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 ملخص
المدرسة العالية لعاب اللغوية فى ترقية مهارة الكالم لدى طلبة الصف الحادي عشر بألتطبيق تقنية ا

  ندار المبونجمشارق األنوار ب

 غامل قدري زانيل
 تماستخد .العربية اللغة ميتعل يف ةلطلبن ميتلكها االبد أ اليت املهارات من واحدةهي  كالمال ةمهار 

بتقنيةةة اداش ةةة ىف  نةةدار المبةة   املدرسةةة العاليةةة م ةةارا اب ةة ار بالصةةا ادةةاشي ب ةةر بىف  العربيةةة اللغةةة مدرسةةة
 ظةرا مةن  .لطلبةل مهارة الكالم تائ  تعّلم إىل اخنفاض  يأّشي، مما تن بةاملتقنية المل تستخدم و  ،بملية التعليمها

 79منهم  الناجحني٪( وغري 9;.89طلبة ) :منهم   نطلبة الناجح =7من بدش  ،مهارة الكالمتعّلم  تائ  
كا ةةت لعةةاا اللغ يةة.  ، وهةةي تقنيةة ابمهةةارة الكةالمتعلةيم تقنيةة املالئمةةة ىف تطبيةةا الفعليهةا ٪(. =:.>=طلبةة )

طلبة الصةا مهارة الكالم لدى ميكن أن يرّقي لعاا اللغ ية يف هذا البحث هي "هل تقنية اب م كلة البحث
 ؟"  ندار المب   املدرسة العالية م ارا اب  ار بب ر باداشي 
سةة ادقيقيةة ىف حةث واملدرّ اتعةاون بةني البالفية  و  الدراسةي إجرائةي للصةا ة   هةذا البحةث هة   ةث  

الصةا ادةاشي ب ةر باملدرسةة العاليةة م ةارا اب ة ار با ةدار . مبحث هذا البحث هة  طلبةة اللغة العربية تعليم
 : مةن تكة نت ىتالة ، ال ةة لقةا تشورتةني وىف كةل الةدورة يف ذا البحةث . أجةرى هة=7بعةدش الطلبةة  المبة   
 ترقيةةعرفةة والتفكةري. ادةدم مةن هةذا البحةث هة  مل ،املالحظةة ،التنفيةذ ،التخطةي  وهةي شورة، كةل يف مراحةل

لةدى طلبةة الصةا ادةاشي ب ةر تطبيةا تقنيةة العةاا اللغ يةة ىف ترقيةة مهةارة الكةالم العربيةة باللغة مهارة الكالم 
  باملدرسة العالية م ارا اب  ار با دار المب   

 النةاجح ن ، ةطالبة =7 بةدش مةن لعةاا اللغ يةةبا تقنيةة تطبيا قبل املدرسة تقنية اداش ة  تاستخدم
 الةدورة يف العةاا اللغ يةة تقنية بعدتطبيا ٪(. =:.>=) ةطالب 79 منهم وغري الناجحني ٪(9;.89) طلبة : منهم

 منهم نيوغري الناجح ،٪(6=.:>) ةطلب 77 منهم  نالناجح ،=7 الطلبة بدشمن  هي كا ت الًتقيةابوىل،
وغةري ٪( ;8.9<) ةطلبة :7 مةنهم  نالنةاجح ،ةبةلط =7بةدش  مة  الثا يةة الةدور يفمث  (.٪96.;9) طلبةة >

مهةارة الكةالم  لعةاا اللغ يةة تًتقةيبا تقنيةة تطبيابعد أّن  لذالك  فهم٪(. ;>.<7) طلبة 9 منهم نيالناجح
 ٪(.8<.<;) امل ئ يةالنسبة بللطلبة 

طلبةة  لةدىمهةارة الكةالم  يرقّةميكةن أن يلعةاا اللغ يةة با تقنيةة تطبيةان مةن خةال  سةتنبا  أ أخذ اال
 .الصا اداشي ب ر باملدرسة العالية م ارا اب  ار با دار المب   

