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 الملّخص
 

إسًتاتيجية التعبَت ادلصّور يف تعليم اللغة تطبيق . 2019. رياضة, الفؤدية
 الديٍت ادي عشر الصّف احل لطالبكالم الالعربية لًتقية مهارة

و السنة الدراسية ج فونورو1يف ادلدرسة العالية احلكومية 
العربية  اللغة تعليم قسم. الببح العللمّ . 2019-2020

 احلكومية اإلسالمية كلّية الًتبّية والعلوم التعليلية اجلامعة
 .ادلشرف أمحد زبيدي ادلاجستَت.وجفونورو

كالم المهارة, التعبَت ادلصّور , تطبيق:الكلمات األساسية
 

مشكالت تعلم اللغة العربية ىم بالتبديد التلكن من قدرات 
أحد العوامل ىو عدم وجود ابتكار يف تعلم اللغة . الطالب على التبدث

بتكار ىو فكرة أو بند أو حدث أو إلا.  الكالمةالعربية ادلتعلقة مبهار
أسلوب يُنظر إليو أو يُنظر إليو على أنو شمء جديد لشخص أو رللوعة 

. من األشخاص لتبقيق أىداف معينة
 طوات يف اخلعلملتعرف ل (١): فاألىداف ذلذا الببح ىو

 كالم التطبيق إسًتاتيجية التعبَت ادلصّور يف تعليم اللغة العربية لًتقية مهارة
 1 الديٍت يف ادلدرسة العالية احلكومية ادي عشر الصّف احللطالب
 تطبيق علملتعرف ل (2. )2020-2019و السنة الدراسية جفونورو

 كالم الإسًتاتيجية التعبَت ادلصّور يف تعليم اللغة العربية لًتقية مهارة
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 1 الديٍت يف ادلدرسة العالية احلكومية ادي عشر الصّف احللطالب
 .2020-2019و السنة الدراسية جفونورو

استخدمت الباحثة يف ىذا الببح مدخل الببح اإلجرائم 
الذي  Kurt Lewin من (Classroom Action Research)الصفم 

اخلطة, :  مراحل كلا يلم٤مقدم يف دورين و يف كل دور ترتيب على 
 .التنفيذ, ادلالحظة و الصورة ادلنعكسة

 تطبيق إسًتاتيجية التعبَت ادلصّور يف تعليم اللغة العربيةخطوات 
ثانيا, . تفتح ادلدّرسة التعليم بالسالم والدعاء مث تقرأ كشف احلضور,أوال

 ادلناسبة الصوربإعداد  تشرح ادلدّرسة الغرض من ادلادة الىت ستدرسها
  الصورة على اللوحوثالثا, تعرض ادلدرسة. يتم تدريسوسلللوضوع الذي 

, ورابعا. العناصر األساسية يف الصورة وادلوضوعات ادلببوثة فيهاشرح مث ت
. التعبَت عن الصورة أو القصة, دة عاب إالطلن امادلدرسة وتطلب 

 بالدعاء وخامسا, أعطت ادلدرسة خالصة ادلادة للطالب وختتم التدريس
رقم كفاءة تعلم اللغة العربية ي  تطبيق إسًتاتيجية التعبَت ادلصّور .والسالم

 الديٍت يف ادي عشرالصّف احليف نتائج تعلم الطالب لمع االرتفاع 
من البيانات ,  يف الدور األول. وج فونورو1ادلدرسة العالية احلكومية 

٪ , وىناك ثالثة 6.1 جيد بنسبة ةىناك طالبان فقط حيصالن على درج
 ٪ , بينلا حيصل اآلخرون9.1بنسبة حصلوا علم درجة مقبولة طالب 

 حبيح تكون ىناك حاجة .٪84.8 بنسبة درجة ناقصةعلى  طالبا 28
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 أربعة طالب حصلوا ىناك الثاين دوروال. لثايندورة اللم ي أنشطة التعلإرل
درجة  طالًبا على 14٪ , وىناك 12.1على درجات جيد جًدا بنسبة 

 بنسبة  علم درجة مقبولة طالب6٪ , وىناك 42.4بنسبة  جيد
 من . %27,3 بنسبة درجة ناقصةعلى   طالب9٪ , بينلا 18.2

 من الكالمضح أنو كانت ىناك زيادة يف القدرة على تالبيانات أعاله ي
 ةستخدم الباححتيف الدور األول  . إذل الدور الثاين األولالطالب يف الدور

 . قليالكثَت من الطالب للتعلمكان إىتلام فقط التعلم بشكل تقليدي , 
 العديد من التعبَت ادلصوربينلا يف الدور الثاين بعد تنفيذ إسًتاتيجية 

 لدى الكالمقيلة قدرات رقم ي (الدرس)يهتلون بالتعليم الطالب 
 .الطالب
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 الباب األول
 المقّدمة

 
خلفية البحح . ﴿أ﴾

اللغة ىم جزء من حياة اجملتلع العادلم الذي لو 
, اللغة كأداة اتصال بُت . دور مهم يف حياة اجملتلع

 وبادلثل , تعد اللغة العربية .األفراد واألفراد اآلخرين
أكثر اللغات اجمليدة يف اللغات األخرى , براماسًتانيا 

األكثر مشوال , حىت تكون اللغة العربية قادرة على خدمة 
 .تقدم العلوم يف مجيع اجملاالت

تطور تعلم اللغة العربية من فًتة زمنية يف سلتلف 
مستويات التعليم يف إندونيسيا , سواء يف رياض األطفال 

                                                           

 ,Bahasa Arab : Sejarah, Perkembangan, يوفردال فطري نورسالم

Keistimewaan, dan Urgensi Mempelajarinya, (اجلامعة اإلسالمية :فونوروغو 
 .5(, 2011,  فريسفونوروغواحلكلية 

 .27, نفس ادلرجع
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أو التعليم االبتدائم أو اإلعدادية أو الثانوية أو حىت 
 .اجلامعات

ىناك أربع مهارات لغوية , وىم مهارة االستلاع , 
. و مهارة القراءة, و مهارة التبدث , و مهارة الكتابة

مهارة االستلاع و مهارة القراءة ىم مهارة تقديرية , يف 
حُت يتم تصنيف مهارة التبدث و مهارة الكتابة على 

 .أهنا قدرات إنتاجية
عترب الكثَتون أن جودة التعليم يف إندونيسيا 

وديكن مالحظة ذلك من عدة مؤشرات , . منخفضة
أحدىا من اخلرجيُت غَت ادلستعدين لدخول سوق العلل 

لذلك , من الضروري للغاية . بسبب افتقارىم للكفاءة
بالنسبة لللعللُت احملًتفُت , أي ادلعللُت ادلطلوب منهم 
معرفة باستلرار كيف جيب أن يتعلم الطالب , إذا كان 

                                                           

 barA asahaB narajalebmeP igolodoteMأجيف ىرماوان, 
 .129, (2011رماجا روسدا كاريا, : باندونج)
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ىناك فشل للطالب , يتم استدعاء ادلعلم إلجياد طريقة 
 .للخروج

ولكن يف الواقع , فإن إحدى مشكالت تعلم اللغة 
العربية ىم بالتبديد التلكن من قدرات الطالب على 

أحد العوامل ىو عدم وجود ابتكار يف تعلم . التبدث
اإلبتكار ىو فكرة أو . اللغة العربية ادلتعلقة مبهارة الكالم

بند أو حدث أو أسلوب يُنظر إليو أو يُنظر إليو على أنو 
شمء جديد لشخص أو رللوعة من األشخاص لتبقيق 

 .أىداف معينة
اجلهود ادلختلفة اليت ديكن القيام هبا ىم جعل 

االبتكارات التعليلية يف الفصول الدراسية , حبيح ديكن 
واحد منها ىو ابتكار وسائل . حتقيق أىداف التعلم

 .اإلعالم واسًتاتيجيات التعلم
                                                           

 Guru Profesional: Implementasi Kurikulum Tingkat,  كوناندار

Satuan Pendidikan (KTSP) dan Sukses dalam Sertifikasi Guru, (جاكارتا :
 .48(, 2007,راجا غرافيندو فرسادا

, الف بتا: باندوج)Inovasi Pendidikan , اودين سيف الّدين
2014 ,)3 . 
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سلسلة من )اسًتاتيجية التعلم ىم خطة علل 
تتضلن استخدام األساليب واستخدام ادلوارد  (األنشطة

 يف حُت أن تعلم .أو نقاط القوة ادلختلفة يف التعلم
اإلعالم ىو أمر يوجو الرسائل وديكنو حتفيز األفكار 

. وادلشاعر واستعداد اجللهور لتشجيع عللية التعلم عليو
سيلكن استخدام الوسائط اإلبداعية الطالب من التعلم 

بشكل أفضل وديكنهم حتسُت أدائهم وفًقا لألىداف 
 .ادلراد حتقيقها

استنادا إذل ادلالحظات وادلقابالت مع معلم 
الصّف احلادي عشر الديٍت يف ادلدرسة العالية احلكومية 

يواجو الطالب صعوبات يف تعلم اللغة ,  فونوروجو1
العربية ألهنم دل يدرسوا اللغة العربية من قبل , لذلك فهم 
جيدون صعوبة يف عللية التدريس ىم عدم وجود إبداع 
ادلعلم يف التدريس , واالسًتاتيجيات ادلستخدمة ال تزال 

                                                           

رماجا : باندوج) Strategi Pembelajaran  ,عبداجمليد          
 .8(, 2014,راسداكاريا

, جيفوتات فريس: جاكارتا) Media Pembelajaran, بشرالدين عثلان
2002 ,)11. 
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رتيبة , وأقل جاذبية جعل الطالب السليب , الطالب أقل 
 .ليس األمثل  نشاطا , ونتائج التعلم

 بالنظر إذل ىذه الظروف , ضلتاج إذل اسًتاتيجيات  
ووسائل تعللية فعالة ومبتكرة لتبقيق أقصى قدر من 

التعلم , ولذلك يريد الباحثون استخدام إسًتاتيجية 
 .التعبَت ادلصّور يف تعلم اللغة العربية لتبسُت مهارةالكالم
من وصف خلفية ادلشاكل ادلذكورة أعاله , تريد الباحثة 

تطبيق إسًتاتيجية التعبَت " إجراء حبح عللم مع العنوان 
ادلصّور يف تعليم اللغة العربية لًتقية مهارة الكالم لطالب 
الصّف احلادي عشر الديٍت يف ادلدرسة العالية احلكومية 

ىذا , "2020-2019 فونوروجو السنة الدراسية 1
الببح العللم يف ىذا العام الدراسم ىو زلاولة لتبسُت 

 .مهارة اللغوية األساسية ىم مهارة الكالم يف تلك الفئة
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 تحديد البحح. ﴿ب﴾

 :من اخللفية أعاله , ديكن حتديد ادلشاكل , كالتاذل 
الطريقة ادلستخدمة ىم رتابة , وديارس الطالب  .1

 .خوار الوارد بالفعل يف الكتاب
 . شلا جيعل الطالب أقل قدرة على التطور األمثل .2
اسًتاتيجيات تعلم العربية أقل فاعليةإبداع ادلعلم  .3

منخفض ضلو مهارة الكالم ونتائج التعلم مهارة 
 .الكالم ليست جيدة

بسبب زلدودية الباحثة , ركزت ىذه الدراسة ىف  
تنفيذ اسًتاتيجية التعبَت ادلصّور يف حتسُت مهارة 

 .الكالم
 

سؤاال البحح . ﴿ج﴾
كيف اخلطوات يف تطبيق إسًتاتيجية التعبَت ادلصّور  .1

يف تعليم اللغة العربية لًتقية مهارة الكالم لطالب 
الصّف احلادي عشر الديٍت يف ادلدرسة العالية 
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-2019 فونوروجو السنة الدراسية 1احلكومية 
 ؟2020

كيف ترقية مهارة الكالم تطبيق إسًتاتيجية التعبَت  .2
ادلصّور يف تعليم اللغة العربية لطالب الصّف احلادي 

 فونوروجو 1عشر الديٍت يف ادلدرسة العالية احلكومية 
 ؟2020-2019السنة الدراسية 

 
أهداف البحح . ﴿د﴾

للتعرف علم اخلطوات يف تطبيق إسًتاتيجية التعبَت  .1
ادلصّور يف تعليم اللغة العربية لًتقية مهارة الكالم 

