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االستهالل

﷽

ً َعَربِيا َلَعلَُّكْم تـَْعِقُلْوَن  َزْلناَُه قـُْرآ َّ أَنـْ )٢(إ

٢سورة يوسف آية 

)صدق هللا العظيم(

:أمري املؤمنني عمر ابن اخلطاب قال 

"ِاْحِرُصْوا َعَلى تـََعلُِّم اللَُّغِة اْلَعَربِيَِّة فَِإنـََّها ُجْزٌء ِمْن ِديِْنُكمْ "

تـََعلَّْم، فـََلْيَس اْلَمْرُء يـُْوَلُد َعاِلماً 



:إهداء 
مسك هللا وليس سواك أخشاه و ما يل حيلة وال قوة  أسبح 

وال أنسى أن أشكرمها قد ربياين صغريا إن للوالدين . إال 
حقا علي بعد حق هللا يف االحرتام ربياين صغريا فاستحقا 

أكرم مها يف اآلخرة كما أكرمين يف الدنيا .اية إكراما هلما
. معروفني

رسالة بكل جهد ودعاء وتضحية لقد أّمتمت كتابة هذه ال
.وتشجيع منهما ومن مجيع أسريت وأساتذيت وأصدقائي

وأهدي هذه الرسالة إهداء خملصا لوالدي ومجيع أسريت 
.وأصدقائي احملبوبني ولكافة القارئني



شكر وتقدير

عربيا هدى للمتقني  الذي أنزل على رسوله الكرمي قرآ احلمد 
دمحم وعلى آله وأصحابه  والصالة والسالم على حبيب الرمحن سيد

دايته وإحسانه إىل يوم الدين .أمجعني ومن تبعه 
الباحثة لكلية الرتبية جبامعة هاأما بعد، وهذه الرسالة تقدم

ا اجلامعة على الطلبة  الرانريي اإلسالمية كمادة من املواد اليت قرر
ترديد " يف علم الرتبية حتت املوضوع S.Pdللحصول على شهادة 

لصور لرتقية مهارة الكالم ".املفردات 
شراف املشرفني الكرميني مها وتتم إشراف كتابة هذه الرسالة 

، حلمياألستاذ ، و الدكتور اندوس مرزون، املاجسترياألستاذ
ما لافتقّدم الباحثة أفضل الشكر هلما .املاجستري الثمينة ذان قد بدال أوقا

ما إلشراف هذه الرسالة إشرافا جيدا كامال من أوهلا وتوجيهما ومساعد
ركهما وجزامها خريا كثرياو إىل آخرها،  .لعل هللا 

مث من الواجب على الباحثة أن تقّدم شكرا عميقا واحرتاما 
فعا، عظيما ذيبا  ها  لوالديها احملبوبني اللذين ربياها تربية حسنة وهّذ

اللهم اغفر يل ذنويب " جيزيهما أحسن الثوب ىف الدنيا واآلخرةلعل هللاو 
".ولوالدي وارمحهما كما ربياين صغريا



تقّدم الباحثة الشكر اخلالص ملدير اجلامعة إضافة على ما ذكر،و 
األساتذة الذين وعميد كلية الرتبية ورئيس قسم تعليم اللغة العربية وجلميع 

فعة وأرشد وكذلك تقدم جزيل . وها إرشادا صحيحاقد علموها علوما 
فكارهم يف إمتام كتابة هذه  الشكر لسائر األصدقاء الذين قد ساعدوها 

ركهم هللا ىف الدنيا واآلخرة .الرسالة، و
وال تنسى الباحثة أن تقّدم الشكر لناظر املدرسة وكافة املدرسني 

تMin 3simeulueوالعاملني بـ احملتاجة  عندأعانواها يف مجع البيا
.، عسى هللا أن يعطيهم أجرا عظيماعملية البحث

فعة وترجو من  وأخريا، تدعو هللا أن جيعل هذا العمل مثرة 
لو من ختالقارئني نقدا بنائيا لتكميل هذه الرسالة ألن اإلنسان ال 

فعة للباحثة وللقارئني توالنسيااءات والنقصاتاخلط عسى أن تكون 
العلي العظيم، وحسبنا. مجيعا هللا ونعم الوكيل وال حول وال قوة إال 

رب العاملني .واحلمد 

م٢٠١٨نوفمبري ١٨دار السالم، 

الباحثة
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١٤٠٢٠٢٠٩٠: رقم القيد      

ملدرسة اإلبتدائية احلكومية  ، أن 3Simeulueتعتمد الباحثة على املالحظة 
وجدت الباحثة حالة بعض الطلبة ضعيفون يف حفظ املفردات وضعيفون يف فهم 
معنها، وال يستطيعون أن يعربوا يف اجلملة اللغة العربية جبيدا، وال يفهمون املقاصد 
عند احلوار مع أصدقائهم، وهذا جيعل الطلبة أقل نشطا يف تعليم اللغة العربية ألن 
املدّرسة ال تستخدم الطريقة والوسيلة املناسبة يف تعليم اللغة العربية خاصة تعليم 

فجرّبت الباحثة حلل على املشكلة . الكالم وال وسيلة سهلة حلفظ املفردات
لصور لرتقية قدرة لطلبة ستعمل إسرتاتيجية  ووسيلة جديدة فهي ترديد املفردات 

وأما أهداف البحث هذه الرسالة فهي ملعرفة قدرة الطلبة يف . على مهارة الكالم
لصور، وملعرفة  ستعمل إسرتاتيجية ترديد املفردات  مهارة الكالم حاصة يف احملادثة 

ستعمل إسرتاتيجية ترديد املفردات  وأما منهج . لصورعملية الطلبة يف تعليم 
لتصميمات التمهدية  Pre-Experimental(البحث فهو منهج جترييب 

Designs.( وأدوات البحث فهي مالحظة مباشرة وإختبار القبلي وإختبار
تمع من هذا البحث هو مجيع الطلبة.البعدي اإلبتدئية اإلسالمية ملدرسة وا

Min"احلكومية ب 3 Simeulue ." من هذا البحث هو الطلبة يف وأما العينة



من هذا البحث هي إن تطبيق وأما نتائج البحث. ٢٣الفصل اخلامس عددهم 
لصور  وتعتمد الباحثة . يكون فعاال  لرتقية قدرة الطلبة على الكالمترديد املفردات 

إن و ،)ttable(ت اجلدولالنتيجةأكرب من ) Ttest(على أن نتيجة ت احلساب 
ستخدام إسرتتيجية ترديد املفردات الطلبة عند عملية التعليم نتيجة األنشطة 

. وهذه دالة إىل حال ممتاز% ٨٨،٢٣لصور فهي 



Abstrak

Thesis of Title : The repeatting vocabulary by picture to

improve speaking skills(A Research at

MIN 3 Simeulue).

Author : Iyos Malisa

Student ID Number: 140202090

Based on obervations of researcher in islamic elementry
school in simeulue, the reseacher found that the condition of
some students were lack in memorizing vocabulary and in
understanding the mining of arabic langguage, furthemore
they cannot express arabic sentences correctly and they were
difficult in understanding the purpose of the conversation
among their friends. All the obstacles that’s found by
stundens, it causes them become less active in learning
arabic lesson. it wass caused by methods or media in arabic
learning was used by teacher was only depen on the book,
especially in speaking, and the way to memorize
vocabulary, then the researcher tries to provide a solution
for the problems that occur in the class by using repetitive
strategies through picture as media to improve students
abilities in particular speaking skills, the purpose of this
study is to find out students abilities in speaking skills
through repetitious strategies for vocabulary through
picture. The method that the researchers used in this study
was the experimental method( pre –expermental design), the
istrumens for obtaining the data are by observasion and
questions in pre-test and post-test. the population in this
study was all students in Min 3 Simeulue and researchers



took samples of reearch in grade fifth with 23 students. The
results of the study in aplication of the method of repeatitive
vocabulary through picture to improve students ability in
understanding vocabulary are affective and increases
students ability to master vocabulary and speaking skill.
with the T-test result greater than the T-table which
indicated that the null hypothesis (Ho) was rejected and the
Alternative Hypothesis (Ha) was accepted. It's mean the
application of repetitive strategies through picture as media
to improve students abilities in particular speaking skills
was accepted. Then the result of student activities were
88,23%, which means that most of the teaching steps have
been carried out.



