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 امللخص

لرتقية مهارة  الصورة الشمسية البصرية الوسائل إستخدام".٢٠٢٠. اسطامو، أريسيويدي

قسم " ب"الصف العاشر  طالباتيف تعليم اللغة العربية ل الكالم مبادة احلوار

فونوروغو السنة الدراسية "معارف"العالية املعلمات  درسةملعلوم اإلجتماعية �

العلوم قسم تعليم اللغة العربية كلية الرتبية و . البحث العلمي. "٢٠١٩/٢٠٢٠

املشرف الدكتور امحد جميب . التعليمية اجلامعة اإلسالمية احلكومية فونوروغو

  .املاجستري

  .الوسائل البصرية، احلوار، تعليم اللغة العربية: الكلمة األساسية

العالية  درسةامليفتدرس الطالبات التعليمية اليت كانت مادة احلوار هي إحدى املواد 

من إحدى املهارات  كانتهامب. ٢٠١٩/٢٠٢٠السنة الدراسية  فونوروغو"معارف"املعلمات 

 �نحتتو  لتانال كالمفردات والامل اومه نصران اللغتانعلى ع تفّوقاللغوية، فإّن هذه املادة حتتاج إىل 

فونوروغو "معارف"العالية املعلمات  اللغة العربية �ملدرسة سدرّ مإهتمّ . نطقوال الصوتمن 

ألن . كالمحنو ال لغويةتماما جّيدا لرتقية مهارة ال�ذه املادة إه ٢٠١٩/٢٠٢٠السنة الدراسية 

ءت األخطا، ارتكبت قسم علوم اإلجتماعية" ب"عاشر الصف ال يفخاّصة  الطالباتكثريا من 

   .نطقأو ال صوتمن �حية الالكثريات سواء 

البصرية الصورة إستخدام الوسائل عملية  عرفةمل )١:(البحث مهافاهلدفان هلذا 

العربية لطالبات الصف العاشر  يف تعليم اللغة لرتقية مهارة الكالم مبادة احلوار الشمسية

فونوروغو السنة الدراسية " معارف"العالية املعلمات  درسةملقسم علوم اإلجتماعية �" ب"

تستطيع أم ال  الصورة الشمسيةالبصرية  الوسائل إستخدامأملعرفة ) ۲( .٢٠١٩/٢٠٢٠

الصف العاشر  طالباتلتعليم اللغة العربية  تستطيع ان ترقي مهارة الكالم مبادة احلوار يف

فونوروغو السنة الدراسية  "معارف"العالية املعلمات درسةملقسم علوم اإلجتماعية �" ب"

٢٠١٩/٢٠٢٠.  

 Classroom Action Researchاإلجرائي أو  حبث ستخدم الباحث نوع البحثإ

(CAR) .التحليل من كميس و(Kemmis) و تغارت (Taggart)  ن كل الدور من تتكو و

و جلمع البيا�ت . اخلطة و التنفيذ و املالحظة و الصورة املنعكسة: أربعة عناصر، و هي

استخدم الباحث مجع البيا�ت كمية كاإلختبار و مجع البيا�ت نوعية كاملالحظة و 
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استخدم الباحث حتليل البيا�ت كمية �لصيغة  و لتحليل البيا�ت. املقابلة و التوثيق

  .(Huberman) و هوبريمان  (Miles)املعدلة و حتليل البيا�ت نوعية بطريقة ميلس

كانت عملية إستخدام الوسائل البصرية  )١: (كما يلي  البحث تان من هذانتيجو 

العربية أوال، يفتح املدرّس الصورة الشمسية لرتقية مهارة الكالم مبادة احلوار يف تعليم اللغة 

و �نيا، يشرح املدرس . اللغة العربية التعليم �لسالم و الدعاء مث يقرأ كشف احلضور

يبدأ و �لثا،. الغرض من املادة اليت ستدرسه �عداد الصورة الشمسية املناسب �ملوضوع

و . و معناها املدرس الدرس يف املفردات املتعلقة �لنص احلوار، مث يذكر بعض املفردات

رابعا، يقسم املدرس الطالبات إىل سبعة من ا�موعات و كل جمموعة تتكون من 

و خامسا، و ميثل املدرس احلوار �ستخدام الوسائل البصرية الصورة الشمسية . طالبتني

و سادسا، �مر املدرس احلوار على الطالبتني و أن يقّيم كل ا�موعة على . أمام الفصل

 )٢(.و سابعا، خيتم املدرس اخلالصة مث يقرأ الدعاء و يعطى السالم. خرىا�موعة األ

مهارة الكالم مبادة  ترقيتستطيع أن  البصرية الصورة الشمسية الوسائل إستخدامنعم، 

 :كمايلي  قدرة املعرفية و قدرة احلركيةنظرا بذالك األمر من . احلوار يف تعليم اللغة العربية

طالبات  ٣و  ٦،٦٩يف الدور األول  (cognitive)ملعرفية و نتيجة املعدلة بقدرة ا

و نتيجة املعدلة يف . مل تكن كاملة) ٥،٧٨(%طالبات  ١١تكون كاملة و ) ٤،٢١(%

مل ) ٧،٣٥(%طالبات  ٥تكون كاملة و ) ٢،٦٣(%طالبات  ٩و  ٣،٧٧الدور الثاين 

و أما ). ١٠٠%(و كلهن كاملة  ٧٥،٨٦و نتيجة املعدلة يف الدور الثالث . تكن كاملة

و طالبتان  ٥،٧١يف الدور األول  (psychomotor)نتيجة املعدلة بقدرة احلركية 

و نتيجة املعدلة يف . مل تكن كاملة) ۸۵،۷%(طالبات  ١٢تكون كاملة و ) ٢،١٤(%

) ٤،٢١(%طالبات  ٣تكون كاملة و ) ٥،٧٨(%طالبات  ١١و  ٧،٧٦الدور الثاين 

و ترقية ). ١٠٠(%و كلهن كاملة  ٨٤و نتيجة املعدلة يف الدور الثالث . مل تكن كاملة

ترقية و أما . ١٥،١٧من الدور األول إىل الدور الثالث هي  (cognitive)قدرة املعرفية 

  .٥،١٢من الدور األول إىل الدور الثالث هي  (psychomotor)قدرة احلركية 
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  األولالباب 

 املقدمة

 خلفية البحث  .أ 

اللغة يف احلقيقة نشاط يكتسبها اإلنسان، و بواسطتها يتم تبادل األفكار و 

العواطف بني شخصني أو بني أفراد مجاعة معينة، و هذا النشاط عبارة عن 

أصوات تستخدم و تستعمل وفق نظام معينة، وهي نعمة من أنعم هللا عز و جل 

كذالك للحيوا�ت اليت متتلك نظاما من الرموز و اليت و هبها لإلنسان و  

لغة ١.لغة احليوان، و لغة الطري، و لغة النبات: اإلشارات للتفاهم فيما بينها، فيقال

كالكالم .إحدى من أهداف تعليم اللغة تكونأجنبية هي املهارة األساسية اليت 

ن حياة ألن اللغة هي جزء ال يتجزأ م ٢.آلة اإلتصال مع الغري الذي تكون

اللغة هي آلة اإلتصاالت  .اللغة هي غرض فاتن حتدث بعامل لغوي ٣.اإلنسان

تستخدم لتفاعل أحد مع غريه و ال خراج األفكار اليت تعترب من الكالم أو 

واللغة كثرية و هي خمتلفة من .و ألفاظ يعرب �ا كل قوم عن مقاصدهم ٤.الكتابة

الواحد الذي خياجل ضمائر  حيث اللفظ متحدة من حيث معىن أى أن املعىن

  ٥.و لكن كل قوم يعربون عنه بلفظ غري لفظ األخرين .الناس و غريهم

                                                           
، جور�ل إزديهار، "قواعد النحو و أثرها يف تعليم اللغة العربية يف إندونيسيا"قريب هللا �بكر مصطفى، ١

  ٢، ٢٠١٨ أغوستوس ،١، ١

ترياس، : يوغياكر�(، Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab Teori dan Aplikasiو مو�، ٢

١١٩، )٢٠١١ 

، )٢٠٠٨، فونوروغواجلامعة اإلسالمية احلكومية (، Pengantar Linguistik Arabأغوس تري جاهيا، ٣

٤-٣ 

، Memahami Konsep Dasar Pembelajaran Bahasa Arabعبد الوهاب رشيدي و مملوعة النعمة، ٤

 ٤-٣، )٢٠١١اجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج، : ماالنج(

 ٧٠، )٢٠٠٧دار الفكر، : بريوت ليبنان(، جامع الدروس العربيةمصطفى الغاليني، ٥



٢ 

 

 
 

اللغة هنا يعين اللغة العربية، وهي إحدى من لغة العامل اليت تتقدم يف ا�تمع 

ة يظهر أن تدريس اللغة العربية صعبة، و أما لكل لغة صعوبة و سهولة متعدد

كانت اللغة العربية إحدى من اللغات يف ٦.لغةمطابقا خبصائص نظام تلك ال

ا لغة القرآن و الدين أل�.العامل، وهي تستخدم رمسية على عشرين بلدا تقريبا

و قد وصلت إلني .و هي الكلمات اليت يعرب �ا العربيني عن أغراضهم٧.اإلسالمي

 و حقيقتها من اللغات اليت هلا أكثرية التناسب ملائه ماليني٨.بطريقة النقل

  ٩.يف العامل عربية كانت أم أجنبيةاملسلمني 

علمه .تعليم لغة من علم، يعلم، تعليما، فهو معلم، و املفعول معلم

وهو .جعله يعرفها، فهمه إ�ها، و علمه الكتابة علمه الرماية درية عليها:القراءة

اصطالحا  صناعة �دف إىل إنتاج أعداد من القوي البشرية اليت تعمل يف 

لم اللغة عام شاق، يتع١٠.احلياة املختلفة، و جماالت اإلنتاج املتعددةقطاعات 

يكلف املرء جهدا يف الفهم و يف التدريب األويل املكشف للتمكن من استعمال 

و كان اللغة العربية مهارات ١١.ية املتواصلة ملهار�م املختلفةاللغة اجلديدة، و للتنم

 حياتنا، ألنه وسيلة فعالة لالتصال بني و الكالم أمهية كبرية يف.أربع، منها الكالم

و ز�دة عن ذالك، قد ظهرت أمهية تعليم الكالم يف .اإلنسان يف حيا�م اليومية

                                                           
اجلامعة اإلسالمية : ماالنج(، Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatifسيف املصطفى، ٦

 ١، )٢٠١١احلكومية ماالنج، 

، )٢٠٠٣فالجار، فوستاكا : يوغياكر�(، Bahasa Arab dan Metode Pengajarannyaر أرشد، هأز ٧

١ 

 ٧٥، جامع الدروس العربيةمصطفى الغاليني، ٨

 ١، Bahasa Arab dan Metode Pengajarannyaر أرشد، هأز ٩

الفصحى . "اإلعالم الصورة لتطوير مهارة الكالم الوسائلفعال "أمحد ميزن رشادي عبد اجلليل بن منان، ١٠

 ١٠١-١٠٠، ٢٠١٨، ديسامبري ١، ١، جورنال

املكتبة العربية : الر�ض(، األلعاب اللغوية يف تعليم اللغات األجنبية�صف مصطفى عبد العزيز، ١١

 ٩، )١٩٨١السعودية، 



٣ 

 

 
 

فالكالم يعترب جزءا إساسيا يف منهج تعليم .اللغة األجنبية من أمهية الكالم ذاته

و .ة أجنبيةاللغة األجنبية، و يعتربه القائمون على هذا امليدان منهم أهداف تعلم لغ

إىل جانب ذالك، كانت اللغة يف األصل كالما كما نبه له ابن جين منذ فجر 

أصوات يعرب �ا كل قوم عن :الدراسات اللغوية العربية حبيث عرف اللغة

الذين يتعلمون اللغة العربية ال يعرفون أمهية  الطالباتو لكن كثريا من .أغراضهم

  ١٢.ا يتكلمون �اروا �لصعوبة حينمهذه املهارة حىت يشع

يف أربعة مهارات و هي مهارة  طالباتاهلدف الرئيسى فيه تطوير كفائة ال

حث هذا فتحد البا.اإلستماع و مهارة الكالم و مهارة القراءة و مهارة الكتابة

معناه عند العرب  احلوار قد تكون .يف طريقة احلوار البحث مبهارة الكالم، خصص

دثة، و األخر أكثرما يستخدمه الناس يف تسمية طريقة ا�اوبة أو املخاطبة أو احملا

  ١٣.يف اللغة اإلجنليزية ”Dialog“تكون معناها تعليم احلوار، فا�ادثة قد 

و يسر التعليم اللغة العربية على طريقة احلوار يف املدرسة 

خاصة يف الصف العاشر  ٢٠١٩/٢٠٢٠فونوروغو السنة الدراسية اتاملعلميةلاعال

ب قسم علوم اإلجتماعية مبرافق تعليم اللغة العربية كمعمل اللغة و الشبكة الدولية 

و لكنه جيدون بعض .و قاموس الرقمي اليت تدعم جناح تعليم اللغة طالباتلكل ال

وهو .الصعوبة يف فهم الدروس اللغة العربية خاصة مبهارة الكالم بطريقة احلوار

كثري املدات :و يسبب هذه احلالة ألسباب متنوعة وهي.عندهمأصعب الدروس 

اليت تغرضهم، و يشارك املسابقات و دراسات املقارنة اليت تصادر وقت تعليمهم، 

يف كثري من األنشطة او  تتكونيشار ن تعليم اللغة العربية أمرا صعب،و يف رأيهم أ

                                                           
قسم التعليم اللغة  الطالباتمشكالت التعليم مهارة الكالم ملرحلة اجلامعة لدى "دمحم عريف مصطفى، ١٢

 ٩-٨، ٢٠١٧، ١، ١، عربییاتونا". العربية و حلها

غراميد� فوستاكا او�ما، : جاكر�(، Kamus Inggris Indonesiaأجيول و حسن شاذيلي، . وهن مج١٣

١٨٠، )٢٠١٠ 



٤ 

 

 
 

ية على واجب أثناء التعليم و عدم مسؤل طالباتعدم اهتمام ال .املنظمات

  ١٤.هم يشعرون �لصعوبة عن طريقة احلوار.املنزل

ستخدم ىف الرتبية والتعليم أدوات يوقيعيا يحصيل أهداف الرتبية فعاليا و يول

من كلمة وسيلة معناها   الوسائلوىف اللغة كانت ". التعليمية الوسائل"تسمى 

 ١٥.والوسيلة هي أدوات ىف إرسال الوصا� من الراسل إىل املرسل". رسالة ووسيلة

التقصر . التعليمية متلك الدور املهم ىف تعليم اللغة األجنبية واللغة العربية الوسائل