لطالب الصّف احلادي عشر الديٍت يف ادلدرسة العالية 
-2019 فونوروجو السنة الدراسية 1احلكومية 

2020. 
للتعرف علم تطبيق إسًتاتيجية التعبَت ادلصّور يف  .2

تعليم اللغة العربية لًتقية مهارة الكالم لطالب الصّف 
 1احلادي عشر الديٍت يف ادلدرسة العالية احلكومية 

 .2020-2019فونوروجو السنة الدراسية 
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فوائدالبحح .﴿و﴾
من ادلتوقع أن تقدم نتائج ىذه الدراسة : الفوائد النظرية .1

معلومات يف عادل التعليم على شكل صورة لنظرية تقول 
إن اسًتاتيجية التعبَت ادلصّور قادرة على حتسُت مهارة 

 .الكالم 
 :الفوائد العللية .2

للطالب , ديكن حتسُت مهارة الكالم يف تعلم  . أ
 .اللغة العربية , وحتسُت نتائج التعلم

بالنسبة لللدرسُت , ديكنهم حتسُت مهارة ادلعللُت  . ب
يف رلال التعليم , باإلضافة إذل ادلدخالت 

للبصول على ادلعرفة اإلبداعية واسًتاتيجيات 
 التعلم للتدريس

لللدارس , ديكن حتسُت جودة تعلم اللغة العربية ,  . ج
وإضافة معلومات حول اسًتاتيجيات تعلم اللغة 

 العربية , وال سيلا يف مهارة الكالم
للباحثُت , ديكن إضافة اخلربة والبصَتة يف عادل  . د

 .التعليم
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 تنظيم كتابة تقرير البحح .﴿ز﴾
حيتوي الباب الفصل األول على مقدمة تتضلن 

خلفية ادلشكلة وحتديد ادلشكلة واحلد منها وصياغة 
ادلشكلة وأىداف الببح وفوائد الببح والببح 

يهدف ىذا الباب األول إذل تسهيل عرض  .ادلنهجم
 .البيانات

الباب الثاين ىو دراسة النظرية اليت حتتوي على 
الدراسات السابقة , واألساس النظري , وإطار التفكَت , 

يهدف ىذا الباب إذل تسهيل الباحثة يف  .وفرضية العلل
 .اإلجابة عن الفرضيات

الباب الثالح عبارة عن طريقة حبح تشلل كائنات 
الببح وإعدادات موضوع الببح وادلتغَتات ادللبوظة 

 .وإجراءات الببح واجلدول الزمٍت لتنفيذ الببح
الباب الرابع ىو نتيجة الببح الذي يتضلن وصًفا 
موجزًا دلوقع الدراسة , وشرح الدورة , وعللية التبليل , 

 .وادلناقشة لكل دورة وبيانات



10 

الباب اخلامس ىو الفصل األخَت الذي حيتوي 
 .على اخلتام الذي يغطم االستنتاجات واالقًتاحات
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 الباب الثاني
 البحوث السابقة, واإلطار النظري, وهيكل التفكير,

 وفروض البحح
 

البحوث السابقة . ﴿أ﴾
الباحثة أن حيفر معلومات عن أعلال عللية أخرى 
ذات صلة بادلشاكل اليت يتم دراستها كلواد للنظر فيها 

 .دلقارنة ادلشاكل اليت دتت دراستها
حبح العللم من سييت زمروتو سعده , طالبة ختصصية  . أ

يف كلّية الًتبّية والعلوم التعليلية, اجلامعة اإلسالمية 
 مع 2017احلكومية سونان أمبيل سورابايا يف عام 

تطبيق إسًتاتيجية التعبَت ادلصّور لتبسُت " العنوان 
مهارة الكالم اللغة العربية يف مادة ىالة احلديقة يف 

الصف الثالح ادلدرسة اإلبتداءية دىالنية موراكوراك 
 ".توبان 

11 
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دلعرفة عللية تعلم اللغة العربية من خالل  ىذا الببح
إسًتاتيجية التغبَت ادلصّور دلعرفة التبسن يف نتائج 

 .التعلم مع إسًتاتيجية التغبَت ادلصّور
لقد صلبت نتائج تنفيذ إسًتاتيجية التعبَت ادلصّور يف 

تعلم مهارة الكالم باللغة العربية بشكل جيد يف الدور 
األول والدور الثاين , ويتضح ذلك من خالل تنفيذ 
مجيع اخلطوات الواردة يف إسًتاتيجية التغبَت ادلصّور 

بلغت نتائج مراقبة أنشطة  .بشكل جيد للغاية
ويف الدورة  (كافية) 77.17ادلعللُت يف الدور األول 

 .(جيد جًدا) 96.73الثانية كانت ىناك زيادة قدرىا 
يف حُت بلغت نتائج مراقبة أنشطة الطالب يف الدور 

ويف الدور الثاين كانت ىناك  (أقل) 68.75األول 
إضافة إذل ذلك ,  .(جيد جًدا) 95.45زيادة قدرىا 

ىناك زيادة يف مهارة الكالم باللغة العربية للصف 
دانية ادلوراكوراك توبان بعد . من طالب د A الثالح

متوسط )يف فئة جيدة  تنفيذ إسًتاتيجية العبَت ادلصّور
مع  (نتائج التعلم يف الدور األول والدور الثاين
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يف  (أقل ) ٪ 56.52مستويات اكتلال التعلم من 
الدور األوذل ويف الدورة الثانية كانت ىناك زيادة 

 ٪ أو مجيع طالب الصف 100سريعة للغاية بنسبة 
 .الثالح أ قد أهنوا

 كانت ادلعادلة اليت وجدىا الباحثة ىم استخدام 
أحباث الفصول الدراسية حول استخدام إسًتاتيجية 
.  التعبَت ادلصّور يف حتسُت مهارة الكالم باللغة العربية

يف حُت أن الفرق بُت موضوع أحباث سيت زمرة 
الّسعدة ىو طالب الصف الثالح يف ادلدرسة 

يف ىذه الدراسة .  اإلبتداءية دىالنية موراكوراك توبان
سوف يفبص ادلؤلف طالب الصف احلادي عشر 

 . فونوروجو1الديٍت يف ادلدرسة العالية احلكومية 

                                                           

زومرة سعادة , تطبيق إسًتاتيجية طبَت ادلشوار لتبسُت مهارات التبدث  ستي 
باللغة العربية يف مادة ىالة احلديقة لطالب الصف الثالح يف ادلدرسة اإلبتدائية 

تربية  مدرسة ابتدائية لتعليم ادلعلم ينقسم طروحة ادلاجستَت, دىالنية مراكوراك توبان
 سونان أمبيل, اجلامعة اإلسالمية احلكلية أعضاء ىيئة التدريس وادلعللُت يف

2017. 
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حبح العللم من اليلينا كاىياين , طالبة ختصصية يف  . ب
كلّية الًتبّية والعلوم التعليلية, اجلامعة اإلسالمية 

 بعنوان 2015احلكومية سونان كارل جاغا يف عام 
اجلهود ادلبذولة لتبسُت مهارة الكالم من خالل "

وسائل اإلعالم السينلائية يف تعلم اللغة العربية يف 
 ديفوك سللان  السنة 2مدرسة احمللدية الوسطى 

 ".2015-2014الدراسية 
هبدف معرفة عللية تعلم اللغة العربية مع الوسائط 

السينلائية لتبسُت مهارة الكالم ومعرفة زيادة مهارة 
 .الكالم

تتلثل نتائج ىذه الدراسة يف أن عللية التعلم 
باستخدام الوسائط السينلائية تتم بشكل شلتع , وأن 
ظروف الفصل الدراسم مواتية للغاية , وىناك زيادة 
يف مهارة الكالم , وديكن مالحظة ذلك من نتائج 
اختبارات االختبارات ادلستقلة اليت بلغ متوسطها 

 زاد  5508 ومعدل االختبار بعد 32.9سابًقا 
يف حُت أن فئة التبكم لديها  .22,160بنسبة 
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 ومتوسط ما بعد 34.38متوسط درجة قبل االختبار 
يتم  .6.042 والزيادة ىم 41.42االختبار ىو 

الزوجم  t تعزيز ىذه النتائج من خالل نتائج اختبار
الذي حصل على القيلة ادلتوسطة للفئة التجريبية ىم 

تظهر عالمة  .0,042- وفئة التبكم 22,160-
يف حُت أن أمهية  .ادلقًتن زيادة t يف اختبار (-)

 أرقام يدل على 0,000النتائج اليت مت احلصول عليها 
 زيادة كبَتة من اختبار ما قبل الختبار آخر

كانت ادلعادلة اليت وجدىا الباحثة ىم دراسة اجلهود 
.  ادلشًتكة لتبسُت مهارة الكالم يف تعلم اللغة العربية

يف حُت أن الفرق من اليلينا كاىياين يستخدم وسائل 
اإلعالم السينلائية , يف ىذه الدراسة سوف يستخدم 

 .الكاتب وسائل اإلعالم الصورة

                                                           

من خالل الوسائط السينلائية  (الكالم) ليلينا كانياين , جهود حتسُت التبدث  
 2014/2015 ديبوك سليلان 2يف تعلم اللغة العربية يف ادلدرسة احمللدية ادلتوسطة 

أعضاء ىيئة  الًتبية تعليم اللغة العربية قسم طروحة ادلاجستَت السنة األكادديية ,
 .2015 سونان كارل جاغا, اجلامعة اإلسالمية احلكلية يف التدريس وادلعللُت يف
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حبح العللم فردا كوستاريكا , طالبة ختصص يف  . ج
التعليم اللغة العربية لّية الًتبّية والعلوم التعليلية, اجلامعة 

 مع 2016اإلسالمية احلكومية فورواكارطا يف عام 
استخدام وسائل اإلعالم ادلصورة يف تعلم اللغة "عنوان 

العربية لللفردة احلاكم يف سالرانج كيدول يف ادلدرسة 
-6201اإلبتداءية لباك سيتو تغال السنة الدراسية 

2015. 
يهدف الببح إذل الوصف تنفيذ استخدام وسائط 

الصورة يف تعلم اللغة العربية إلتقان ادلفردات يف 
 مدرسة الدولة النلوذجية سالرانج كيدول, منطقة

 2016-2015, تغال, السنة الدراسية  لباكسيتو
استخدام كل صورة وسائط ذلا مزايا تشلل العيوب 

كبَتة , واالعتلاد  احلجم احملدود للغاية لللجلوعة
عللم وحقيقم . فقط على حاسة البصر بينلا ادلزايا

بالنسبة الستخدام وسائل اإلعالم ,  (وفًقا للواقع)
ىناك العديد من العقبات الذي يشعر ادلعلم أن ىناك 
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صورًا ال تالئم الفصل تدرس وكتابات ادلفردات ال 
 .تتطابق مع الصورة

كانت ادلعادلة ىم أهنم شاركوا استخدام الوسائط 
يف حُت أن الفرق من فردا . ادلصورة لتعلم اللغة العربية

كوستاريكا على تعلم لللفردة, يف ىذه الببح على 
 .زيادة مهارة الكالم

 
اإلطارالنظرّي . ﴿ب﴾

 تعلم اللغة العربية .1
التعلم ىو نشاط يقوم بو ادلعلم ليس فقط  

تدريس أو نقل ادلعرفة ولكن ادلقصود بالتعلم ىو 
نشاط صللو ادلعلم دلساعدة شخص على تعلم 

مهارة أو مهارة أو قيلة يف عللية منهجية من 
                                                           

 فردي كوستاريكا, استخدام وسائل اإلعالم ادلصورة يف تعلم اللغة العربية حلكم 
لباك سيتو تغال السنة  يف الدولة ادلدرسة اإلبتدائية سالرانج كيدول مفردات

 الًتبية تعليم اللغة العربية قسم  , طروحة ادلاجستَت2015/2016األكادديية 
 فورواكارتا, اجلامعة اإلسالمية احلكلية يف أعضاء ىيئة التدريس وادلعللُت يف

2016. 
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خالل مراحل التصليم والتنفيذ والتقييم يف سياق 
أنشطة التعليم والتعلم لتبقيق أىداف التعلم 

 .ادلرجوة
اللغة ىم جزء من حياة اجملتلع العادلم الذي  

 اللغة ىم أداة .لو دور مهم يف حياة اجملتلع
يف الوقت احلاضر . للتواصل مع األفراد اآلخرين

ىناك العديد من دروس اللغة األجنبية اليت تدخل 
اللغة . يف ادلناىج الدراسية مثل دروس اللغة العربية

العربية ىم مجلة يستخدمها األجانب العرب 
 .للتعبَت عن غرضهم

ادلوضوعات العربية ىم موضوع موجو  
لتشجيع وتوجيو وتطوير وتطوير القدرات وتعزيز 

                                                           

(, 2013, اسوجا فرسيندو: جوكجاكارتا) Micro Teaching ,ىلليايت
3. 

