيد دبعٌت% ٜٚ

 على والدليل. جدا جيد دبعٌت% ٓٓٔ-ٓٛ حد بُت وقعت أهنا
 ٖٓ،ٕاعبدول )-اغبساب أكرب من ت -ت النتيجة أن ىذا
ٛ،ٛ٘ ٕ،ٕٚ.) 
 

 تحقيق الفروض -د 
 فهي البحث ىذا َف ةالباحث تقدم اليت الفروض وأّما

 :يلي كما



استخدامها بوسيلة األمناط اللغوية و  ني: إالفرض الصفر  -ٔ
. لًتقية قدرة الطلبة على مهارة الكبلم الصور غَت فعال

( أكرب من ttestوىذا الفرض مردود ألن نتيجة ت اغبساب )
 . ٕٚ،ٕ ٛ،ٛ٘ ٖٓ،ٕ( أو ttableالنتيجة ت اعبدول )

األمناط اللغوية واستخدامها بوسيلة كان فرض البديل:  الو  -ٕ
وىذا  .الصور فعال لًتقية قدرة الطلبة على مهارة الكبلم

النتيجة ت الفرض مقبول ألن نتيجة ت اعبدول أصغر من 
 .ٕٚ،ٕ ٛ،ٛ٘ ٖٓ،ٕاغبساب أو 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 لخامسالفصل ا
 الخاتمة

 نتائج البحث -أ 
السابقة عما تتعلق  فصولَف ال وقد حبثت الباحثة

باألمناط اللغوية واستخدامها بوسيلة الصور على مهارة الكبلم ب   
MTsN ٖ  Aceh Barat،:كما يلي 

ية بوسيلة األمناط اللغو كان استجابة الطلبة لتطبيق  -ٔ
جيد. حيث حصلت  مهارة الكبلمالصور على 

 =Pباحثة على نتيجة مبلجظة أنشطة الطلبة ال
-ٙٙ تدل على أهنا وقعت فيما بُت حد % ٘،ٚٚ

 .جيد دبعٌت% ٜٚ
كان استعمال األمناط اللغوية بوسيلة الصور فعال  -ٕ

 على والدليللًتقية قدرة الطلبة على مهارة الكبلم. 
اعبدول -اغبساب أكرب من ت -ت النتيجة أن ىذا

(ٕ،ٖٓ ٛ،ٛ٘ ٕ،ٕٚ فتكون ،) الفرض
 الصفري مردود والفرض البديل مقبول.

 



 المقترحات -ب 
أراد الباحث ، النتائج ؽبذا البحث ةالباحث تبعد كتب 

تقدًن بعض االقًتاحات الضرورية للحصول على النجاح، وىى  
 كما يلي:
ال يركزوا على طريقة العربية أن ينبغي اؼبدرس اللغة  -ٔ

أو الوسائل  طرقواحدة ولكنهم أن يهتموا بعدة ال
 متعددة حىت الطلبة راغب يتكلم اللغة العربية.

ينبغي اؼبدرس يًتكز َف قاعدة اللغة العربية حىت  -ٕ
يستطيع الطلبة أن يتكلم اللغة العربية يناسب 
بالقاعدة وديد الصور اؼبتنوعة حىت يوجد الفكة 

 ليتكلم.
ضلوا ينبغي للقارئُت الذين يقرؤون ىذا البحث أن يتف -ٖ

أو نقصا وأن يصلحوا  بالنقد إذا وجدوا فيها خطأ
ىذه العيوب حىت يكون ىذا البحث كامبل ومفيدا 

 للباحث والقارئُت.
 
 



 المراجع
 المرجع العربية -أ 

 . القاىرة: أغكساالمعجم الوسيط ،ٜٙٚٔإبرىم أنيس واخوانو،
المهارات اللغوية ماهيتها ، م ٜٜٚٔ،ؤاد ؿبمود عليانأضبد ف

رياض: دار اؼبسلم  ،وطرائق تدريسها، الطبعة األول
 للنشر والتوزيع

المهارات اللغوية ماهيتها  ،ٕٓٔٓ، أضبد فؤاد ؿبمود عليان
 )رياض: دار اؼبسلم للنشر والتوزيع(، وطرائق تنميتها

م طبعة المنجد في اللغة واإلعال ،ٖٕٓٓ،اعبسر الواطي
 ، لبنان: دار اؼبشرق.جديدة منقحة