كثري من الباحثني الذين جيدون أمهية . التعلمية للمبتدئني بل للمتقدمني الوسائل

، ومن )خاصة اللغة العربية(التعليمية ىف تعلم اللغة األجنبية  الوسائلتخدام اس

األسف أنه كثري من املعلمني الذين مل يستخدمواها ىف تعليمهم، كما قال سو�نطا 

 الوسائلالذي نقله عبد الوهاب راشدى، أنه كثري من التعذرات ىف غري عملية 

حيتاج إىل مؤنه   الوسائلعلمني أن استعداد عملية تعليم اللغة العربية، منها عند امل

وال يريد املعلمون ىف أخد هذه العاقبات حىت تكون تعليم . كثرية ووقت كفاءة

اللغة يورث امللل عند التالميذ بل إذا كان للمعلمني ابتكار ميكن هلم أن ينتفعوا 

  ١٦.التعليمية اللغوية بالمؤنه ومضيع األوقات الوسائل

مسألة التعليم اليت واجه املدرس أو ساتذات،األحدى من إا قالت كم

قسم علوم  "ب"ة و الدافعية الطالبات الصف العاشر فعرف أن الرغب طالباتال

فونوروغو السنة الدراسية "معارف"العالية املعلمات درسةملاإلجتماعية �

 الوسائلا و أن فيلعربية خاصة يف طريقة احلوار ضعيف تعليم اللغة ا ٢٠١٩/٢٠٢٠

أن يبحث  الباحث أراد لذالك١٧.ةاملدرس غري متنوع هااليت استخدم عليمالت

                                                           
  يف ملحق هذا البحث W/IAZ/7-I/2020/02قابلة أنظر إىل نسخة امل١٤

 ١٢، )٢٠٠٩ترياس، : يوغياكر�(، Strategi Belajar Mengajarة، حيأالنساة املوفر ١٥

، Active Learning dalam Pembelajaran Bahasa Arabأم حممودة و عبد الوهاب راشيدي، ١٦

 ٩٨، )٢٠٠٨اجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج، : ماالنج(

  يف ملحق هذا البحث W/NA/21-XII/2019/01ة قابلأنظر إىل نسخة امل١٧
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لرتقية  الصورة الشمسية البصرية الوسائل إستخدام"موضوع البحث العلميّ 

 "ب"الصف العاشر  طالباتتعليم اللغة العربيةليف  مهارة الكالم مبادة احلوار

فونوروغو السنة  "معارف"العالية املعلمات درسةملقسم علوم اإلجتماعية �

  ."٢٠١٩/٢٠٢٠الدراسية 

 حتديد البحث  .ب 

البصرية  الوسائلاملوضوع يف  الباحث حددف ،ناسب خبلفية البحث السابقةي

و حدد مكان البحث �ملدرسة . إال يف الصورة الشمسية وال يف السبورة أو األخرى

يف الصف  ٢٠١٩/٢٠٢٠فونوروغو السنة الدراسية " معارف"العالية املعلمات 

مث حدد تقييم الطالبات يف قدرة املعرفية و  .قسم علوم اإلجتماعية" ب"العاشر 

 قدرة احلركية

 البحث سؤاال  .ج 

لرتقية مهارة الكالم  البصرية الصورة الشمسية الوسائل إستخدام ةعمليكيف  .١

قسم علوم " ب"الصف العاشر  طالباتلالعربية  يف تعليم اللغة مبادة احلوار

فونوروغو السنة الدراسية " معارف"العالية املعلمات درسةملاإلجتماعية �

 ؟٢٠١٩/٢٠٢٠

ان  أم ال تستطيع تستطيع الصورة الشمسيةالبصرية  الوسائل إستخدام هل .٢

الصف العاشر  طالباتلتعليم اللغة العربية  يف مهارة الكالم مبادة احلوار ترقي

فونوروغو  "معارف"العالية املعلمات درسةملقسم علوم اإلجتماعية �" ب"

 ؟٢٠١٩/٢٠٢٠السنة الدراسية 

 البحث فاهد  .د 

لرتقية مهارة الكالم  البصرية الصورة الشمسية الوسائل إستخدام عملية عرفةمل .١

قسم علوم " ب"العربية لطالبات الصف العاشر  يف تعليم اللغة مبادة احلوار
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فونوروغو السنة الدراسية " معارف" العالية املعلمات درسةملاإلجتماعية �

٢٠١٩/٢٠٢٠. 

ان  أم ال تستطيع تستطيع الصورة الشمسيةالبصرية  الوسائل إستخدامأملعرفة  .٢

الصف العاشر  طالباتلتعليم اللغة العربية  يف مهارة الكالم مبادة احلوار ترقي

فونوروغو  "معارف"العالية املعلمات درسةملقسم علوم اإلجتماعية �" ب"

 .٢٠١٩/٢٠٢٠السنة الدراسية 

 فوائد البحث  .ه 

  :أما الفوائد هلذا البحث فهي

 الفوئد النظرية .١

هذا البحث لضربية احلزنة العلمية يف الرتبية و لتوسعة الثاقفة العلمية  كونأن ي

  .فونوروغو"معارف"العالية املعلمات درسة مل�يف تعليم اللغة العربية 

  الفوائد العملية .٢

 للمدرسة  ).أ 

يرجى أن ينفع فيها الرتفاع جودة تعليم اللغة العربية ألنه يصور ذات تعليم 

 .فيها

 للباحث  ).ب 

 ا�لباحثع معلوميلتوسيرجى أن ينفع 

 للمدّرس  ).ج 

تعليم ال الوسائلهذا البحث مساهم التفكري للمدّرس لتحسني  يكونأن 

  .اللغة العربية
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 كتابة تقرير اليحثتنظيم    .و 

و  ،قرير البحث اىل مخسة أبوابي الباحث قسمركيب البحث العلمي، فيسهيل يل

  :هي

و  حتديد البحثو  خلفية البحث: لىاملقدمة وهى حتتوى ع : الباب األول

تنظيم كتابة و فوائد البحثو البحث  انهدفو  البحثسؤالن 

 .تقرير البحث

تتكون من حبوث السابقة و اإلطار النظري و هيكل التفكري  : ينالباب الثا

  .و فروض البحث

موضوع البحث و نوع البحثو  :توي علىوحيمنهج البحث ه : الباب الثالث

البحث و أساليب مجع البيا�ت متغري امللحوظ و إجراءت 

 و أساليب حتليل البيا�ت و جدول البحث

عرض البيا�ت :على �نحيتو  امهو حتليلها  عرض البيا�ت  :  الباب الرابع

  العامة و البيا�ت كل الدور و تفسري البيا�ت

  اخلالصة و اإلقرتاحات: اخلامتة هي حتتوي على  :  الباب اخلامس 
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  الباب الثاين

 و هيكل التفكري و فروض البحث طار النظرياإلبحوث السابقة و ال

 حبوث السابقة  .أ 

نفيذ هذا البحث حيتاج الباحث إىل البحوث العلمية السابقة املتعلقة لي

  :حبثه، منهامبوضوع 

كلية علوم ) ٢٠١٩(البحث العلمى الذي حبثته أوليا نور ألفي ند� فوتري  .١

حتت فونوروغو الرتبية و التعليم قسم اللغة العربية �جلامعة اإلسالمية احلكومية 

إستخدام وسيلة األلعاب اللغوية يف التعليم اللغة العربية يف الفصل "املوضوع 

يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية بوجونيجورو الثامن لرتقية مهارة الكالم 

و كان يف املدرسة الثانوية . "٢٠١٨/٢٠١٩الثاين فاداجنان السنة الدراسية 

اإلسالمية احلكومية بوجونيجورو الثاين فاداجنان مهارة الكالم بوسيلة األلعاب 

لن يقدروا على  طالباتو بعض ال.اللغوية و خصوصا يف الفصل الثامن

هذا .كالم ألن ال يستوعد املفردات و هم خيافون أن يعريون �للغة العربيةال

الطريقة العملية و هي  الباحثالبحث نوع من البحث الكيفي، أخذت 

 .املقابلة و املالحظة و الثيقة املكتوبة جلميع البيا�ت

إن اخلطوات األلعاب اللغوية يف تعليم مهارة الكالم هو،  و من نتائج البحث

الصف الثامن �ملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية بوجونيجورو  لباتطال

أما اخلطوات اللعبة تعبري صور  .٢٠١٨/٢٠١٩الثاين فاداجنان السنة الدراسية 

األلعاب اللغوية يف تعليم املهارة  ستخدامبني املدرس عن كيفية اإل:كما يلى

الكالم، يقوم املدرس �عداد بعض الصور �ملوضوع الذي تتم دراسته، يلصق 

املدرس الصور على السبورة �لرتتيب، يشرح املدرس القصة الصورة و طلب 

إعادة شرح  من إحدى الطالباتاستماع القصة، يطلب املدرس  طالبات

ها يف تعليم املهارة الكالم �ستخدام إن املشكالت و طريقة حل.القصة
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الصف الثامن �ملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  طالباتاأللعاب اللغوية ل

أن املشكالت يف تعليم :كما يلى  طالباتبوجونيجورو الثاين فاداجنان عند ال

يشعر �لصعوبة أن يتكلموا �للغة  طالباتمهارة الكالم يعين من بعض ال

مشكالت .اف اخلطاء �ستعمال املفردات يف املباحة عند التكلمالعربية و خي

األلعاب اللغوية  ستخداماأللعاب اللغوية يعين حيتاج وقت طويال إل إستخدام

حصلت ملشاركة يف اللعب و ليس مادة واجب  طالباتو ليس كل ال

 .استخدام األلعاب اللغوية

الرتبية و العلوم  الكلية) ٢٠١٣(لصورة نشرة الذي حبثتها فطري سالمة ا .٢

إسرتاتيجية التعليم  إستخدام"اجلامعة دمحمية سوراكر�، حتت املوضوع 

اإلستفساري لرتقية الفهم شكل الر�ضيات يف املوضوع لوغاريتم الصف 

و من خلفية هذا البحث هو .العشرة اك املدرسة العالية املنهنية فراويرا كر�سورا

يستمعون فقط اىل شرح  طالباتليم و الال يزال املعلم يهمن على عملية التع

و أسئلة هذا .من املعلم مما تسبب يف أخنفاض الفهم يف املوضوع لوغاريتم

إسرتاتيجية التعليم اإلستفساري ترقية الفهم  إستخدامهل بعد "البحث هو 

شكل الر�ضيات يف املوضوع لوغاريتم الصف العشرة اك املدرسة العالية 

 .ورااملنهنية فراويرا كر�س

و من نتائج التعليم .هذا البحث العلمى تستخدم اإلجراءت البحث اإلجراء

دور األول ترقية نتيجة .، ميرس اإلرتقاء التعليم الر�ضيات، يف دورينطالباتال

 .٪٨٨٪و يف دور الثاين ٦٠التعليم 

ه ماسفوفة الرمحة هللا أوىل فقيه الدين كلية العلوم تالبحث العلمي الذي حبث .٣

 إستخدام"، حتت املوضوع فونوروغوالرتبية قسم اللغة العربية اجلامعة اإلسالمية 

لتطوير مهارة الكتابة يف تدريس اللغة العربية مبدرسة  ةالصور  لوسائلتعليم �
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ة الدراسية السنفونوروغو سيعكاهان فولوع " طريق اهلدى"الدينية األوالية 

أما خلفية البحث هلذا البحث هي نتيجة املالحظة اليت . ٢٠١٧/٢٠١٨

التعليم اللغة العربية يف مدرسة  إستخدامتدل على قلة مهارة الكتابة لسبب 

يشعرون بصعوبة كتب  طالباتكان ال. رتيب" طريق اهلدى"الدنية األوالية 

التعليم لتسهيل  الوسائلو عدم استخدام املدرس على . الرسالة �للغة العربية

. و نتائج تعليم طالباتالصورة ان تزيد نشاط ال لوسائليتمين �. فهمهم

و هذا .الصورة لوسائلتغرض البحث ملعرفة نتيجة تعليم مهارة الكتابة �

ث الطريقة العملية و هي املقابلة و البحث هي البحث الكيفى، أخدت الباح

 .املالحظة و الثيقة املكتوبة جلميع البيا�ت

الصورة تقدر على ارتفاع تعليم  الوسائل إستخدامان :من نتائج البحث هي

و تلك .اللغة العربية يف مهارة الكتابة للمدرسة الدينية األوالية طريق اهلدى

م مهارة الكتابة من اللقاء األول حىت النتائج هي ارتفاع نتائج اإلختبار يف تعلي

  .اللقاء الرابعة

لرتقية مهارة الكالم البصرية الصورة الشمسية  الوسائل إستخدام بحثي عنو في

قسم علوم  "ب"الصف العاشر  طالباتيف تعليم اللغة العربية ل مبادة احلوار

الدراسية فونوروغو السنة "معارف"اإلجتماعية �ملدرسة العالية املعلمات 

٢٠١٩/٢٠٢٠.  

 طار النظرياإل  .ب 

 و الرتبية تعليم اللغة العربية .١

 تعريف تعليم اللغة العربية  ).أ 

تعليم هي األنشطة والعمليات العناصر اليت تعتبري أساسية لتنفيذ  

هذا احلال أن جناح أو فشل حتقيق األهداف . كل نوع ومستوى التعليم

التعليمية تعتمد اعتمادا كبريا على عملية التعلم للطالبات سواء يف 
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و قال اخلوىل التعلم هو اكتساب سلوك جديد أو  ١٨.املدرسة أو البيئة

و أما دمحم سكينار . سلوك سابق نتيجة حلربة ما ظاهرا كان أو كائناتقوية 

، التعليم هو عملية التكيف التدر حبي (Skinner dan Barlow)و �رلو 

  ١٩.السلوك

التعليم هو مساعدة التالميذ إلمناء قواهم العقلية و اخللفية و 

ليس  تنظيمها حىت يتحلوا �ألخالق الكرمية و يستعدوا ملستقبلهم، فهو

جمرد إيصال املعلومات إىل أذهان التالميذ وصب حوافظ النشئ مبسائل 

يتحل التعليم أعلى مراتب عملية الرتبية، فالغرض منه  .الفنون و العلوم

يف تربية اإلسالمية �ذيب أخالق التالميذ و تربية أرواحهم و بث 

اهرة  الفضيلة يف نفوسهم و تعويدهم اآلداب السامية و إعدادية حلياة ط

  ٢٠.كلها إخالص و طهارة

و بعد تعليم املتواقع التغيري يف سلوك الطالب أو طالبة كهدف من 

لذا اإلجراءات اليت ال حتمل إحداث تغيريات يف السلوك ال  .التدريس

 .طالباتميكن اعتبار األفعال القائمة على فكرة األمر الذي يئدي إىل ال

القيام �نشطة على أمل  عندما يدخل املدرس فكرة أو مفهوم معني أو

فهم وما هو متوقع من املعلمني،  طالباتأو املواد ميكن لل طالباتلل

و تظهر نتائج دراستهم، عندما  طالباتوذالك عندما التعليم، وإذا كان ال

 ٢١.يتم استدعاؤه مع نتائج التعليم

  

                                                           
 ١٥، Media Pembelajaran Bahasa Arabعبد الوهاب راشيدي، ١٨

فييت رمياجا روسدا كر� : �ندونج( ،Metodologi Pembelajaran Bahasa Arabأجيف هريماوان، ١٩

 ٢٩ ،)٢٠١١أوفسيت، 

 ١، )٢٠١٠دار السالم، : غونتور(، أصول الرتبية و التعليمسوتريسنو أمحد، ٢٠

 ٦-٥، Pengajaran Bahasa Arab Media dan Metode-metodenyaأمحد موحتدي أنصار، ٢١
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 أساسية تعليم اللغة العربية  ).ب 