 مهارة الكالم اللغ ية،ابلعاا  تقنية :المفاتيح الكلمات







 ه
 

 شعار

ِلَك  ۚ   َوأَْلَواِنك مْ  أَْلِسَنِتك مْ  َواْخِتََلف   َواْْلَْرضِ  السََّماَواتِ  َخْلق   آيَاتِهِ َوِمْن   ََليَات  ِإنَّ ِفي ذََٰ
 1﴾22لِْلَعاِلِميَن ﴿الروم : 

 

                                                             
 

1
 (Al-Quran surat Ar-Rum Ayat:22)  



 و
 

 إهداء

 أىديت ىذه الرسالة العلمية إىل:هلل احلمد و الشكر يليق على مجيع نعمو ف

والدي احملبوبان أيب زينيفن و أمي ليالوايت أحبهما حبا مجا الذان يدعوان و شجعاين  .1
لنجاحي حىت أمتمت على كتابة ىذه الرسالة العلمية. و لعل أن يرضا خبطوايت على ىذا 

 النجاح.
، املاجستري ىجرية الدكتوراندس أميو املاجستري ,سوماجونتور جاىايا كيالدكتور األستاذ  .2

 على اإلشراف إلمتام ىذه الواجبة األخرية.
، شكرا على دوافع احلماسة و الدعاء ألكون  ة غيتا سافيًتي زانيلاحملبوب أخيت صغرييت .3

 ممتازة.
، تايوه ريستيا،  S.pdليستاريريسكا ،S.pdامحد نازير، S.pdايليس ديانا زمالئي االعزاء  .4

ملي لنا ، ، أشكرىم على السرور و الفرح و احلزن قمنا مجاعة أS.pdحممودينيولياين، 
 نكون من الناجحني.

رينديك أبدالرمحان, ايزا دوي كوسوما, أكرب أردينشة, ريندي ىداية, أصدقائي املعهد  .5
 تري أنديك ديا, أشكرىم على محاستكم, حافزكم, ودعاءكم.

 2114دقائي و زمالئي من قسم تعليم اللغة لعربية ملرحلة أص .6
 جامعيت احملبوبة رادين إينتان المبونج اإلسالمية احلكومية. .7

 
 



 ز

 ترجمة الباحث

، اإلبد  م 5995مد  ببيخدل  9التدارخ   يف المبدنن  بندداريف ولدد ،  غامل قدري زانيل
 .األول م  اثنان إخنة و اسم بيب زخنيف  و بمي ليالوايت

مث  2002راوا الووت تدددالدن سدددنت  2درس الباحدديف يف اردرسدددت االبتداحليدددت ا  نميددت 
  .2053سنت  كننتنر ا دخثت  معهد الدار السالمالدراست إىل  الباحيفاستمي 

 اإلسددالميت ا  نميدددت ىف اجلامعددت رادخدد  إنتددان هدراسددت الباحدديف و بعددد كلددت اسددتمي   
. و اللغدت العيبيدت تعلديم ىف قسدم والتعليم بيتكليت الت    دخل اىلم. و  2054 بداخًت سنت  بنج مال

و عمليدددت  اجلندددن المبدددنن  داحلدددية  سددددوم منر( يف قيخدددت KKNالناجبدددت اجلامعيدددت   قدددد ا دددت 
اليسددالت  الباحدديف كتدد قددد  بندددار النبددنن  و  50ا  نميددت  العاليددت( يف اردرسددت PPLجامعيددت  
لعققاا الوية قة تققي ترهيقة الققا ل الطقبة لققف   وبقة ال قق  ألتطبيققت تيةيقة امبنضدن  العلميدت 

 .الابةنج بةفا الحادي عشر بالمف سة العالية اشا ق األنةا  
 



 ح

 تقديركلمة الشكر و ال

 ددت دردد ى   دد    لددم ا هلللريةددليت هلللدده   لباددب ل  ب دد محدد هلل ع  ددج   لددمج   دد    دد  هلل
كتببدده اددلر هلللة ددبله هللل    ددها   هلل ددتلب م   دد  هللم.ددبا ك ددب اددةهللاع   هللل دد يت   هللل دد ا   دد  
هلللمددا هللليددةاد ص دد   دد   هللع    دد     دد اا     ددنبب    بلدد    ىلددو د  دد  ب   ددب     ادد ا 