المنجد الوسيط في العربية المعاصرة، ، ٖٕٓٓ،اعبسر الواطي
 ، )بَتوت : دار اؼبشرق(طبيعة أولى

، لسان العرب، الجزء السابع،ٕ..ٖ،إمام العبلمة ابن منظور
 القاىرة

األنماط اللغوية مفهومها أهدافها  ،ٕ..ٔصبيل عويضة،
 األردن(-. )عمانلتدريب عليهاوأساليب تدريسها وا



 ،المنجد الوسيط في العربية المعاصرةم ٖٕٓٓلويس عحيل، 
 طبعة أوَل، بَتوت : دار اؼبشرق

تعليم المفردات العربية بإستخدام  ، ٖٕٔٓماريا ألفى،
بالتطبيق )الصور" وأثر لتنمية مهارة الكالم، "بطااقة 

ة كونَت على الطلبة اؼبدرسة الثانوية اإلسبلمية اغبكومي
 بليتار جاوى الشرقية(

فعالية استخدام  ،ٜٕٓٓ-ٕٛٓٓ،ؿبمد كامل رما أنصار
)بالتطبيق على معهد ، الصور في تدريس مهارة الكالم

 عبد الرضبن بن عوف باعبامعة امدية دباالنج(.
تدريس اللغة العربية  ،ٜٚٚٔ ؿبمد صبلح الدين علي ؾبَت،

 ، الكويت: دار القلمبالمرحلة اإلبتدائية، الطبعة الثالثة
القاىرة:  ،تدريس فنون اللغة العربية، ٕٙٓٓ علي أضبد مدكور،

 دار الفكر العريب
المرجع في ، ٖٕٓٓ ،فتحي علي يونس و عبد الرؤوف الشيخ

)القاىرة: دار مكتبة و  ،تعليم اللغة العربية لألجانب
 ىيبة(



المدخل الى البحث فى  ،ٕٓٓٓ صاحل بن ضبد العساف،
 مكتبةالعبيكان: الرياض ،سلوكيةالعلوم ال

مناهج البحث في العلوم  ،مٕٔٔٓ رجاء ؿبمود أبو عبلم،
 الطبعة السادسة دار النشراعبامعات ،النفسية والتربوية

مدخل الى مناهج البحث  ،ٜٜٛٔ رجاء ؿبمود أبو عبلم،
 ، )كويت: مكتبة الفبلح(التربوي، الطبعة االولى

" لترقية Silent Wayتة "تطبيق طريقة صام ،ٕٛٔٓريز الفجم،
 MIN 5 دراسة ذبريبية ب ، قدرة التالميذ في مهارة الكالم

Banda Aceh. 
تعليم العربية  ،مٕٓٓٓ رشدى أضبد طعيمة وؿبمد السيد مناع،

،القاىرة: دار والدين بين العلم والفن، الطبيعة األولى
 الفكر
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Nama Sekolah   : MTsN 3 Aceh Barat 

Mata Pelajaran   : Pendidikan Bahasa Arab 

Semester/Kelas   : I / II 

Materi Pokok    : يومياتنا َف اؼبدرسة 
Alokasi Waktu   : 2 JP x 45 menit  

 

A. Kompetensi Inti 

KI 1 Menghargai dan menghayati ajaran agama 

yang dianutnya 

KI 2 Menghargai dan menghayati perilaku jujur, 

disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, 

gotong royong), santun, percaya diri dalam 

berinteraksi secara efektif dengan 

lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan 

pergaulan dan keberadaannya 

KI 3 Memahami dan  menerapkan pengetahuan 

(faktual, konseptual, dan prosedural) 

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 



pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait 

fenomena dan kejadian tampak mata 

KI 4 Mengolah, menyaji dan menalar 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 semua dalam sudut 

pandang/teori. 

 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian 

3

. 

3.2.Memahami bunyi, 

makna, dan 

gagasan dari kata, 

frase, kalimat 

bahasa arab sesuai 

dengan struktur 

kalimat yang 

berkaitan dengan: 

 اؼبدرسة َف يومياتنا

3.1.2. Membedakan 

bunyi dan makna 

kalimat 

ungkapan 

sederhana sesuai 

dengan unsur 

kebahasaan 

dengan benar. 

3.1.2. Memahami 

makna kalimat 



baik secara lisan 

maupun tulisan. 

sesuai dengan 

unsur kaidah 

yang dipelajari 

dari ujaran kata 

terkait topik 

4

. 