الفعالية اليت تقام التعليم يف جمال عامة و خاصة، يعتقد أن مجيع 

شيئا جيدا، الدين و فلسفة احلياة، و  كونعلى حجم قواعد أو قيم أن ي

جهات النظر واحدة على األخالق و ا�تمع، و اليت هي القانون 

  ٢٢.األساسي، تقييم و اعتقد لكل فرد املشاركة يف عملية التعليم

ملقدس تعليم اللغة العربية األساسية الدين اليت حتيد عن الكتاب ا

لإلسالم هو القرأن الكرمي كمصدر للتعليم اإلسالمية و كدليل على األمة 

 .اإلسالمية، و لغة القرآن ليست سوى اللغة العربية

 أهداف تعليم اللغة العربية  ).ج 

  :إن تعليم اللغة العربية لتحقيق األهداف اآلتية

 أن يكتسب الطالب القدرة على استعمال اللغة العربية الفصحى ).١

يكتسب الطالب القدرة على القراءة االستيعابية الصامتة، و أن  ).٢

 ذلك يف حدود منوه الفكرى و اللغوى

 أن يكتسب الطالب القدرة على الكتابة السليمة خبط واضح مقروء ).٣

أن يرتب على تدوق النصوص األدبية و حماولة إدراك ما فيها من  ).٤

 مواطن اجلمال و القيم اإلنسانية

 عة و يف جمالسة الكتب العربيةأينمو ميله إىل املطال ).٥

لديه الدافع للبحث، و أن يتدبر على استخدام املعاجم و  أن يكون

  ٢٣.الفهارس املبسطة، ليعود إليها حينما تدعو احلاجة إىل ذلك

  

 
                                                           

اوساها : سورا��(،Diktakdik Metodik Pendidikan Bahasa Arab، علي فانديإمانشة ٢٢

  25، )2000يو�ل،�س
  ٠٨،)١٩٩٨مطبعة األمحكام، : أوجوع فانداع(أزهر أرشد، مدخل إىل طرق تعليم اللغة األجنبية، ٢٣
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 تعريف الرتبية  ).د 

ولكن الكلمة الرتبية معروفة ". الرتبية"الرتبية �يت من اللغة العربية 

دالالت لغوية متعددة يتضمن مصطلح الرتبية . بكلمة التعليم و التأذيب

تشري مجيعها اىل ما ينبغي أن تضمنه العملية الرتبوية من أنشطة و 

  ٢٤:عملية، كما يضيح فيما يلي

 اإلصالح )١

اإلصالح قد ال يقتضي الز�دة، و إمنا رب الشيئ إذا أصلحه، و 

 .التعديل و التصحيح

 النماء و الز�دة )٢

، مبعين زاد و منا و أما رب املعروف و الصنيعة و النعمة "يربو-ر�"

 .مبعىن مناها و أمتها و أصلحها

 نشأ و ترعرع )٣

خيفى أي مبعىن نشأ و ترعرع و عليه -، على وزن خفي"يربيب- ريب"

يكن سائال عين فإين، مبكة منزيل و �ا  فمن"": قول إبن عرايب

 ".ربيت

 الفرق بني التعليم و الرتبية   ).ه 

سياق التعليم يف إندونيسيا، قال أن معىن التعليم معروفة �ألنشطة 

قدمي و مستخدم كلمة يف التعليم جيري يف قول . التعليمية غري الرمسية

هو إعطاء على نطاق واسع يف أنشطة غري رمسية حيث أن تركزه الرئيسي 

مبعىن على " التعليم"ولذالك تفسري كلمة . البصرية و املعلومة و املعرفة

و اما الرتبية . التدريس نظرا ألن التدريس أيضا جزء من العملية التعليمية

سواء املادية و نفسية و اإلجتماعية و (هي تنشأ إمكا�ت املتعلمني 

                                                           
٢٤

  ١٨-١٧، )٢٠٠٥دار الزمان، : املدينة املنورة(، "أصول الرتبية اإلسالمية"خالد حامد احلازمي،  
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التحسني و التنظيم حيث أ�ا ميكن أن تنمو طريق الرعاية و ) الروحية

 .برجميا منهجيا و مستدامة

 تعليميةال الوسائل .٢

 التعليمية الوسائلتعريف   ).أ 

 (latin)اصله من اللغة الالتينية  ”media“كلمة  كانت

يف اللغة  ”media“اما الكلمة ". الوسط"هي  ”Medius“mediusهي

و الوسيلة هي موصل او مرسل ". وسيلة"العربية يصدر من الكلمة 

  ٢٥.املعلومات من املراسل اىل املرسل اليه

فهم عموما هو أي شيئ ميكن أن توزيع املعلومات من مصدره إىل 

  :هي الوسائلالتعارف ىف  ومن. معلومات املتلقى

١.( National Education Association (NEA):  كشكل   الوسائلأن

 .االتصاالت طباعة جيدا، السمعية و البصرية مع أدوات

٢.( :Association for Education and Communication Technolog 

(AECT)  هي كل شيئ مستخدمة لنقل رسالة أو  الوسائلرأى أن

 ٢٦.معلومات

٣.( :Gagne & Briggss  ت و مجعية األدوات تكو�كاألنواع امل  الوسائل

 .على التعلم طالباتميكن أن ختفر ال طالباتىف البيئة ال

٤.( :Hamalik  التعليمية هي كل شيئ ميكن إستخدامه لتسليم  الوسائل

 طالباتوالرغبة، واألفكار، ومشاعر ال, الرسالة حىت يهيج اإلهتمام

 ٢٧.ىف أنشطة التعليم للحصول على األهداف التعليمية املعني

                                                           
 ٧٤ ،Bahasa dan Metode Pengajarannya، ر أرشادهأ ز ٢٥

، أسواجا فريسيندو :يوغياكر�( ،Media Pembelajaran Bahasa Arab، دمحم خليل هللا٢٦

 ٢٤-ـ٢٣،)٢٠١٣

 ٤ ،)٢٠١٤، فييت راجا غريافيندو فريسادا :جاكر�( ،Media Pembelajaran، ر أرشادهأز ٢٧



١٥ 

 

 
 

التعليمية هي أداة أو  الوسائلومن التعريفات ميكن اإلستنباط أن 

تعمل على  الوسائلهذه . التعلمالتعليم لتساعد و تسهل عملية  الوسائل

ليهتم �ملواد اليت قد أعطاه  طالباتالصور و تسهيل فهم ال الوسائل

  .املعلم

 التعليمية الوسائلأمهية   ).ب 

التعليمية يف التعليم يشكل عام ��ا تساعد  الوسائلتتمثل أمهية 

  .على حتقيق األهداف التعليمية �يسر و أجنع الطرق

  :التعليمية و أمهيتها األيت الوسائلوميكن حصر دور 

 تسليم املوحد للمواد ).١

 التعليم أكثر وضوحا مشرية لإلهتمام ).٢

 عملية التعليم أكثر التفاعيل ).٣

 كفاءة الطاقة و الوقت ).٤

 تعزيز موقف إجيايب التعلم على عملية ومواد الدراسية ).٥

 ٢٨.ترقية دور املعلم اجتاه أكثر إجيابية ومثمرة ).٦

  :ما يلي طالباتالتعليمية يف عملية تعليم ال الوسائلومنافع 

 حىت تنمو دافع التعلم طالباتالتدريس أكثر جذ� الهتمام ال ).١

 فهما جيدا طالباتواضحة املعىن حىت يفهم ال يكونمواد التدريس س ).٢

طرق التدريس متنوعة، وليس جمرد اإلتصال سريعا، واملعلم ال يبذل  ).٣

 أكثر قوته إذاكان املعلم يعلم لكل درس

كثريا ىف التعلم، أل�م ال يسمعون حديث املعلم   طالباتو يعلم ال ).٤

فقط ولكن يعمل األنشطاة األخرى أيضا، مثل املراقبة، وأجاء، 

  ٢٩.َومظاهرة وغريها

                                                           
 ٢٤ ،)٢٠١٧ ،كنجا�  :جاكر�(،Media & Teknologi dalam Pembelajaran، فريبادي. بيين أ٢٨
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 التعليمية الوسائلأنواع   ).ج 

من جممومة واسعة و الشكل  كونتالتعليمية س الوسائلأساسا، 

ينظر إىل هذه الوسيلة من نوعه، سلطة الشمل ومواد اخللق قي عامل 

ومن هنا �يت . التعليمية قسم الكلي من العملية التعليمية الوسائلالرتبية، 

  :التعليمية و يتميز و سائل التعليمية اىل قسمني، مها الوسائل

، و إنشاء الوسائلحيب إعداد هذه . التعليمية الوسائلتصميم  ).١

 .املثال، الرسوم البيانية، والصور واملغططات وأكثر. وتطوير بنفسه

التعليمية عاد مصنوعة جتار�  الوسائلف. التعليمية الوسائلتستخدم  ).٢

املثال، راديو و . حنن نستعمل وننفع ذالك فقط. ويوجد يف السوق

 ٣٠.مسجل الشريط و التلفزيون وغريها

املستعملة ىف تعلم اللغة العربية، فهي تصنيف  الوسائلوأما تصنيف 

  :ىف ا�االت التالية

 السمعية الوسائل ).١

الىت تعتمد على القدرة الصوتية  الوسائلالسمعية هي  الوسائل

ليست مناسبة ألصم  الوسائلفقط، مثل الراديو، واملسجلة، هذه 

  .ومن له عاهة ىف السمع

  

  

 البصرية الوسائل ).٢

الىت تعتمد على البصر، مثل  الوسائلالبصرية هي  الوسائل

  .صورة شسية، ورسم، ولوحة
                                                                                                                                                               

 ٢ ،)٢٠١٥سينار �رو ألغيسيند،  :�ندنج(Media Pengajaran، امحد ريفاغي �� سودجا�و٢٩

ديفا فريس، : يوغيا كر�( ،Metodologi Super Efektif Pembelajaran Bahasa Arab، أويل النهى٣٠

٢٨٠ ،)٢٠١٠  
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 السمعية البصرية الوسائل ).٣

هلا عناصر من عناصر  الوسائلالسمعية البصرية هي  الوسائل

  ٣١.هلا أفضل القدرة الوسائلالصوت والصورة  أنواع هذه 

 البصرية الوسائلتعريف   ).د 

من الصورة والتصوير  تتكوناليت  الوسائلالصوتية هي  الوسائل

 الوسائلهذه  كونوميكن أن ي. فيد ىف اعانة التعليم البصرىنوغريها اليت ت

مثل الصورة والتصوير وغريها املستخدمة التبصري  ،اوال البصرية:من تتكون

 الوسائلاملعينة إليضاح املعلم و  الوسائلاملوضوعات واألفكار املتعلمة و 

�نيا اإليضاح معناه أن الصورة . والتفهم املستخدمة ىف املناقشة واملشاهدة

كانت الصورة املقدمة تعني احوال . للقصة الوسائلوالتصوير وغريها 

�لثا استخدام اللغة الصورتية بوسيلة . وتركيز اإلهتمام لدى املعلمني

اللغة الصورتية حتتاج إىل مهارة منفردة ولذلك كانت اللغة الصوتية . سبورة

  ٣٢.سريعا وجذاب مقدمة إىل التالميذ

أسهل ىف إجيادها واختيارها من املواد السهلة  الوسائلوهذه 

مثل سبورة واألدوات . إجيادها يوميا ومثنها غري غاىل بل بدون املؤنة

  ٣٣.العملية والصورة والتصوير والبطاقة وغريها

 الوسائلتيسر هذه . ة هلا دورمهم ىف التعليمير صالب الوسائلكانت 

تنشئ مهة التالميذ  الوسائلومن املمكن أن هذه . كرالفهم وتقوية الذ 

                                                           
 ،)٢٠١٠رينيكا جيفتا، : اكر�ج( ،Strategi Belajar Mengajar، و أسوان زين البحري زمارةسيف ٣١

١٢٤ 

: يوغياكر�( ،Guru Inspiratif Memberdayakan dan Mengubah Jalan Hidup Siswa، عني النائم٣٢

 ٢٣٣، )٢٠٠٩فوستاكا فالجار، 

اجلامعة اإلسالمسة : ماالنج(، Media Pembelajaran Bahasa Arab ، عبد الوهاب راشيدي٣٣

 ٤٣، )ماالنج
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فعاليا  الوسائلهذه  كوني و, بني املادة الدراسة والواقعيةواعطاء التعلق 

ىف سياق معانية والبد للمتعلمني أن يواصلوا �لبصرية التيقن 

  ٣٤.املعلومات

 البصرية الوسائلأنواع   ).ه 

  :البصرية متنوعة، وهي الوسائل

 سبورة ).١

سوى للكتابة ميكن . القدمية األرخص الوسائلالسبورة هي 

وصورة بيانية  )skema(للسبورة أن تستخدم للصورة وخطة 

)diagram( وميكن للسبورة أن تفيد لتعلق اخلريطة احملتاجة. وغريها .

 .انتفاع السبورة تتعلق بقدرة ومهارة املعلمني

  (Kartu Gambar)بطاقة الصورة ).٢

 ٩ x ٦صغرية عرضها حواىل من بطاقات  تتكون الوسائلهذه 

وليست . لكل بطاقة صورة معلقة من ا�الت وغريها. سنىت مرت

  .مستخدمة ىف تج ب مهارة الكالم الوسائلالكتابة ىف هذه 

  

 

 (OHP)املشروعة  ).٣

مستخدمة ىف تشريع املوضوعات بطريق  الوسائلهذه 

وكانت املشروعة . الشروعات على اللوح احلاصلة منها صورة كبيوة

 الوسائلهذه  يكونوميكن أن  )ware had(من طاقم قامسى 

املنظورة هي مواد . مستخدمة للطاق الليىن مثل الربامج املنظورة

                                                           
 ٩١، Media Pembelajaranر أرشاد،هأز ٣٤
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وميكن . cellofilmأو polivinyl acetateمن  تتكونصافية متر�ا أنوار 

 .املنظورة من ميكا كونتأن 

 الصورة املشروعة ).٤

 ٢هي صورة مشروعة بوسيلة األنوار املشروعة وعرضها حواىل 

x ٢او  ٢ x واملراد �لصورة املشروعة هي صورة ليس هلا . سنىت مرت ٣

جامدها  الوسائلو ". �لصورة املشروعة الصوتية"صوت املسمى 

وكانت . لينها أفالم الصورة املشروعة الوسائلاملشروعة الصوتية، و 

الصورة املشروعة تستخدم ضياء املصباح املخصوصة املشروعة 

 .بوسيلة املرأة

 (Flash Card)اللوح البطاقي  ).٥

مرت  ٢٠ x ١٠من البطاقات عرضها  تتكون الوسائلهذه 

ولكل بطاقة صورة . وكانت وادها من كرتون. بطاقة ٤٠ x ٣٠حواىل 

وهي صورة من خط قدمية، وهلا وصية  )stick figure(خطية 

موافقة  الوسائلوكانت هذه . وليست ىف هذه الصورة كتابة. واضحة

  ٣٥.ىف جترب مهارة الكالم املباشرة �لقواعد املخصوصة

  

 ةالصور  الوسائلتعريف   ).و 

الصور هي كل ما تظهر على الطريقة بصري يف األشكال  الوسائل

قياس كالتفكري املتنوع كاللوحات، والصورة الشرائع، واألفالم وغري ذلك  

والصورة ىف عمومها يساعد الطالب يف التعلم وينهض رغبتهم يف الدراسة 

و يساعدهم يف التعلم اللغة العربية خصوصا يف التعلم املهارة الكالم  ويف 

                                                           
: يوغيا كر� (، Arab Media dan Metode-metodenyaPengajaran Bahasa،تدي أنصارأمحد موح٣٥