 هللل اوع

 ريبل ىادده اددلر هلللة ددبله هللل    دده م.ددبا هللليددة ل ل ن دد     دد  هللل ىلدده هلل بىل  دده هلل      ادد  هللل
 ىلو ك  ه هلللرتب ه   هلللت   ا لبىل ه ىهللداو  امتب  الىل  نج هللم  ىل ه هللحلري ىل هع

 ف هلر هللملمب  ه د ّد    درّ ا هللل ب   لجامج هللليرية  هلللتر مي     بدهللت هلل فبضمج: 

هلل  ددتبا هلللدد كت ى هللحلددبأل وددل هلل ندد هللىا هللملبل ددتل ك   دد  ك  دده هلللرتب دده   هلللت  دد ا  بىل دده  ع1
  ىل ه هللحلري ىل ه الىل  نجعىهللداو  امتب  هللم 

هللل كت ى دددداةا هللملبل ددددتلا كدددددة  ل غ ددددا د  ددددد ا هللل  دددده هللل ةب دددده  بىل ددددده ىهللداددددو  امتدددددب   ع2
 هللم  ىل ه هللحلري ىل ه الىل  نجع

 ىلد   كبمليدة  هلل      هلللد كت ىيت  ل نت ى لبابادب ك  د ىلبا هللملبل دتلهلل  تبا هللل كت ى  ع3
 هلللت ل هدبتشدريةهلل لدجا    د    د  هللمىشدبدهللت   كبمليةفه هلللةدب    اجةاه ا هللملبل تل

 علريتببه الر هلللة بله هللل    ه
 ا ئه هللحملبضةاو   هلل  بدليت  بىل ه ىهللداو  امتب  هللم  ىل ه هللحلري ىل ه الىل  نجع ع4



 ح

ىل اة هللمل ى ده هللل بل ده ىليدبىأل هلل ند هللى بمد هللى الىل د نج هلللدلا اه در   د  هللملةهلللد  هللل    ده  ع5
 م.با الر هلللة بلهع

 لاو  ب   هلل  م.با الر هلللة بله هللل    ه   داا شريةهلل لجا ع    هلللمبس هللل ع6

 ع هللل ب    ّ  الهلل هللل ن  ال اجهلل  ب    ىلو هلللري دب    هللل د هلل ع فللد    هبلهلل 

 هلللمر    هللالغرتهلل بت ل تيج     هللم.با مبجةد هلللةلبء    امتا  الهلل هللل ن  ل ربى نيع

 

 ا 2112 دا   ل  االىل  نجم هللى ب 

 هللل ب  

 

 غامل قدري زانيل           
1411121121 
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 الباب األول

 مقدمة
 

 توضيح الموضوع .أ 

سببببللعطالة  فببببعاطبببببتوايطال ل بببب ط   ببببف طرطالطهبببب  طلتجنببببخطاء وببببلظطتطال   ببببل ط بببب  

طىفطذلكطامل   عطبف لي يط:طاالصوال ل ط

 التو فق .ٔ

ذكببرطتط.ٔع  فببعطططيري ببعطططء ببراظطلتنتفبب ططط س فببمطططاسببتة ا طططت لوسببعالتو فببقطهبب ط

طاءلةبببل ال ل ببب طكت بببكطانواظططبطالتو فبببقطهببب ط نتفببب ط  بببتطنببب  ط ببب يط ط و فبببقط  نفبببعط

ط.ال   يع

 الت نفع .ٕ

الت نفعطهيطالتةوبف طتالت فبخطتاووب ا طتال سبللتطالبلط ة بتطك  ا بفصط طالت ب  ط

طٕال واسفعطت ستة  طلتح فقططه ا طع  فعطالتة فمطتالتة مط ط للعطالتة مطنتسهل.