 ,Bahasa Arab : Sejarah, Perkembangan. يوفردال فطري نورسالم

Keistimewaan, dan ,Urgensi Mempelajarinya ,5. 

 Pengajaran Bahasa Arab Media danامحد زلتدي انصاري 

Metode-metodenya, (2009, تراس: جوكجاكارتا ,)2. 
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موقف إجيايب جتاه اللغة العربية على ضلو مستقبلم 
قدرة اللغة العربية مهلة يف ادلساعدة على . ومثلر

فهم مصادر التعاليم اإلسالمية , أي القرآن 
 .واحلديح , وكذلك الكتب العربية

أىداف تعلم اللغة العربية يف إندونيسيا ىم كلا 
: يلم

نقدر ونفخر بالعربية كواحدة من لغات العادل  . أ
. ادلهلة للتعلم

فهم اللغة العربية من حيح الشكل وادلعٌت . ب
والوظيفة واستخدامها بشكل صبيح 

وإبداعم دلختلف األغراض واالحتياجات 
. والظروف

ديتلك ادلتعللون القدرة على استخدام اللغة . ج
العربية لتبسُت القدرات الفكرية والنضج 

. العاطفم والنضج االجتلاعم
                                                           

 عن 2008 يف السنة 2تنظيم وزير الدين يف مجهورية إندونسيا رقم 
 .37, معايَت  الكفاءة ومعايَت احملتوي العريب
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ادلتعللُت لديهم االنضباط يف التفكَت . د
 (التبدث والكتابة)والتبدث 

ديكن لللتعللُت االستلتاع باألعلال األدبية . ه
واستخدامها لتطوير الشخصيات وتوسيع  
. آفاقهم وحتسُت معرفتهم ومهاراهتم اللغوية

 .يقدر ادلتعللُت الكنوز الثقافية والفكرية . و
: يشلل نطاق تعلم اللغة العربية ما يلم

عناصر اللغة , تتكون من القواعد وادلفردات  . أ
والنطق والتهجئة 

ادلهارات اللغوية , وىم االستلاع والتبدث . ب
. والقراءة والكتابة

اجلوانب الثقافية الواردة يف النصوص الشفوية  . ج
 .والكتابية

                                                           

 ,Pembelajaran Bahasa Arab Pendekatan, Metode, عبد احلليد

Strategi, Materi dan Media ( اجلامعة اإلسالمية احلكلية ملنج : ماالنج
 .159-158(, 2011,فريس

  .160, نفس ادلرجع  



21 
 

 
 

 يف تعلم اللغة العربية فإن ادلبدأ ادلوصى بو ىو 
ادلفاىيم اذلامة اليت يقوم عليها ىذا . أمل يف ادلعٌت

: ادلبدأ ىم
اللغة ىم أداة للتعبَت عن ادلعٌت الذي يتجلى . أ

وبالتارل , فإن . من خالل ادلفردات والقواعد
ادلفردات والقواعد تعلل كوسيلة للتعبَت عن 
. ادلعٌت يف شكل أفكار وأفكار وآراء ومشاعر

يتم حتديد ادلعٌت من خالل نطاق اللغة . ب
وكذلك نطاق الوضع الذي ىو مفهوم 

أساسم يف هنج ىادف لتعلم اللغة اليت جيب 
. أن يدعلها التفاىم عرب الثقافات

ديكن حتقيق ادلعٌت من خالل تعبَتات سلتلفة , . ج
ديكن أن يكون للتعبَت معاٍن . شفوية وكتابية

. سلتلفة بناًء على ادلوقف عند استخدام التعبَت
يتم التعرف على تنوع أشكال التعبَت يف 

. شكل اللغة الشفوية والكتابية
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تعلم لغة أجنبية ىو تعلم التواصل من خالل . د
حيتاج تعلم . اللغة ادلستفادة , شفهيا وكتابيا

التواصل إذل دعم من خالل تعلم عناصر 
. اللغة

يعد حتفيز تعلم الطالب أحد العوامل ادلهلة . ه
يتم حتديد ىذا الدافع . اليت حتدد صلاح التعلم

إذل حد كبَت من خالل مستوى ادلواد 
. التعليلية ادلفيدة وأنشطة التعلم

تصبح ادلواد التعليلية وأنشطة التعلم أكثر . و
وضوًحا إذا كانت مرتبطة باحتياجات 
الطالب وخرباهتم واىتلاماهتم وقيلهم 

. ومستقبلهم
يف أنشطة التعلم , جيب أن يعامل الطالب . ز

, على أهنم ادلوضوع الرئيسم وليس رلرد كائن
بينلا يقوم ادلدرس بدور ادليسر دلساعدة 

 .الطالب على تطوير ادلهارات اللغوية
                                                           

 .165, نفس ادلرجع  
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مهارة الكالم باللغة العربية . 2
 التعريف بادلهارات العربية .أ

ادلهارات ىم األنشطة ادلتعلقة باألعصاب  
والعضالت اليت عادة ما تُرى يف األنشطة البدنية 

. , مثل الكتابة والطباعة والتلارين وما إذل ذلك
 , فإن ادلهارات ىم القدرة على Reberوفقا ل 

القيام بأمناط السلوك ادلعقدة وترتيبها بدقة ومرتبة 
 .وفقا للظروف لتبقيق نتائج معينة

التعريف مبهارات الكالم باللغة العربية . ب
 الكالم ىو شكل من أشكال السلوك 

البشري الذي يستخدم العوامل اجلسدية والنفسية 
عند احلديح , . والعصبية واللغوية واللغوية

يستخدم شخص ما عوامل فيزيائية على شكل 
العوامل النفسية . أدوات الكالم إلنتاج اللغة

إن . تسهم بشكل كبَت يف طالقة الكالم
                                                           

 Psikologi Pendidikan Suatu Pendekatan Baru, مهبُت صح 
 . 118(, 2014,رماجا راسداكاريا: باندوج)
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التبدث باستخدام العواطف ال يؤثر فقط على 
جودة الصوت الناجتة عن الكالم , بل يؤثر أيًضا 

كلا أن احلديح ال ديكن . على فوضى احملادثة
فصلو عن العوامل العصبية , وىم الشبكة 
العصبية اليت تربط ادلخيخ بالفم واألذنُت 

واألعضاء األخرى اليت تشارك يف األنشطة 
وبادلثل , فإن العوامل الداللية ذات . احلوارية

الصلة بادلعٌت , والعوامل اللغوية ادلتعلقة هبيكل 
 .اللغة تلعب دوراً دائلاً يف أنشطة التبدث

  وغالبا ما يشار إذل مهارات التبدث باسم
يف الواقع , لديهلا اختالفات , ومها  .التعبَت

مهارات التبدث اليت تؤكد على القدرة اللفظية, 
يف حُت يتم رفض التعابَت شفهيا كلا ىو واضح 

                                                           

فوستاكا : سورابايا) Keterampilan Dasar Berbahasa, جوىرة الف
 41(, 2009, انتلكتوال
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التشابو بُت االثنُت ىو أن  .يف شكل مكتوب
 .تكون نشطة يف التعبَت عن ما ىو يف العقل
 مهارة الكالم ىم القدرة على التعبَت عن 

أصوات أو كللات التعبَت للتعبَت عن األفكار يف 
شكل أفكار أو آراء أو رغبات أو مشاعر 

بادلعٌت األوسع , الكالم ىو  .للشريك احلواري
نظام من اإلشارات اليت ديكن مساعها ورؤيتها 
واليت تستخدم عدًدا من العضالت واألنسجة 

العضلية جلسم اإلنسان لنقل األفكار من أجل 
 .تلبية احتياجاهتم

 مهارات التبدث ىم أىم ادلهارات يف تعلم 
اللغة ألن ىذه ادلهارات ىم ادلهارات األساسية 

                                                           

 Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Aktif , معروف إمام 
 .103(, 2009, نيدس فرس: جاكارتا )

 , aran Bahasa ArabeM alebmeP igolodotأجيف ىرماوان,    
135. 
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ىذه ادلهارات ىم مهارات  .يف تعلم لغة أجنبية
 .اللغة النشطة واإلنتاجية

 مهارة الكالم ىم أىم ادلهارات يف تعلم اللغة 
ألن ىذه ادلهارة ىم ادلهارة األساسية يف تعلم لغة 

ىذه ادلهارة ىم مهارة لغوية نشطة . أجنبية
مهارة الكالم ىم أحد أنواع القدرة . ومنتجة

على حتقيقها يف تدريس اللغات احلديثة مبا يف 
 .ذلك اللغة العربية

  اخلطوات اليت ديكن اختاذىا يف عللية تعلم
 :ىم كلا يلم الكالم

 
 

                                                           

 Pembelajaran Bahasa Arab, عبدالوىاب رشدي و شللؤةالنعلة 
 .88(, 2011,اجلامعة اإلسالمية احلكلية ملنج فريس: ماالنج)

 :Metodologi Pengajaran Bahasa Arabأمحد فؤاد أفّيندي,

Teknik,Metode dan Pengajarannya (2005مشكاة, : ماالنج),139. 

: ماالنج) Mengukur Kemampuan Bahasa Arab,عبد احلليد 
 .53(, 2010,اجلامعة اإلسالمية احلكلية ملنج فريس
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لللبتدئُت . (1
يبدأ ادلعلم يف شلارسة التبدث عن طريق . (أ

طرح األسئلة اليت جيب أن جييب 
 .عليها الطالب

يف الوقت نفسو , يُطلب من الطالب . (ب
تعلم كيفية نطق الكللات وترتيب 

 .اجللل والتعبَت عن ادلشاعر
يقوم ادلعلم بفرز األسئلة اليت سيجيب . (ج

عليها الطالب حبيح تشكل موضوًعا 
 .مثالًيا

ديكن لللعلم إخبار الطالب بالرد على . (د
دتارين السافية , أو حفظ احملادثات , 

أو اإلجابة عن األسئلة ادلتعلقة 
 .مببتوى النص الذي قرأه الطالب

لللتعللُت ادلتقدمُت . (2
تعلم التبدث عن طريق اللعب . (أ

ناقش بعض ادلواضيع . (ب
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يروي قصصا عن األحداث اليت حتدث . (ج
يف الطالب 

خيربنا عن ادلعلومات اليت مسعت من . (د
 .التلفزيون أو الراديو أو غَتىا

لللتعللُت ادلستوى العلوي . (3 
خيتار ادلعلم موضوًعا دللارسة اإلسالم . (أ

جيب أن يكون ادلوضوع ادلختار مثَتًا . (ب
لالىتلام فيلا يتعلق باحلياة الطالبية 

جيب أن تكون ادلظاىر واضبة . (ج
وزلدودة 

دعوة الطالب الختيار موضوعُت أو . (د
أكثر حىت يتلكن الطالب يف النهاية 

من اختيار ادلوضوع الذي دتت 
 .مناقشتو حول ما يعرفونو

                                                           

 ,Pembelajaran Bahasa Arab Pendekatan,  عبد احلليد 

Metode, Strategi, Materi dan Media. ( اجلامعة اإلسالمية احلكلية : ماالنج
 .43-42(, 2011,ملنج فريس
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: الغرض من تعلم مهارة الكالم. ج
جعل الطالب يتبدثون بلغات ذات طالقة . (1
التعرف على الطالب يف تكوين اجللل اليت . (2

تنشأ من داخل قلوهبم ومشاعرىم مع مجل 
 .صبيبة وواضبة

محل الطالب على اختيار الكللات واجللل . (3
, مث ترتيبها بلغات مجيلة , واالنتباه إذل 

 .استخدام الكللات يف مكاهنا
ادلسؤول , أي التأكيد على ادلتبدث . (4

بشكل مناسب وجدي فكر يف ما كان 
موضوع احملادثة , والغرض من احملادثة , 

 .الذي كان يتبدث هبا والوضع
تشكيل جلسة استلاع نقدية , واليت تقيم . (5

الكللات اليت مت التبدث هبا , والنوايا 
 .عند النطق , والغرض من احملادثة

                                                           