 ٣٥ -٣٦،)٢٠٠٩ترياس، 
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الصور ىف التعليم ميكن املعلم ان يستخدم األدوات  الوسائلدام استخ

  .البصرية كالصورة، واجلدوال، واخلرائط، وامللصق، والصور الواضحة

فعالة  كونتتعليمية س الوسائلاإلعالم للصور أو الصور ك الوسائل

إذا كانت صور املختارة تلي املعايري املدلة ملستوى نضج الطالب 

إن .واألهداف املراد حتقيقها والتقنيات املستخدمة يف مواقف التعلم

الكلمة الصورة تشتمل مجيع األنواع اللوحات والرسوم التوضيحية 

املستخدمة يف عملية حتضري التعليم اللغة  وعادة، كانت اللوحات أو 

وم التوضيحية املستخدمة يف الكتب النصية ال تتطلب كتابة مجيلة الرس

اخلط  والسبب يف ذلك أن الرسومات اجلميلة ال تضمن �لضرورة أو قد 

هذا هو السبب يف أتنا جند كثريا . تساعد كثريا على فهم النص كونتال 

الرسوم التوضيحية من الكتب لتعليم اللغة �يت مبجرد الرسومات 

 ٣٦.اخلطية

 ةالصور  الوسائلأنواع   ).ز 

  ٣٧:هناك بعض أنواع الصورة، وهي

  شمسيةالصورة ال ).١

  الصورة املطية ).٢

  الصورة املتصلة ).٣

  الصورة الثابتة ).٤

 الصورة الشمسية الوسائلتعريف   ).ح 

إن مادة الدرس اليت حتتاج إىل البيان املرئ بشكل الرسوم 

والصور من . التوضيحية ميكن احلصول عليها من املصادر املوجودة

                                                           
 ٧٦ ،)2000رينيكا جيفتا،: جاكر�(، Media Intruksional Edukatifأمحد روحاين،٣٦

  ١٠٩، Media Pembelajaranأزهر أرشد، ٣٧
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قادرة على  كونتكن أن متغريها ا�الت والكتيبات، والنشرات، و 

اذا بدأ� يف مجع الصور من خمتلفة التخصصات العلمية  . سداحتياجاتنا

من خمتلفة املصادر املذكورة، يرجي أن تتوفر الصور املناسبة احملتوى 

ومبجموعة قطعة من صورتني أو أكثر، فإن احلاجة اىل الصور . الدرس

ومن املهم ينبغي دائما . تناسب مع أهداف التعليم سيتم استيفائهاالىت ت

إذا كان الصور . أن ينظر اىل حق ابداع املؤلف من الصور املستخدم

الرتيراد استخدمدامها متلك حقوق الطبع والنشر، فنحن حباجة إىل أن 

نسأل إذان من صاحب حقوق الطبع  كانت الصور ا�موعة واملختارة ال 

مث مجع تلك الصور . ا يف تقدمي املواد الدراسية ينبغي تصويرهااستخدامه

 ٣٨.مع احلروف امللصوقة مثل روغاس

 ة الشمسيةالصور  الوسائل و عيو�مزا�  ).ط 

  :يلي اكم  ة الشمسيةالصور  الوسائلمن مزا� 

 ملموسة ة الشمسيةالصور  )١

 تتغلب على املكان والزمان ة السمسيةالصور  )٢

املشكلة، أل�ا ذات قيمة جلميع الدروس يف ميكن استخدامها لشرح  )٣

 املدرسة

 متوفرة بسهولة وغري مكلفة ة الشمسيةالصور  )٤

  ٣٩.سهل اإلستخدام، سواء لألفراد وللمجموعات )٥

  :كما يلي  ة الصورة الشمسيةالصور  الوسائلمن  عيو�

 تؤكد فقط على إدراك العني ة الشمسيةالصور  )١

 �لنسبة ألنشطة التعلم إن صور األشياء شديدة التعقيد أقل فعالية )٢

                                                           
  ١١٠-١٠٩، نفس املرجع٣٨
 ٧٢-٧١، Media Pengajaran،�� سودجا� و أمحد ريفاعي٣٩
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 ٤٠.احلجم حمدود جدا )٣

 طريقة احلوارمهارة الكالم و  .٣

 تعريف مهارة الكالم  ).أ 

وأما مهارة الكالم هي القدرة على التعبري عن األصوات أو 

الكلمات للتعبري عن أفكارك يف شكل أفكار وآراء، والرغبات، أو 

على وجود مبعىن أوسع، والكالم هو عالمة . املشاعر للشريك احملادثة

النظام الذي ميكن أن يسمع ورأيت أن يستخدم عددا من الغصالت 

واألنسجة العضلية يف جس اإلنسان لنقل األفكار من أجل تلبية 

حىت وفقا �ركن، أن الكالم جمموعة عن العوامل اجلسدية  .احتياجاته

والنفسية والداللية، واللغوية تلى نطواق واسع حبيث ميكن اعتباره أداة 

  ٤١.نسان األهم للسيطرة اإلجتماعيةاإل

يقول اللغويون أن الكالم هو اللغة، فالكالم مهارة لغوية تظهر 

مبكرة يف حياة الطفل وال تسبق اال �إلستماع فقط، ذلك الذي من 

خالله يعلم الكالم، ولذا فهو نتيجة إلستماع وانعكاس له، ومن مث فهو 

من خالل اإلستماع أوال، مث من حمدود �لثروة اللفظية اليت تعلمها الطفل 

خالل القراءة بعد أن يتعلمها  كما أن أي انتاج لغوي مكتوب يعتمد 

على الطالقة يف الكالم وعلى الثروة اللغوية من الكلمات واملعاىن 

واألفكار، ومن مث فان املهارات الضرورية للكالم الفعال هي بعض من 

  ٤٢.والكتابة الفعالةنفس املهارات املطلوبة للقراءة واإلستماع 

مهارة الكالم هي شكل الوسيلة األوىل اليت يبين املشاركة الفهم 

املواصالت �لتبادل وتستعمل اللغة الوسيلتها  ونشاط الكالم يف الفصول 
                                                           

 ٧٢، نفس املرجع٤٠

 ١٣٥ ،Metodologi Pembelajaran Bahasa Arabأجيف هريماوان،٤١

 236-235،)١٩٩٥دون الناشر، : مصر(، تعليم اللغة العربية أساس و أجريتهحممود كامل االناقة،٤٢
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يعىن املتكلم والسامع �ملشاركة وهكذا ينبغي : اللغة ميلك وجهتان

ستماع وقدرة أن يستوعبوا تدريب الكالم �ساس قدرة اإل طالباتلل

أن يستطيعوا املواصالت  طالباتالكالم وإستيعاب املفردات اليت ميكن لل

 ٤٣.ما خطروا يف قلبهم وفكرهم

 أهداف تعليم مهارة الكالم  ).ب 

  :ف من تعليم مهارة الكالم هوداهأ

 السهولة يف التكلم ).١

ان ينال رخصة كبرية لتدريب الكالم يستطيع  طالباتحيب على ال

  .ان يتطور هذه املهارة مسرورة اما يف فرقة صغرية او املستمع ا�تم

 الوضوح ).٢

�مة وواضحة من جهة تركيبئ  طالباتيف هذا احلال ان يتكلموا ال

اجلمالت  وهذا حيتاج على تدريب دائما ودائيا، الن �ذا التدريب 

  .ياتنظيم األفكار الناس منه

 اجعال مساعا دقيقا ).٣

التعلم لتقومي الكلمات املنصوص عليها  طالباتهنا حيتاج على ال

  .والنيت عند القائها واهلدقف من ذالك احلوار

  

 اجعال العادات ).٤

 ٤٤.جعلت هذه العادة بتفاعل بني شخصني أو اكثر

 أمثلة تعليم مهارة الكالم  ).ج 

                                                           
 ١١٠ ،)٢٠٠٤ميشكات، : مالنج(، Metodologi Pengajaran Bahasa Arabأمحد فؤاد ايفندي،٤٣

 ١٣٩-١٣٨،Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatifسيف املصطفى، ٤٤
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و لتلك  .تنشر الطريقة واألمثلة لتدريب احلوار مبدرس اللغوي

  :األمثلة لتدريب احلوار سيأتى كما يلي

 احملاورة ).١

يعطى املدرس سؤل واحد، جييب الطالب األول جبملة 

واحدة، مث يسأل الطالب األول، فيجيب الطالب الثاىن، مث يسأل 

الطالب الثاىن، فيجيب الطالب الثالث، مث تستأمر هذه احملاورة حىت 

  .ينال مجيعا

 حفظ احلوار ).٢

يف  طالباتأمثلة احلوار املكتوب ليحفظ الأعطى املدرس 

 .ليعرض ذالك احلوار بزميلهم طالباتيف أسبوع اآلتى طلب ال.بيتهم

أن ال  طالباتلنموى احلالة و لتدريب مهارة الكالم طبيعيا، طلب ال

حتفظوا ذالك احلوار فقط، لكن أيضا ملظاهرته �هتمام إىل أشكال 

ذالك احلوار ال بد  .مطابقة �لنص املعرب، والتعبري، واحلركة، واللهجة

اليت كانت مادته �خد من  طالباتأن ينسيق �لطبقات مهارة ال

  .اليومية طالباتحياة ال

 احلوار املرشد ).٣

يرجى على  .يف هذا احلوار يثبت املدرس احلالة و النص

أن ينشر التخيل التصور نفسهم يف احلوار بزميلهم مبوضوع  طالباتال

  .مناسب

 ا�اىناحلوار  ).٤

 طالباتيعطى ال .يف هذا احلوار، ثبت املدرس مادة احلوار

  ٤٥.فرصة ليجعل احلوار بتلك املادة جمانيا

                                                           
 ١٤٢-١٤٠،.جعنفس املر ٤٥
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 مشاهدة األقالم ).٥

يستخدم األفالم املتنوع لوسيلة تدريس اللغة العربية إما من 

األفالم املتحرك أو غري املتحرك، وامللون أو غري امللون، والقصري أو 

ليت يستخدم املدرس هي، لعب األفالم األول فالطريقة ا .الطويل

 .مث سئل شفهيا  ما موضوعه، ومن العبة، وكيف احلكاية طالباتلل

ليعرب تعبريا جذا� عندهم أو  طالباتأو �لطريقة اآلخر طلب ال

  ٤٦.ليحكي قليال عنه

 تدريب القواعد ).٦

كل من األجناس هذا التدريب عند عمليته هي أول من 

  .تدريب احلوار

 القصة ).٧

لكن ملن له الواظيفة ألن  .هي إحدى من أنشطة املفرحة

 .الصورة يف ذهنهم طالباتيقص أحيا� من الصعوبة ألن ليس لل

م يف البحث املوضوع طالبا�لذالك ينبغي على املدرسني أن يساعد 

  .القصة

 ا�ادلة ).٨

يف اختيار مادة البحث ملخادلة، ينبغي أن ينظر عن هذا 

  :األحوال اآليت

املادة صعوبة  كونتو أن ال  طالباتبقدرة ال إستخدامأن   )أ (

 طالباتلل

 .ليس حببة املعلم طالباتحببة ال إستخدامأن   )ب (

                                                           
، Memahami Konsep Dasar Pembelajaran Bahasa Arabعبد الوهاب راشيدي و مملؤاة النعمة، ٤٦

١٣٣ 
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غري نشيط  طالباتال كونتطالبات مبادة احلوار، فإذا ال حيب ال  )ج (

 ال شرتاك تلك ا�ادلة

 عامة و مشهورة كونتعلى املادة أن   )د (

أن يشرتك عند اختيار املادة ملشرتاكهم يف  طالباتعلى ال  )ه (

  أنشطة الكالم

 املقابلة ).٩

  .كأنشطة يف تدريس الكالم، أن املقابلة حتتاج إىل اإلستعادة

كمن املادة اليت سيبحث، واألسئلة اليت توجه إىل األخبار املخطط 

  .و استخدام اجلمالت القصرية و الواضحة

 التمثيلية املسرحية ).١٠

ن تعليم الكالم اليت حتتوي بعناصر التمثيلية هي احدى م

 .ولكن ليس كل طالب موهوب للعبها .ابتكار الناس أل�ا مسرورة

  .للعبها، و أما من غري العب كاملتفرحني طالباتإذا خيرت املدرس ال

املراد �ذا ليس ألخد املنفعة من هذه التمثيلية ولكن هذه إال 

  .هظهاوللمتفرحني سيستنبيط �ستماعها أو بف .اللعب

 اخلطابة ).١١

يف هذه األمثلة تدريس اخلطابة حتتاج على �كيد اإلشرتاك 

أن يكتب اإلستنباط من  طالباتاملثال، على ال .السامع و املتكلم

وهذه أنشطة إحدى من تدريس اللغة العربية القدمية يف  .قول املتكلم

على  .عمليتها يف أكثر من املعاهد الذي كان حاصلها جيدا

املدرسني اللغة العربية أن يدخل املسابقة اخلطابة املنبارية كإحدى 

 ٤٧.برامج املعهد كل السنة

                                                           
 ١٥٠، Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatifسيف املصطفى، ٤٧
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 احلوارطريقة تعريف   ).د 

ة الكالم و تداوله، واحملاورة  ا�ادلة، و مرجعمعىن احلوار يف اللغة  

ومنه قوهلم  مل حير جوا� .التجاوب، وهم يتحاورون أي  يرتاجعون الكالم

يرد و مل يرجع اجلواب فمرجع احلوار للتخاطب و الكالم املتبادل أي  مل 

ة الكالم و احلديث مرجعواملعىن اللغوي العام للحوار هو .بني اثنني فأكثر

بني طرفني فإذا اضيف إىل األد�ن أصبح معناه ما يدور من الكالم 

ه واحلديث واجلدال و املناقشة بني أتباع األد�ن، وهذا يدل على أن معنا

عام متعدد األشكال و الصور و األنواع حبسب نوعية الكالم و 

أما مدلوله اإلصطالحي فهو غامض يستعمل �كثر من صورة و .املناقشة

حيتاج إىل بيان أنواعه و الفروق �كثر بينها، وهذا ما سنبينه يف املبحث 

  ٤٨.الثاين حبول هللا و مشيئة

الل احلوار العربية دروس طريقة احلوار هو وسيلة لتقدمي املواد من خ

اللغة يف احملادثة ميكن أن حتدث بني املدرسني و التالميذ و بني التالميذ 

أن احلوار �للغة .مع ز�دة و مواصلة إثراء املفردات هي أكثر طالباتو ال

احملادثة تبادل األفكار و اآلراء حول .هو احلوار التخاطب أو الكالم

من مهارات التحدث التخاطب هي موضوع معني بني اثنني أو أكثر 

التعلم هو تعلم احلوار العريب .األساس لكل من األطفال و أولياء األمور

قادرون  طالباتالذي كان يدرس ألول مرة اهلذف من ذالك هو أن ال

على التحدث يف الكالم اليومي مع استخدام اللغة العربية و قراءة القرآن 

  ٤٩.يف الصالة و الدعاء

 احلوار طريقة الغرض و فوائد  ).ه 
                                                           

، ينايرـ ١، ٧، MAN 2 SIGLI.Lisanunaالطريقة املباشرة يف تعليم احلوار ب  إستخدام دمحم ثبريين،٤٨

 ٨٨ ،٢٠١٧يونيو 

 ٦٦، Metodologi Pembelajaran Bahasa Arabو موىن، ٤٩
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يف عملية األنشطة ذات اإلهتمام التعلم هو النقطة الرئيسية اليت ال 