                                                             
 

1
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar bahasa Indonesia (Jakarta: Balai pustaka, 

2002), hlm. 1181 
 

2
Zulhanan. Paradigma Baru Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandar Lampung: An-Nur Press, 

2004), hlm. 12 
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 ال   يعطاءلةل  .ٖ

اطالن بل ع ب ططحتتب   نشبوعا هبيlanguage games اإلجن فزيبعطال   يبعطاتطىفططاءلةبل 

طءلةبل اطثبال اسبتة  طال ل ب طىفطهب اطال حب طٖ.ت  طع  طعنلصرط ربفبعط تر بعحتتططاهل  

ط.ططتال  وطامل ه عالكال طالت  لليططكولقعطالكال ع:ط يال  

 التقفعط .ٗ

ت ببلطءذط كسفبب)ط,اإلنتببل ط .ت ببلطءذطذلببكياطةيببلي التقفببعطهببيطوبببصط,يو ببعطا سببت  طط

ذكرطال ل  طكت كطانواظططبطالتقفعطهيطع  فبعططتطء براظطلتقفبعط بيظط بلططط لصبعططىفطٗيذلك

ط. هلو طالكال 

  هلو طالكال  .٘

 هلو طالكال طهيططنشوعطالسلنفعط  طال  عطاللط  ب  طابلطال شبرط طانفبل طال   يبعطططكةب ط

 ياًطءذطاءص ا طاللططمسلعهلططمثطيتة مطال شرطلنوقطتط ريًاط لهري ط انشوعطالس لعع.طاستنل

التت ف طت هلو طالكال طهيطال  و طع  طنوقطاءص ا طالتة ريططتطالك  ل طل تة رياطط.التك م

 ٘.والشة طاءبكلوطتاملشلعرطتطت   غط
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Hasan Saefulah. Al’ab Lughowiyah Teknik Pembelajaran Bahasa Arab yang Menyenangkan. 

(Yagyakarta: baSan Publishing,  2010), hlm. 1 
4
Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ( Jakarta: Balai pustaka, 2002), hlm. 43 
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حببب طىفطهببب  طالرسبببللعط ال ل ببب طع ببب طابطاملطاسبببتن  اسبببتنلياطكلمل بببو حل طالسبببلكقاط

اللغويقققة تققي تمهيقققة مالقققارة الةققلص لقققدى  لبقققة ال ققق   أللعقققابتطبيققت تقةيقققة االة  فببعطهبببيط

 الحادي عشم بالمدرسة العالية مشارق األنوار باندار المبونج. 

 أسباب اختيار الموضوع .ب 

 ال   يعطءلةل ا .ٔ

نتتببلعطال سببللتطلتسببهفتطع  فببعطالتة ببفمطت ة ببمطال   يببعاطلهببيطالةببخطكطال   يببعطءلةببل ا

ىفطال ببب)ططت بببلو طسببب اظطكتنشبببوعط تر بببعطتط ربفهفبببعططططتطء بببتطانتتبببلعطال سبببللتطالتة ف فبببعط

ال   يببعط لصببعطىفط رقفببعططاءلةببل ال بب).طلبب الكطاهببتمطال ل بب طملةربببعطع  فببعطالتة ببفمطكتو فببقط

  هلو طالكال .

  هلو طالكال ط .ٕ

  و طالشةصطع  طالنوقطاءصب ا ططتطك  بل ط طاسبتة ا طق اعب ط هلو طالكال طهف

ط:شببة واطتهنببلبططوكةببعطالةنلصببرطإلسببتةل ط هببلو طالكببال طططتهببيال  ببعطل تة ببريطعبب طاءبكببلوطتال

اءصببب ا اطاملتبببريا اطالت بببل عطالةل بببعطتالسبببرعع.طلببب الكطاوايطال ل ببب ط ةرببببعطالتقفبببعط هبببلو ط

 .سعطالةللفعط شلوقطاءن اوطكلن اوطال   نجكلمل وطالكال طل  طي  عطال )طانلي طعشرط
                                                                                                                                                                              

5
Burhan Nurgiyantoro.Penilaian dalam Pengajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. 

(Yogyakarta: BPFE 1995), hlm. 276 
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 خلفية البحث .ج 

الت ب  ططمبلطيت ل  ط صططالت   الىتطق ط ضصطط.ال  عطالةركفعطهيطتا   ط  طال  عطالةلمل

ططانببل طت ببصطه ط طهبب ااجمل ببىتطرهببر طال  ببعطالةركفببعطتت بب  ط طعببلملطط.املةربببعطجملت ببصطتالة بب  ا