4.2.Mendemonstrasika

n ungkapan 

informasi lisan dan 

tulisan sederhana 

tentang topik: 

 اؼبدرسة َف يومياتنا
dengan 

memperhatikan 

struktur teks dan 

unsur kebahasaan 

yang benar dan 

sesuai konteks. 

4.2.1. Mengungkapka

n kalimat dengan 

lisan dan tulisan 

sesuai dengan 

unsur kaidaah yang 

sedang dipelajari 

tentang topik. 

 

 

 

 



C. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, 

mengasosiasi dan mengkomunikasikan peserta didik mampu 

mendengar, bercakap, membaca dan menulis dengan bahasa 

Arab yang berkaitan dengan topik: يومياتنا في المدرسة    

 

D. Materi Pembelajaran 

  (kalimat) الُجْمَلة 
 ْسِميَّةاالِ اعُبْمَلة 

(dimulai dengan isim 

/mubtada) 

 الِفْعِليَّةاعُبْمَلة  
(dimulai dengan 

fi'il/perbuatan) 

 

 الُجْمَلة الِفْعِليَّة الُجْمَلة االْسِميَّة

ْيٍِت  الطَّاِلب  ْرَس الدِّ  َيْدُرس الدَّ

ّف َمرًَّة الُمَدرِّس   يَ ْرِجع ِإََل الصَّ
 ثَانَِية

ْيٍِت  الطَّاِلبَيْدُرس   ْرَس الدِّ  الدَّ

ّف َمرًَّة  الُمَدرِّسيَ ْرِجع   ِإََل الصَّ
 ثَانَِية



 َواِجَب ال َمْن ِزيلّ يَ ْعَمل ال َأْحَمد 

اَعة  َلْعُب الُكَرة  يَ ْنَتِهي َف السَّ
 اػبَاِمَسة

 الَواِجَب اؼب َْن ِزيلّ  َأْحَمديَ ْعَمل  

اَعة  َلْعُب الُكَرةيَ ْنَتِهي   َف السَّ
 ة اػبَاِمسَ 

ْيٍِت الطَّالَِبة   ْرس الدِّ  َتْدُرس الدَّ

تَ ْرِجع ِإََل الصَّف َمرًَّة  الُمَدرَِّسة 
 ثَانَِية

 تَ ْعَمل الَواِجَب ال َمْن ِزيلّ  فَاِطَمة 

تَ ْنَتِهي َف الَعاِشَرة  ااِلْسِتَراَحة 
 َوالنِّْصف

ْيٍِت  الطَّالَِبةَتْدُرس   ْرس الدِّ  الدَّ

ف َمرًَّة  الُمَدرَِّسةتَ ْرِجع   ِإََل الصَّ
 ثَانَِية

 الَواِجَب اؼب َْن ِزيلّ  فَاِطَمةتَ ْعَمل  

َف الَعاِشَرة  ااِلْسِتَراَحةتَ ْنَتِهي  
 َوالنِّْصف

ة أَنَا  رَأ الِقصَّ  أَق ْ

 َنْسَتِعَْت بَ ْعَض الُكُتب َنْحنُ  

ة  رَأ الِقصَّ  أَق ْ

 َنْسَتِعَْت بَ ْعَض الُكُتب 

 

 



 مالحظة

1. Dalam ( اسميّةجملة  ), pelaku isim didahulukan, maka 

disebut (جملة اسميّة) 

2. Dalam (جملة فعليّة), fi'il yang didahulukan, sedangkan 

pelakunya berada setelah fi'il, maka dinamai (جملة فعليّة). 

3. Pada umumnya susunan (جملة فعليّة) tidak terdapat dalam 

bahasa Indonesia.  

      Oleh karena itu, terjemahan kedua jumlah pada dasarnya  

sama, seperti berikut. 

Pak guru kembali lagi ke 

kelas 

س  ة ثَانِيَةالُمَدرِّ ف َمرَّ  يَْرِجع إِلَى الصَّ

Pak guru kembali lagi ke 

kelas 

س يَْرِجع  ة ثَانِيَةالُمَدرِّ ف َمرَّ  إِلَى الصَّ

Kita meminjam beberapa 

buku 

 نَْحُن نَْستَِعْير تَْعَض الُكتُة

Kita meminjam beberapa 

buku 

 نَْستَِعْير تَْعَض الُكتُة

 



 (objek) َمْفعُْول بِه

1.  Kedua macam jumlah (kalimat) tersebut ada yang 

memiliki 'objek' (disebut : مفعول ته), ada yang tidak.   