 Metodologi Super Efektif Pembelajaran Bahasa أورل النهم  

Arab, (2012, ديفا فريس: جوكجاكارتا ,)100. 
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إنشاء عادة تكون مع تفاعل شخصُت أو . (6
أكثر مت االتفاق عليهلا من قبل , 

وتتطلب االلتزام وتبدأ من الشخص الذي 
 .يتطور إذل اتفاق مع اآلخرين

 
استراتيجية تعلم اللغة العربية . 3

فهم اسًتاتيجيات التعلم  .أ
تأيت من الكللة اليونانية " إسًتاتيجية"كللة 

واليت تعٍت علم احلرب أو أمراء " اسًتاتيجيا"
وبناًء على ىذا الفهم , فإن االسًتاتيجية  .احلرب

ىم فن تصليم عللية يف احلروب , مثل كيفية 
تنظيم موقف أو اسًتاتيجية زلاربة اجليش أو 

الببرية , أو تفسَتىا كلهارة يف إدارة األحداث 
ىو العلم  KBBI وفقا السًتاتيجية .أو األحداث

                                                           

 ,Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Iovatif سيف ادلصطفم  
 .139(, 2011,اجلامعة اإلسالمية احلكلية ملنج فريس: ماالنج )
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والفن من استخدام مجيع موارد األمم لتنفيذ بعض 
 .السياسات يف احلرب والسالم

التعريف باسًتاتيجيات تعلم العربية  . ب
اسًتاتيجية التعلم اليت يشار إليها عادة 

ولذلك ,  .باسم تقنية التعليم ىم تفعيل الطريقة
فإن أسلوب التدريس ىو يف شكل خطط 

وقواعد وخطوات ووسائل سوف يتم شلارستها 
من الناحية العللية يف عللية التدريس والتعلم يف 
الفصل الدراسم من أجل حتقيق أىداف التعلم 

يف  Gagne يعترب تصنيف اسًتاتيجيات .وحتقيقها
سياق التعلم عللية تعلم جتعل الطالب يفكرون 

 .يف حل ادلشكالت يف اختاذ القرارات
لذا , فإن اسًتاتيجيات التعلم ىم طرق 
يستخدمها ادلعللون الختيار أنشطة التعلم اليت 

سيتم استخدامها أثناء عللية التعلم , ويتم 
االختيار من خالل النظر يف األوضاع والظروف 

                                                           

  .7, نفس ادلرجع  
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احلالية , وموارد التعلم , واحتياجات الطالب 
وطبيعة الطالب الذين يواجهون من أجل حتقيق 

 .أىداف التعلم
اسًتاتيجية التعلم العربية ىم طريقة خيتارىا 

ويستخدمها ادلعلم يف تقدمي ادلواد العربية لتسهيل 
الطالب يف تلقم وفهم مادة اللغة العربية , ألن 

اللغة العربية ذلااخلصائص اليت ىم منوذجية 
 .جدا

 التعبَت ادلصّور  اسًتاتيجية. ج
 هتدف ىذه اإلسًتاتيجية إذل دتكُت الطالب 

من خالل مساعدة  .من زلاكاة قصة احملاضر بسرعة
الوسائط ادلصورة , ديكن للطالب التعبَت عن مواد 

التدريس من التصورات اليت ديكن التقاطها من وصف 
 :اخلطوات التالية .ادلعلم من خالل لغتهم اخلاصة

                                                           

 .9-8, نفس ادلرجع  

 .12, نفس ادلرجع  
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 قم بإعداد الصور ادلناسبة لللوضوع الذي يتم  (.1
تدريسو , على سبيل ادلثال , موضوع الرحلة 

إذل الشاطئ , مث الصورة ادلستخدمة ىم صورة 
صور ديكنك أن تصنعها بنفسك أو )للشاطئ 

. من صور سلتلفة جتدىا
  .عرض ادلعلم الصورة على اللوح (. 2
يشرح ادلعلم حول الكائنات ادلوجودة يف  (. 3

. الشريط وتدفق ادلوضوعات اليت دتت مناقشتها
ن لکائاة یدة رواعاب إالطلن امب لطی  (.4

  .لقصةوا
:  مزايا  إسًتاتيجية التعبَت ادلصّور

الطالب أكثر محاسة وسعيدة ألخذ الدروس  (. 1
جعل الدروس أكثر إثارة لالىتلام  (.2
اجعل الطالب أسهل يف تذكر ادلفردات . (3

مبساعدة الصور 
                                                           

 Metodologi dan Strategi Alternatif, ,راضية زين الدين وأصبابو  

 Bahasa Arab28 . 
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ادلزيد من الطالب ادلدربُت يقولون ادلفردات  (.4
الطالب أكثر ثقة يف التبدث باللغة العربية  (. 5
توضيح أي مشاكل يف اجملال  (. 6
السعر رخيص ويسهل احلصول عليو  (.7

:  ضعف إسًتاتيجية التعبَت ادلصّور
يف ادلستوى األول يواجو الطالب صعوبة يف  (. 1

شلارسة اللغة العربية يف ادلقدمة ألهنم ال ديلكون 
. اليت مت فهلها (ادلفردات)ادلادة 

عندما يتقدم طالب آخرون دللارسة التبدث ,  (. 2
ال يزال ىناك بعض الطالب الذين ال يهتلون 

من ذلك صارت . باألصدقاء الذين ديارسون
 .الطبقة صاخبة ومزدمحة

 
 صور وسائل اإلعالم في التعلم  .4

 يف عللية التعليم والتعلم , فإن وجود وسائل 
ألنو يف ىذا النشاط , ديكن  .اإلعالم لو معان ىامة

مساعدة غلوض ادلواد ادلقدمة من خالل عرض 
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الوسائط عبارة عن أداة قناة  .الوسائط كوسيط
اتصال مشتقة من الالتينية وىم عبارة عن صيغة 

للكللات ادلتوسطة اليت تعٍت حرفياً وسيطًا , أال وىو 
 .وسيط مصدر الرسالة مع مستلم الرسالة

 Lents  وLevieوظائف وسائل اإلعالم وفقا 
 :ىم كلا يلم

وظيفة االنتباه , وىم جذب وتوجيو انتباه . أ
الطالب للًتكيز على زلتوى الدرس ادلتعلق 

بادلعٌت البصري ادلعروض أو ادلصاحب لنص 
 .ادلوضوع

وظيفة العاطفية , واليت تلهم العواطف وادلواقف . ب
 .من الطالب

الوظيفة اإلدراكية , واليت ىم فهم وتذكر . ج
 .ادلعلومات أو الرسائل الواردة يف الصور

                                                           

, وجانافرديا: باندونج)  Media Pembelajaran,  رودي سوسيالنا 
2009 ,)6. 
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الوظيفة التعويضية , وىم استيعاب الطالب . د
ضعيفم وبطمء يف قبول وفهم زلتويات الدرس 

 .ادلقدمة بنص أو تقدديها شفهياً 
 تتضلن الصورة الكللة مجيع أشكال 

اللوحات أو الرسوم التوضيبية ادلستخدمة وادلقدمة 
الصورة ىم أداة مرئية فعالة ألهنا  .يف تعلم اللغة

ديكن تصور شمء ما يتم شرحو بشكل أكثر واقعية 
ديكن فهم ادلعلومات ادلنقولة بسهولة ألن  .وواقعية

النتائج ادلعروضة أقرب إذل الواقع من خالل الصور 
ادلعروضة لألطفال , والنتائج اليت يتلقاىا نفس 

 .األطفال

                                                           

 Media Pembelajaran Manual danججف كوسناندي    

Digital, ( 2011, غليا اندونسيا: بوغور ,)20. 

 Ragam Metodologi dan Media Pembelajaran , أورل النهم 

Bahasa Arab ,(2016, ديفا فريس, يوكياكارتا ,)288. 

رماجا : باندوج) Proses Belajar Mengajar,  ناناسوجانا 
 .104(, 1991,راسداكاريا
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 عند استخدام الوسائط , جيب على ادلعلم 
االنتباه إذل مبادئ معينة حىت حيقق استخدام 

 :الوسائط نتائج جيدة
حتديد النوع الصبيح من الوسائط . أ

إنشاء أو مراعاة ادلوضوع الصبيح .ب
تقدمي وسائل اإلعالم الصبيبة . ج
وضع أو عرض وسائل اإلعالم يف الوقت . د

 .ادلناسب وادلكان واحلالة
 جيب على ادلعلم االنتباه إذل العديد من 

األشياء يف استخدام وسائط الصورة على النبو 
: التارل

انتبو إذل وضوح ادلادة  . أ
ب جيب أن يتأكد ادلعلم من أن مجيع الطالب 

ديكنهم رؤية الرسم والتخلص من كل ما يعوق 
. رؤيتهم

استخدام رللوعة متنوعة من األلوان جلذب . ج
                                                           

 .10, نفس ادلرجع  
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من صبة الصورة , جيب أن يظهر ادلصدر  . د
ادلستخدم أصالة على موقف بسيط 

جيب أن حتلل الصور رسائل مناسبة لألىداف  . ه
. التعليلية اليت تتم مناقشتها

جيب أن تكون الصور ديناميكية وفًقا ألنشطة  . و
 .معينة

 
 إطار التفكير. ﴿ج﴾

بناًء على دراسة الببح السابق واألساس النظري 
إذا مت : أعاله , ديكن اقًتاح اإلطار على النبو التارل

تطبيق اسًتاتيجية التعبَت ادلصّور بشكل مناسب , 
فيلكن أن تزيد من مهارة الكالم يف تعلم اللغة العربية 

لطالب يف الصف احلادي عشر الديٍت يف ادلدرسة 
-2019 فونوروجو السنة الدراسية 1العالية احلكومية 

2020. 
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 فروض البحح. ﴿د﴾
تنفيذ اسًتاتيجية : يقًتح الباحح الفرضية التالية

التعبَت ادلصّور ديكن أن حيسن مهارةالكالم يف تعلم اللغة 
العربية لطالب يف الصف احلادي عشر الديٍت يف ادلدرسة 

-2019 فونوروجو السنة الدراسية 1العالية احلكومية 
2020. 
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 الباب الثالح
 منهج البحح

 
 نوع البحح . ﴿أ﴾

طريقة الببح ىم طريقة يستخدمها الباحثة يف 
 الطريقة ادلستخدمة يف ىذه .مجع البيانات الببثية

 حبح إجرائم  Classroom Action Research الدراسة ىم
صّفم ىم دراسة أجراىا ادلعللون يف فصوذلم الدراسية 

من خالل التفكَت الذايت , هبدف حتسُت أدائهم 
وبعبارة  .كلعللُت , حبيح تزيد نتائج تعلم الطالب

أخرى , ديكن اعتبار اإلجراءات يف رلال التعليم اليت يتم 
تنفيذىا يف الفصل الدراسم هبدف حتسُت جودة التعلم 

وحتسينها شكالً من أشكال األحباث العاكسة من خالل 
تنفيذ إجراءات معينة لتبسُت وحتسُت شلارسات التعلم 

 .يف طبقة أكثر احًتافية
                                                           

, رينيكا جفتا: جاكارتا )Prosedur Penelitian ,سوىارسيلم أريكونتا 
2002 ,)136.  

40 
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الببح اإلجرائم لو دور مهم لًتقية درجة التعليم 
 من خَت نتفيذىا ىم شخص اليت معنى. إذا خَت تنفيذىا

حياول لزيادة  (ادلدّرس)تتعلق ىف الببح اإلجرائم 
ادلهارات يف النظر و يوجب ادلسئلة الذي يوقع يف التعليم 

الصفم من العللية  اليت جيد جواب ادلسئلة أوتصلح 
صبيح . احلال مث تالحظ علليتها لتقيس نتيجتها

يرجو . تنفيذىا ىم صبيح بالقاعدة الببح اإلجرائم
 األىداف .بدورىا جيعل الثقافة التعليم بُت ادلدرس

حبح إجرائم صفم ىو حلل ادلشكلة التعليم احلدث يف 
 األىداف .الفصل لو طرف اذل إصالح او اإلرتقاء

حبيح إجرائم صفم ىو كطريقة لًتقية جتريبة التعليم 
 .الطالب, كطريقة لًتقية جودة التعليم يف ادلدرسة

                                                           

 Langkah Mudah Penelitian Tindakan Kelas كوناندار,  

Sebagai Pengembangan Profesi Guru (٢٠١٦راجاواذل فرس, : جاكرتا) ,
٤١. 