طتك  بل طط بر ططط  ب  الرطيعططبطال  عطالةركفعط   ب ي طتطال   ي بطالةر طهلمطوطيعطخمت تع.طكةضط

.طتط ببب طوطيبببعطالو فةفبببعطالةلملفبببعط ببب ط بببال طاإل بببلوا طت   فببب طاءصببب ا ط  ببب  ال  ببعط   ببب ي طتط

اء ر ططبطال  عط    ي طط  طءهلل طاهللطسب حلن طت ةبلذ.طالبلطتلب  طالشة بفعط   بمطلب اة ط

 .ال  ع

طتهي:طط22ص : المو ك لطقل طاهللط ةلذطىفطال  و ط

بببَ لَتاِ طَتاْءَْوِفطَتاْ بببِتاَلُ ططَْلِسبببَنِتُكْمطَتطَلْبببَ اِنُكْمط لِبببَكطَنيَبببطۚ  َتِ بببْ طايَل ِبببِ طَ ْ بببُقطالس  لٍ طِءب طِ طذََٰ

طيٕٕلِْ َةلِلِ نَي,طالرت ط:ط

املةب ط نهبلطهبيطكلل  بعطالةبلملطاملتن عبعط فبزطَتاْ ِتاَلُ ططَْلِسَنِتُكْم"طط طانيعطهنلبطع لو ط"

  بقططَْلِسبَنِتُكْم"طهبيططع  عطاهللط ةلذاطتهنلبطيشرحطذلبكطابطاملةب ط طالك  بع"ع  طاهنلط  ط

كسببب خطال فابببعطالبببلططذالبببكاهللطسببب حلن طت ةبببلذطلسبببلبطل  شبببرطكبببتيا ط ببب ططيتا طالكبببال طتينشبببتط
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اء ن فبعطهبيط وب يرطقب و طالو  بعطع ب ططاهل  طالرلفسيط  ط ةف مطال  بعٙ.يةفشطبفهلطالشةص

اسببتة ا ط  ببكطال  ببعاطء ببلط بب طالشببت يعططتالكتلكفببع.طال بب و طع بب طاسببتة ا طال  ببعط طط بب وي ط

طبطSyaiful Mustofaك بببلط بببرحطالة بببمطال  بببعطهبببيط هبببلو طال  بببع.طهنبببلبططوكبببصط هبببلوا طل  يبببعطط

ط هلوا طال   يعطامل   ي طهيط:

  هلو طاإلست لع .ٔ
  هلو طالكال  .ٕ
 ال رط ط هلو  .ٖ
 ٚ هلو طالكتلكع .ٗ

 ب طاملتهبب  ططبطال ب و طع ب طاسببتة ا طال  بعطاء ن فببعطاسبتنلياطمبهبلوا طاءوكةببعطالسبلك عط 

 هبلو طاإلسبت لعاط هبلو طالكببال اطهببيططجيبخططبط بتمط ب ط بال طافببصطاملهبلوا طال   يبعطاءوكةبع

ط هلو طال رط طتط هلو طالكتلكع.طلك طسريكزطال ل  طىفطه اطال ح طمبهلو طالكال طبحسخ.ط

 هلو طالكال طهيططنشوعطالسلنفعط  طال  عطاللط    طابلطال شبرط طانفبل طال   يبعطططكةب ط

شرطلنوبقطتط بريًاط بلهري ط طانشوعطالس لععاطاستنلياًطءذطاءص ا طاللططمسلعهلططمثطيتة مطال 

ت هلو طالكال طهيطال  و طع  طنوقطاءص ا طالتة ريططتطالك  ل طل تة رياطالتت ف طط.التك م
                                                             

6
Abd.Wahab Rosyidi, Mamlu’ Ni’mah. Memahami Konsep Dasar Pembelajaran Bahasa 

Arab. (Malang: UIN Maliki Press, 2012), hlm 1-3. 

 7
Syaiful Mustofa. Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovativ. (Malang: UIN Maliki Press, 

2011), hlm. 18 
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 هلو طالكال طع  طاسمطا رطه "التة ري"طلك طكفنه لطبرقططٛت   غطاءبكلوطتاملشلعرطتالشة و.