2.  Jika dibaca lengkap, (مفعول ته) yang mufrad dibaca (فتحة) 

Perhatikan kedua macam jumlah tersebut berikut ini!  

 )أ(

 الجملة      

Kalimat utama  

meliputi 

“perbuatan + 

pelaku” 

Pelengkap yang 

berfungsi sebagai 

 المفعول به

(objek) 

Catatan 

 س الطَّاِلب َيْدرُ  -ٔ

 َيْدُرس الطَّاِلب  -ٕ

ْيٍِتّ  الدَّْرسَ    الدِّ

 الَعَربِيَّة اللَُّغةَ  

Kalimat 

(jumlah) 1 s/d 

4 memiliki 

objek ( مفعول



 تَ ْعَمل فَاِطَمة  -ٖ

رَأ -ٗ   أَنَا أَق ْ

 اؼب َْن ِزيلّ  الَواِجبَ  

 الِقصَّة 

  (بو

 

 )ب( 

 الجملة

Kalimat utama 

meliputi 

“perbuatan + 

pelaku” 

Pelengkap 

menunjukkan 

tempat atau 

waktu, BUKAN 

 المفعول به

(objek) 

Catatan 

 ال ُمَدرِّس يَ ْرِجع  -ٔ

 َنْذَىب  -ٕ

 ِإََل الَصفّ 

إَل اؼبدرسة كلَّ 

Kalimat 

(jumlah) 1 s/d 

3 TIDAK  

memiliki 

objek ( تهمفُعول  )  



تَ ْنَتِهي  -ٖ

 ااِلْسًتَاَحة

 يَ ْوم 

 َف الساعة التَّاِسَعة

 

 

Lembar Kerja Siswa:  

 تدريبات على التركيب
 تدريب )أ(

 (  تَ ْرِجم اعُبَمل اآلتَِية ِإََل اللَُّغة اإِلْنُدْونِْيِسيَّة اعبَيَِّدة، !ٔ)
يَّة !ٕ) ْ اعُبْمَلة الِفْعِليَّة ِمَن اعُبْمَلة ااِلظبِْ  (  َعُتِّ

ْفُعول بوٖ)
َ

ْ َما َوَجْدَتُو ِمَن اؼب   ( َعُتِّ

(ٔ) 

 الُجْمَلة

(ٕ) 

 اْسِميَّة/ِفْعِليَّة ؟

(ٖ) 

 َمْفُعْول ِبه

ة َف ال َمْكَتَبة  -ٔ يَ ْقرَأ َأضْبَد الِقصَّ
ة فعلّية َأْحَيانًا  الِقصَّ



ْبَح َف  -ٕ ُيَصلِّي ال ُمْسِلُمْون الصُّ
 .... .... صَبَاَعة

الطَّالَِبة تَ ْرِجع ِإََل بَ ْيِتَها بَ ْعَد َصبلَِة  -ٖ
 × ّيةاظب الظُّْهر

 .... .... َنْدُرس الِفْقَو َمرًَّة َف اأُلْسبُ ْوع -ٗ

ال ُمَدرِّس َيْذَىب ِإََل اؼب َْدَرَسة  -٘
يَّارَة  بِالسَّ

.... × 

 

E. Metode Pembelajaran 

1. Sam’iyyah Syafahiyyah 

2. Ceramah  

3. Demonstrasi  

F. Alat/Bahan, Media dan Sumber Belajar : 

1. Alat/Bahan : 

- buku 

- papan tulis 

- spidol 

- ATK 



2. Media : 

- karton bergambar 

3. Sumber Belajar  

- Kementrian Agama Republik Indonesia, 

2014. Bahasa Arab MTs kelas VIII (Jakarta: 

Direktorat Pendidikan Madrasah) hal. 35-39 

- Heri Gusnadi. As. 2009. Ma’hadi Kamus 

Saku Indonesia-Arab (Banda Aceh : Maiza 

publicher. 

- Internet  

G. Sumber Belajar  

- Kementrian Agama Republik Indonesia, 

2014. Bahasa Arab MTs kelas VIII (Jakarta: 

Direktorat Pendidikan Madrasah) hal. 35-39 

- Heri Gusnadi. As. 2009. Ma’hadi Kamus 

Saku Indonesia-Arab (Banda Aceh : Maiza 

publicher. 