رماجا روسداكريا, : باندونج) Penelitian Tindakan نوسا فوترا,  
١٠٤, (٢٠١٤. 

 Penelitian Tindakan Kelas Teori dan Praktik مفتاح اذلدى,  
 .٤٦, (٢٠١٥فوستاكا فالجار, : يوكياكرتا)
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 :تتلثل فوائد تطبيق إجراء األحباث اجللاعية يف
حبح إجرائم صّفم سيكون ىناك زيادة  مع تطبيق .١

يف كفاءة ادلعلم يف التغلب على مشاكل التعلم اليت 
 .ىم مهلتها الرئيسية

حبح إجرائم صّفم سيكون ىناك زيادة  مع تطبيق .٢
  .يف ادلواقف ادلهنية لللعلم

حبح إجرائم صّفم سيكون ىناك زيادة  مع تطبيق .٣
 .أو حتسن يف أداء التعلم وكفاءة الطالب

حبح إجرائم صّفم سيكون ىناك زيادة  مع تطبيق .٤
 .أو حتسن يف جودة عللية التعلم يف الفصل

حبح إجرائم صّفم , سيكون ىناك  مع تطبيق  .٥
زيادة أو حتسن يف جودة استخدام الوسائط ووسائل 

  . التعلم وغَتىا من مصادر التعلم
حبح إجرائم صّفم , سيكون ىناك  مع تطبيق .٦

حتسن أو حتسن يف جودة اإلجراءات وأدوات التقييم 
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ادلستخدمة لتبسُت جودة العللية ونتائج تعلم 
 .الطالب
 

  ﴿ب﴾ موضوع البحح
أنواع األعلال اليت تركز على تنلية قدرات 

مث اإلجراءات الفنية اليت دتت دراستها ىم كلا  .الطالب
: يلم
زيادة كفاءة اللغة يف تعلم اللغة العربية باستخدام  .1

اسًتاتيجيةالتعبَت ادلصّور يف الصّف احلادي عشر 
 فونوروجو 1الديٍت يف ادلدرسة العالية احلكومية 

 .2020-2019السنة الدراسية 
 

 ﴿ج﴾ وضع فاعل البحح
 أجري ىذا الببح يف الصّف احلادي عشر الديٍت 

 فونوروجو السنة الدراسية 1يف ادلدرسة العالية احلكومية 
                                                           

: جاكارتا) Melaksanakan PTK itu mudah,  ماسنور مصلح  
 .11(, 2009, بومم أكساري
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الذي مت تناولو يف الشارع عارف الرمحن  2019-2020
,جكوك , بابادان , بونوروغو , العام 02حكيم رقم 

 مت . طالًبا33 , مع ما رللوعو 2019-2018الدراسم 
   :اختيار الفصل مع مراعاة

الطالب أقل نشاطًا يف التعلم ألن األساليب  .1
 .ادلستخدمة يف التعلم ال تزال غَت مناسبة

ال يزال العديد من الطالب جيدون صعوبة يف فهم  .2
 .ادلواد العربية حىت ال يكون فهم الطالب ىو األمثل

 
  ﴿د﴾  المتغيرات الملحوظة

 :يف ىذه الدراسة ينصب الًتكيز الرئيسم على
حتسُت فهم الطالب للتعلم : متغَتات العللية .1

 .التعبَت ادلصّور باستخدام اسًتاتيجية
زيادة تعلم الطالب باستخدام : متغَت اإلخراج .2

 .التعبَت ادلصّور اسًتاتيجية
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 ﴿ه﴾ إجراءات البحح
لـببح Kurt Lewinتستخدم ىذه الدراسة منودج 

إجرائم صّفم, والذي يوضح أن ىناك أربعة أشياء جيب 
القيام هبا يف عللية الببح اإلجرائم , وىم التخطيط , 

تنفيذ الببح اإلجرائم  .والعلل , وادلالحظة , والتفكَت
 .عللية حتدث يف دائرة متواصلة

 
 3,1 الصورة 

 لـببح إجرائم صّفمKurt Lewinمنودج  دورة
                                                           

كنجانا فرنادا : جاكارتا ) ,Penelitian Tindakan Kelasونا ساصلايا 
 .49(,2009, مديا غروب
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 التخطيط .1
التخطيط ىو عللية حتديد برنامج حتسُت يبتعد عن 

ويكون التخطيط باخلطوات  .فكرة الباحح
: التالية

 RPP جعل ( أ
 اختيار ادلواد  ( ب
 إعداد مرافق أو وسائط تعليلية , أي إعداد صور  ( ج

 .تتوافق مع ادلوضوع الذي يتم تدريسو
 التنفيذ .2

التنفيذ ىو العالج الذي يقوم بو الباحثة وفقا للتخطيط 
.الذي أعده الباحح  :اخلطوات التالية 

 عرض ادلعلم الصورة على اللوح ( أ
يشرح ادلعلم حول الكائنات ادلوجودة يف الشريط   ( ب

 .وتدفق ادلوضوعات اليت دتت مناقشتها
                                                           

 .49 نفس ادلرجع,  

ديفا : يوكياكارتا ) Panduan Penelitian Tindakan Kelas,  سويادي 
 .51(,2013,فريس

 .Penelitian Tindakan Kelas ,49,  ونا ساصلايا 
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يُطلب من الطالب إعادة تصوير الكائن  ( ج
 .والقصة

 ادلالحظة  .3
مت علل مالحظات لتبديد مدى فعالية اإلجراءات أو 

أوجو )مجع ادلعلومات حول نقاط الضعف ادلختلفة 
  .يف اإلجراءات ادلتخذة (القصور

 الصورة ادلنعكسة .4
التأمل ىو نشاط حتليل نتائج ادلالحظات إلنشاء برامج 

 .أو خطط جديدة
 تسجل نتائج ادلالحظات ( أ

  تقييم ادلالحظات ( ب
   حتليل نتائج التعلم ( ج

                                                           

asahaB narajalebmeP fitanretl راضية زين الدين وأصبابو, 

barAaigetartS nad igolodoteM ,68. 

 .Penelitian Tindakan Kelas, ,49ونا ساصلايا 

 .49, نفس ادلرجع  
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 تدوين مالحظات عن نقاط الضعف  ( د
 الستخدامها كلواد لتبسُت الدورة القادمة

 
﴿و﴾  طريقة تحليل البيانات 

حتليل البيانات يف الببح اإلجرائم الصفم ىو 
نشاط دراسم, إرتباط كل ادلعلومات اليت ترتبط بعللية 
التعليم ونتيجة التعليم لتبصل اإلستنتاجيات عن صلاح 

يقال أن التعليم ناجح و كفاية من حيح . اإلجراءة
. العللية إذاكان اكثر من الطالب يشارك بنشاط

 :البيانات اليت مت احلصول عليها تنقسم إرل قسلُت ىم
 بيانات كيفّية. ١

حتليل البيانات الكيفّية تنفذ مع مجع 
حتليل البيانات الكيفّية الذي يستخدم يف . البيانات

ىذا الببح اعتلد من طريقة حتليل البيانات كيفّية 
                                                           

 Desain Pembelajaran Berbasis PTK Cara ,,  باسوكم أسعدي 

Mudah Menerapkan Langkah-langkah PTK dalam Kegiatan 

Pembelajaran di Kelas  (اجلامعة اإلسالمية احلكلية : فونوروجو
 . 6-5(, 2009,فريس
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 (Huberman) وىوبرمان (Miles)من منودج ميلس 
 :الذي حييط ثالث خطوات ىم

 
 

 
 
 

  
 3,2 الصورة 

ختطيط يف حتليل البيانات ميلس وىوبرمان 
 

 ختفيض البيانات . أ
ختفيض البيانات يعٍت يلخص, إختار 

البيانات . األشياء الرئيسية, رّكز على األشياء ادلهلة
اليت حتصل من ادليدان مجلة كبَتة حيت حتتاج اذل 

 .تكتب بضبط وبالتفصيل
 

 مجع البيانات عرض البيانات

 ختفيض البيانات 
 استخالص البيانات
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  عرض البيانات . ب
ديكن عرض البيانات يف شكل ان نشاط 

فّك إختصار, رسم بياين حىت ديكن ان يعطم 
ىذه . إمكانيا استخالص النتاءج وإختاذ إجراءة

البيانات ادلنظلة مث وصفها ليبصل على شكل 
احلقيقم من مستجيب, حىت أسهل فهم الباحثة 
وشخص أخر الذي إصلذب بالنتيجة الببح اليت 

 .  تنفيذ
استخالص النتاءج او التبقق . ج

ىذه يف ادلرحلة استخالص النتاءج األنشطة 
ادلنفذة ىم تعطم االستنتاجات على نتائج التفسَت 

االستنتاجات األولية اليت يقدم موصوف . والتقومي
مؤّقت وسوف يتغَت إذا دل جيد دليل قوي الذي 

ولكن إذا كان . يغضد اذل مرحلة مجع البيانات التالية
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يغضد االستنتاج بدليل صبيح فذلك االستنتاج 
 .موثوق

 بيانات كّلّية. ٢
مت حتليل نتائج اختبار التعلم باستخدام وصفم 

لرؤية زيادة يف نتائج  .الكلم باستخدام الوسط
التعلم من خالل مقارنة إمجارل الدرجات قبل وبعد 

 :تطبيق طريقة مشوار مع ادلعايَت التالية
يتم حساب نسبة اكتلال التعلم من خالل مقارنة 
 عدد الطالب الذين حيققون إتقان التعلم مع العدد

 . ٪100اإلمجارل للطالب مث مضروبة يف 
 

                                                           

 Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan سوغيونو,  

R&D (٢۰١٢ألف بيتا, : باندونج) ,٢٥٢-٢٤٦. 

 Prinsip-prinsip dan Teknik Evaluasi, عادل فوروانطا   

Pengajaran (2009,رماجاروسداكاريا: باندونج ,)103. 

P (نسبة مئوية) = الكاملΣ الطالبالطالب
𝛴 أقصى  × 100% 
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 :التارلكأما بالنسبة دلعايَت الباحثُت 
 3,1 الجدول

فئة نتائج تقييم الطالب 
 التقدير الدرجة قياس الحرف نسبة مئوية
91%-100% A 91-100 جيد جدا 
81%-90% B 81-90 جيد 
75%-80% C 75-80 مقبول 

<75% D <75 ناقص 
 

﴿ز﴾  أساليب جمع البيانات 
مجع البيانات يف ىذه الببح يعلل باستخدام 

: األسلوب كلا يلى
ادلالحظة  . ١

ادلالحظة ىم أسلوب مجع البيانات بطريقة 
مالحظة كل حدث مستلر ويكتبو مع آلة  

يف الببح . ادلالحظة عن األشياء سيببح
اإلجرائم الصفم يصنع ادلالحظة األداة األوذل 
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ديكن إجراء . الذي يستخدم جللع البيانات
ادلالحظة جللع ادلعلومات عن أنشطة التعليم لكل 

 استخدمت .من سلوك ادلدّرس وسلوك الطالب
تتبع . ادلالحظة يف ىذا الببح ادلالحظة ادلشاركة

الباحثة يف القيام مبا قام بو مورد البيانات اليت 
 استخدمت الباحثة طريقة .حتصل اكثر كامل

ادلالحظة للتأمل ادلباشر على األعلال و األحوال 
يف تدريس و تعليم اللغة العربية تطبيق إسًتاتيجية 

الطالب  التعبَت ادلصّور ادلوضوع ادلببوث ىو
الصّف احلادي عشر الديٍت يف ادلدرسة العالية 

-2019 فونوروجو السنة الدراسية 1احلكومية 
2020.  