كبب طع بب طال سببلبطكبب الكطىفطالتتكفبب اط هببلو طالكببال ط ىكبب طع بب طقبب و طال سببلبطتط ببلطالتة ببريطيىط

طٜالكتلكع.

ت طء  بببببلبط هبببببلو طالكبببببال اطالكببببب طع نببببب طكبببببتط بببببةصطابطيبببببت  طكةنلصبببببرطاءوكةبببببعاط

هي:اءصبببببب ا اطاملتببببببريا اطالت ببببببل عطالةل ببببببعطتالسببببببرعع.طك ببببببلطوط طهنببببببر طك نتبببببب وط لوي ببببببلط

HenryGunturTariganاطهي:اءصببببببب ا اطالكببببببب طع نببببببب طكبببببببتط بببببببةصطابطيبببببببت  طكةنلصبببببببرطاءوكةبببببببعط

 هبلو طالكبال طاستنلياط  طالرط طالسبلكقط ب طاملتهب  طابطٓٔ.الت ل عطالةل عطتالسرععاملتريا اط

طىفطاسببببتة ا طق اعبببب طال  ببببعطاصبببب ا طالتة ببببريططتطالك  ببببل ع بببب طنوببببقطاءالشببببةصطهفلل بببب و ط

هببيط هببلو طالكال إل  ببلبططعنلصببرطاءوكةببعاطتهنببلبطلتت ببف طت   ببغطاءبكببلوطتاملشببلعرطتالشببة و

طاءص ا اطاملتريا اطالت ل عطالةل عطتالسرعع.ط

الكبب طل  بب واطىفطالتة ببفمطال  ببعطالةركفببعطابطيتهببمطكلملبب  تاطالوري ببعاطتالت نفببع.طاملبب  تط

هب طم  عبعط ب طاالبتا بل طاملتة  بعطكو فةبعطال  بعطتي فةبعط ب وي طال  بع.طتالوري بعطهبيط وبعط

 ل  عط تة قطكةرفطامل ايطال   يعطكشبكتط نبت مططتط نبت مطع ب ططسبلاطاملبنهجطالب ي.طالت نفبعط
                                                             

8
Burhan Nurgiyantoro.Penilaian dalam Pengajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. 

(Yogyakarta: BPFE 1995), hlm. 276 
 9

Syaiful Mustofa. Op.Cit.,hlm. 137 
 10

Hendry Guntur Tarigan, Bicara Sebagai Keterampilan Bahasa, (Bandung: Angkasa, 1990), 

hlm. 3 
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ي بببببببببببعطلوراملببببببببببب  تطتاك لطيت ل  ط صطال ببببببببببب)طططلطبيطهتمط نتف ي ط  ح نشوعطهبببببببببببيططط

 بببب  تاطالوري ببببعاطتالت نفببببعطالسببببلك عطسببببريكزطال ل بببب طعبببب طالت نفببببعط بببب طالتةريبببب)ط11و .ل ةتلا

الت نفببببعطهببببيطالتةوببببف طتالت فببببخطتاووبببب ا طتال سببببللتطالببببلط ة ببببتطك  ا ببببفصط ططبحسببببخ.

طٕٔالت   طال واسفعطت ستة  طلتح فقططه ا طع  فعطالتة فمطتالتة مط ط للعطالتة مطنتسهل.

هنلبطكةضطالت نفعطىفطالتة فمطال  بعطالةركفبعطالبىتطالكب طملةربتهبلطاملب وااطهبيط:طالليثبعاط

  طالت نفبل طالسبلك ةعطاملب ك و طاط13غع.نشلظاطالت رل اطال  اع اطتال الاملوللةعاطاإل الظاطاإل

ط" ىفطكتلكب   Hasan Saefulohك بلط برحط سب طسبف)طاهللال   يعطءلةل اهنلبط  نفعطا رطهيط

  نفبببعطا تببلوطال ل بب طىفطهبب اال ح ط14.  نفببعطالتة ببفمطال  ببعطالةركفبببعطاملسببرتو "طال   يببعطاءلةببل 