- Internet 

 

H. Langkah-langkah Pembelajaran 

Langkah-langkah Pembelajaran 

a. Pendahuluan 



 Guru mengucapkan salam 

 Guru meminta murid untuk merapikan meja, kursi, 

dan membersihkan sampah. 

 Guru meminta murid untuk membaca doa sebelum 

belajar dan memeriksa kehadiran 

 Guru memulai pembelajaran dengan mengucap 

basmallah 

 Guru memberi semangat/motivasi kepada siswa agar 

semangat 

 Guru memberikan apersepsi terkait materi yang akan 

dipelajari 

 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

 Guru mengantarkan materi hari ini terkait topic :  

 يومياتنا في المدرسة

 

b. Kegiatan Inti 

1. Mengamati 

 Siswa mengamati apa yang disampaikan oleh 

guru/CD 

 Siswa menirukan kosakata yang disampaikan oleh 

guru 

2. Menanya  



 Guru menanyakan kepada siswa tentang kegiatannya 

disekolah dalam bahasa arab 

 Guru membacakan mufradat dan siswa mengartikan 

makna mufradat yang dibacakan guru 

 Menanyakan  kata/kalimat yang belum dipahami 

kepada teman atau guru sesuai tema/topik 

“keseharian kita di madrasah”secara lisan. 

3. Mengeksplorasi 

 Melafalkan kalimat sesuai dengan yang 

diperdengarkan oleh model ucapan guru/kaset/film. 

 Merangkaikan kata menjadi kalimat sesuai dengan 

kaidah jumlah fi’liyah , jumlah ismiyah dan maf’ul 

bih.. 

 Menyusun kata, dan kalimat sederhana sesuai kaidah 

jumlah fi’liyah jumlah ismiyah dan maf’ul bih. 

4. Mengasosiasikan  

 Guru mengajak siswa mendiskusikan makna yang 

terdapat dalam mufradat tentang  يومياتنا في المدرسة 

siswa mencari arti mufradat yang belum diketahui 

dalam kamus atau di buku 



 Membandingkan antara kalimat jumlah fi’liyah, 

jumlah ismiyah dan maf’ul bih terkait topik yang 

dipelajari. 

 Menemukan makna kata dalam teks sesuai 

tema/topik “keseharian kita di madrasah” 

5. Mengkomunikasikan  

 Menyusun karangan sederhana sesuai tema/topik 

“keseharian kita di madrasah” sesuai kaidah jumlah 

fi’liyah,  jumlah ismiyah dan maf’ul bih. 

 Menyampaikan isi wacana sesuai tema/topik secara 

lisan. 

 Guru membuat penilaian terhadap kemampuan 

penguasaan mufradat siswa  

c. Penutup 

 Guru memberikan penjelasan singkat terkait topik 

 Guru meminta siswa untuk memberi kesimpulan 

terhadap materi yang telah dilaksanakan kemudian 

guru menyempurnakannya. 

 Guru memberikan evaluasi kepada siswa terkait 

materi yang telah dipelajari 

 Guru memberikan refleksi kepada siswa 

 Guru memberikan pesan moral kepada siswa  



 Guru mengajak siswa untuk menutup pembelajaran 

dengan mengucapkan hamdalah 

 Guru mengakhiri pembelajaran dengan 

mengucapkan salam 

 

I. Penilaian  

 Rubrik Penilaian Sikap 

No. Nama 
Keberan

ian 
Kerjasa

ma 
Kejuju

ran 
Skor 

Nilai 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

Kriteria penilaian 

A   = 80 – 100       = baik sekali 

B   = 60 – 79         = baik 

C   = 40 – 59         = cukup 



D   = 20 – 39         = kurang 

E    = 0 – 19           = sangat kurang 

 

 Penilaian Pengetahuan (Kognitif) 