 
 

                                                           

 .٨٧-٨٦, Penelitian Tindakan Kelas وينا ساصلايا,  

 Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan سوغيونو,  

R&D ,٢٢٧. 
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ادلقابلة . ٢
يف ىذا . ادلقابلة ىم زلادثة لغرض زلدد

الببح استخدام الباحثة نوعا من ادلقابلة ادلنظلة, 
يعٍت نوع ادلقابلة اليت يضع احملاور نفسو مشكلة 

واألسئلة اليت سيقّدم ألن الباحثة تببح عن إجابة 
. لذلك ترتيب األسئلة مبرّتب وضّيق. لفرضية العلل

تنفيذ ىذا النوع على احلالة اذا كان عدد العينات 
مجيع . شللثال يتساءل بالسؤل سواء وىذا مهم جدا

الناحية تعترب متساوية الفرصة لإلجابة على األسئلة 
:  استخدمت الباحثة طريقة ادلقابلة من.ادلطروحة

مدّرس اللغة العربية عن اسًتاتيجية يف تعليم  .  (أ
.  اللغة العربية ومشكالت تعليم اللغة العربية

بعض الطالبات يف الصّف احلادي عشر  .(ب
 1الديٍت يف ادلدرسة العالية احلكومية 

-2019فونوروجو السنة الدراسية 

                                                           

: باندونج) Metodologi Penelitian Kualitatif ليكسم موليوع,  
 .١٩۰, (٢۰١٤رماجا روسداكريا, 
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عن اسًتاتيجية يف تعليم اللغة العربية 2020
.   ومشكالت تعليم اللغة العربية

اإلختبارات . ٣
إختبار أداة مجع البيانات لقياس قدرات 

 يقاس قدرة االول .الطالب يف الناحية ادلهارة
باإلختبار القبلى, مث بعد تطبيق الطريقة ادلختارة, 

.  يقاس قدرة التعليم باإلختبار البعدى
التوثيق . ٤

يستخدم التوثيق يف الببح كلورد البيانات 
ألنو يف كثَت من احلاالت توثيق كلورد البيانات 

تنفيذ ىذه . ينتفع بو إلختبار, يفّسر, حىت لتنّبأ
االسًتاتيجية بالنظر الوثائق الرمسية مثل دراسة, 

تسجيل, نتائج اإلجتلاع, نتائج إمتبانات 
 حيتاج التوثيق .الطالب و الكتب النظام ادلوجود

                                                           

 .١۰۰-٩٩, Penelitian Tindakan Kelas وينا ساصلايا,  

 .٢١٧, Metodologi Penelitian Kualitatif ليكسم موليوع,  
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 .دلقارنة ما ورد يف التوثيق مع ما حدث يف اجملال
البيانات الىت اختذهتا الباحثة ادلتعلقة الببح 
اإلجرائم الصفّم ىو البيانات عن يف الصّف 

 1احلادي عشر الديٍت يف ادلدرسة العالية احلكومية 
, صور 2020-2019فونوروجو السنة الدراسية 

 .الدور الثاين و  يف الدور االول من عللية التعلم
 

﴿ح﴾  جداول البحح اإلجرائي  
 2,٣الجدول 

 خطة البحح اإلجرائي
التاريخ التنفيذ  العللية  رقم  

تأليف اخلطة الببح  ١
اإلجرائم  

 ٢٠١٩يوليو 

 ٢٠١٩أغسطس اإلعداد   ٢
سبتلرب 24تدريس الدور األول  التنفيذ  ٣

٢٠١٩ 

                                                           

, Penelitian Tindakan Kelas Teori dan Praktik مفتاح اذلدى,  
١٦٩. 
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التاريخ التنفيذ  العللية  رقم  
 ٢٠١٩ أكتوبر 1تنفيذ التدريس الدور الثاين   ٤
 ٢٠١٩أكتوبرالتقومي   ٥
كتابة تقرير الببح  ٦

اإلجرائم  
 ٢٠١٩أكتوبر 
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 الباب الرابع
 نتائج البحح

 
 ﴿أ﴾ وصف وضع مكان البحح

  فونوروجو1تاريخ تأسيس ادلدرسة العالية احلكومية  .1
 فونوروجو مع مديرة 1ادلدرسة العالية احلكومية 

 20584489ادلدرسة الوطنية رقم 
 ذلا وضع 311350217031إحصائية ادلدرسة رقم 

 نقل من ادلدرسة العالية 1981ادلدرسة , منذ عام 
. احلكومية عاوي

 فونوروجو حتتل 1ادلدرسة العالية احلكومية 
 مًت مربع يف ادلناطق احلضرية 13451مساحة 

ادلدرسة . ادلنخفضة لتلكُت تطوير ادلدارس يف ادلستقبل
 فونوروغو الوقت احلارل , يوجد لدى 1العالية احلكومية 

 طالًبا من 591 فصاًل دراسًيا تضم 21يضم ادلعهد 
وخيدم حضور ىؤالء .  عاًما12 إذل 10الصفوف من 

.   مدرًسا 55الطالب 

58 
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ادلدرسة العالية  ,1981منذ تأسيسها يف عام 
 فونوروجو العديد من التغيَتات يف القيادة , 1احلكومية 

 :وىم
 1987 - 1981 زللد سوىاردي (1
 1991 - 1987 زينون صفوان (2
  1999 - 1991 زللود الدين دينوري (3
 2002 - 1999 كوسطا (4
 2005 – 2002 خزين (5
 2009 – 2005فطاين يسف (6
 2009 – 2009واىب تري مسنهودي (7
 2012 – 2009زللد خالد (8
 2019–2012 فوروانطا (9

  فونوروجو1موقع ادلدرسة العالية احلكومية  .2
 فونوروجو يف 1موقع ادلدرسة العالية احلكومية 

, قرية كَتتوساري, 02الشارع عريف الرمحن حكيم رقم 
: الرمز الربيدي. جاوي الشرقية, بابادان, فونوروجو

63491 .
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  فونوروجو1الرؤية و الرسالة ادلدرسة العالية احلكومية  .3
  فونوروجو1الرؤية ادلدرسة العالية احلكومية  ( أ

حتقيق اخلرجيُت الذين يتلتعون بأخالق جيدة , 
ومهارات احلياة , واجلودة يف رلاالت اإلمتداد والعلوم 

 .والتكنولوجيا والعناية بالبيئة
بأخالق الكردية  (1

لديهم سلوك مهذب ويدعلون قيلة احلقيقة , 
بعيًدا عن ادلواقف والسلوكيات السيئة وفًقا 

لللعايَت الدينية واالجتلاعية 
لديهم مهارات احلياة  (2

ادلهرة يف اجملتلع واحلصول على ادلهارات الالزمة 
للبياة 

 اجلودة يف رلال العلوم والتكنولوجيا (3
امتالك معرفة جيدة يف إتقان العلوم والتكنولوجيا 

 والقدرة على تنفيذ العبادة بشكل صبيح
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 رعاية البيئة (4
كن مهذبًا يف البيئة من خالل تطبيق احلب 

 .واالىتلام بالبيئة يف احلياة اليومية
برنامج منظم ادلهارات  (5

حتقيق اخلرجيُت الذين لديهم مهارات لديها 
مهارات القرن احلادي والعشرين يف رلاالت 

الرسوم ادلتبركة , والوسائط ادلتعددة , وتصليم 
اجلرافيك , ومساحة ادلكاتب , وتصليم األزياء 

 .والغذاء
 فونوروجو 1الرسالة ادلدرسة العالية احلكومية . (ب

 .أملية‘جتهيز الطالب, العلوم  (.1
تعرف على الطالب, قم باجللعيات اخلَتية . (2

 بادلعلية
 .غرس اإلديان واإلخالص هلل سببانو وتعاذل (.3
تنفيذ ثقافة حياة نظيفة وصبية كشكل من . (4

 .أشكال احلفاظ على البيئة
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 / DU تنفيذ برنامج ادلهارات وفقا الحتياجات. (5

DI  
 فونوروجو 1اذليكل التنظيلم ادلدرسة العالية احلكومية . 4

  رضم كورنيانطا :جلنة التعليم. (أ
  نستعُت:رئيس ادلدرسة . (ب
  ريرين ىاري واحيوين:نائب رئيس شؤون الطالب . (ج
  موليونو:نائب رئيس العالقات العامة . (د
  مهادي:نائب رئيس ادلناىج . (ه
  سرييانا إندراوايت:نائب رئيس البنية التبتية . (و
  رين سوسانا:منسق التوجيو االستشاري . (ز
  مسهوري:منسق سلترب احلاسوب . (ح
  غوناوان:كرسم ادلكتبة . (ط
  نور رمحاتيكا:رئيس سلترب األحياء. (ي
  فاري واطم نعسيو:رئيس سلترب الفيزياء .(ك
  ىرلييانا روسدييانا:رئيس ادلخترب الكيليائم . (ل
 ليلم ستوتيك: إدارة  (م
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 2019  فونوروجو1الطالب يف ادلدرسة العالية احلكومية  . 5
– 2020 

 37: رللوع , الصّف العاشر الدِّيٍت .  (أ
 12: طالب . (1
 25: طالبة . (2

 114: الصّف العاشر اإلجتلاعم, رللوع . (ب
 45: طالب . (1
 69: طالبة . (2

 103: الصّف العاشر الطبيعيت, رللوع . (ج
 45: طالب . (1
 58: طالبة . (2

 33: رللوع , الصّف احلادي عشر الدِّيٍت . (د
 12: طالب . (1
 21: طالبة . (2

 95: رللوع , الصّف احلادي عشر اإلجتلاعم. (ه
 29: طالب . (1
 66: طالبة . (2
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 93: رللوع , الصّف احلادي عشر الطبيعيت. (و
 28: طالب . (1
 65: طالبة . (2

 34: رللوع , الصّف اإلثنا عشر الدِّيٍت . (ز
 18: طالب . (1
 16: طالبة . (2

 72: رللوع , الصّف اإلثنا عشر اإلجتلاعم. (ح
 29: طالب . (1
 43: طالبة . (2

 73: رللوع , الصّف اإلثنا عشر الطبيعيت. ( ط
 29: طالب . (1
 44: طالبة . (2

 فونوروجو 1بنية التبتية يف ادلدرسة العالية احلكومية . 6
  2مًت13.451 :األرض . (أ

 2 مًت4.500: ادلبٍت . (ب

  واط21.800: الطاة للكهرابية . (ج
  21: الفصل . (د
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 2مًت 40: ادلكتبة . (ه

متر 45: سلترب الطبيعة . (و
2 

 3: سلترب احلاسوب . (ز
 متر15: غرفة القيادة . (ح

2 

 متر90: غرفةادلعلم . ( ط
2 

 متر10: ادلصلم . (ي
2 

متر 12: غرفةالصبة  .(ك
2 

 10: احللام . (ل
 2مًت 14: ادلخزن  (م

 2 مًت12: اخلياطة النسا ءية غرفة .  (ن

مًت  24: غرفة فن الطبخ . (س
 

تفسير البيانات لكل دورة  ﴿ب﴾
 الدور األول .١

األول يف ىذا الببح اإلجرائم حييط  الدور
اخلطة و التنفيذ و ادلالحظة و الصورة ادلنعكسة كلا 

 :يلم
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 اخلطة (1
ترتب اعداد عللية التدريس الذي حييط عللية  ( أ

األوذل, عللية األساسى و عللية النهائى 
يعّد ادلواد ادلستخدمة يف عللية التعليم   (ب
يعّد أدوات التقومي اليت ستستخدم لقياس حتقيق  (ج

الكفاءات  
تعّد الباحثة أدوات مجع البيانات اليت تستخدم  (د

يف عللية التعليم 
التنفيذ   (2

 تنفيذ التعليم يف الدور األول يكون يوم 
كل اجتلاع  . 2019 سبتلرب 24الثالثاء تاريخ 

موضوع الدور األول ىو . ىو ساعتُت من الدراسة
اخلطوات اليت تنفيذ يف . النظافة يف اإلسالم

الببح اإلجرائم الصفم يف تعليم اللغة العربية كلا 
 :يلم
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العللية األوذل  ( أ
. تفتح ادلدّرسة بالسالم و الدعاء, مث احلضور

تشرح ادلدّرسة الغرض من ادلادة اليت ستدرس 
تعلل . و تستلع الطالبات اذل شرح ادلدّرسة

ادلدّرسة تسخُت من خالل اإلدراك احلّسّم 
بالطريقة اطرح أسئلة ليعلم ادلعرفة األولية 

. الطالبات
العللية األساسم  (ب

ادلالحظة  (١)
مث تشرح . تعطم ادلدّرسة ادلادة ( أ)

 ادلادة اليت ستببح
 تقرأ ادلدّرسة ادلفردات الصعبة ( ب)
تطلب ادلدّرسة اذل الطالب  (ج)

مالحظة ادلفردات ادلوجودة يف 
الكتاب  

تشرح ادلدّرسة خطوات تطبيق  (د)
مهارة الكالم 
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يقدم ادلدّرسة أمثلة على العروض  (ه)
التقدديية أمام الفصل 

السؤال  (٢ )
تسأل الطالب ادلفردات اليت يف  ( أ)