 .Hasan Sefulohال   يعطك لط رحططاءلةل 

اطالن بل تب  طع ب طحتطعونشبءاطهيlanguage gamesال   يعطاتطىفطاإلجن فزيعطططاءلةل 

 Abd ببنيطوط طع بب طالةزيببزطكبب طاكببراهفمطالةشببفتطط.تبب  طع بب طعنلصببرط ربفببعط تر ببعحتتططاهلبب  

al’aziz bin ibrahim al’ashiliكلل  بل طا براطيري بعطالتب وي طال  بعطالةركفبعطلنبلي نيطىفطكتلكب ط

                                                             
 

11
Abd. Wahab Rosyidi, Mamlu’ Ni’mah, Op.Cit., hlm. 33-34 

 
12

Zulhanan. Paradigma Baru Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandar Lampung: An-Nur Press, 

2004), hlm. 12 
 13

Ahmad Izzan. Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab. (Bandung: HUMANIORA, 2011), 

hlm. 115 

 
14

Hasan Saefulah. Al’ab Lughowiyah Teknik Pembelajaran Bahasa Arab yang 

Menyenangkan. (Yagyakarta: baSan Publishing,  2010), hlm. 1 
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كلنتتببلعطال سببللتطلتسببهفتطع  فببعط ة ببفمطال  ببعططء ببلط ططنشببوعططءلةببل اال   يببعطهببيططاءلةببل 

 سبببرتوطت سبببب فعططططتطء ببببتطانتتببببلعطتسببببللتطالتةببببف مطالببببلطيببببتمطع بببب هلط طال بببب)ططتط ببببلو ط

ط15.ال )

 ل ببببرططتطغببببريطاملهببببيططنشببببوعط  بببب  عط طالتة ببببفمطت تة ببببقطكللبببب واططال   يببببعطءلةببببل ا

ال   يعططن   طاملسرتوطت  و طاملهلوا طال   يعط,االست لعطتالكبال ططاءلةل هت  طط.  ل ر

تال ببببراظ طتالكتلكببببعطتاءي يطططكلإل ببببلبعطءذطعنلصببببرطال  ببببعط,املتببببريا طتال  اعبببب طال   يببببعي.طءذاطط

ة فهبلطاطبعهبلطالطحت بتطع ب ط هبلوا طل  يبعططتطعن برط ةفنبكلنمطال ة بعطل بقطالسبرتو طططتلكن

ال   يببببع.طتعكسببببهلاطءذاطكلنببببمطاءنشببببوعطهتبببب  طءذط بببب ويخطاملهببببلوا ططلءلةببببل ال تضبببب  طك

عبببل طألال   يبببعططتطعنلصبببرط ةفنبببعططلكببب طالط   ببب ط ببب طعن بببرطالسبببرتو اطبة فهبببلطال تضببب  طكلل

ط16ال   يع.

طتالةف  طىفط نتف هلاطهي:ططزايلاملطهللطال   يعطاءلةل 

 ال   يعطءلةل اط زايل .طط
 ميك ططبط   تط  طالو  عطامل تطىفطع  فعطالتة فمطىفطال ). .ٔ
 كلملسلك عطكنيطالو  عط شت طمحلسعهتمططكسرط    ل. .ٕ

                                                             
15

Hasan Saefulah. Op.cit., hlm. 15-16 
 

16
Fathul Mujib dan Nailur Rahmawati. Metode Permainan-permainan Edukatif dalam Belajar 

Bahasa Arab Jilid 1. (Yogyakarta: Diva Press, 2011), hlm. 32 
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 كنهبلططبط ةزيببزطالةالقبل طت وبب يرطم  عبل طالكتببلظ طاإل ت لعفببعطال   يببعططاءلةبل  .ٖ
 ل  طال   ع.

امل ايط ك طابط تبطانت لعلطع  طق   طالو  عط بلطلب ط نسبيطع ب ط تمط  صفتطه  ط .ٗ
 اورب طاملهلو .