Jenis/Teknik Penilaian  :  Tes lisan 

Bentuk Instrumen Penilaian :  Berupa saling bertanya 

bergantian 

 Penilaian Psikomotorik 

No. 
Aspek yang 

dinilai 
Nilai Keterangan 

1. 
Kesesuaian 

pengucapan 

4 
Kalimat yang diucapkan 

tepat dan sesuai 

3 
Kalimat yang diucapkan 

cukup sesuai 

2 
Kalimat yang diucapkan 

kurang sesuai 

1 
Kalimat yang diucapkan 

tidak sesuai 

2. 
Ketetapan 

Makhraj 

4 
Pengucapan makhorijul 

hurufnya terdengar jelas 

3 
Pengucapan makhorijul 

hurufnya cukup jelas 

2 
Pengucapan makhorijul 

hurufnya kurang jelas 



1 
Pengucapan makhorijul 

hurufnya tidak jelas 

3. Ekspresi 

4 
Penyampaian ungkapan 

dengan ekspresif 

3 
Penyampaian ungkapan 

cukup ekspresif 

2 
Penyampaian ungkapan 

kurang ekspresif 

1 
Penyampaian ungkapan 

tidak ekspresif 

4. Intonasi 

4 
Intonasi sudah baik dan 

tepat 

3 
Intonasi cukup baik dan 

cukup tepat 

2 
Intonasi kurang baik dan 

kurang tepat 

1 
Intonasi sudah baik dan 

tidak tepat 

5. 
Kelancaran 

Ujaran 

4 
Penyampaian ungkapan 

lancar dan jelas 

3 

Penyampaian ungkapan 

cukup lancar dan cukup 

jelas 

2 

Penyampaian ungkapan 

kurang lancar dan 

kurang jelas 

1 
Penyampaian ungkapan 

tidak lancar dan tidak 



jelas 

 Skor Maksimal 20  

 

 Evaluasi : 

 تدريبات على التركيب
 تدريب )أ(

 (  تَ ْرِجم اعُبَمل اآلتَِية ِإََل اللَُّغة اإِلْنُدْونِْيِسيَّة اعبَيَِّدة، !ٔ)
ْ اعُبْمَلة الِفْعِليَّة ِمَن اعبُ ٕ) يَّة !(  َعُتِّ  ْمَلة ااِلظبِْ

ْفُعول بو !ٖ)
َ

ْ َما َوَجْدَتُو ِمَن اؼب  ( َعُتِّ
(ٔ) 

 الُجْمَلة
(ٕ) 

 اْسِميَّة/ِفْعِليَّة ؟
(ٖ) 

 َمْفُعْول ِبه
 .... .... َتْسَتِعَْت َعاِئَشة بَ ْعَض الُكُتب َف ال َمْكَتَبة   -ٔ
ْوَرةَتْكُتب اؼب َُدرَِّسة اعُبَمل الَعَربِيَّة َعَلى السَّ  -ٕ  .... .... ب ُّ
 × .... َتْسُكن ىِذِه اأُلْسَرة َف بَ ْيت َكِبَْت  -ٖ
اي َف ُغْرَفِة اأَلْكل -ٗ  .... .... َأيب َيْشَرب الشَّ
 .... .... اػبَاِدَمة َتْطُبخ الطََّعام َف ال َمْطَبخ -٘

 



Penskoran : 

No. Nama  
Aspek yang dinilai 

Jumlah  
1 2 3 4 5 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

 

Nilai = 
                    

              
      

 

 

     

 

 
 
 
 
 



 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الصور الفوتوغرافية
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 السيرة الذاتية

 أوال: البيانات الشخصية
 أولفيا رضبي :  االسم الكامل

 ٜٕٕٓٓٓٓٗٔ:   رقم القيد
 ٜٜٙٔمارس  ٕٙ: أتشيو الغربية،  ؿبل وتاريخ اؼبيبلد

 : اإلناث   اعبنس
 : اإلسبلم   الدين

 : اإلندونيسية   اعبنسية
 : غَت متزوجة اغبالة اإلجتماعية

 : باربو، أتشيو الغربية   العنوان
 : الطالبة   العمل

  ulvia1996@gmail.com:   الربيد اإلكًتوين

 : سبكي  اسم األب
 : سائق   العمل

 : أولينا  اسم األم
 : رابة البيت   العمل

 : ميبلبوه، أتشية الغربية   عنوانال

mailto:ulvia1996@gmail.com


 ثانيا: خلفية التعليم

 (8002 اغبكومية فوكي،اؼبدرسة اإلبتدائية )اؼبدرسة اإلبتدائية 

فورومو،  ٕاؼبدرسة اؼبتوسطة )اؼبدرسة الثناوية اإلسبلمية اغبكومية 
ٕٓٔٔ) 

، ٔ-اؼبدرسة العالية )اؼبدرسة العالية اإلسبلمية اغبكومية موالبوه 
ٕٓٔٗ) 

م التعليم اللغة العربية كلية الربية وتأىيل اؼبعلمُت جبامعة قس
 م.ٜٕٔٓ-ٕٗٔٓاإلسبلمية اغبكومية الرانَتي بندا أتشية، 

 

 