قطع مجلة دل تعرف معنها يف 
ادلدّرسة  

تسأل الطالب ادلادة اليت دل  (ب)
 تشرح يف ادلدّرسة

تعطم ادلدّرسة سؤاال يف الطالب  (ج)
معّلق بادلوضوع 

استكشاف  (٣)
 يفهم الطالب ادلفردات الصعبة ( أ)
 يفهم الطالب زلتويات القراءة ( ب)

اجللع  (٤)
تشَت ادلدّرسة الطالب لوصف  ( أ)

ادلفردات  
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حتّلل الطالب ادلدخالت والردود  ( ب)
والتصبيح من ادلدّرسة معّلق 

 التعليم
تواصل  (٥)

تقدمي الطالب نتيجة ادلناقشة  ( أ)
بعرض النص احملادثة امام 

الفصل 
 تعطم ادلدّرسة التقدير الطالب ( ب)

العللية النهائى  (ج
توضح ادلدّرسة األنشطة اليت يقوم 

تعطم ادلدّرسة الفرصة اذل . باالطالب
تعطم ادلدّرسة . الطالب لتسأل عن ادلادة

. التعزيزة واالستنتاجات عن ادلادة اليت تدريس
.  ختتم ادلدّرسة التعليم بالدعاء والسالم

ادلالحظة   (٣
نتيجة ادلالحظة اليت تعلل الباحثة أثناء تنفيذ 

حتسُت التعليم من خالل الببح اإلجرائم الصفم 
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باستخدام االسًتاتيجية التعبَت ادلصّور يف تعليم 
اللغة العربية لًتقية مهارة الكالم يالحظ كفاءة  

: تعلم اللغة العربية للطالبات الىت حتيط
فئة قليلة من الطالب يفهلون مفردات  ( أ

 جديدة
  الطالب أقل قدرة على فهم زلتويات القراءة ( ب
يفتقر الطالب إذل عرض زلتويات القراءة أمام   (ج

 الفصل
 4,1 الجدول

 بيانات القدرة على التحدث للطالب
مجموع  التقدير

 الدرجات
أسماء  النواحي القدرة

 الطالب
 الرقم

تكوين الجملة 
(30) 

الفهم 
(30) 

الطالقة 
(40) 

.1 أفيف إقبال ألفيندي 20 10 10 40 ناقص  
. 2 أناندي أورل األلف 20 20 10 50 ناقص  
. 3 أفيت فراويتا 20 10 10 40 ناقص  
.4 أروح ضبم يدي 20 20 10 50 ناقص  
.5 أمساليا يوري النساء 30 20 10 60 ناقص  
بصري أنوار  40 30 20 90 جيد

 األشهار
6.  

.7 دانانج راسدي 10 10 10 30 ناقص  
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.8 دييو فوتري ستييا 20 10 10 40 ناقص  
.9 دينا فوسفيتاساري 30 20 10 60 ناقص  
.١0 إيلوك نور فضيلة 30 30 10 70 ناقص  
.11 إيلم كورنياوايت 10 20 10 40 ناقص  
.12 إيفا فربييانيت 30 30 20 80 مقبول  
.13 فبرز ينزرل نبيلة 20 20 20 60 ناقص  
.14 فبر الرزي 20 20 10 50 ناقص  
.15 فطري لستاري 40 30 20 90 جيد  
.16 ىيدار باندونج 20 20 20 60 ناقص  
.17 حنيفة الصاحلة 20 10 10 40 ناقص  
.18 إحللنا أريسكم 20 20 20 60 ناقص  
.19 إمراءة ادلستفدة 20 20 20 60 ناقص  
.20 عرفان متيياوان 10 10 20 40 ناقص  
.21 يولييانا أروم فراتيوي 20 10 20 50 ناقص  
.22 كارمسا خَت النساء 30 30 20 80 مقبول  
كارمسا فيكا نور  20 20 20 60 ناقص

 ليلم
23.  

لطفيا دوي  20 20 20 60 ناقص
 سافطري

24.  

.25 زللد سيف الدين 20 10 10 40 ناقص  
.26 ميتا فوتري فرناندي 20 20 10 50 ناقص  
زللد فؤاد عُت  20 30 30 80 مقبول

 اليقُت
27.  

نور الرمحن  20 10 10 40 ناقص
 الفريسقم

28.  
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.29 راين شهر ادلسطفم 10 20 10 40 ناقص  
.30 سري ملياين 20 20 20 60 ناقص  
.31 سري راىايو 10 20 10 40 ناقص  
.32 طارق الوي ادلقصط 20 10 10 40 ناقص  
.33 يٍت أوكتافياين 20 20 20 60 ناقص  

 

بناًء على متوسط قيم القدرة على الكالم إذل 
الطالب , ديكن أن يستنتجوا نتائج الطالب الذين 

يتبدثون عن القدرة الكاملة يف عللية التعلم مع العرض 
 ادلعروض على اجلدول أدناه

 
 
 
النسبة مئوية التكرار التقدير الرقم 
% 0 0جيد جدا   .1
%6,1 2جيد   .2  
% 9,1 3مقبول   .3
% 84,8 28ناقص   .4
% 100 33عدد 

P (نسبة مئوية) = 
الطالبالطالب Σالكامل

𝛴 أقصى  × 100% 
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 الصورة ادلنعكسة (4
استنادا إذل البيانات اليت مت احلصول عليها من العلل 

وادلالحظة يف تنفيذ الببوث اجللاعية , وخلص الباحثة 
أن أنشطة التعلم تتبدث عن الطالب يف الدور األول ال 

 من الطالب 2أن يرى فقط  .يزال بعيدا عن الرغبة
من الطالب   3و % 6,1  النسبة ادلئوية  بدرجة جيد

جيب على  . 9,1 % بدرجة  مقبول النسبة ادلئوية
الباحثة مث حتسُت مهارات الكالم الطالب يف الدور 

 الثانية
 
 الثانيالدور  .٢

 يف ىذا الببح اإلجرائم حييط اخلطة و الثايندور ال
: التنفيذ و ادلالحظة و الصورة ادلنعكسة كلا يلم

 اخلطة ( أ
ترتب اعداد عللية التدريس الذي حييط  (1

عللية األوذل, عللية األساسى و عللية النهائى 
يعّد ادلواد ادلستخدمة يف عللية التعليم   (2
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يعّد أدوات التقومي اليت ستستخدم لقياس   (3
حتقيق الكفاءات  

تعّد الباحثة أدوات مجع البيانات اليت تستخدم  (4
يف عللية التعليم 

التنفيذ   ( ب
تنفيذ التعليم يف دور األول يكون يوم 

كل اجتلاع ىو  . 2019 أكتوبر 1الثالثاء تاريخ 
موضوع الدور األول ىو . ساعتُت من الدراسة
اخلطوات اليت تنفيذ يف الببح . النظافة يف اإلسالم

 :اإلجرائم الصفم يف تعليم اللغة العربية كلا يلم
 العللية األوذل (1

. تفتح ادلدّرسة بالسالم و الدعاء, مث احلضور
تشرح ادلدّرسة الغرض من ادلادة اليت ستدرس 

تعلل . و تستلع الطالبات اذل شرح ادلدّرسة
ادلدّرسة تسخُت من خالل اإلدراك احلّسّم 

بالطريقة اطرح أسئلة ليعلم ادلعرفة األولية 
. الطالب
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العللية األساسم  (2
ادلالحظة  (أ)

مث تشرح . تعطم ادلدّرسة ادلادة  (1)
ادلادة اليت ستببح 

 و صورة على السبورةتعطم ادلعلم (  2)
تقرأ ادلدّرسة ادلفردات الصعبة 

تطلب ادلدّرسة اذل الطالب   (3)
مالحظة ادلفردات ادلوجودة يف 

الكتاب  
تشرح ادلدّرسة خطوات تطبيق   (4)

مهارة الكالم 
يقدم ادلدّرسة أمثلة على العروض   (5)

التقدديية أمام الفصل 
السؤال  (ب)

تسأل الطالب ادلفردات اليت يف   (1)
قطع مجلة دل تعرف معنها يف 

ادلدّرسة  
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تسأل الطالب ادلادة اليت دل تشرح  (2)
يف ادلدّرسة 

تعطم ادلدّرسة سؤاال يف الطالب  (3)
معّلق بادلوضوع 

استكشاف  (ج)
يفهم الطالب ادلفردات الصعبة  (1)
 يفهم الطالب زلتويات القراءة (2)

مجع  (د)
تشَت ادلدّرسة الطالب لوصف  (1)

ادلفردات  
حتّلل الطالب ادلدخول والردود  (2)

والتصبيح من ادلدّرسة معّلق 
التعليم 

تواصل  (ه)
تقدمي الطالب نتيجة ادلناقشة  (1)

 بعرض النص احملادثة امام الفصل
 تعطم ادلدّرسة التقدير الطالب (2)



77 
 

 
 

العللية النهائى  (3
توضح ادلدّرسة األنشطة اليت يقوم 

تعطم ادلدّرسة الفرصة اذل . باالطالب
تعطم ادلدّرسة . الطالب لتسأل عن ادلادة

التعزيزة واالستنتاجات عن ادلادة اليت 
ختتم ادلدّرسة التعليم بالدعاء . تدريس

والسالم 
ادلالحظة   (ج

نتيجة ادلالحظة اليت تعلل الباحثة أثناء 
تنفيذ حتسُت التعليم من خالل الببح اإلجرائم 
الصفم باستخدام االسًتاتيجية التعبَت ادلصّور يف 

تعليم اللغة العربية لًتقية مهارةالكالم يالحظ كفاءة  
 :تعلم اللغة العربية للطالب الىت حتيط

 فهم الطالب ادلفردات اجلديدة (1
 ديكن للطالب فهم زلتويات القراءة  (2
 الطالب قادرون على التبدث أمام الفصل (3
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 4,2الجدول
بيانات القدرة على التحدث للطالب 

التقدي
 ر

مجموع 
الدرجا
 ت

الرق أسماء الطالب النواحي القدرة
تكوين  م

الجمل
ة 

(30) 

الفهم 
(30

) 

الط
القة 

(
40
) 

أفيف إقبال  30 20 20 70 ناقص
 ألفيندي

1.  

أناندي أورل  30 30 20 80 مقبول
 األلف

2 .  

. 3 أفيت فراويتا .3 30 20 80 مقبول  
أروح ضبم  30 20 20 70 ناقص

 يدي
4.  

أمساليا يوري  20 30 30 80 مقبول
 النساء

5.  
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جيد 
 جدا

بصري أنوار  40 30 30 100
 األشهار

6.  

.7 دانانج راسدي 20 30 20 70 ناقص  
دييو فوتري  30 30 30 90 جيد

 ستييا
8.  

دينا  30 20 30 80 مقبول
 فوسفيتاساري

9.  

إيلوك نور  30 30 30 90 جيد
 فضيلة

١0.  

.11 إيلم كورنياوايت 30 30 20 80 مقبول  
.12 إيفا فربييانيت 40 30 20 90 جيد  

جيد 
 جدا

فبرز ينزرل  40 30 30 100
 نبيلة

13.  

.14 فبر الرزي 30 30 30 90 جيد  
جيد 
 جدا

.15 فطري لستاري 40 30 30 100  

.16 ىيدار باندونج 40 30 20 90 جيد  
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.17 حنيفة الصاحلة 40 20 30 90 جيد  
.18 إحللنا أريسكم 30 30 30 90 جيد  
.19 إمراءة ادلستفدة 40 20 30 90 جيد  
.20 عرفان متيياوان 20 20 30 70 ناقص  
يولييانا أروم  40 30 20 90 جيد

 فراتيوي
21.  

كارمسا خَت  40 20 30 90 جيد
 النساء

22.  

كارمسا فيكا  20 30 30 80 مقبول
 نور ليلم

23.  

لطفيا دوي  40 20 30 90 جيد
 سافطري

24.  

زللد سيف  30 20 20 70 ناقص
 الدين

25.  

ميتا فوتري  30 20 20 70 ناقص
 فرناندي

26.  

جيد  زللد فؤاد عُت  40 30 30 100 27.  
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 اليقُت جدا
نور الرمحن  30 20 30 70 ناقص

 الفريسقم
28.  

راين شهر  20 30 20 70 ناقص
 ادلسطفم

29.  

.30 سري ملياين 40 20 30 90 جيد  
.31 سري راىايو 30 30 10 70 ناقص  
طارق الوي  30 30 30 90 جيد

 ادلقصط
32.  