ABSTRAK

Judul Skripsi : mengulang-ulang kosa kata dengan gambar
untuk meningkatkan keterampilan berbicara

Nama Penulis : Iyos Malisa

Nim : 140202090

Berdasarkan pengamatan peneliti di Min 3 Simeulue,
peneliti menemukan keadaan sebagian siswa lemah dalam
mengahafal kosa kata dan lemah dalam memahami makna
nya, dan mereka tidak bisa mengungkapkan kalimat bahasa
arab dengan benar,dan mereka sulit dalam memahami
maksud percakapan bersama teman mereka, sehingga
menyebabkan siswa kurang aktif dalam pembelajaran
bahasa arab. karena Guru hanya menggunakan metode atau
media yang ada dalam pembelajaran bahasa arab
terkhususnya berbicara (bermuhadtsah) dan cara mudah
menghafal kosa kata, maka peneliti memberi solusi terhadap
permasalahan yang terjadi dengan menggunakan strategi
mengulang-ulang dan media gambar untuk meningkatkan
kemampuan siswa dalam keterampilan berbicara.adapun
tujuandari penelitian ini ialah untuk mengetahui kemampuan
siswa dalam keterampilan berbicara melalui strategi
mengulang-ulang kosa kata dengan gambar, dan untuk
mengetahui kegiatan siswa dalam proses pembelajaran
dengan menggunakan strategi mengulang-ulang kosa kata
dengan gambar. metode yang peneliti gunakan pada
penelitian ini adalah medote eksperimen(pre-Experimental
Design). alat-alat untuk memperoleh data adalah dengan
observasi dan soal Pretest dan Posttest. Adapun populasi



dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 5 dengan
jumlah siswa 23 orang. Adapun hasil penelitian penerapan
metode mengulang-ulang kosa kata dengan gambar untuk
meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami kosa
kata dan mahara kalam adalah sangat efektif dan
meningkatkan kemampuan siswa dalam menguasai kosa
kata dan keterampilan berbicara dengan hasil T-test lebih
besar dari pada T-tabel. artinya penerapan metode
mengulang-ulang kosa kata dengan gambar dapat
meningkatkan kemampuan siswa dalammemahami mufradat
dan kalam. Adapun hasil dari kegiatan murid yaitu 88,23%
yang berarti sebagian besar langkah-langkah pengajaran
telah dilaksanakan.



الفصل األّول
أساسية البحث

مشكلة البحث-أ

كما عرفنا أن اللّغة هي وسيلة لتعبري الشعور والرجاء 
ا العرب عن أغراضهماوإر  واللّغة . دة الناس، وهي كلمة يعرب 

ا ملية املهّمة،اللغات العاىالعربّية إحد فهمساعد علىتأل
واألحاديث النبويةالقرآن الكرمي من مصادر تعليم اإلسالم،

إلسالم للمتعلمنيوالثقافة  فالتزمت .وكتب اللغة العربية املتعلقة 
وتتكون هذه .هذه اللغة على تعليمها و تعلمها والسيطرة عليها

.اللغة من أربع مهارات وهي اإلستماع والكالم والقراءة والكتابة
يف هذا أربع مهارات أن اختار الباحثة مهارات الكالم خصوصا 

. يف احملادثة

كانت بعد اإلستماع و ةنقطة الثانيالفالكالم واقع يف 
و تدريس الكالم طرقلو . يف اللغةتساعد مهارات أخرى



لصور لتسهيل ترديد املفرداتكثرية، أحدهاإسرتاتيجية
يفساعد املدرسويلكالمتعبري شعور و ارادته علىالتالميذ 

. شرح الدرس

البصرية الىت ميكن استماهلا يف من الوسائل والصور
تدريس اللغة العربية ومجيع فروعها،والصور أحسن ما تستخدم يف 

يف ترقية مهارة التالميذاملرحلة األوىل يف التعليم حيث تساعد
.ظ املفرداتييف حتفالتالميذالكالم، وتسهيل 

هدفا من وكانتالثروة اللفظيةمى واملفردات تعد تن
يم لغة أجنبية،ذلك أن املفردات هي أدوات أهداف أى خطة لتعل

ا يف ذات الوقت وسائل للتفكري،حت املفردات بفمل املعىن كما أ
يستطيع املتكلم أن يفكر مث يرتجم فكره إىل كلمات حتمل ما 

١.يريد

، تعليم اللغة العربية للنطقني بلغات أخرىحممود كامل الناقه،١

١٦١. ص) م١٩٨٥جامعة ام القرى،:السعودية (



يف مجيع الفروع التالميذيقوى قدرة ذكر فأّما ترديد 
يف مهارة التالميذلصور تسهيل ترديد املفرداتإذا.للغويةا

.يف حفظ املفرداتالتالميذالكالم، وتسهيل 

رس ااحدى املد3simeulueاملدرسة االبتدئية احلكومية
قع بسيملو الشرق يف قرية كوالآى تsimeulue)(بسيملو
3االبتدئية احلكومية أن يف املدرسة ).kuala makmur(مكمر

simeulueطرق أو الوسائل ستخدام اليتعلمون اللغة العربية
يف هذه ضعيفون يف ختفيظ املفردات و تطويرها يف . احلالية

التكالم خصوصا يف احملادثة، و ضعيفون يف فهم معىن املفردات 
جليد مع  نفسها، وال يستطيعون أن يعربوا اجلملة العربية 
م يف  دة قدر أصدقهم، و على االقل الدوافع الذي جتد أن ز

. ، مثل إستعمال إسرتتيجية و وسائل أخرتعليم اللغة العربية
MIN 3“ولذلك تريد الباحثة أن حتلل املشكلة ب 

SIMEULUE” . م ضعيفون يف وأما املشكلة  رأى الباحثة فأ
حتفيظ املفردات وتطويرها حىت تكون هذه األشياء تشكلهم يف 



ولذلك تريد الباحثة تقوم تطبق . الكالم حصوصا يف احملادثة
.ستعمال إسرتتيجية  ووسائل  يف تدريس الكالمالطريقة هي 

سؤال البحث-ب

وأما أسئلة البحث الىت تقوم الباحثة يف هذه الرسالة كما 
:يلي

عند مهارة الكالم يرقيلصورهل ترديد املفردات- ١
؟التالميذ

ستعمال كيف عملية التالميذ يف الفصل ال- ٢ دراسى 
لصور ؟اسرتاتيجية ترديد  املفردات 

هداف البحث-ج

:وأما أهداف هلذا البحث هي

مهارة ترقيةلصور يفترديد املفرداتعلى تعرفلل- ١
.عند التالميذالكالم



ستعمال اسرتاتيجية علىتعرفلل- ٢ عملية التالميذ 
لصور .ترديد املفردات 

أمهية البحث-د

:وأما أمهية البحث من هذا البحث هي

:MIN 3 Simeulueالتالميذ- ١
م يف مهارة الكالم و - لتسهيل الطلبة على ترقية قدرا

تسهيل الطالبة يف حتفظ املفردات
أن يتعلموا اللغة العربية و يسيطروها طلبةيستطيع -

.بسهولة
:للمدرس - ٢

ليكون املدرس سهال يف تعليم مهارة الكالم و يف حفظ -
.املفردات

يف سيلة املتعددة الو تطبيق الطريقة ويف يساعد املدرس ل-
.تعليم اللغة العربية

:الباحثة - ٣



ليجد اخلربة للباحثة عندما تكون مدرسة و تطبيقها يف -
.املستقبل

افرتاض البحث وفروضه-ه

يفالتالميذواملدرسلصور يساعدإن ترديد املفردات
.اللغة العربية خاصة يف مهارة الكالموتعلمتعليمعملية

:أما الفرض يف هذا البحث فهي

ال يرقى لصورترديد املفرداتإن: ىالصفر الفرض - ١
.مهارة الكالم عند التالميذ

يرقى مهارة لصور ترديد املفرداتإن: الفرض البديل - ٢
.الكالم عند التالميذ

حدود البحث- و
فإن الباحثة تبحث هذا البحث حتت : احلد املوضوعي - ١

لصور لرتقية مهارة ترديد املفردات"املوضوع
.جتربيةدراسة"الكالم



فإن الباحثة تبحث هذا البحث يف : احلد املكان - ٢
.إي يف الفصل الرابعsimeulue 3مدرسة اإلبتدائية

ةفإن الباحثة تبحث هذا الرسالة ملد: احلد الزماين- ٣
٢٠١٧/٢٠١٨.

مصطلحات البحث-ز

قبل أن تبحث الباحثة عن هذه الرسلة،تريد أن تبني 
حسب بعض مصطلحات البحث للكلمات املستعملة

". مهارة الكالمو لصوروااملفرداتوترديد"موضوعها، وهي 

ترديد من الكلمة رّدد القول مبعىن رّده والتثقل - ١
ه:راّده يف الكالم .للكثرة ّ أّما اليت تريد ٢.راجعه ا

ترديد هي اإلسرتاتيجية الباحثة يف هذه الرسالة 
دة  ا بشكل متكرر لز عطاء املواد من خالل قراء

لتسهيل الطلبة يف الطالب يف اللغة العربية و قدرة
.حفظ املفردات

املنجد يف اللغة واآلعالم، الطبعة مجيع احلقوق حمفوظة، ٢
٢٥٤.، ص)م٢٠٠٨دار املشرق،: بريوت.(اآلبعون



املفردات- ٢
افرادا،معنها –يفرد –املفردات مجيع من افرد 

واصطالحا هي أدوات محل املعىن كما ٣".الكلمة "
ا يف ذات الوقت وسائل للتفكري،فاملفردات  أ
يستطيع املتكلم أن يفكر مث يرتجم فكره إىل كلمات 

وأما املفردات هىي أداة لتسهيل ٤.حتمل ما يريد
التواصل  يف احلياة اليومية و أنفق فكره بصحيح و 

.مناسب
الصور- ٣

صورة (الصور مجيع من الصورة و هيئة شكل 
أّما الصور اليت تريد الباحثة يف هذه الرسالة ٥).بشرية