ألنه مع هذف يف عملية . ينبغي جتاهلها من قبل أي مؤسسة تعليمية

التعلم يشري إىل أن عملية التعلم لديه اجتاه و هذف واضح من ما أصبح 

  .املثل العليا اليت ينبغي حتقيقها

هلا عالقة متناغمة  كونمن الضروري أن يلتحقيق اهلذف �لطبع 

مثل األهداف و الطريقة و سائل  .ت الداخلة يف التعلمتكو�بني امل

هكذا تعليم بطريقة احلوار أيضا،  .و املعلمني طالباتالتعليمية و ال

واهلدف من ذالك هو الشيئ الوحيد الذي هو على رأس األولو��ليت 

  :حتتاج األهداف اليت يتعني حتقيقها حبلول أمحد عزان هي .جيب حتقيقها

تدريب الطالبات ليصبحوا اللسان مألوفة و حمادثة بطالقة �للغة  )١(

 العربية

حتدث املهارة �للغة العربية عن أي حوادث يف ا�تمع و معروفة  )٢(

 دوليا

قادرة على ترمجة األحاديث اآلخرين عن طريق اهلاتف و راديو و  )٣(

 الشريط املسجل وغريهمتلفزيون و 

تعزيز شعور احلب و احلب للغة العربية و القرآن الذي أ�ر الرغبة يف  )٤(

 .التعلم و يف العميق

طريقة احلوار ميكن أن يلهم اإلبداع من املتعلمني من خالل الرتكيز 

منوذج احلوار ارتفاع قابلية اإلستخدام و حتفري  كونعلى املوضوع و ي

ميكن أن تنمو جنبا إىل جنب مع الدافع الذي األفكار اإلبداعية اليت 

يتطور يف املتعلمني عندما ينظر إليه �عتباره الغرض العام من ممارسة 

التواصل شفو� يف  طالباتالتحدث للمبتدئني وسيطة غري حبيث ميكن لل
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بسيطة العربية ممارسة النطق اللغة يف حني أن األهداف النهائية هي 

  .أو رسالة لآلخرين التعبري النطق توحي فكرة

 طريقة احلوار و عيو� مزا�  ).و 

كون الطالبات تالتساؤل يستطيع أن جيذب الطالبات و يركزهم حىت  )١(

 من امللول و النعاس

 لتدريب و تطوير الفكر مبا يف ذالك الذاكرة طالباتحتفيز ال )٢(

يف اإلجابة و التعبري عن  طالباتتطوير الشجاعة و مهارات ال )٣(

  .آرائهم

 طريقة احلوار  منعيو�

استخدام طريقة احلوار جيعل املادة أقل اللقاء وقتا طويال، يستغرق  )١(

 من األوقات املستخدمة

خلق ظروف جيدة إلعطاء حرية للتفكري يف موقف املتعصبني و  )٢(

ميليبات حباجة إىل مهارات و  طالباتالعاطفية للمطابع و تنشيط ال

إعداد �ضجة و جيدة من املعلم و الطالب مطالب اإلبداعية و 

 ٥٠.مدرس

  

  

  

 

 هيكل التفكري  .ج 

  :بدأ هيكل التفكري هذا البحث كما يلي

                                                           
 ٩٥، Strategi Belajar Mengajarسيف البحر زامارة و أسوان زين، ٥٠
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تستطيع أنرتقي  كنمت، جيدا الصورة الشمسيةالبصرية  الوسائل إستخدامإن  .١

 اللغة العربية  يف تعليم مهارة الكالم

 تستطيع أن ترقيكن مت، جيداالصورة الشمسيةالبصرية  الوسائل إستخدامإن  .٢

  تعليم اللغة العربيةتائجالن

 فروض البحث  .د 

فوضع الباحث فروض  ري و هيكل التفكري السابقفنظر إىل اإلطار النظ

  :البحث فيما يلي

 تعليميف  تستطيع أن ترقي مهارة الكالم الصورة الشمسيةالبصرية  الوسائل .١

 اللغة العربية 

 .تعليم اللغة العربيةال تائجن تستطيع أن ترقيالصورة الشمسيةالبصرية  الوسائل .٢
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  الباب الثالث

 منهج البحث

 نوع البحث  .أ 

 Classroom Actionاإلجرائ أو  حبث استخدم الباحث نوع البحث

Research (CAR) .احملاولة . الفصول الدراسة وهو تنفذ لتحسني التعليم يف

استخدم  ٥١.للمدرسني و املمارسني يف عملية املختلفة لتحسني نوعية التعليم فيها

و تكوين كل  (Taggart)و تغارت  (Kemmis)الباحث هذا التحليل من كميس 

اخلطة، و التنفيذ، و املال حضة و الصورة : الدور من أربعة عناصر، و هي

  ٥٢.املنعكسة

الة ح تكونيتم إيقاف الدور عندما . دور ٣ة اليت أجري يف  هذه الدراسيف

ى إتقان مهارات التعلم الباحث قادرًا عل يف هذه احلالة تكون. الفصل مستقر

لرتقية مهارة  الصورة الشمسيةالبصرية  الوسائلعلى وجود  طالباتعتاد التاجلديدة و 

 .ليم اللغة العربيةيف تع الكالم مبادة احلوار

 موضوع البحث  .ب 

قسم علوم " ب"صف العاشر ال طالباتأما موضوع البحث هو ال

فونوروغو السنة الدراسية  "معارف"العالية املعلمات  درسةمل�اإلجتماعية 

و سبب اختيار هذا اصف . طالبات ١٥من  تتكونو . ٢٠١٩/٢٠٢٠

يف  لرتقية مهارة الكالم مبادة احلوار الصورة الشمسيةالبصرية  الوسائل ستخداملإل

  .تعليم اللغة العربية
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 متغري امللحوظ  .ج 

 :من نوعان، و مها تتكوناملتغريات هلذا البحث 

 الصورة الشمسيةالبصرية  الوسائل إستخدام: املتغرية العملية .١

  تعليم اللغة العربيةترقي نتائج ال و مهارة الكالمترقي : املتغرية النتائج .٢

 البحث تإجراء  .د 

 إجراء األوىل .١

 اخلطة  ).أ 

يعد الباحث خطة تنفيذ التعلم، والنشرات،  يف هذه املرحلة،

، طالباتوصحائف مراقبة النشاط، وصحائف استبيان استجابة ال

 الصورة الشمسية لوسائلتعليم اللغة العربية �وصحائف مراقبة تنفيذ 

واملقابلة اليت يتم استشارته بعد ذلك مع  لرتقية مهارة الكالم مبادة احلوار

  .املشرف

 التنفيذ  ).ب 

األول  إستخداممن  تتكونو . تنفيذ هذا البحث مناسبة �عداده

و كانت عملية مناسبة جبدول . األخري إستخداماألساسي و  إستخدامو 

 درسةمل�علوم اإلجتماعية " ب"التعليم اللغة العربية يف صف العاشر 

  .٢٠١٩/٢٠٢٠فونوروغو السنة الدراسية "معارف"العالية املعلمات

 املالحظة  ).ج 

أثناء عملية التعلم �ستخدام ورقة املالحظة اليت مت إعدادها مت 

وتسجيل األحداث اليت مل يتم تضمينها يف ورقة املالحظة من خالل 

األشياء اليت لوحظت أثناء عملية التعلم هي . عمل ورقة مالحظة ميدانية

  .يف تنفيذ التعلم طالباتأنشطة التعلم وال

  



٣٣ 

 

 
 

 الصورة املنعكسة  ).د 

و  طالبات�قش الباحث �ملدرس و حتليل نتائج ال ،ةاملرحل هيف هذ

و استخدم نتائجه ملعرف مزا� و . املالحظ و املقابل اليت عمل من قبل

و استخدمته لتحسني دور الثاين و  . عيو� يف الدراسة الدور األول

 . كذالك يف الدور الثالث

 إجراء الثاىن و الثالث .٢

نتيجة للتفكري والتحسني يف اهلدف من الدورة الثانية خلطة العمل هو 

بينما �دف األنشطة يف الدورة الثالثة كنتيجة . تنفيذ التعلم يف الدورة األوىل

تتبع مرحليت عمل الدورة . للتفكري والتحسني يف تنفيذ التعلم يف الدورة الثانية

 .الثانية والدورة الثالثة خطوات إجراء الدورة األوىل

 أساليب مجع البيا�ت  .ه 

 البيا�ت الكميةمجع  .١

 اإلختبار  ).أ 

شفهيا   طالباتاإلختبار هو تقدمي األسئلة للحصول على إجابة ال

و . و يستخدم اإلختبار لتقومي نتيجة تعليمهم. كان أو مكتو� أو عمليا

استخدم الباحث إختبار املكتوبة و هو اإلختبار األاسي ملعرفة فهم 

 الوسائل ستخداموار �بعد تعليم اللغة العربية يف طريقة احل طالباتال

 .الصورة الشمسيةالبصرية 

 مجع البيا�ت النوعية .٢

 مالحظة  ).أ 

يف هذه الدراسة، يوجد اثنان من املبادئ التوجيهية للمراقبة، ومها 

الصورة البصرية  الوسائل إستخداماملالحظة النشطة ومراقبة تنفيذ 

  .يف تعليم اللغة العربية لرتقية مهارة الكالم مبادة احلوار الشمسية



٣٤ 

 

 
 

 املقابلة  ).ب 

حول عملية  طالباتمت إجراء املقابلة من خالل سؤال املعلمني وال

لرتقية مهارة الكالم مبادة  الصورة الشمسيةالبصرية  الوسائل إستخدام

  .يف تعليم اللغة العربية احلوار

 

 التوثيق  ).ج 

احد من مجع البيا�ت للحصول على بيا�ت امللحوظة من النسخة 

استخدم الباحث �ئق املكتوبة ملعرفة البيا�ت . و الكتابة و ا�لة و غريها

 .عن �ريخ �سيس املدرسة و موقيعه اجلغرايف و أحوال املدرسني و غريها

 أساليب حتليل البيا�ت  .و 

 كميةالحتليل البيا�ت  .١

هذا البحث جبمع قيمة ) نتائج التعليم(كمية الو حتليل البيا�ت 

 ٥٣:ةعن طريقة الصيغ طالباتمقسوما على عدد ال طالباتال

n

X
X


 

 نتيجة املعادلة=X : معلومات

X =طالباتجمموع نتائج ال 

  n=طالباتعدد ال 

احلد األدىن من  ئج الكمال الطالبات استخدم الباحثو للتقومي نتا

فونوروغو ملدرسة العالية اإلسالمية املعلمات معارف  (KKM)معايري اإلكتمال 

                                                           
، )١٩٩٥رمياجا روسداكر�، :�ندونج(، ��Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar سوجا�، ٥٣

١٠٩ 



٣٥ 

 

 
 

صف العاشر قسم علوم ال�ملادة اللغة العربية  ٢٠١٩/٢٠٢٠السنة الدراسية 

  .٧٥اإلجتماعية ب يعىن 

 نوعيةالحتليل البيا�ت  .٢

أسلوب التحليل البيا�ت  يف هذا البحث استخدمالباحث

  :(Huberman)و هوبريمان (Miles)ميلس

 البيا�تفيض خت  ).أ 

لخيص، واختيار األشياء الرئيسية، و تركز تفيض البيا�ت هو الخت

و ٥٤.املوضوع و األمناط و ختلص غريها�ألشياء املهمة، و حبث عن 

  .حتصل هذه البيا�ت من املقابلة و املالحظة و التوثيق

 عرض البيا�ت  ).ب 

بعد ختفيضها، ستعرض البيا�ت لتسهيل فهم الواقع و اعداد 

و عرض البيا�ت يف البحث النوعى تغلب على طريقة  .بعدهاالعملية 

  ٥٥.مهاكتابة الوصفية أو املصفوفة و غري 

 اإلستنتاج البيا�ت  ).ج 

هي اكتشافات جديدة من  ياإلستنتاجات املوقعة يف البحث النوع

  ٥٦.ظلمة من سببية و فرضية أو نظريةوصف األشياء امل

  

  

  

  

                                                           
  ٣٣٨، )٢٠١٠ألفابيتا،:�ندونج(،Metodologi Penelitian Pendidikanسوغييونو، ٥٤
  ٣٤١،رجعنفس امل٥٥

  ٣٤٥،رجعنفس امل٥٦



٣٦ 

 

 
 

 البحث خطوات  .ز 

  خطوات البحث  ١،١اجلدول 

  التاريخ التنفيذ  العملية  الرقم

  ٢٠١٩ديسمبري  ١٦  �ليف اخلطة البحث اإلجرائي  ١

  ٢٠٢٠يناير  ١٠  اإلعداد  ٢

  ٢٠١٩يناير  ٢٥  تنفيذ التدريس الدور األول  ٣

  ٢٠٢٠فيربايري  ٨  تنفيذ التدريس الدور الثاين  ٤

  ٢٠٢٠فيربايري  ٢٢  تنفيذ التدريس الدور الثالث  ٥

  الدوريف كل   التقومي  ٦

  ٢٠٢٠ مارس ٩  كتابة التقرير البحث اإلجرائي  ٧

   

 

 

 

 



 

٣٧ 
 

  الباب الرابع

  عرض البيا�ت و حتليلها

 عرض البيا�ت العامة  .أ 

فونوروغو السنة الدراسية " معارف"حملة عن املدرسة العالية املعلمات  .١

٢٠١٩/٢٠٢٠ 

فونوروغو السنة " معارف"املدرسة العالية املعلمات حملة عن  ١،٢اجلدول 

 ٢٠١٩/٢٠٢٠الدراسية 

" معارف"املدرسة العالية اإلسالمية املعلمات   اسم املدرسة

  فونوروغو 

  �عون ساري  ٨١الشارع سولتان أغونغ، رقم   عنوان املدرسة

  فونوروغو   املأمورية

  فونوروغو   املنطقة

  جاوا الشرقية  الدائرة

  ٤٨١٩٧٣)٠٣٥٢(  التسجيلرقم 

 Maputrimaarifpo@yahoo.co.id  الربيد االكثروين

  مصطفى كمايل عامل يف الديين  رئيس املدرسة

  �ضة العلماء فونوروغو " معارف"املؤسسة الرتبية   اسم املؤسسة

  فونوروغو  ٨٣الشارع سولطن أغونع رقم   عنوان املؤسسة

  ٤٨٦٧١٣-٠٣٥  رقم التسجيل املؤسسة

  ١٩٨٦يناير  ١٥التاريخ  ١٠٣/٠١٠رقم   رقم حجج املؤسسة

  املؤسسة  حالة األرض

  مرتا ١٠٨٧٠  واسع األرض

  املؤسسة  حالة األبناء



٣٨ 

 

 
 

البيا�ت الطالبات يف 

  ٢٠٢٠السنة 

: قسم علوم اإلجتماعية" أ"الفصل العاشر   .أ 

 الطالبات ١٦

قسم علوم " ب"الفصل العاشر   .ب 

 الطالبات ١٤: اإلجتماعية

: الفصل احلادى عشر قسم علوم اإلجتماعية  .ج 

 الطالبات ٢٧

: الفصل الثاىن عشر قسم علوم اإلجتماعية  .د 

  الطالبات ١٤
 

فونوروغو السنة " معارف"عناصر القيادة �ملدرسة العالية املعلمات  .٢

 ٢٠١٩/٢٠٢٠الدراسية 

فونوروغو " معارف"ملدرسة العالية املعلمات عناصر القيادة � ١،٣اجلدول 

  ٢٠١٩/٢٠٢٠السنة الدراسية 

  املشهور  اإلسم  الرقم

  رئيس املدرسة  مصطفى كمايل عامل يف الديين  ١
  قسم املنهج الدراسي  أمى تروية عامل يف الرتبية  ٢
دمحم منرالدين عامل يف الرتبية   ٣