.33 يٍت أوكتافياين 40 30 20 90 جيد  
 

بناًء على متوسط قيم القدرة على التبدث 
إذل الطالب , ديكن أن يستنتجوا نتائج الطالب 

الذين يتبدثون عن القدرة الكاملة يف عللية التعلم 
 مع العرض ادلعروض على اجلدول أدناه

 

 
 
 

P (نسبة مئوية) = الكاملΣ الطالبالطالب
𝛴 أقصى  × 100% 
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النسبة مئوية التكرار التقدير الرقم 
% 12,1 4جيد جدا   .1
  %42,4 14جيد   .2
% 18,2 6مقبول   .3
% 27,3 9ناقص   .4
% 100 33عدد 

 
 الصورة ادلنعكسة (د

أظهرت النتائج اليت حصل عليها معظم الطالب قدرة 
أفضل على الكالم للطالب مقارنًة باإلجراءات يف 

وىذا يدل على حتسن قدرة الطالب على . الدور األول
بناًء على البيانات اليت مت احلصول عليها من  .التبدث

نتائج الدراسة باستخدام اسًتاتيجية تعبَت ادلصور , 
خلص الباحثة إذل أن أنشطة التعلم يف الدور الثاين 

ينتهم تنفيذ  .حققت نتائج جيدة وكانت مرضية للغاية
 .إجراءات تعلم اللغة العربية يف الدور الثاين
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﴾ تحليل البيانات لكل دورة ج﴿
لًتقية مهارة  عللية حتليل البيانات نتيجة الببح

 :قدمت يف دورتُت   يف تعليم اللغة العربية الكالم لطالب
 الدور األول .1

يف الدور األول , األنشطة ادلنفذة ىم 
بناًء  .الصورة ادلنعكسةالتخطيط والتنفيذ وادلالحضة و

على بيانات النشاط, نتائج قدرة التبدث جلليع 
 . الطالب الذين استخدموا كتقييلات يف الببح

 ديكن االطالع على نتائج التقييم يف اجلدول التارل
 4,3الجدول

 نتائج قدرة الطالب على التحدث الدور األول
        النسبة المئوية التكرار التقدير

 % 0 0 جيد جدا
 % 6,1 2جيد 
 % 9,1 3مقبول 
 % 84,8 28ناقص 
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 يف أنشطة التعلم يف ىذه الدور , ال : ترمجة
تزال البيانات اليت مت احلصول عليها من ادلالحظات 

أثناء عللية  .ادلتعلقة بالقدرة على الكالم منخفضة
التعلم , يف الدور األول تستخدم الباحثة فقط التعلم 

بشكل تقليدي , كان إىتلام كثَت من الطالب 
 يف .حىت أن بعضهم يشعر بالنعاس, للتعلم قليال
من البيانات , ىناك طالبان فقط  الدور األول

٪ , وىناك 6.1حيصالن على درجة جيد بنسبة 
٪ 9.1ثالثة طالب حصلوا علم درجة مقبولة بنسبة 

 طالبا على درجة ناقصة 28, بينلا حيصل اآلخرون 
حبيح تكون ىناك حاجة إرل أنشطة  .٪84.8بنسبة 

 .التعليم للدور الثاين
 

 الثانيالدور .2
, األنشطة ادلنفذة ىم التخطيط الثاينيف الدور

بناًء على .  الصورة ادلنعكسةوالتنفيذ وادلالحضة و
بيانات النشاط , نتائج قدرة التبدث جلليع الطالب 
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يف ىذا . الذين استخدموا كتقييلات يف الببح
 ديكن .تعبَت ادلصور الدور يتم تطبيق اسًتاتيجية

 .االطالع على نتائج التقييم يف اجلدول التارل
 4,4الجدول

 الثانينتائج قدرة الطالب على التحدث الدور
 النسبة المئوية التكرار التقدير

 % 12,1 4 جيد جدا
% 42,4 14جيد 
 % 18,2 6مقبول 
 % 27,3 9ناقص 

 
 يف أنشطة التعلم يف ىذا الدور, أثناء : ترمجة

عللية التعلم , ينتبو الطالب حبلاس إذل ادلعلم , 
على الرغم من أن بعض الطالب أيًضا يبدون نائلُت 

ىناك أربعة طالب حصلوا الثاين دور ال .وال ينتبهون
 14٪ , وىناك 12.1على درجات جيد جًدا بنسبة 
 6٪ , وىناك 42.4طالًبا على درجة جيد بنسبة 
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 9٪ , بينلا 18.2طالب علم درجة مقبولة بنسبة 
  %.27,3طالب على درجة ناقصة بنسبة 

لقد حتسنت قدرات التبدث لدى الطالب 
وصلبت يف حتقيق ىذه الدور, لذلك ليست ىناك 

وذلك ألن االسًتاتيجيات  .حاجة لعقد الدور التارل
ادلستخدمة جتعل من األسهل على الطالب حتسُت 

. مهاراهتم يف التبدث
 

﴾ مباحثة  د﴿
حبح إجرائم صفم الذي يعلل من خالل دورين 

يعلل دلعرفة ىل تطبيق إسًتاتيجية التعبَت ادلصّور ديكن 
الكالم لطالب الصّف احلادي عشر الديٍت يف  ترقية مهارة

ينظر من نتيجة  . فونوروجو1ادلدرسة العالية احلكومية 
 باستخدم اسًتاتيجية البالببح اّن نتيجة التعلم الط

مقارنة . إسًتاتيجية التعبَت ادلصّور مرئم نتيجة جيدة
البيانات على كفاءة من دور األول و دور الثاين ديكن ان 

: ينظر يف اجلدول التارل
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 4,5الجدول
ور الثاني الدور األول و نتائج قدرة الطالب الد

 

ور الدأسماء الطالب الرقم 
 األول

ور الد
 الثاني

1.  70 40 أفيف إقبال ألفيندي 

2 .  80 50 أناندي أورل األلف 

3 .  80 40 أفيت فراويتا 

4.  70 50 أروح ضبم يدي 

5.  80 60 أمساليا يوري النساء 

6.  100 90 بصري أنوار األشهار 

7.  70 30 دانانج راسدي 

8.  90 40 دييو فوتري ستييا 

9.  80 60 دينا فوسفيتاساري 

١0.  90 70 إيلوك نور فضيلة 

11.  80 40 إيلم كورنياوايت 

12.  90 80 إيفا فربييانيت 
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13.  100 60 فبرز ينزرل نبيلة 

14.  90 50 فبر الرزي 

15.  100 90 فطري لستاري 

16.  90 60 ىيدار باندونج 

17.  90 40 حنيفة الصاحلة 

18.  90 60 إحللنا أريسكم 

19.  90 60 إمراءة ادلستفدة 

20.  70 40 عرفان متيياوان 

21.  90 50 يولييانا أروم فراتيوي 

22.  90 80 كارمسا خَت النساء 

23. كارمسا فيكا نور  
 ليلم

60 80 

24.  90 60 لطفيا دوي سافطري 

25.  70 40 زللد سيف الدين 

26.  70 50 ميتا فوتري فرناندي 

27. زللد فؤاد عُت  
 اليقُت

80 100 
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28.  70 40 نور الرمحن الفريسقم 

29.  70 40 راين شهر ادلسطفم 

30.  90 60 سري ملياين 

31.  70 40 سري راىايو 

32.  90 40 طارق الوي ادلقصط 

33.  90 60 يٍت أوكتافياين 

 

 4,6الجدول
 الثانيدوروال دور األولال النسبة المئوية

 النسبة المئوية التقدير
 دور األولال

  النسبة المئوية
 الثانيدور ال

 % 12,1 % 0 جيد جدا
% 42,4 % 6,1جيد 
 % 18,2 % 9,1مقبول 
 % 27,3 % 84,8ناقص 

من البيانات أعاله يتضح أنو كانت ىناك زيادة 
يف القدرة على الكالم من الطالب يف الدور األول إذل 
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يف الدور األول تستخدم الباحح فقط التعلم  .الدور الثاين
بشكل تقليدي , كان إىتلا كثَت من الطالب للتعلم 

بينلا يف الدور الثاين بعد تنفيذ إسًتاتيجية التعبَت  .قليال
تزيد  (الدرس)ادلصور العديد من الطالب يهتلون بالتعليم 

. قيلة قدرات التبدث لدى الطالب

 
 4,1الصور 

 مخطط المقارنة
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الباب الخامس 
الخاتمة 
 

االقًتاحات تأيت الباحثة يف ىذا الباب بنتائج الببح و 
:  كلا يلى

 ﴿أ﴾  نتائج البحح 
. اخلادتة تًتكب من نتائج الببح واالقًتاحات

الصّف احلادي وإعتلادا على الببح الذى ينفذ يف 
 فونوروجو 1عشر الديٍت يف ادلدرسة العالية احلكومية 

بتطبيق إسًتاتيجية التعبَت ادلصّور يف تعليم اللغة العربية 
: فنتائج الببح كاالتارل

خطوات تطبيق إسًتاتيجية التعبَت ادلصّور يف تعليم اللغة  .1
 تفتح ادلدّرسة التعليم بالسالم والدعاء مث تقرأ ,العربية أوال

ثانيا, تشرح ادلدّرسة الغرض من ادلادة .كشف احلضور
 بإعداد الصور ادلناسبة لللوضوع الذي الىت ستدرسها
وثالثا, تعرض ادلدرسة الصورة على اللوح . سيتم تدريسو

العناصر األساسية يف الصورة وادلوضوعات مث تشرح 
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دة عاب إالطلن اموتطلب ادلدرسة , ورابعا. ادلببوثة فيها
وخامسا, أعطت ادلدرسة . التعبَت عن الصورة أو القصة, 

 . بالدعاء والسالمخالصة ادلادة للطالب وختتم التدريس
يرقم كفاءة تعلم اللغة   تطبيق إسًتاتيجية التعبَت ادلصّور .2

الصّف احلادي العربية باالرتفاع لنتائج تعلم الطالب 
يف .  فونوروجو1عشر الديٍت يف ادلدرسة العالية احلكومية 

من البيانات , ىناك طالبان فقط حيصالن  الدور األول
٪ , وىناك ثالثة طالب 6.1على درجة جيد بنسبة 

٪ , بينلا حيصل 9.1حصلوا علم درجة مقبولة بنسبة 
 .٪84.8 طالبا على درجة ناقصة بنسبة 28اآلخرون 

حبيح تكون ىناك حاجة إرل أنشطة التعليم للدورة 
ىناك أربعة طالب حصلوا على الثاين دور وال. الثاين

 طالًبا 14٪ , وىناك 12.1درجات جيد جًدا بنسبة 
 طالب علم 6٪ , وىناك 42.4على درجة جيد بنسبة 

 طالب على 9٪ , بينلا 18.2درجة مقبولة بنسبة 
 من البيانات أعاله يتضح  %.27,3درجة ناقصة بنسبة 

أنو كانت ىناك زيادة يف القدرة على الكالم من الطالب 



93 
 

 
 

يف الدور األول تستخدم  .يف الدور األول إذل الدور الثاين
الباحح فقط التعلم بشكل تقليدي , كان إىتلام كثَت 

بينلا يف الدور الثاين بعد تنفيذ  .من الطالب للتعلم قليال
إسًتاتيجية التعبَت ادلصور العديد من الطالب يهتلون 

يرقم قيلة قدرات التبدث لدى  (الدرس)بالتعليم 
 .الطالب

 
﴿ب﴾ االقتراحات 

اعتلادا قائلة على نتيجة الببح فالباحثة لديها 
:  من االقًتاحات كلا يلم

 لللعلم .1
ال تزال عللية التعلم بسيطة , جيب أن يكون ادلعلم 

قادرًا على تنفيذ اسًتاتيجيات التعلم أكثر إبداًعا لزيادة 
 احللاسة للتعلم ادلستلر

 للطالب .2
بعد ادلشاركة يف التعلم باسًتاتيجية التعبَت ادلصّور يف 
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من ادلتوقع أن يكون الطالب قادرين  تعليم اللغة العربية
 على تطبيقو بأنفسهم

للباحثُت  .3
باسًتاتيجية  توصم الباحثة بتطوير ىذا الببح للتطبيق

لًتقية مهارةالكالم  التعبَت ادلصّور يف تعليم اللغة العربية
توصى الباحثة ادلهتلُت يف نفس اجملال, ديكن  .لطالب

 .استخدام ىذا الببح كلرجع دلزيد من ادلراجع الببح
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