) م١٩٩٩فروكيسف، : سورا( ، قاموس البشرىمنور عبد الفتاح، ٣
٥٦٧. ص

، تعليم اللغة العربية للنطقني بلغات أخرىحممود كامل الناقه،٤
١٦١. ص) م١٩٨٥جامعة ام القرى،:السعودية (

٤٤٠. ص..... املنجدمجيع احلقوق حمفوظة، ٥



املتعلقة حفظ املفردات الصورفهي لتسهيل الطلبة يف
.ةملواد الدرسية يف املدرس

مهارة الكالم- ٤
ويف . كالما–يكلم –الكالم إسم مصدار من كلم 

واصطالحا معناه اجلملة . اللعة مبعىن األصوات املفيدة
٦.املركبة املفيداة

قدراة على الوأما مهارة الكالم هي السيطرة أو 
تكوين اجلمل وبناء العبارة و الفقرات وترتيبها على 

الم هي إحدى والك٧.التكلم يف مجيع موافق اللغة
املهارات اللغوية يف تعليم اللغة العربية لغري الناطقني 

.ا
الدراسات السابقة-ح

سة األوىلاالدر - ١

سف، ٦ .٧٩٦. ، ص.....املعجم الوسيطعايل النجدي 
ا وطرائق املهارات اللغوية أمحد فؤد حممود عليان،٧ مهيا

ض، دار املسلم لنش و لتوزيع ،( ،الطبعة األوىل، تدريسها .٩٠.، ص)١٤١٢ر



لرتقية قدرة Retelling Storyتطبيق طريقة : عنوان-
.الطالب يف مهارة الكالم

جوليا: املؤلف-
أن املدرسني مل يستعملوا طريقة مناسبة :البحثمشكلة-

مهارة الكالم وعدم الدوافع عند الطالب لتعلم يف تعليم 
.اللغة العربية، وقدرة لطالب يف مهارة الكالم ضعيفة

Retellingملعرفة كيفية تنفيذ طريقة : أغراض البحث-

Story يف ترقية قدرة الطالب على مهارة الكالم، وملعرفة
قدرة الطالب على مهارة الكالم بعد تطبيق طريقة 

.Retelling Story

يف ترقية قدرة Retelling Storyإن تنفيذ طريقة : نتائجه-
الطالب على مهارة الكالم يسر الطالب و يدافعهم يف 

.التعلم ألن تستطيع أن ترقي نشط الطالب يف التعلم

أن دراسة السبقة تستخدم تطبيق :وجه اإلختالف
لرتقية قدرة الطالب على مهارة Retelling Storyطريقة  

صور لرتقية لترديد املفردات ة احلاليو الدراسة .مالكال
.قدرة الطالب على مهارة الكالم



هلما الشبه يف ترقية قدرة الطالب على :الشبهوجه 
.مهارة الكالم

ةسة الثانياالدر - ٢
واستعماهلا يف تدريس مهارة realiaوسائل : عنوان-

.الكالم
سبحان: املؤلف-
رى يإختار الباحث هذا املوضوع إلنه : البحثةمشكل-

قدرة الطالب ىأن الطريقة اليت استخدامها املعلم الترق
للغة العربية د الباحث ان اولذلك ار . على حمادثة 

.realiaوسائل ستعمالي
ملعرفة نشط الطالب يف تدريس مهارة : أغراض البحث-

ستعمال الوسائل  بند يف املعهد دار العلومrealiaالكالم 
أتشيه، و ملعرفة التحصيل الدراسي للطالب يف مهارة 

مبعهد دار العلوم بند realiaالكالم بعد تطبيق وسائل 
.أتشيه



هلا دور realiaإن استعمال الوسائل :نتائج البحث-
مهم لرتفع رغبة الطالب ألن بعد استعمال الوسائل 

realiaأن انشطة دوافع الطالب يف مهارة الكالم مرتفعة
ألن النتيجة و على مهارة الكالم، وحتصيل الدراس مرتفع 

وكانت ٢،٠٣أكرب من النتيجة النظرية فهي) t(احملسوبة 
. ٨،٨٦النتيجة احملسوبة يف تعليم احملادثة 

لدراسة احلالية- .عالقة الدراسة السابقة 
صور لترديد املفرداتالبحث احلايل: وجه اإلختالف

على مهارة الكالم، وأما دراسة لرتقية قدرة الطالب 
لرتقية قدرة الطالب على realiaالسابقة يستخدم وسيلة 

.مهارة الكالم
.مهارة الكالمشبه على ترقيةتهلما : وجه الشبه

ةسة الثالثاالدر - ٣
ستخدام الصور:عنوان - حماولة تسهيل تعلم التشبيه 
فربوارينا رزقي:املؤلف-



إختارت الباحثة هذا املوضوع ألن :البحثةمشكل-
يعترب التشبيه من املواد الصعبة من فهم القواعد والتطبيق 

يف الشعر والنثر 
ملعرفة استفادة الصور تشجع الطالبات : أغراض البحث -

يف معهد املنار على تعلم التشبيه، وملعرفة استفادة الصور 
.بيهلرتقية قدرة الطالبات يف معهد املنار على تعلم التش

ستخدام الصور : نتائج البحث- إن تعليم التشبيه 
و إن تعليم التشبيه . يشجع الطالبات يف فهم التشبيه

. ستخدام الصور يرقى قدرة الطالبات يف فهم التشبيه
لدراسة احلالية- عالقة الدراسة السابقة 

صور لالبحث احلايل ترديد املفردات: وجه اإلختالف
على مهارة الكالم، وأما دراسة التالميذ لرتقية قدرة 

ستخدام الصور .السابقة حماولة تسهيل تعلم التشبيه 
.هلما تشبه استخدام الصور: وجه الشبه

طريقة كتابة الرسالة-ط



أما كيفية كتابة الرسالة فاعتمدت الباحثة على دليل 
درجة املرحلة اجلامعة (إعداد وكتابة الرسالة العلمية 

.تعليم اللغة العربيةقسم ) األوىل



الفصل الثاين
اإلطار النظري

تعريف مهارة  الكالم -أ

نشاط أساسي من أنشطة االتصال بني البشر، الكالم
وهو الطرف الثاين وتكون   من عملية االتصال الشفوي، وإذا  
كان االستماع وسيلة لتحقيق الفهم، فإن الكالم  وسيلة 

طرفا عملية االتصال، ويتسع احلديث واإلفهاموالفهم . لإلفهام
عن الكالم ليشمل نطق األصوات واملفردات واحلوار والتعبري 

.٨الشفوي

:من أبراز مهارات الكالم هي

نطق احلروف من خمارجه األصلية ووضوحها عند - ١
.املستمع

.ترتبيب الكالم ترتيبا معينا- ٢

املرجع يف تعليم اللغة فتحى على يونس ودمحم عبد الرؤوف الشيخ، ٨
٤٠٥.ص) ٢٠٠٣مكتبة وهبة، : القاهرة(، العربية لألجانب



متدرجا تسلسل االفكار وترابطها لطريقة جتعل املوضوع - ٣
.يف فهمه

.السيطرة التامة على ما يقوله بتمام املعىن- ٤
.الضبط النحوي والصرف- ٥
.االقناع وقوة التأثري- ٦
.استخدام املفردات اللغوية- ٧
رة السامعني وشد إنتباههم- ٨ .القدرة على ا
.إجادة فن اإللقاء- ٩

.استقطاب املستمع-١٠
.القدرة على إستخدام الوقفة املناسبة-١١

أنواع الكالم-ب

:م قسمان رئيسانالكال

.الكالم االبداعي-الكالم الوظيفي ب-أ
الكالم الوظيفي هو ما يؤدي غرضا وظيفيا يف احلياة - ١

يف حميط االنسان وهو الذي يكون الغرض منه 



م، وقضاء  اتصال الناس بعضهم ببعض، لتنظيم حيا
م، مثل املناقشة واحملادثة وغري ذالك .حجا

املشاعر، واالفصاح عن الكالم االبداعي هو إظهار - ٢
العواطف وخلجات النفس وترمجة االحساسات 
ليغة  املختلفة بعبارة منتقاة اللفظ، جيدة النسق، 

مثل وحنو التكلم : الصياغة مبا يتضمن صحتها لغو
عن اجلمال الطبيعة او املشاعر العاطفة او التذوق 
الشعري او النثر القصصي او التكلم عن حب 

٩.الوطن

تدريس الكالمأهداف-ج

واهداف تدريس الكالم تشرتك مع اهداف اللغة العربية 
:العامة منها

١٠٣-١٠٢. صاملهارات اللغويّة، دكتور امحد فؤاد حممود عليان،٩



إقدار اإلفراد على القيام جبميع ألوان النشاط اللغوي - ١
تمع، والتعود على النطق السليم  اليت يتطلبها منهم ا

.للغة

متكني األفراد من التعبري عن نفوسهم، أو عما - ٢
.يشاهدونه بعبارة سليمة

قدارهم على تنسيق توسيع- ٣ دائرة أفكارهم، وذلك 
عناصر الفكرة املعرب عنها، مبا يضفى عليها مجاال وقوة 
ثري يف السامع، وإقدارهم على نقل وجهة نظرهم إىل 
نة عما يف النفس بتعبري سهل  غريهم من الناس، واإل

.مفهوم

تعويد األفراد على التفكري املنطقي، والتعود على السرعة - ٤
تفكري والتعبري، وكيفية مواجهة املوافق الطارئة يف ال

واملفاجئة، وتعويدهم على تنظيم تعبريهم عن طريق 
تدبريهم على مجع األفكار واستفائها، وترتيبها ترتيبا 

.منطيا، وربط بعضها ببعض



لنفس، - ٥ القدرة على مواجهة اآلخرين، وتنمية الثقة 
اللسان، واإلعداد للمواقف احليوية اليت تتطلب فصاحة

والقدرة على االرجتال، والتعود على االنطالق يف 
احلديث والطالقة يف التعبري، وتنمية القدرة على 

.االستقالل يف الرأي

عتبار أن الكالم - ٦ اتساع دائرة التكيف ملوقف احلياة، 
كالسؤل واجلواب، واملباحثات : يتضمن كثريا منها

ت، وإدارة واملناظرات، وإلقاء التعليمات والتوجيها
١٠احلوار، والتعليق على األخبار وغري ذلك

.