  اإلسالمية

  طالباتقسم وشؤن ال

  رئيس املكتبة  مشس الدين عامل يف الديين  ٤
  رئيس قسم اإلدارة  سوكمطا عامل يف الرتبية اإلسالمية  ٥
  قسم ا�تمع  ايندي سوكيع عامل يف الرتبية  ٦
  قسم املخترب  سوكمطا عامل يف الرتبية اإلسالمية  ٧
نور العاطية عامل يف الرتبية   ٨

  اإلسالمية

و  طالباتقسم ا�لس ال

  الكشاف



٣٩ 

 

 
 

فونوروغو " معارف"الرؤية و الرسالة و اهلدف �ملدرسة العالية املعلمات  .٣

 ٢٠١٩/٢٠٢٠السنة الدراسية 

 الرؤية  ).أ 

متقن يف اإلميان و التقوى و العلوم و التكنولوجى، مثقف و يهتم "

 "األحياء مع أخالق الكرمية على اهل السنة و اجلماعة

 الرسالة  ).ب 

اجلمعية و تقدم العلوم و لرتقية نوعية الرتبية يناسب مطالب  ).١

 التكنولوجي

 تنفيذ التعلم و تشرف كما أمثال ).٢

 يغرس رؤى الدينية على اهل السنة و اجلماعة ).٣

 تنفيذ الثقافة احلياة العلمى و الصحة بوجود حمافظ البيئة ).٤

 اهلدف  ).ج 

إعداد املتعلمني ليبسط النفس مبتوالية العلوم و التكنولوجى بواسطة  ).١

 نة و اجلماعةالروح اإلسالم على اهل الس

 إعداد املتعلمني لرتقية اهلمة على النظافة و الروعة البيئة املدرسة ).٢

فونوروغو " معارف"املعلمني و اإلدارة التعليمية �ملدرسة العالية املعلمات  .٤

 ٢٠١٩/٢٠٢٠السنة الدراسية 

املعلمني و اإلدارة التعليمية �ملدرسة العالية املعلمات  ١،٤اجلدول 

  ٢٠١٩/٢٠٢٠السنة الدراسية  فونوروغو"معارف"

  املتخرج  التاريخ احلاية  اإلسم  الرقم

مصطفى كمايل عامل يف   ١

  الديين

 -١٠ -١٠، فونوروغو
١٩٧٠  

اجلامعة اإلسالمية 

  احلكومية يوغياكر�
املدرسة األعلى الرتبية  -٤٠ -١٠، فونوروغو  أمى تروية عامل يف الرتبية  ٢



٤٠ 

 

 
 

  املتخرج  التاريخ احلاية  اإلسم  الرقم

و العلوم التعليمية   ١٩٩١

  فونوروغو 
دمحم منرالدين عامل يف   ٣

  الرتبية اإلسالمية

اجلامعة اإلسالمية   ١٩٧٣-٣- ٢٠فونوروغو، 

" األيويب"احلكومية 

  جاكر�
مشس الدين عامل يف   ٤

  الديين

اجلامعة اإلسالمية   ١٩٦٧- ١٠-٨فونوروغو، 

" سو�ن غريي"

  فونوروغو 
سوكمطا عامل يف الرتبية   ٥

  اإلسالمية

املدرسة العالية   ١٩٨٠-١٠- ١٥عاوي، 

اإلسالمية املعلمات 

  فونوروغو " معارف"
ايندي سوكيع عامل يف   ٦

  الرتبية

اجلامعة احملمدية   ١٩٨٤- ١٢-٧فونوروغو، 

  فونوروغو 
نور العاطية عامل يف   ٧

  الرتبية اإلسالمية

املدرسة العالية   ١٩٧٣-٥- ١٨فونوروغو، 

اإلسالمية 

  فونوروغو " جوريسان"
اجلامعة الرتبية و   ١٩٤٥- ٥- ١٠فونوروغو،   عامل يف الرتبية سودرمي  ٨

العلوم التعليمية 

  سورا��
أغوس وحيو ويدودو   ٩

عامل يف املعلوماتية و 

  التكنولوجية

اجلامعة احملمدية   ١٩٨٤-١-٣فونوروغو، 

  فونوروغو 



٤١ 

 

 
 

  املتخرج  التاريخ احلاية  اإلسم  الرقم

دمحم سيف اإلسالمي   ١٠

  عامل يف الديين

اجلامعة اإلسالمية   ١٩٧٣-٣-٩فونوروغو، 

  احلكومية يوغياكر�
دوي سور� نيعسيه عامل   ١١

  يف الرتبية

املدرسة األعلى الرتبية   ١٩٨٥-٣- ٢٥ماديون، 

و العلوم التعليمية 

  مادييون
نور أغوستينا عامل يف   ١٢

  الرتبية

املدرسة األعلى الرتبية   ١٩٩٠- ٨- ١٧فونوروغو، 

و العلوم التعليمية 

الرتبية العلوم "

" التعليمية إيندونيسييا

  فونوروغو 
أدو رزقي عامل يف الرتبية   ١٣

  اإلسالمية

اجلامعة اإلسالمية   ١٩٩٦- ٢- ١٢فونوروغو، 

  احلكومية فونوروغو 
إهلام الف رزقي عامل يف   ١٤

  الرتبية اإلسالمية

اجلامة اإلسالمية   ١٩٩٧- ١- ١١فونوروغو، 

  احلكومية فونوروغو 
-١٠- ١٢فونوروغو،   نويف ليندا عامل يف الرتبية  ١٥

١٩٩٦  
اجلامعة اإلسالمية 

  احلكومية فونوروغو 
رزكا فرد�� عامل يف   ١٦

  الرتبية

ملدرسة األعلى الرتبية   ١٩٩٥-٦-٧فونوروغو، 

و العلوم التعليمية 

الرتبية العلوم "

 "التعليمية إيندونيسييا

  مادييون



٤٢ 

 

 
 

بيان �مساء الطالبات يف الصف العاشر إىل الفصل الثاين عشر �ملدرسة  .٥

 ٢٠١٩/٢٠٢٠فونوروغو السنة الدراسية " معارف"العالية املعلمات 

�ملدرسة بيان �مساء الطالبات يف الصف العاشر إىل الثاين عشر  ١،٥اجلدول 

  ٢٠١٩/٢٠٢٠فونوروغو السنة الدراسية " معارف"العالية املعلمات 

  الفصل  اإلسم  الرقم

  العاشر أ  د�جينع أمبار يوليانيت  ١

 العاشر أ  فريضة العاملييا  ٢

 العاشر أ  راديكا ليستاري  ٣

 العاشر أ  نور ريسما  ٤

 العاشر أ  خليصة القلبية  ٥

 العاشر أ  ليال خري النساء   ٦

 العاشر أ  أفيدا كوستيانيعروم  ٧

 العاشر أ  إيسا رمحة الليلي  ٨

 العاشر أ  نور أسفينا  ٩

 العاشر أ  دوي أوليا  ١٠

 العاشر أ  نورول اهلداية  ١١

 العاشر أ  فيربييا� أزكا  ١٢

 العاشر أ  عملييا زلفى  ١٣

 العاشر أ  إيرما يونيتا  ١٤

 العاشر أ  فالييا خري النىور عزيزة  ١٥

 العاشر أ  ديوي نور عشورا  ١٦

  العاشر ب  فوتري ليليانة  ١٧



٤٣ 

 

 
 

  الفصل  اإلسم  الرقم

 العاشر ب  فوجي ليستاريراتنا   ١٨

 العاشر ب  راسيتا فتموايت  ١٩

 العاشر ب  صفيا نيال سلسابيال  ٢٠

 العاشر ب  صفية العاتقة  ٢١

 العاشر ب  سييت قمرية  ٢٢

 العاشر ب  سونداري  ٢٣

 العاشر ب  أمييا� خليصة  ٢٤

 العاشر ب  فريدا ديسرتي أنت  ٢٥

 العاشر ب  وفيق عزيزة  ٢٦

 العاشر ب  وحيو ويلوجيع  ٢٧

 العاشر ب  واردا زييان  ٢٨

 العاشر ب  يوليا مجيلة  ٢٩

 العاشر ب  يولييا�  ٣٠

  احلادى عشر  أنيسا نور عيين  ٣١

 احلادى عشر  يونيتا ويد�ستويت  ٣٢

 احلادى عشر  إينا رفيعة  ٣٣

 احلادى عشر  دييان ووالنداري  ٣٤

 احلادى عشر  رامحا نور عيين  ٣٥

 احلادى عشر  نيل إسنات  ٣٦

 احلادى عشر  كينارسيح �ندا سيكار سورا  ٣٧

 احلادى عشر  تريسنا دوي فيربييانيت  ٣٨



٤٤ 

 

 
 

  الفصل  اإلسم  الرقم

 احلادى عشر  إيتيكا رمحا  ٣٩

 احلادى عشر  إنتان ليستاري  ٤٠

 احلادى عشر  يوسامينتا أديال  ٤١

 احلادى عشر  رزكا خري النساء  ٤٢

 احلادى عشر  ويندا �مارا فوتري  ٤٣

 عشراحلادى   جينين إستيا�  ٤٤

 احلادى عشر  نيلي إيسنا  ٤٥

 احلادى عشر  ديوي هانينديتا  ٤٦

 احلادى عشر  دارسيين  ٤٧

 احلادى عشر  هانيك أ�ول منورة  ٤٨

 احلادى عشر  سييت روفايدة  ٤٩

 احلادى عشر  �لث املصطفى   ٥٠

 احلادى عشر  اوكتافييا� صانييا ساري  ٥١

 احلادى عشر  نوفييا خري النساء  ٥٢

 احلادى عشر  العافيدةمؤريفة   ٥٣

 احلادى عشر  أ� أماهة مرضية  ٥٤

 احلادى عشر  إينداه دوي راهايو  ٥٥

 احلادى عشر  سييت ليليانة  ٥٦

 احلادى عشر  أميلييا اوكتافياين  ٥٧

  الثاىن عشر  ألفياة السعادة  ٥٨

 الثاىن عشر  إثنا ريفعاة املنفريدة  ٥٩



٤٥ 

 

 
 

  الفصل  اإلسم  الرقم

 الثاىن عشر  لوكي إيرماوايت  ٦٠

 الثاىن عشر  أفرييايننورليتا   ٦١

 الثاىن عشر  فرحية املؤسومة  ٦٢

 الثاىن عشر  فوتري د��  ٦٣

 الثاىن عشر  فيرتييا أرديال فوتري أفساري  ٦٤

 الثاىن عشر  نور محيدة  ٦٥

 الثاىن عشر  إيكا خري النعمة  ٦٦

 الثاىن عشر  بييو� جحيا شحصيال وانداين  ٦٧

 الثاىن عشر  عفيفة سينتا نور أفيدا  ٦٨

 الثاىن عشر  نيأم خييارة الوراء  ٦٩

 الثاىن عشر  رجيي أمريدا   ٧٠

 الثاىن عشر  سييت نور خليص  ٧١

 

" معارف"ملدرسة العالية املعلمات � املؤيرة لعملية التعلم و التعليم الوسائل .٦

 ٢٠١٩/٢٠٢٠فونوروغو السنة الدراسية 

ملدرسة العالية املعلمات � املؤيرة لعملية التعلم و التعليم الوسائل١،٦اجلدول 

  ٢٠١٩/٢٠٢٠فونوروغو السنة الدراسية " معارف"

  العدد  النوعية الوسائل  الرقم

  ٤  فصول الدراسية  ١

  ١  املكتبة  ٢

  ١  خمترب احلاسوب  ٣



٤٦ 

 

 
 

  العدد  النوعية الوسائل  الرقم

  ١  و الكشاف طالباتغرفة ا�لس ال  ٤

  ١  مكان العبادة  ٥

  ١  طالباتغرفة لصحة ال  ٦

  ٣  احلمام  ٧

  ١  غرفة الفراغ  ٨

  ١  اإلدارة  ٩

 

 البيا�ت كل الدور  .ب 

قسم علوم اإلجتماعية مبدرسة " ب"وقع البحث اإلجرائي يف الصف العاشر 

. ٢٠١٩/٢٠٢٠فونوروغو السنة الدراسية " معارف"العالية اإلسالمية املعلمات 

  :كان هذا البحث اإلجرائي كما �يل

 الدور األول .١

 اخلطة  ).أ 

لتعليم  من الدور األول يتم اعداد الطالبات يف مرحلة التخطيط

و اخلطوة األوىل اليت . الصورة الشمسيةالبصرية  الوسائل ستخداماحلوار �

اإلعداد جلمع األدوات ) ٢. اعداد التدريس )١: اختذته الباحث هي

اإلعداد على أدوات اإلختبار كأسئلة ) ٣. الصورة الشمسيةالبصرية 

  .تطوير شكل التقييم) ٤. اإلختبار و إرشادات التقييم

 التنفيذ  ).ب 

األول و تطبيق و تتكون من . تنفيذ هذا البحث مناسبة �عداده

  :أما اخلطوات تعليمها. األخري تطبيقاألساسى و  تطبيق

 األول تطبيق ).١



٤٧ 

 

 
 

قرأ  و الدعاء مث ي يفتح املدرّس اللغة العربية التعليم �لسالم

يشرح املدرس الغرض من املادة اليت ستدرسه  و. كشف احلضور

هواية الطالبات و " �عداد الصورة الشمسية املناسب �ملوضوع

 . "املعرض

 األساسي تطبيق ).٢

يبدأ املدرس الدرس يف املفردات املتعلقة �لنص احلوار، مث 

و يقسم املدرس الطالبات إىل سبعة . يذكر بعض املفردات و معناها

و ميثل املدرس . من ا�موعات و كل جمموعة تتكون من طالبتني

 مث .البصرية الصورة الشمسية أمام الفصل الوسائلاحلوار �ستخدام 

ى الطالبتني و أن يقّيم كل ا�موعة على �مر املدرس احلوار عل

 .ا�موعة األخرى

 األخري تطبيق ).٣

 .خيتم املدرس اخلالصة مث يقرأ الدعاء و يعطى السالم

 املالحظة  ).ج 

عند عملية التدريس يف الدور األول اهتم الطالبات عن املادة 

الدراسية و لكن و جدوا بعض املشكالت عن فهمها يف املفردات و 

و أما نتائج التعليم يف قدرة املعرفية  ٥٧.الباحث لفهمهسألوا إىل 

(cognitive)  البصرية الصورة الشمسية لطالبات  الوسائل�ستخدام

  :قسم علوم اإلجتماعية بدور األول و هي" ب"الصف العاشر 

�ستخدام  (cognitive)نتائج التعليم يف قدرة املعرفية  ١،٧اجلدول 

قسم " ب"ية لطالبات الصف العاشر البصرية الصورة الشمس الوسائل

  علوم اإلجتماعية بدور األول

                                                           
  .يف ملحق هذا البحث W/IAZ/7-I/2020/02أنظر إىل نسخة املقابلة٥٧



٤٨ 

 

 
 