تعريف وسائل الصور وتقسيمها-د

الوسائل التعليمية هى مجيع األدوات واملعدات واآلالت 
الىت يستخدمها املدرس أو الدارس لنقل حمتوى الدرس إىل 
دف  جمموعة من الدارسني سواء داخل الفصل أو خارجه 

، )١٩٧٧مكتبة مصر، القاهرة، (، أمراض الكالممصطفى فهمى، ١٠
٧٤.ص



ا الصوار هي من الوسائل البصرية وأم١١.حتسني العملية التعلمية
الىت ميكن استعماهلا يف تدرس اللغة العربية ومجيع فروعها، والصور 
أحسن ما تستخدم يف املرحلة األوىل يف التعليم حيث تساعد 

.الطلبة مساعدة فعالية على فهم الكالم

:والصور تنقسم إىل قسمني 

الصور الثابتة - ١
مثيل الصورى، وأبسط يعين كل أنواع الت) صورة (اللفظ 

نوع من الصور هو ذلك النوع املكون من الرسومات 
الت  التوضيحية اليت ميكن نزعها من الكتب و ا
واجلرائد، مثل الصور الفوتوغرافية والصور امللونة 

١٢.والكاريكاتورية

الصور املتحركة- ٢

، املنهج والوسائل التعليميةدمحم لبيب النجيح ودمحم منري مرس، ١١
٢٣٤.ص) ١٩٧٧مكتبة األجنلو املصرية،:املصر (

املعينات دمحم امساعيل صيين وعمر الصديق عبد هللا، ١٢
١٠.ص...البصرية



ا األفالم وبرامج التلفيزيون مبافيها  الصور املتحركة ويقصد
أستخدمت . غراض الرتبوية يف عرض الفالم وغريهامن األ

صور األفالم املتحركة لألغراض التعليمية يف املدارس منذ 
ويزداد اهتمام املدرسة احلديثة اليوم . أكثر من ثالثني عاما

ستخدام وسائل التعليمية السمعية والبصرية ومن بينها 
األفالم، وخاصة بعد أن أكدت خربات املدرسني ونتائج 
ها  الدراسات واالحباث فوائد هذه الوسائل ومزا

١٣.التعليمية

وتنقسم هذه الوسائل الصور إىل جمموعتني طبعا لطرقية 
:عرضها واستخدامها ذلك كاآليت

الصور اليت ال تعرض على الشاشة-
الصور اليت ال تعرض على الشاشة هي صورة املعتمة غري 

وبدون وميكن استخدامها دون أجهزة عرض . شفافة

، الوسائل التليمية دمحم كاظم وجابر عبد احلميد جابرأمحد خريى١٣
٤٧. ص) ١٩٧٩دار النهضة العربية، : القاهر (، واملنهج، الطبعة األوىل



تكبريها على الشاشة وهي تستخدم أساسا ألعراض 
١٤.التعليم الفردي

projected picturesالصور اليت تعرض على الشاشة-

. الصور اليت ال تعرض على الشاشة هي صور شفافة
وحيتاج وعرضها على الشاشة إىل استخدام أجهزة عرض 
معينة، فالفيلم الثابت حيتاج عرضه إىل استخدام عارض

٣، ٢٥(أو ) بوصة٢×٢(األفالم الثابتة، وعرض شرائح 
حيتاج إىل جهاز عرض الشرائح املناسب ) بوصة٤× 

هلذه املقاسات، وكذلك إىل استخدام جهاز عرض 
جمهري وتستخدم هذه الصور أساسا ألعراض التعليم 

١٥.اجلماعي والفردي

أما يف هذه الرسالة ارادت الباحثة استعمال الوسائل 
.لبصرية الثابتة اليت ال تعرض على الشاشةالصور ا

٩.ص...املعينات البصريةدمحم امساعيل صيين وعمر الصديق عبد هللا، ١٤

٩.ص...املعينات البصريةدمحم امساعيل صيين وعمر الصديق عبد هللا، ١٥



اختيار الصور -ه

يعتمد املدرس على خربته غالبا يف اختيار الصور اليت 
يستعملها مح الدرس وجيدر بنا أن النقط التالية عند اختيار هذه 

.الصور

ان تكون الصورة مثرية الهتمام التلميذ حبيث جتذب -
.انتباهه ونستحوذ على اهتمامه

لبساطة وعدم التعقد يف الصورة حىت تزداد مراعاة ا-
.االستفادة منها

ا أمهية تعليمية لتحقيق أهداف الدرس- .ان يكون ملهتو
ت - مراعاة صحة املعلومات والدقة العلمية وتقدمي البيا

.احلديثة
١٦.ان يكون انتاجها من الناحية الفنية جيدا-

، وسائل االتصال والتكنولوجيا يف التعليمحسني محدى الطوحبىب، ١٦
١٣٧. ص) ١٩٩٦:دار القلم للنشر والتوزيع (



ترديد املفردات وأمهيته- و

سائل الىت جتعل التالميذ قادرين املفردات هى إحدى الو 
وتعليم املفردات مطلب أساس . على أن يدحدث بللغة األجنبية

ا ألن ١٧.من مطالب تعلم اللغة الثانية وشرط من شروط إجاد
ا يف ذات الوقت وسائل  املفردات هى أدوات محل املعىن كما أ
للتفكري، فما املفردات يستطيع التكلم أن يفكر مث يرتجم فكره 

١٨. إىل كلمات حتمل مايريد

أهداف املفردات إن تعلم املفردات ال يعىن أن الطالب 
واجياد ىف تعلم اللغة الثانية قادراة على ترمجتها إىل اللغة األم 

مقابل هلا، أو كونه قادراة على حتديد معناها ىف القواميس 
واملعاجم العربية فحسب، بل إن معيار الكفاءة ىف تعلم املفردات 
هو أن يكون الطلب قادر على استعمال الكلمة املناسبة ىف 

املراجع يف تعليم اللغة العربية لناطقني بلغات , رشدى أمحد طعمية. ١٧
٢١٥. ص) ه١٤٣٣,جامعة أم القرى(أخرى

للغة , دمحم كمل الناقة١٨ مكة (, أخرىتعليم اللغة العربية للناطقني 
١٦١.ص) ١٩٨٠جامعة أم القرى,املكرمة



لعربية وعدد ألمناط  املكان املناسب، حىت يستطيع االتصا 
١٩.، ويستطيع استخدامها بكفاءةوالرتاكيب الىت يسيطر عليها

ارس أشياء اليت منظم بطريقة متكرر مموترديد هي عملية
بشكل منظم ومرتب مع فكرة حبسن حلصل نتيجة اليت 

وأن تكرار األهداف حبيث ّمت تلقي الدروس ميكن أن ٢٠.يؤمل
ين ورفاقها زائدة تكرر هي :تنسي وفقال زهري

كن أن اكتسبت يف فرتة قصرية نسيبامن الزمان ومي- ١
. بسرعة إتقان واملهارة املتوقعة

.التالميذ سيكون لديهم معرفة جاهزة وقوية- ٢

أو : األحكام( مدخل إىل طرق تعليم اللغة األجنبية, أزهر أرشد١٩
. ٩٤. ص, )١٩٩٨,جونج فاندانج

20 Fithri Gade.IMPLEMENTASI METODE TAKRAR DALAM
PEMBELAJARAN MENGHAFAL AL-QURAN.jurnal ilmiah Didaktika
VOL-XIV,No.2,Februari 2014 .hlm 415



سوف تغرس يف التالميذ عادة التعلم على أساس - ٣
٢١.منتظم، ومنضبطة، ومستقلة

إنتقصد الباحثة ترديد املفردات هنا هو قراءة املفردات 
يذ حفظ التالمأمام التالميذ بتكرار مع الصورة لتسهيل على 

.  بصحيح كالماملفردات و ال

14www.Ipba.alhikmah.ac.id/urgensi-latihan-dalam-belajar-
bahasa-arab/Diakses pada tanggal 5 Desember 2017,jam.2,25



الفصل الثالث
إجراءات البحث امليداين

منهج البحث -أ
إن منهج البحث الذي تستعماهلا الباحثة يف هذا البحث 

penelitian" كما يعرف يف اإلندونيسي. هو حبث جتريب

eksperimen" هو منهج البحث العلمي الذي له األثر اجللي يف
العلوم الطبيعية هو منهج هو املنهج التجرييب الذي يستطيع تقدم 

على ) املتغري املستقل(الباحثة بواسطة أن يعرف أثر السبب 
٢٢).املتغري التابع(النتيجة 

أما تصميمات املنهج التجرييب فتجرى على أربعة أنواع 
-Pre(وهي التصميمات التمهيدية  Experimen Designs(،

-Tru(التصميمات التجربية Experimental Designs( ،
والتصميمات شبه ) Factorial designs(التصميمات العاملية 

املدخل إىل البحث يف العلوم ، صاحل محد العّساف٢٢
ض(،السلوكية ٣٠٢. ص) ٢٠٠٠مكتبة العبيكان،: الر



-Quazi(التجربية  Experimental Designs.(ويف هذ البحث ٢٣
.تستخدم الباحثة التصميمات التمهيدية

خذ الشكل التايل :وهذا تصميم 

٢خ١xت         خ

:التفصيل
موعة : ت      التجربيةا

االختبار القبلي : ١خ
االختبار البعدي: ٢خ
x :التجريبية

وأّما خطوات إجراء هذا البحث كما قال صاحل بن أمحد 
:العساف وهي

.حتديد جمتمع البحث ومن مث اختيار عينة منه- ١
اختبار عينة البحث يف موضوع التجربة اختبارا - ٢

.قبليا

٣١٤-٣٢٠. ، ص......، املدخل إىلصاحل محد العّساف٢٣



.تقسيم عينة البحث- ٣
موعة اختيار أحد - ٤ موعات اختيارا لتصبح هي ا ا

.التجريبية
موعة التجريبية - ٥ تطبيق املتغري املستقل على ا

موعة الضابطة .وحجبة عن 
موعتان(اختيار عينة البحث - ٦ يف موضوع ) ا

.التجريبة اختيارا بعد
.حتليل املعلومات- ٧
.تفسري املعلومات يف ضوء أسئلة البحث أو فروضه- ٨
وعرض أهّم النتائج اليت توصل تلخيص البحث - ٩

٢٤.إليها

جمتمع والعينة-ب
MIN 3أما جمتمع يف هذ البحث هو مجيع التالميذ ب 

SIMEULUE والعينة يف هذا . طالبا،١٥٩وعددهم

٣٢٥. ، ص...املدخل اىل البحث صاحل بن أمحد العساف، ٢٤



البحث هو التالميذ يف الفصل اخلامس حيث عددهم 
.طالبا٢٣

purposive(وطريقة اختار العينة هي الطريقة العمدية 

sampling ( سس الطريقة املقصودة تعين  و تسمى هذه الطريقة 
. بواسطة هدف معني والصفات أو اخلصائص املميزة اخلاصة

وسبب اختيار الباحثة هذا الفصل كالعينة ألن بعد مقابلة مع 
مدّرسة اللغة العربية رائت الباحثة أن مل يقدروا على فهم اللغة 

.أعلى يف تعليم اللغة العربيةاللعربية على وجه جيد، و فضوهلم
أدوات البحث-ج

ت فيعتمد  وأما أدوات البحث املستخدمة جلمع البيا
:على األدوات التالية 

اإلختبارات- ١
اإلختبارات إحدى األدوات اليت ميكن أن يستخدمها 
جلمع املعلومات اليت حيتاج  إليها إلجابة  أسئلة البحث، وتقوم 

ختبارين :يعىن, الباحثة 
اإلختبار القبلى-



اإلختبار القبلى هو الذى خيتربه قبل ترديد املفردات لرتقية مهارة 
الكالم   

اإلختبار البعدي -
و أما اإلختبار البعدي هو الذي  خيتربه بعد برتديد املفردات 

.لرتقية مهارة الكالم
املالحضة املباشرة- ٢

ت . إن املالحظة هي من أدوات البحث جلميع البيا
والباحثة تقوم مبالحظة مباشرة وهي عملية يالحظ املظاهر يف 
ستعمال ترديد املفردات  الفصل، ويالحظ عن عملية التالميذ 

.لصور لرتقية مهارة الكالم
ت-د طريقة حتليل البيا

ت احلقيقة والصادقة، حتتاج الباحثة  للحصول على البيا
ت ستخدام ا. إىل أسلوب حتليل البيا ملنهج التجرييب فحللها 

-t(هو الرمز االحصائي ما يسمى ىب اختبارات ت  Test.(٢٥

25Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan
Praktek, (Jakarta : Rineka Cipta. 2002 ), hal.280.



ت عن نتيجة االختبار القبلي والبعدي - ١ وحتليل البيا
٢٦فتستعمل الباحثة الرموز كما يلي(t” Test“)ختبارات 

:

ف= ت  م
٢ح مج

(١ ن(ن

:حيث أن 

متوسط الفروق:م ف

ع إحنرافات : ٢مج ح الفروقجمموع مر

عدد أفراد العينة: ن

ت عن األنشطة الطلبة - ٢ حتليل البيا

26AnasSudijono, PengantarStatistikPendidikan, (Jakarta: PT.
Raja GrafindoPersada, 2009), hal. 305.



ت من أنشطة  عند إجراء عملية التعليم التالميذحتسب البا
ستعمال القنون :               والتعلم 

%١٠٠XP =

ت  النسبة املؤية : P:       الببا

R :جمموع القيمة احلصولة عليها

T : النتيجة الكاملة

وحتليل املسند ألنشطة املدرسة والطلبة عند إجراء عملية 
:التعليم والتعلم إىل مخسة أحوال 

ممتاز%   = ١٠٠–٨١

جيد جدا%    = ٨٠–٧١

جيد%    = ٧٠–٥٦

منقول%   = ٥٥–٤١

قص %      = ٤٠-٠



الفصل الرابع

نتائج البحث ومناقشتها

ت-أ عرض البيا
لقد شرحت الباحثة يف األبواب السابقة ما يتعلق مبنهج 

ت أما يف هذا . البحث واألدوات املستخدمة فيه جلمع البيا
الفصل تريد الباحثة أن تعرض نتائج اليت حصلت من عملية تعلم 

لصور لرتقية مهارة الكالم يفترديد اللغة العربية بتطبيق املفردات 
MIN 3 Simeulue . ت قامت الباحثة وحلصول على البيا

لبحث التجرييب يف هذه املدرسة للسنة الدراسية 
اعتمادا  على رسالة عميدة لكلية الرتبية جامعة ٢٠١٧/٢٠١٨

لتاريخUn.08/FTK I/TL.00/09/2018الرانريي بندا آتشيه برقم 
انطالقا مما سبق فقامت الباحثة جبمع .٢٠١٨نوفمرب ١٩

ت كما تلي  : البيا



ة عن حقل البحثمل-١
لباحثة أن توضح عن  قبل الشروع يف البحث حتسن 

MINحقل البحث وهي 3 Simeulue  ، كانت هذه املدرسة
، وكان Kuala Makmurقريةاحدى املدارس اإلسالمية  تقع يف 

، وعدد املعلمني Samsul Bahri. S.Pd.Iاآلنظر هذه املدرسة 
يّتضحكما.معلمة٥معلم و١٣الذين يعلمون يف هذه املدرسة 

: يف اجلدول اآليت 

:١-٤اجلدول 

Simeulue 3املدرسة اإلبتدائية عدد املعلمني يف املعلمة 

دراسةاملعلمنيامساء رقم

العلم اإلجتماعيةمشس البحر١

الفقهسيىت جسمني٢



اللغة اإلندونيسيةخريل٣

علم اإلجتماعيةارض ارون٤

ضيةحندري٥ علم الر

اللغة العربيةزليدين٦

علم الطبيعية و الرتبية املدنيةكردميان٧

علم الفيننرسيم٨

ضيةمثوين٩ علم الر

عقيدة األخالقارسونط١٠

اللغة اإلجنليزيةصوصلوت١١

ضاتحرمنشه١٢ الر

ضاتأىل حسمي١٣ الر



-جليل الدين١٤

-أسلمن١٥

الثقافة اإلسالميةيسمن١٦

القرآن واحلديثسوهرت١٧

علم الفينرميسا١٨

طلبة، وهم ١٥٩وكان عدد التالميذ يف هذه املدرسة 
جيلسون يف الصف األول حىت الصّف السادس، ولكّل صّف من 

:اجلدول الّتايلعدد الطلبة كما يّتضح يف

:٢-٤اجلدول 

Min 3 Simeulueعدد التالميذ يف املدرسة 



الصف
موععدد التالميذ ا

الطالباتالطالبون
٥١٤١٩األول

١٥١٠٢٥الثاين

الثالث
)أ(

لثالث
)ب(

١٠

٨

٩

١١

١٩

١٩

١٣١٠٢٣الرابع

١٥٨٢٣اخلامس

١٤١٧٣١السادس

موع ٨٠٧٩١٥٩ا



لصور لرتقية مهارة تطبيق ترديد إجراء -٢ املفردات 
الكالم

ترديد بتطبيقوقامت الباحثة نفسها بتدريس اللغة العربية 
لصور لرتقية مهارة الكالم ثالثة ستوضح لقاءات، املفردات 
أما التوقيت عملية . الباحثة التوقيت التجرييب وخطوات التعليم