  التقدير  القيمة  اإلسم  الرقم

  غري كامل  ٢،٧٤  فوتري ليليانة احلسنة  ١

  كامل  ٧٥  رتنا فوجي ليستاري  ٢

  كامل  ٨،٨٠  رسيتا فتماوايت  ٣

  غري كامل  ٦٤  صفية العاتقة  ٤

  غري كامل  ٢،٧٤  صفي نيل سلسابيال  ٥

  غري كامل  ٨،٦٩  سونداري  ٦

  غري كامل  ٢،٥٩  سييت قمرية  ٧

  غري كامل  ٨،٦٦  فريدا ديسرتي أنت  ٨

  كامل  ٤،٧٧  وافيق عزيزة  ٩

  غري كامل  ٦٢  يولييا�  ١٠

  غري كامل  ٦٧  أمييا� خليصة   ١١

  غري كامل  ٢،٦٩  يولييا مجيلة احملمودة  ١٢

  غري كامل  ٧٠  وردا ز�ن  ١٣

  غري كامل  ٦٥  وحيو ويلوجيع  ١٤

 

 ١١كون كاملة و الباتتط ٣لتعليم السابقة فعرفنا �ن نتائج ا و من

كاملة ألن نتائجهم مل حتصل إىل احلد األدىن من معايري   كنتمل  الباتط

و  (cognitive)و نتيجة املعدلة يف قدرة املعرفية  ٧٥يعين (KKM)اإلكتمال

  .٦،٦٩هي 

�ستخدام  (psychomotor)و أما نتائج التعليم يف قدرة احلركية 

قسم " ب"البصرية الصورة الشمسية لطالبات الصف العاشر  الوسائل

 :علوم اإلجتماعية بدور األول و هي



٤٩ 

 

 
 

�ستخدام  (psychomotor)نتائج التعليم يف قدرة احلركية  ١،٨اجلدول 

قسم " ب"البصرية الصورة الشمسية لطالبات الصف العاشر  الوسائل

  علوم اإلجتماعية بدور األول

  اإلسم  الرقم
  الناحية

  التقدير  القيمة
٤  ٣  ٢  ١  

  غري كامل ٥,٧٠  ٧٢  ٦٥  ٧٥  ٧٠  فوتري ليليانة احلسنة  ١

  كامل  ٧٥  ٦٩  ٧٨  ٧٣  ٨٠  رتنا فوجي ليستاري  ٢

 غري كامل  ٥,٧١  ٦٠  ٧٤  ٧٧  ٧٥  رسيتا فتماوايت  ٣

 غري كامل  ٧٣  ٧١  ٧٠  ٦٥  ٨٦  صفية العاتقة  ٤

 غري كامل  ٢٥,٧٢  ٧٠  ٧٢  ٧٠  ٦٧  صفي نيل سلسابيال  ٥

 غري كامل  ٢٥,٦٩  ٦٠  ٦٥  ٧٢  ٨٠  سونداري  ٦

 غري كامل  ٧٥,٦٨  ٦٨  ٧٢  ٧٥  ٦٠  سييت قمرية  ٧

 غري كامل  ٢٥,٧٢  ٧٠  ٦٥  ٨٠  ٧٤  فريدا ديسرتي أنت  ٨

 غري كامل  ٧٥,٧٠  ٦٥  ٦٧  ٧٠  ٨١  وافيق عزيزة  ٩

 غري كامل  ٧٠  ٧١  ٦٠  ٧٥  ٧٤  يولييا�  ١٠

 غري كامل  ٢٥,٧٤  ٧٢  ٧٥  ٨٠  ٧٠  أمييا� خليصة   ١١

  كامل  ٧٥,٧٦  ٧٢  ٧٨  ٧٥  ٨٢  يولييا مجيلة احملمودة  ١٢

 غري كامل  ٦٩  ٧١  ٦٥  ٦٠  ٧٠  وردا ز�ن  ١٣

 غري كامل  ٢٥,٦٨  ٦٨  ٧٠  ٧٥  ٦٠  وحيو ويلوجيع  ١٤



٥٠ 

 

 
 

تكون كاملة  الباتط ٢و من نتائج التعليم السابقة فعرفنا �ن 

كاملة ألن نتائجهم مل حتصل إىل احلد األدىن من   تكنمل  الباتط ١٢و

و نتيجة املعدلة يف قدرة احلركية  ٧٥يعين (KKM)معايري اإلكتمال

(psychomotor)  ٥،٧١و هي.  

 الصورة املنعكسة  ).د 

من البيان املاضى عن التنفيذ و املالحظة فيه عن املادة مبهارة 

هواية الطالبات و "حتت املوضوع  لرتقية مهارة الكالم مبادة احلوارالكالم 

انتاج الباحث أن . البصرية الصورة الشمسية الوسائل�ستخدام " املعرض

 (psychomotor)و قدرة احلركية  (cognitive)نتائج التعليم يف قدرة املعرفية 

يف الدور األول كان بعض الطالبات كاملة و كثري من الطالبات مل تبلغ 

و حيتاج إىل  (KKM)األدىن من معايري اإلكتمال مبا أراد الباحث و احلد 

و قدرة  (cognitive)الدور الثاين لرتقية نتائج تعليمهم يف قدرة املعرفية 

 . (psychomotor)احلركية 

 الدور الثاين .٢

 اخلطة  ).أ 

لتعليم  طالباتيتم اعداد ال يف مرحلة التخطيط من الدور الثاين

و اخلطوة األوىل اليت . لشمسيةالصورة االبصرية  الوسائل ستخداماحلوار �

اإلعداد جلمع ) ٢. تكوين اعداد التدريس) ١: اختذته الباحث هي

اإلعداد على أدوات اإلختبار  ) ٣. الصورة الشمسيةاألدوات البصرية 

 .تطوير شكل التقييم) ٤. كأسئلة اإلختبار و إرشادات التقييم

  

 التنفيذ  ).ب 



٥١ 

 

 
 

األول و  تطبيقو تتكون من . تنفيذ هذا البحث مناسبة �عداده

  :أما اخلطوات تعليمها. األخري تطبيقاألساسى و  تطبيق

 األول تطبيق ).١

قرأ  يفتح املدرّس اللغة العربية التعليم �لسالم و الدعاء مث ي

يشرح املدرس الغرض من املادة اليت ستدرسه  و. كشف احلضور

احلياة األسرة و يف " �عداد الصورة الشمسية املناسب �ملوضوع

 . "السكن

 األساسي تطبيق ).٢

يبدأ املدرس الدرس يف املفردات املتعلقة �لنص احلوار، مث 

و يقسم املدرس الطالبات إىل سبعة . يذكر بعض املفردات و معناها

و ميثل املدرس . جمموعة تتكون من طالبتني من ا�موعات و كل

 مث .البصرية الصورة الشمسية أمام الفصل الوسائلاحلوار �ستخدام 

�مر املدرس احلوار على الطالبتني و أن يقّيم كل ا�موعة على 

 .ا�موعة األخرى

 األخري تطبيق ).٣

 .خيتم املدرس اخلالصة مث يقرأ الدعاء و يعطى السالم

 املالحظة  ).ج 

عن املادة  طالباتعملية التدريس يف الدور األول اهتم العند 

الدراسية و لكن و جدوا بعض املشكالت عن فهمها يف املفردات و 

و أما نتائج التعليم يف قدرة املعرفية  ٥٨.سألوا إىل الباحث لفهمه

(cognitive)  طالباتل الصورة الشمسيةالبصرية  الوسائل�ستخدام 

  :و هي علوم اإلجتماعية بدور الثاينقسم " ب"الصف العاشر 

                                                           
  .يف ملحق هذا البحث W/IAZ/7-I/2020/02أنظر إىل نسخة املقابلة ٥٨



٥٢ 

 

 
 

�ستخدام  (cognitive)نتائج التعليم يف قدرة املعرفية  ١،٩اجلدول 

قسم " ب"البصرية الصورة الشمسية لطالبات الصف العاشر  الوسائل

  علوم اإلجتماعية بدور الثاين

  التقدير  القيمة  اإلسم  الرقم

  كامل  ٣٦،٧٩  فوتري ليليانة احلسنة  ١

  غري كامل  ٨٨،٦٤  فوجي ليستاريرتنا   ٢

  كامل  ٨٤  رسيتا فتماوايت  ٣

  غري كامل  ٦٨،٦٩  صفية العاتقة  ٤

  كامل  ٦،٨٩  صفي نيل سلسابيال  ٥

  كامل  ٨٠  سونداري  ٦

  غري كامل  ٢٤،٦٧  سييت قمرية  ٧

  كامل  ٩٦،٧٨  فريدا ديسرتي أنت  ٨

  كامل  ٦،٨٩  وافيق عزيزة  ٩

  غري كامل  ٩٢،٧٣  يولييا�  ١٠

  غري كامل  ٩٢،٦٣  أمييا� خليصة   ١١

  كامل  ٤٨،٧٨  يولييا مجيلة احملمودة  ١٢

  كامل  ٨٢  وردا ز�ن  ١٣

  كامل  ٩٦،٨٠  وحيو ويلوجيع  ١٤

 الباتط ٥كاملة و   كونالباتتط ٩و من نتائج التعليم السابقة فعرفنا �ن

كاملة ألن نتائجهم مل حتصل إىل احلد األدىن من معايري   تكنمل 

و هي  (cognitive)و نتيجة املعدلة يف قدرة املعرفية  ٧٥يعين (KKM)اإلكتمال

٣،٧٧.  



٥٣ 

 

 
 

 الوسائل�ستخدام  (psychomotor)و أما نتائج التعليم يف قدرة احلركية 

قسم علوم اإلجتماعية " ب"البصرية الصورة الشمسية لطالبات الصف العاشر 

  :بدور الثاين و هي

 الوسائل�ستخدام  (psychomotor)نتائج التعليم يف قدرة احلركية  ٢،١اجلدول 

قسم علوم اإلجتماعية " ب"البصرية الصورة الشمسية لطالبات الصف العاشر 

  بدور الثاين

  اإلسم  الرقم
  الناحية

  التقدير  القيمة
٤  ٣  ٢  ١  

  كامل ٥،٧٨  ٧٥  ٧٧  ٨٢  ٨٠  فوتري ليليانة احلسنة  ١

  كامل  ٥،٧٨  ٧٨  ٨٠  ٧٧  ٧٩  رتنا فوجي ليستاري  ٢

 كامل  ٧٥،٧٧  ٧٩  ٨٠  ٧٠  ٨٢  رسيتا فتماوايت  ٣

 غري كامل  ٥،٧٣  ٧٠  ٧٢  ٧٨  ٧٤  صفية العاتقة  ٤

 غري كامل  ٢٥،٧٣  ٧٠  ٦٨  ٨٠  ٧٥  صفي نيل سلسابيال  ٥
 كامل  ٥،٧٨  ٧٨  ٧٩  ٨٠  ٨١  سونداري  ٦
 كامل  ٢٥،٧٨  ٨٠  ٧٥  ٧٨  ٨٠  سييت قمرية  ٧
 كامل  ٥،٧٥  ٧٦  ٧٠  ٧٨  ٧٨  فريدا ديسرتي أنت  ٨
 كامل  ٧٨  ٧٩  ٨٠  ٧٩  ٧٤  وافيق عزيزة  ٩
 غري كامل  ٢٥،٧٤  ٧٢  ٧٦  ٧٥  ٧٤  يولييا�  ١٠
 كامل  ٥،٧٩  ٧٩  ٨١  ٨٠  ٧٨  أمييا� خليصة   ١١

  كامل  ٧٥،٧٨  ٧٦  ٨٠  ٧٨  ٨١  يولييا مجيلة احملمودة  ١٢

 كامل  ٧٧  ٧٥  ٧٦  ٨٠  ٧٧  وردا ز�ن  ١٣

 كامل  ٥،٧٥  ٧٧  ٨٠  ٧٠  ٧٥  وحيو ويلوجيع  ١٤



٥٤ 

 

 
 

كاملة   تكونالبات ط ١١نتائج التعليم السابقة فعرفنا �نو من 

كاملة ألن نتائجهم مل حتصل إىل احلد األدىن من   تكنمل  الباتط٣و

و نتيجة املعدلة يف قدرة احلركية  ٧٥يعين (KKM)معايري اإلكتمال

(psychomotor)  ٧،٧٦و هي.  

 الصورة املنعكسة  ).د 

من البيان املاضى عن التنفيذ و املالحظة فيه عن املادة مبهارة 

احلياة األسرة و يف "حتت املوضوع  لرتقية مهارة الكالم مبادة احلوارالكالم 

انتاج الباحث أن . الصورة الشمسيةالبصرية  الوسائل�ستخدام  "السكن

 (psychomotor)و قدرة احلركية (cognitive)نتائج التعليم يف قدرة املعرفية

مل تبلغ مبا  يف الدور الثاين كان بعض الطالبات كاملة و كثري من الطالبات

و حيتاج إىل  (KKM)أراد الباحث و احلد األدىن من معايري اإلكتمال

و قدرة  (cognitive)لرتقية نتائج تعليمهم يف قدرة املعرفية الدور الثالث

 .(psychomotor)احلركية

 الدور الثالث .٣

 اخلطة  ).أ 

لتعليم  طالباتيتم اعداد ال مرحلة التخطيط من الدور الثاينيف 

و اخلطوة األوىل اليت . الصورة الشمسيةالبصرية  الوسائل ستخداماحلوار �

اإلعداد جلمع ) ٢. تكوين اعداد التدريس) ١: اختذته الباحث هي

اإلعداد على أدوات اإلختبار  ) ٣. الصورة الشمسيةاألدوات البصرية 

 .تطوير شكل التقييم) ٤. تبار و إرشادات التقييمكأسئلة اإلخ

 

  

 التنفيذ  ).ب 



٥٥ 

 

 
 

األول و  تطبيقو تتكون من . تنفيذ هذا البحث مناسبة �عداده

  :أما اخلطوات تعليمها. األخري تطبيقاألساسى و  تطبيق

 األول تطبيق ).١

قرأ  يفتح املدرّس اللغة العربية التعليم �لسالم و الدعاء مث ي

يشرح املدرس الغرض من املادة اليت ستدرسه  و. كشف احلضور

 . "املهنة و احلياة" �عداد الصورة الشمسية املناسب �ملوضوع

 األساسي تطبيق ).٢

يبدأ املدرس الدرس يف املفردات املتعلقة �لنص احلوار، مث 

و يقسم املدرس الطالبات إىل سبعة . يذكر بعض املفردات و معناها

و ميثل املدرس . من ا�موعات و كل جمموعة تتكون من طالبتني

 مث .البصرية الصورة الشمسية أمام الفصل الوسائلاحلوار �ستخدام 

ى الطالبتني و أن يقّيم كل ا�موعة على �مر املدرس احلوار عل

 .ا�موعة األخرى

 األخري تطبيق ).٣

 .خيتم املدرس اخلالصة مث يقرأ الدعاء و يعطى السالم  

 املالحظة  ).ج 

عن املادة  طالباتعند عملية التدريس يف الدور األول اهتم ال

الدراسية و لكن و جدوا بعض املشكالت عن فهمها يف املفردات و 

و أما نتائج التعليم يف قدرة املعرفية  ٥٩.سألوا إىل الباحث لفهمه

(cognitive)  طالباتل الصورة الشمسيةالبصرية  الوسائل�ستخدام 

  :و هي قسم علوم اإلجتماعية بدور الثالث" ب"الصف العاشر 

                                                           
  .يف ملحق هذا البحث W/IAZ/7-I/2020/02أنظر إىل نسخة املقابلة ٥٩
  



٥٦ 

 

 
 

�ستخدام  (cognitive)نتائج التعليم يف قدرة املعرفية  ٢،٢اجلدول 

قسم " ب"البصرية الصورة الشمسية لطالبات الصف العاشر  الوسائل

  علوم اإلجتماعية بدور الثالث

  التقدير  القيمة  اإلسم  الرقم

  كامل  ٥،٨٦  فوتري ليليانة احلسنة  ١

 كامل  ٨٦  رتنا فوجي ليستاري  ٢

 كامل  ٩٦  رسيتا فتماوايت  ٣

 كامل  ٢٥،٨٧  صفية العاتقة  ٤

 كامل  ٧٥،٨٣  صفي نيل سلسابيال  ٥

 كامل  ٨٧  سونداري  ٦

 كامل  ٩٠  سييت قمرية  ٧

 كامل  ٨٨  فريدا ديسرتي أنت  ٨

 كامل  ٩١  وافيق عزيزة  ٩

 كامل  ٨٥  يولييا�  ١٠

 كامل  ٨٤  أمييا� خليصة   ١١

 كامل  ٥،٨٩  يولييا مجيلة احملمودة  ١٢

 كامل  ٩٠  وردا ز�ن  ١٣

 كامل  ٥،٨٤  وحيو ويلوجيع  ١٤

حتصل إىل احلد الباتقد ط كلو من نتائج التعليم السابقة فعرفنا �ن

و نتيجة املعدلة يف قدرة املعرفية  ٧٥يعين (KKM)األدىن من معايري اإلكتمال

(cognitive) ٧٥،٨٧و هي.  