:التعليم والتعلم كما يلي

:٣–٤اجلدول 

موعة التجريبية التوقيت الّتجرييب يف ا

مالحظةساعةريخيوماللقاء

اللقاء 
األّول

من ٢٢اخلميس
٢٠١٨نوفمرب 

١٠.٤٥-
١١.٥٥

اسرتاحة
١٠.٤٥-
١٠.٢٠



:٤–٤اجلدول 

ترديد املفردات والصور لرتقية الكالمتدريبعملية 

اللقاء األول

أنشطة الطالباملدّرسةأنشطة

اللقاء 
الثاين

من ٢٩اخلميس
٢٠١٨نوفمرب 

١٠.٤٥-
١١.٥٥

اسرتاحة
١٠.٤٥-
١٠.٢٠

اللقاء 
الثالث

من ٦اخلميس
ديسمرب 
٢٠١٨

١٠.٤٥-
١١.٥٥

اسرتاحة
١٠.٤٥-
١٠.٢٠



الفصلاملدّرسةتدخل-
السالملقاء

الفصلرئيساملدّرسةمر-
.الدعاءقراءةلقيادة

علىالغيابكشفخذ-
التالميذ

نفسهاعناملدرسةتعرف-

االختباراملدرسةتقدم-
.للطلبةالقبلى

السالمالتالميذجييب-
حالتهمعنوخيرب

الدعاءالتالميذيقرأ-

إىلالتالميذتسمع-
املسجلةاألمساء

الطلبةيسمع-

ذلكالتالميذيعمل-
االختبار

السالماملدرسةتلقى-
الفصلخروجقبلالتالميذ

يتعلموانوتنصحهم
.جيدا

إىلالتالميذيسمع-
جييبواملدرسةنصيحة
.السالمالتالميذ



:٥–٤اجلدول 

عملية بتطبيق إسرتاتيجية ترديد املفردات والصور يف الكالم 

اللقاء الثاين

أنشطة الطالباملدّرسةأنشطة

الفصلاملدّرسةتدخل-
السالملقاء

الفصلرئيساملدّرسةمر-
الدعاءقراءةبقيادة

الغيابكشفخذ-
الطلبةعلى

الدوافعاملدرسةتعطي-
التعليمأهدافوتشرح

اليتاملادةاملدرسةتكرر-
يفالطلبةعلموهاقد

السالمالتالميذجييب-
حالتهمعنوخترب

الدعاءالتالميذيقرأ-

االمساءإىلالتالميذيسمع-
املسجلة

شرحإىلالتالميذيسمع-
املدرسة

قداليتاملادةالطلبةيكرر-
املاضىأسبوعيفعلموها



املاضىأسبوع
مادةبتعليماملدرسةبدأت-

املدرسةيفيومياتنا
ترديدسرتاتيجية

مهارةلرتقيةاملفردات
.الكالم

:يعين-
تلصقاملدرسة- ١

معالصور
املفردات على 

.السبورة
املدرسةمر- ٢

نالتالميذ
الصوريالحظو
نصجبانب
.القراءة

مر املدرسة - ٣

يسمع الطلبة عن - ١
شرح املدرسة 

.جبيد

يالحظالطلبة - ٢
نصجبانبصورة
القراءة

مماالتالميذيسأل- ٣



ن  التالميذ 
يسألوا عن 

.املفردات الصعبة
املدرسةتشرح- ٤

حفظطريقة
.جيدااملفردات

تقرأاملدرسة- ٥
مرارااملفردات

.الفصلأمام
املدرسةمر- ٦

نالتالميذ
املفرداتحيفظو
جانبمباشرة
.الصور

كلدرسةاملمر- ٧
معالتالميذ
نصديقه

يفهموامل

التالميذيستمع- ٤
.املدرسةشرحإىل

قراءةالتالميذيتبع- ٥
.مرارااملدرسة

شرحالطلبةيسمع- ٦
وحيفظوناملدرسة

.املفردات

معالتالميذكل- ٧
حيفظصديقه

يفاملفردات



املفرداتحيفظو
ويسمعان
.أصدقاءه

املدرسةتوزع- ٨
عدةيفالتالميذ

ليقونواجمموعات
فيماحملادثة

.بينهم
املدرسةمر- ٩

بذكرالتالميذ
الىتاملفردات
دونتعلموها

نصإىلالنظر
.متكرريناملقروء

املدرسةتعطي-١٠
للتحفيظتقييما

يفاحملادثتهو

ويسمعالفصل
.البعض

صديقهمعالتالميذكل- ٨
.الفصلأماميفاحملادثةيفعل

املفرداتالطلبةيذكر- ٩
ا .متكرراوقراء

يستمع-١٠
منشرحالتالميذ إىل

.املدرسة



.احلمدشكل

عددأسئلةاملدرسةتعطي-
الختبارقصريةشفهية

.الطلبةفهم

معقليالاملدرسةتتحدث-
واملادةحولالتالميذ

.تستخلصها

مادةليعكساملدرسةمر-
.التالميذعلىاليوم

منوخترجاملدّرسةتسلم-
بتهذيبالدراسيالفصل

شرحمنالتالميذيتبع-
املدرسة

معاملادةالتالميذتلخص-
.املدرسة

اليوممادةالتالميذيعكس-

السالمالتالميذجييب-



:٦-٤اجلدول 

بتطبيق ترديد املفردات والصور لرتقية مهارة التجربيةعملية 
الكالم

اللقاء الثالث

أنشطة التالميذاملدّرسةأنشطة

الفصلاملدّرسةتدخل-
السالملقاء

رئيساملدّرسةمر-
قراءةلقيادةالفصل
الدعاء

الغيابكشفخذ-
التالميذعلى

السالمالتالميذجييب-
حالتهمعنوخترب

الدعاءالتالميذيقرأ-

االمساءإىلالتالميذيسمع-
املسجلة



الدوافعاملدرسةتعطي-
التعليمأهدافوتشرح

اليتاملادةاملدرسةتكررا-
يفالتالميذعلموهاقد

املاضىأسبوع

شرحإىلالتالميذيسمع-
املدرسة

اليتاملادةالتالميذيكررا-
أسبوعيفعلموهاقد

املاضى
عنقليالاملدرسةتسأل-

املدرسةيفيومياتنامادة
بتعليماملدرسةبدأت-

املدرسةيفيومياتنامادة
ترديدسرتاتيجية

مهارةلرتقيةاملفردات
.الكالم

:يعين
املدرسةمر- ١

تالحظالتالميذ
والصوراملفردات

جييب التالميذ عن مادة 
املدرسيفيومياتون

يالحظ التالميذ - ١
والصوراملفردات

.السّبورةيف



.السّبورةيف
املدرسةتسأل- ٢

إىلاملفرداتعن
الىتالتالميذ
.تعلمها

املدرسةشرح- ٣
فائدةمدى

عنالصورة
.اللون

املدرسةتتحدث- ٤
الىتالتالميذمع

.تعلمها
املدرسةمر- ٥

للصقالتالميذ
معالصورة

يفاملفردات
اوالسّبورة قراء

يذكر التالميذ - ٢
املفردات الىت 
تعلموها يف 

.الفصل
التالميذيسمع- ٣

.املدرسةشرح

التالميذيتحدث- ٤
يفاملدرسةمع

.الفصل
يلتصق التالميذ - ٥

الصورة مع 
املفردات يف 

.السّبورة



.متكرر
توجيه املدرسة أن - ٦

تتحدث التالميذ 
ستعمال الصور 

.فصليف ال
املدرسةتذكر- ٧

أمامالصور
جتيبمثّ الطلبة
ملفرداتالطلبة
الىتللصوروفقا

.املدرسةقدمها

حيدث التالميذ - ٦
ستعمال الصور 

.يف الفصل

التالميذجييب- ٧
املدرسةأسئلةعلى
املفرداتلذكر
الىتالصوروفقا

.املدرسةذكرها

تؤدي املدرسة املنعكس -
)Refleksi(

املنعكس التالميذيعرب -
)Refleksi ( عن التعليم الذي

يتعلمنهز



االختبار البعدي تقدم -
.للتالميذ

تدعو املدرسة لتختيم -
.الدرس بقراءة

تسلم املدرسة وخترج من -
الفصل الدراس بتهذيب

يعمل التالميذ االختبار -
.البعدي

يقرأ التالميذ محدلة والدعاء-

السالمالتالميذجييب-

ت ومناقشتهاحتليل -ب البيا
ت عن االختبار القبلي واالختبار -١ حتليل البيا

البعدي



ختبارات  والتحليل عن نتيجة االختبار القبلي والبعدي 
)Test “t”  (فتستخدم الباحثة القانون كما يلي:

ف= ت  م
٢ح مج

(١ ن(ن

:حيث أن 

متوسط الفروق: م ف     

ع إحنرافات : ٢مج ح الفروقجمموع مر

عدد أفراد العينة: ن



:٧-٤اجلدول 

النتائج بني الدرجة يف اإلجابة األوىل و درجة يف اإلجابة الثانية

م الطّلبةت درجا
يف 

االجابة 
األوىل

م  درجا
يف 

االجابة 
الثانية

الفرق بني 
االجابتني

االحنراف 
عن 

متوسط 
الفروق

مربع 
االحنراف (

عن 
متوسط 
)الفروق

-الطلبة ١
١

٣٠،٤٨-٧٠٨٠١٠٩٥،٦

-الطلبة٢
٢

٣٠،٤٨-٨٠٩٠١٠٩٥،٦

،٥٠٨٠٣٠٠٥،١٣٣٠-الطلبة٣



٣١٧٠

-الطلبة٤
٤

٥٠٩٠٤٠٠٥،٢٣٣٠،
٣٥١

-الطلبة٥
٥

٣٠٨٥٥٥٠٥،٣٨٤٤٧،١

-الطلبة٦
٦

٣٠،٤٨-٥٠٦٠١٠٩٥،٦

-الطلبة٧
٧

٨٠٨٠٠٩٥،١٦
-

٣٠،
٢٨٧

-الطلبة٨
٨

٩٥،٣٧-٧٠٥٠٢٠
-

٣٦٥،١

،٣٠٧٠٤٠٠٥،٢٣٣٠-الطلبة٩



٩٥٣١

-الطلبة١٠
١٠

٣٠،٤٨-٦٠٧٠١٠٩٥،٦

-الطلبة١١
١١

٣٠٨٠٥٠٠٥،٣٣٠٩٢،١

-الطلبة١٢
١٢

٦٠٨٠٢٠٠٥،٣٣٠،٩

-الطلبة١٣
١٣

٦٠٨٥٢٥٠٥،٨٨٠،٦٤

٣٠٥٠٢٠٠٥،٣٣٠،٩-الطلبة١٤

-الطلبة١٥
١٥

٤٨,٣٠-٦٠٧٠١٠٩٥،٦



-الطلبة١٦
١٦

٥٠٨٥٣٥٠٥،١٨٨٠،
٣٢٥

-الطلبة١٦
١٦

٥٠٨٥٣٥٠٥،١٨٨٠،
٣٢٥

-الطلبة١٧
١٧

٩٥،٢٦٣٠-٦٠٥٠١٠،
٧٢٦

-الطلبة١٨
١٨

٩٥،٢٦٣٠،٧٢-٧٠٦٠١٠

-الطلبة١٩
١٩

٨٠،٣-٦٠٧٥١٥٩٥،١

-الطلبة٢٠
٢٠

٣٠،٤٨-٤٠٥٠١٠٩٥،٦



-الطلبة٢١
٢١

٣٠،٤٨-٥٠٨٠١٠٩٥،٦

-الطلبة٢٢
٢٢

٤٠٦٠٢٠٠٥،٣٣٠،٩

-الطلبة٢٣
٢٣

٣٠،٤٨-٦٠٧٠١٠٩٥،٦

١٢٤٠١٦٥٠٣٩٠٨٥،٩٤٧٨٥،٣اجلموع

٢٣: ١٢٤٠حساب متوسط االجابة األوىل  وهو - ١
=٩١،٥٣

٢٣: ١٦٥٠جابة الثانية وهو  حساب متوسط اال- ٢
=٧٣،٧١



٩٥،١٦= ٢٣: ٣٩٠حساب متوسط الفروق وهو- ٣

ف= ت  م

٢ح ١)مج ن(ن

١٦,٩٥= ت 

١)٣,٧٨٥ ٢٣(٢٣

١٦,٩٥= ت 

٢٣(٢٢)٣,٧٨٥

١٦,٩٥= ت 

٣,٧٨٥

٥٠٦



١٦,٩٥= ت  

٠,٠٦٩
 =١٦,٩٥

٥٣،٦٠=٠,٢٨

Derajat(ومن اخلطوات األخرية يعين حتديد دراجة احلرية 

Kebebasan .( ويكون الفرض الصفري على مستوى الداللة
)signifikasi (يف هذا البحث% ٥.

١-ن= دراجة احلرية 

 =١-٢٣

 =٢٢

٪ يعين ٥) signifikansi(مستوى الداللة فحدد 
) ttest(أما حاصل املالحظة ت احلساب ٧١٧١٤،١

أكرب من ت اجلدول ) ttest(ولذلك ت احلساب . ٥٣،٦٠يعين
)ttable( :٥٣،٦٠<٧١٧١٤،١



ت أكرب من النتيجة )ttest(ت احلساب ألن النتيجة 
.مقبوال) Ha(فيكون الفرض البديل )ttable(اجلدول 

ت عن األنشطة الطلبة -٢ حتليل البيا
ت البحث هي  الطريقة اليت تستخدم الباحثة جلمع بيا

فتالحظ رفيقة للباحثة أنشيطة الطلبة عند . املالحظة املباشرة
ستخدام إسرتاتيجية  لصور ترديد إجراء عملية التعلم  املفردات 

واعدت الباحثة ورقة املالحظة من بنود . لرتقية مهارة الكالم 
حية امللحوظة ألنشطة الطلبة يف عملية التعليم والتعلم بتطبيق 

لصور لرتقية مهارة الكالم ، فهي كما يف اجلدول ترديد  املفردات 
:التايل

:٨-٤اجلدول 

ترديد أنشطة الطلبة عند عملية التعليم والتعلم بتطبيق قيمة
لصور لرتقية مهارة الكالم .املفردات 



رقم
أنشطة الطلبة

ترتيب

١٢٣٤

قدرة الطلبة على االمتثال القواعد ١
و قواعد الدراسة



قدرة الطلبة على االنتباه إىل ٢
التعلم الذي يدرسه املعلم



على االستماع إىل قدرة الطلبة ٣
عبارات املفردات اليت مكرر 

.يقدمها املعلم بشكل جيد



قدرة الطلبة على نطق املفردات ٤
تكرار بشكل جيد وبشكل 





صحيح

قدرة الطلبة على حتفيظ املفردات ٥
ستخدام الوسائط اليت يعرضها 

املعلم



قدرة الطلبة على تطوير هذه ٦
خصوصا يف املفردات يف الكالم 

حمادثة بسيطة



قدرة الطلبة على االستجابة ملا ٧
نقله املعلم تتعلق مبواد التعليم



قدرة الطلبة على املناقشة مع ٨
جمموعات حول املادة املقدمة



قدرة الطلبة على فهم املادة ٩



املقدمة من املعلم

ت ١٠ قدرة الطلبة على إتقان احملاد
احملفوظةمن املفردات



قدرة الطلبة على التواصل مع ١١
املدرسني و األصدقاء



قدرة الطلبة على أسئلة حول ١٢
املادة اليت مت تدريسها



قدرة الطلبة على العمال معا يف ١٣
جمموعات



قدرة الطلبةعلى التواصل بنشاط ١٤
موعات بني ا



قدرة الطلبة على القيام مبهام١



موعات٥ ا

قدرة الطلبة على العمال و ١٦
إكمال أوراق عمل الطلبة



اء املواد ١٧ قدرة الطلبة على إ
التعليمية اليت يقدمها املعلم يف 

اية التعلم



موع ٦٠ا

معاير التقييم

مقبول: ٢قص : ١

جيد جدا: ٤جيد      : ٣



ت من أنشطة الطلبة عندحتسب  إجراء عملية البا
ستعمال القنون :         التعليم والتعلم 

%١٠٠XP =

ت يالب النسبة املؤية : P:    ا

R :جمموع القيمة احلصولة عليها

T : النتيجة الكاملة

عند إجراء عملية وحتليل املسند ألنشطة املدرسة والطلبة 
:التعليم والتعلم إىل مخسة أحوال 

ممتاز= %  ١٠٠–٨١

جيد جدا= %   ٨٠–٧١

جيد= %   ٧٠–٥٦

منقول%   = ٥٥–٤١



قص = %    ٤٠–٠

. و أما قيمة أنشطة الطلبة يف عملية تعليم والتعلم

%100XP =

%X 100P =

%X 100P =

P = 88,23

ا يف احلد ٥،٨٨%والنتيجة احملصولة هي  –٨١و هذه تدل أ
مبعىن عملية التعليم و التعلم بتطبيق حتفيظ املفردات و %١٠٠



وهذا يدل على أن حاصلة اليت وجدت .ممتازتطويرها يف احملادثة 
ألن نتيجتها  كثرية يف . لتمامالباحثة يف ورقة املالحظة قريب 

".جيد جدا"نقطة 

يدل اجلدول السابق على أن أنشطة الطلبة يف تعليم 
لطريقة ترديد املفردات  املفردات و الكالم خصوصا يف احملادثة 

خلالصة أن هذه الطريقة . لصور لرتقية مهارة الكالم متاز و
ي يصري عالج يف الئقان يف عملية التعليم املفردات واحملادثة أ

.هذه املشكالت

حتقيق الفروض-ج
ت اليت سبق حتليلها، تريد الباحثة أن حتقق  وفقا للبيا

:الفروض الىت افرتضتها يف الباب األول

لصورتطبيق إن- ١ مل يكن فعاال لرتقية ترديد املفردات 
فهم املفردات و الكالم خصوصا يف قدرة الطلبة على

ت النتيجة وهذا الفرض مردود ألن ). Ho(احملادثة 



أو )ttable(ت اجلدولالنتيجةأكرب من ) ttest(احلساب 
٥٣،٦٠< ٧١٧١٤،١

لصور إن تطبيق - ٢ يكن فعاال  لرتقية ترديد املفردات 
قدرة الطلبة على فهم املفردات و الكالم خصوصا يف 

ت وهذا الفرض مقبول  ألن نتيجة ). Ha(احملادثة 
)Ttable( احلساب النتيجة ت اجلدول أصغر من)Ttest (
.٥٣،٦٠<٧١٧١٤،١أو



الفصل اخلامس

خامتة

نتائج البحث-أ
تطبيق السابقة عما يتعلق بفصولوقد حبثت الباحثة يف ال

لصور لرتقية مهارة الكالمترديد  وستقدم الباحثة . املفردات 
:كما تلياخلالصة،  

لصور يكن فعاال ترديد إن تطبيق إسرتتيجية - ١ املفردات 
ت ألن نتيجة ). Ha(احملادثة لرتقية مهارة الكالم خلصول 

< ٧١٧١٤،١احلساب النتيجة ت اجلدول أكرب من 
٥٣،٦٠

أكرب ) ttest(وتعتمد الباحثة على أن نتيجة ت احلساب 
< ٧١٧١٤،١أو) ttable(من النتيجة ت اجلدول 

٥٣،٦٠

إن أنشطة الطلبة يف عملية تعليم ترديد املفردات و - ٢
لصورترديد لطريقة  و هذا . يف الكالم  ممتازاملفردات 



، %٨١يدل على نتيجة املالحظة املباشرة توجد بقيمة 
ما وقع بني احلد  %.١٠٠-٨١وهذا تدل على أ

املقرتحات-ب
ا الباحثة ضرورية  وهناك بعض االقرتاحات اليت رآ

:تقدمها، وهي كما يلي 

لصور لرتقية أن يستخدم املعلم طريقة - ١ ترديد املفردات 
أو الطرق اآلخرى احملادثةمهارة الكالم خصوصا يف 

املختلفة يف أثناء التعلم لينجذب ويسهل الطلبة على 
.فهم املفردات واحملادثة

MINوترجو الباحثة على الطلبة - ٢ 3 Simeulue أن يهتم و
.املفردات واحملادثةينتبه تعليم 

وترجو الباحثة من القارئني االصالح إذا وجدوا يف هذه - ٣
الرسالة االخطاء أو العيوب حىت تكون رسالة كاملة 

.ومفيدة للباحثة والقارئني



املراجع
مراجع اللغة العربية-أ

ا، ١٤١٢أمحد فؤد حممود عليان، وطرائقاملهارات اللغوية مهيا
ض، دار املسلم لنش و، الطبعةتدريسها .لتوزيعاألوىل، ر

،١٩٧٩،أمحد خريى دمحم كاظم وجابر عبد احلميد جابر
دار : ، القاهر التليمية واملنهج، الطبعة األوىلالوسائل
. العربيةالنهضة

مدخل إىل طرق تعليم اللغة األجنبية، ١٩٩٨, أزهر أرشد
.أو جونج فاندانج: األحكام

، الطبعةاملنجد يف اللغة واآلعالم،٢٠٠٨مجيع احلقوق حمفوظة، 
.دار املشرق: بريوت.اآلبعون

وسائل االتصال والتكنولوجيا، ١٩٩٦حسني محدى الطوحبىب،
.، دار القلم للنشر والتوزيعيف التعليم

بلغاتتعليم اللغة العربية للنطقني ، ١٩٨٥حممود كامل الناقه،
.جامعة ام القرى:، السعودية أخرى



: ،سوراقاموس البشرى، ١٩٩٩فتاح، منور عبد ال
.فروكيسف

، مكتبة مصر، أمراض الكالم، ١٩٧٧مصطفى فهمى، 
.القاهرة

املنهج والوسائل ، ١٩٧٧دمحم لبيب النجيح ودمحم منري مرس، 
.مكتبة األجنلو املصرية:، املصر التعليمية

األلعاب اللغوية يف تعليم اللغات ، ١٤٠٣حممود إمساعل صيىن،
ضاألجنبية .دار املريخ للتشر: ، الر

سف، املعجم الوسيط .عايل النجدي 
املرجع يف ،٢٠٠٣فتحى على يونس ودمحم عبد الرؤوف الشيخ، 

.مكتبة وهبة: ، القاهرةتعليم اللغة العربية لألجانب
، املدخل إىل البحث يف العلوم ٢٠٠٠،صاحل محد العّساف

ضالسلوكية .مكتبة العبيكان: ،الر
املراجع يف تعليم اللغة العربية ، ١٤٣٣,شدى أمحد طعميةر 

.،جامعة أم القرىلناطقني بلغات أخرى
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Soal Pretest



قبلياالختبار ال

.تدريبات على املفردات و احلوار

) ١(تدريب 
1.Pilihlah jawaban yang ada dalam kurung  yang kamu
anggap benar

)َصاِحلٌَة / َصاِلٌح ( َهَذا َوَلٌد . ١

ْيٌل ( َهِذِه زَْهَرٌة . ٢ ٌلة / مجَِ يـْ )مجَِ

َرةٌ ) َذاِلكَ / تِْلكَ .( ٣ .َمْدَرَسٌة َكِبيـْ
Jawablah pertanyaan ini dibawah ini dengan baik dan benar

أين احلديقة ؟ .١
هل احلديقة الواسعة؟.٢
ماذا يف احلديقة؟.٣
ماذا يف الربكة؟.٤



)٣(تدريب 
Jodohkanlah arti dibawah ini sesuai dengan mufradat

Kolam َحِديـَْقةٌ  ١

Taman مصباح

٢

Lampu بركة
٣



Tes postest

االختبار البعدي

.تدريبات على املفردات و احلوار

) ١(تدريب 
1.Pilihlah jawaban yang ada dalam kurung  yang kamu
anggap benar

)بيضاء / أبيض ( تلك زهرة . ١

)سوداء / أسود ( هذه سّيارة . ٢

)مسراء / أمسر ( هذا كتاب . ٣

) أخضر/ خضراء ( هذا قلم . ٤

)صفراء/ أصفر ( هذه صورة .٥

)أسود/ سوداء ( تلك عجلة . ٦

ب . ٧ )أزرق/ زرقاء ( ذالك 



) ٢(تدريب 
Jawablah pertanyaan ini dibawah ini dengan baik dan benar

ماذا لون قلمك ؟. ١

فذة مسراء ؟. ٢ هل  

ما لون سّبورة ؟. ٣

)٣(تدريب 
Jodohkanlah gambar dibawah ini sesuai dengan mufradat

أصفر ١



أسود

٢

أزرق
٣



LEMBAR OBSERVASI SISWA

No Aspek yang diamati Kategori

1. Kemampuan siswa dalam mematuhi peraturan dan tata tertib

belajar.

1 2 3 4

2. Kemampuan siswa memperhatikan pembelajaran yang diajarkan

guru.

1 2 3 4

3. Kemampuan siswa dalam mendengarkan pengungkapan

mufradat yang disampaikan guru dengan baik dan penuh

perhatian.

1 2 3 4

4. Kemampuan siswa dalam mengucapkan mufradat dengan baik

dan benar.

1 2 3 4

5. Kemampuan siswa dalam menghafal mufradat dengan

menggunakan media yang ditampilkan guru.

1 2 3 4

6. Kemampuan siswa dalam mengembangkan mufradat tersebut ke

dalam kalam/muhadatsah sederhana.

1 2 3 4



7. Kemampuan siswa dalam memberikan tanggapan terhadap apa

yang disampaikan guru berkaitan dengan materi pembelajaran.

1 2 3 4

8. Kemampuan siswa berdiskusi dengan kelompok seputar materi

yang diberikan.

1 2 3 4

9. Kemampuan siswa memahami materi yang disampaikan guru. 1 2 3 4

10. Kemampuan siswa dalam mengembangkan muhadatsah  dari

mufradat yang telah dihafal.

1 2 3 4

11. Kemampuan siswa dalam berkomunikasi dengan guru dan

teman-teman.

1 2 3 4

12 Kemampuan siswa dalam bertanya tentang materi yang telah

diajarkan

١ ٢ ٣ ٤

13 Kemampuan siswa bekerja sama dalam kelompok. 1 2 3 4

14. Kemampuan siswa dalam berkomunikasi aktif antar kelompok. 1 2 3 4

15. Kemampuan siswa dalam mengerjakan tugas-tugas kelompok. 1 2 3 4

16. Kemampuan siswa dalam mengerjakan dan menyelesaikan

LKS.

1 2 3 4



berikan tanda (√ ) pada kolom penilaian yang di

sediakan sesuai dengan pendapat bapak/ ibu secara

objektif.

1: berarti “tidak baik”

3: berarti “baik”

2: berarti “kurang baik”

4: berarti “sangat  baik”

Komentar dan saran pengamat :

………………………………………………………………
…………………………..............…………………………
…………………………………………………

Banda Aceh,

15 November 2018

Pengamat / Observer

( )

17. Kemampuan siswa dalam menyimpulkan materi ajar yang

diberikan guru di akhir pembelajaran.

1 2 3 4



الصور الفوتوغرافية
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