٥٧ 

 

 
 

 الوسائل�ستخدام  (psychomotor)و أما نتائج التعليم يف قدرة احلركية 

قسم علوم اإلجتماعية " ب"البصرية الصورة الشمسية لطالبات الصف العاشر 

  :بدور الثالث و هي

 الوسائل�ستخدام  (psychomotor)نتائج التعليم يف قدرة احلركية  ٢،٣اجلدول 

قسم علوم " ب"البصرية الصورة الشمسية لطالبات الصف العاشر 

  اإلجتماعية بدور الثالث

 الرقم

  
  اإلسم

  الناحية
  التقدير  القيمة

٤  ٣  ٢  ١  

  كامل ٢٥،٨٣  ٨٦  ٨٢  ٨٠  ٨٥  فوتري ليليانة احلسنة  ١

 كامل  ٥،٨٤  ٨٥  ٨٨  ٨٤  ٨١  رتنا فوجي ليستاري  ٢

 كامل  ٧٥،٨٨  ٨٥  ٩١  ٨٩  ٩٠  رسيتا فتماوايت  ٣

 كامل  ٢٥،٨٥  ٨٨  ٨٥  ٨١  ٨٧  صفية العاتقة  ٤

 كامل  ٧٥،٨٢  ٨٠  ٧٧  ٩٠  ٨٤  صفي نيل سلسابيال  ٥

 كامل  ٧٥،٨٣  ٨٥  ٨٧  ٨٤  ٧٩  سونداري  ٦

 كامل  ٥،٨٣  ٨٥  ٨٦  ٨٣  ٨٠  سييت قمرية  ٧

 كامل  ٢٥،٨٢  ٨٠  ٧٩  ٨١  ٨٩  فريدا ديسرتي أنت  ٨

 كامل  ٥،٨٨  ٨٦  ٨٨  ٨٧  ٩٣  وافيق عزيزة  ٩

 كامل  ٧٥،٨٢  ٨١  ٨٢  ٨٥  ٨٣  يولييا�  ١٠

 كامل  ٢٥،٨٤  ٨١  ٨٠  ٨٩  ٨٧  أمييا� خليصة   ١١

 كامل  ٢٥،٨٤  ٨٤  ٨٠  ٨٣  ٩٠  يولييا مجيلة احملمودة  ١٢

 كامل  ٨٢  ٨٠  ٨٦  ٨٤  ٧٨  وردا ز�ن  ١٣

 كامل  ٥،٨٢  ٨١  ٨٥  ٨٤  ٨٠  وحيو ويلوجيع  ١٤



٥٨ 

 

 
 

حتصل إىل احلد الباتقد طكلو من نتائج التعليم السابقة فعرفنا �ن

و نتيجة املعدلة يف قدرة  ٧٥يعين (KKM)األدىن من معايري اإلكتمال

  .٨٤و هي  (psychomotor)احلركية 

 املنعكسةالصورة   ).د 

من البيان املاضى عن التنفيذ و املالحظة فيه عن املادة مبهارة 

 "املهنة و احلياة"حتت املوضوع  لرتقية مهارة الكالم مبادة احلوارالكالم 

انتاج الباحث أن نتائج . الصورة الشمسيةالبصرية  الوسائل�ستخدام 

يف  (psychomotor)و قدرة احلركية (cognitive)ية  التعليم يف قدرة املعرف

 (KKM)احلد األدىن من معايري اإلكتمالالدور الثالث �م و قد تبلغ إىل 

 .أكمل من الدور األول و الثاين و

 تفسري البيا�ت  .ج 

 تفسري البيا�ت الكمية .١

  :تفسري البيا�ت الكمية لكل الدور يف اجلدول و هي

 (cognitive)تفسري البيا�ت الكمية لكل الدور يف قدرة املعرفية  ٢،٤اجلدول 

  الدور

  التقدير
نتيجة املعدلة قدرة 

املعرفية 
(cognitive)  

  كاملة

  

  )نسبة املؤية(

  غري كاملة

  

  )نسبة املؤية(

  الدور األول

  طالبات ٣

  

%)٤،٢١(  

  طالبات ١١

  

%)٥،٧٨(  

٦،٦٩  

  الدور الثاين

  طالبات ٩

  

%)٢،٦٤(  

  طالبات ٥

  
٣،٧٧  



٥٩ 

 

 
 

%)٧،٣٥(  

  الدور الثالث

  طالبات ١٤

  

%)١٠٠(  

-  ٧٥،٨٧  

  

تفسري البيا�ت الكمية لكل الدور يف قدرة احلركية  ٢،٥اجلدول 
(psychomotor)  

  الدور

  التقدير
نتيجة املعدلة قدرة 

احلركية 
(psychomotor)  

  كاملة

  

  )نسبة املؤية(

  غري كاملة

  

  )نسبة املؤية(

  الدور األول

  طالبتان 

  

%)٢،١٤(  

  طالبات ١٢

  

%)٧،٨٥(  

٥،٧١  

  الدور الثاين

  طالبات ١١

  

%)٥،٧٨(  

  طالبات ٣

  

%)٤،٢١(  

٧،٧٦  

  الدور الثالث

  طالبات ١٤

  

%)١٠٠(  

-  ٨٤  

  

  

  

 



٦٠ 

 

 
 

 تفسري البيا�ت النوعية .٢

من النتائج املالحظة الطالبات فعرفنا �ن الطالبات يف الدور األول قد 

جيدون بعض املشكالت يف فهم الدروس مبا يتعلق مبعين املفردات فسألو إىل 

و لكن يف الدور الثاين و الثالث اهتم الطالبات عن املادة . الباحث لفهمه

البصرية الصورة الشمسية �حلماسة و  الوسائلالدراسية و عملوا كل خطوة 

  .الفرح و كملوا كل جمموعات و ظيفتهم مناسبة بوقت احلوار

البصرية  الوسائلو من النتائج املقابلة الطالبات كل الدور فعرفنا �ن 

س و و يف فهم مادة الدر  ذايساعد على الطالباتو هالصورة الشمسية 

  ٦٠.م فيهاالتعلي الوسائلام كثري من �ستخدعلنحبا جي

و من النتائج التوثيق يف كل الدور فعرفنا �ن الطالبات متعاو� مع 

 الوسائلكل خطوة   يستخدمنا الطالباتو بذالك. غريهم يف كل جمموعات

و �لتوثيق، وجد  ٦١.احلماس البصرية الصورة الشمسية �لسرور و الفرح و

درسة العالية الباحث كثري من البيا�ت العامة للمدرسة كتاريح �سيس امل

و حملة عن املدرسة  ٢٠١٩/٢٠٢٠املعلمات معارف فونوروغو السنة الدراسية 

و عناصر القيادة و الرؤية و الرسالة و اهلدف و املعلمني و اإلدارة التعليمية و 

  .املؤيرة لعملية التعلم و التعليم و املرافق للطالبات و املعلمني الوسائل

  

  

  

 

                                                           
  .يف ملحق هذا البحث W/WW/9-III/2020/03أنظر إىل نسخة املقابلة ٦٠
  .أنظر إىل نتائج الوثيقة يف كل الدور يف ملحق هذا البحث٦١



 

٦١ 
 

  الباب اخلامس

  اخلامتة

واخلالصة من هذا البحث هي نتائج . تتكون اخلامتة من اخلالصة و اإلقرتاحات

و ترجي نتائجها لتحسني عملية التعليم �ملدرسة العالية . البحث إلجابة األسئلة البحث

خاصة يف الصف العاشر  ٢٠١٩/٢٠٢٠فونوروغو السنة الدراسية " معارف"املعلمات 

اإلجتماعية مبهارة الكالم بطريقة احلوار يف الدرس اللغة العربية قسم علوم " ب"

  .البصرية الصورة الشمسية فيه الوسائل�ستخدام 

 اخلالصة  .أ 

  :و نتيجتان من هذا البحث كما يلي

لرتقية مهارة الكالم البصرية الصورة الشمسية  الوسائل إستخدام كانت عملية .١

يف تعليم اللغة العربية أوال، يفتح املدرّس اللغة العربية التعليم  مبادة احلوار

و �نيا، يشرح املدرس الغرض من . �لسالم و الدعاء مث يقرأ كشف احلضور

و �لثا، يبدأ . املادة اليت ستدرسه �عداد الصورة الشمسية املناسب �ملوضوع

يذكر بعض املفردات و املدرس الدرس يف املفردات املتعلقة �لنص احلوار، مث 

و رابعا، يقسم املدرس الطالبات إىل سبعة من ا�موعات و كل . معناها

و خامسا، و ميثل املدرس احلوار �ستخدام . جمموعة تتكون من طالبتني

و سادسا، �مر املدرس احلوار . البصرية الصورة الشمسية أمام الفصل الوسائل

و سابعا، خيتم . على ا�موعة األخرى على الطالبتني و أن يقّيم كل ا�موعة

 .املدرس اخلالصة مث يقرأ الدعاء و يعطى السالم

مهارة  ترقي تستطيع أن البصرية الصورة الشمسية الوسائل إستخدام كان .٢

قدرة املعرفية و نظرا بذالك األمر من . يف تعليم اللغة العربية الكالم مبادة احلوار

يف الدور  (cognitive)و نتيجة املعدلة بقدرة املعرفية  :كمايلي  قدرة احلركية

طالبات  ١١تكون كاملة و ) ٤،٢١(%طالبات  ٣و  ٦،٦٩األول 



٦٢ 

 

 
 

 ٩و  ٣،٧٧و نتيجة املعدلة يف الدور الثاين . ن كاملةمل تك) ٥،٧٨(%

و . ن كاملةمل تك) ٧،٣٥(% طالبات ٥تكون كاملة و ) ٢،٦٣(%طالبات 

و أما ). ١٠٠(%و كلهن كاملة  ٧٥،٨٦الث نتيجة املعدلة يف الدور الث

و طالبتان  ٥،٧١يف الدور األول  (psychomotor)نتيجة املعدلة بقدرة احلركية 

و نتيجة . ن كاملةمل تك) ۸۵،۷%(طالبات  ١٢تكون كاملة و ) ٢،١٤(%

 ٣تكون كاملة و ) ٥،٧٨(%طالبات  ١١و  ٧،٧٦املعدلة يف الدور الثاين 

و   ٨٤و نتيجة املعدلة يف الدور الثالث . ن كاملةمل تك) ٤،٢١(% طالبات

من الدور األول  (cognitive)و ترقية قدرة املعرفية ). ١٠٠(%كلهن كاملة 

من  (psychomotor)و أما ترقية قدرة احلركية . ١٥،١٧إىل الدور الثالث هي 

 .٥،١٢الدور األول إىل الدور الثالث هي 

 اإلقرتاحات  .ب 

  :در إىل نتيجة البحث كما يليالباحث اإلقرتاحات بققدم 

التعليم اللغة العربية كثرية و لذالك ينبغي على مدّرس اللغة  الوسائلكان أنواع  .١

التعليمية مبهارة الكالم  الوسائلالعربية أن يطبق تعليم اللغة العربية �ستخدام 

 خاصة يف احلوار لتسهيل يف شرح املواد الدراسية

نشاط و نتائج التعلم للطالبات، لذالك /يقتصر تركيز هذا البحث على فعالية .٢

 الوسائل إستخداممن املتوقع ينبغي على الباحثني االخرين الذين يرغبون يف 

 ستخدامالبصرية الصورة الشمسية أن يتطور جماالت تركيز أخرى مناسبة إل

ول على النتائج البصرية الصورة الشمسية و إجراء حتسينات للحص الوسائل

 .األفضل
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: ، جاكر�Kamus Inggris Indonesia. و حسن شاذيلي. أجيول، جوهن م

  .٢٠١٠.غراميد� فوستاكا او�ما



 
 

 
 

  :جاكر� ،Media & Teknologi dalam Pembelajaran. فريبادي، بيين.أ

  .٢٠١٧.كنجا�

اجلامعة اإلسالمية : فونوروغو، Pengantar Linguistik Arab. تري جاهيا، أغوس

  .٢٠٠٨.فونوروغواحلكومية 

أسواجا  :يوغياكر� ،Media Pembelajaran Bahasa Arab. ، دمحمخليل هللا

  .٢٠١٣.فريسيندو

 Memahami Konsep Dasar.رشيدي، عبد الوهاب و مملوعة النعمة

Pembelajaran Bahasa Arabية احلكومية امعة اإلسالماجل: ، ماالنج

  .٢٠١١.ماالنج

  .٢٠٠٠.رينيكا جيفتا: ، جاكر�Media Intruksional Edukatif. اين، أمحدروح

سينار �رو  :�ندنج،Media Pengajaran. سودجا�، �� و امحد ريفاغي

  .٢٠١٥.ألغيسيندو

  .١٩٩٨.ايكيف: ، يوغياكر�Media Pengajaran Bahasa. سوفارنو

فوستاكا : ، �ندونجPenelitian Tindakan Kelas. ناسالصالح الدين، أ

  .٢٠١٥.ستيا

: سورا�� ،Diktakdik Metodik Pendidikan Bahasa Arab. علي فاندي، إمانشة

  .٢٠٠٠.اوساها �سيو�ل

: ، مالنجMetodologi Pengajaran Bahasa Arab. فؤاد ايفندي، أمحد

  .٢٠٠٤.ميشكات



 
 

 
 

 Active Learning dalam Pembelajaran.حممودة، أم و عبد الوهاب راشيدي

Bahasa Arab٢٠٠٨.امعة اإلسالمية احلكومية ماالنجاجل: ، ماالنج.  

، Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab Teori dan Aplikasi. مو�،و

  .٢٠١١.ترياس: يوغياكر�

فييت : ، �ندونجMetodologi Pembelajaran Bahasa Arab. هريماوان، أجيف

  .٢٠١٤.روسدا كر� اوفسيت رمياجا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 