 .ال   يعطهيطت   ط  طتسللتطالتة فمطالىتطهللط  طذا طالةلل طاملرابصطءلةل ا .٘
 ال   يعطءلةل عف  طاط .ط 

 ع يطالو  عطكسريط  اط ىتط س خطع  طصة كل طىفطا رابطافصطالو  ع. .ٔ
ط طالتب  تط ب ط كنب اط تنبيطالو  بعط لببل ط حك  ال   يعططاءلةل ط نتف طتطع خ .ٕ

 .اء ر طال )
 .ع يال  طاءلةل ط ال ط  طامل ا فصطافصط  صفتطالميك  .ٖ
 17ال   يعطع   لطاليةتربطكرنل جط ة مطال  عطاطتلك طكلعت لو طبحسخ.طاءلةل  .ٗ

ط
مل وسبببعطال ببب)طانبببلي طعشبببرطكلاسبببتنلياط ببب طالنتبببللجطاملال  بببعطال ل ببب طاذطامل وسبببعط

ابطاسبتة  مطامل وسبعط  نفبعطالليثبعطبحسبخطل تة بفمططنب اوطال  ب نجاالةللفعط شبلوقطاءنب اوطك

طاملزيب طع الو طت  مثط امل وسعطىفطع  فعطالتة ف هلطحت يطامل ايطتط ت وال.طاملهلو طالكال اط ف ط

طٛٔاءس  ع.ط طتا   ط ر طفعالةركطامل وسعاط ة فمطم.طتتقمفالتة طع  فعط تمطعن  لطالة  فعط  

                                                             
 

17
Fathul Mujib dan Nailur Rahmawati. Ibid., hlm. 38-39 

 18
Hasil Observasi tentang Peembelajaran Bahasa Araboleh peserta didik  kelas XI MA 

Masyariqul Anwar Bandar Lampung, tanggal 27 Maret 2018 
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اسببببببببتنلياط بببببببب طالنتببببببببللجطاملال  ببببببببعطالسببببببببلك عطاّي طال ل بببببببب طامل لك ببببببببعطكببببببببت  طكببببببببل ط

Babayطكلمل وسعطال  عطالةركفعطىفطامل وسعطالةللفعط شلوقطاءن اوطكلان اوطال   نج.ط

 لصببعطىفطاملهببلو طالكببال اطاسببتة  طكللت نفببعطالليثببعطكةببلي طىفطالتة ببفمطال  ببعطالةركفببعط"
طالةركفبببعاط فببب طامل وسبببعطىفطع  فبببعطالتة ف هبببلطحتببب يطاملببب ايطتط تببب وال.طمثط ت ببب املببب واطال  بببعط

ط طتا ب  ط بر طالةركفبعطاامل وسبعط ة بفمطالتة بفم.طتتقبمط  فبعط تمطعن  لطالة  فعط  طاملزي طالو  ع
 19"اءس  ع

لببب  طي  بببعطال ببب)طانبببلي طعشبببرطاسبببتنلياط ببب طالت نفبببعطالتو  فبببعطامل وسبببعطال  بببعطالةركفبببعط 

طالةركفبببع هببلو طالكببال طع نالو  ببعطىثرط  لاّي طال ل سلإل ت بببلوط شببلوقطاءنبب اوطكلانبب اوطال  بب نجاط

ط:التليلطاجل ت طك ل 

 1جدول
بمدرسة العالية مشارق لدى  لبة ال   الحادى عشم بيانات مالارة الةلص 

 ةدار المبونجاألنوار ب

 اسمطالو  ع الرقم
النتللج ى را ط  

KKM ال فلب النتفجع 
الت ل عط املتريا  اءص ا 

 الةل عطتالسرعع
1 Lusi Nurahma K 55 45 45 75 43   غريطالنل 
2 Wahyu Arif .H 45 45 55 75 43   غريطالنل 
3 Robiah 55 45 65 75 55   غريطالنل 
4 Tiara Suryani 55 55 55 75 55   غريطالنل 

                                                             
 

19
Hasil Wawancaratentang Peembelajaran Bahasa Araboleh Guru Bahasa Arab kelas  XI MA 

Masyariqul Anwar Bandar Lampung, tanggal  Maret 2018 
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5 Rahmatullah 75 75 75 75 75   نل 
6 Brian May 75 75 75 75 72   نل 
7 Nur Khofifah 45 55 55 75 47   غريطالنل 
8 Ibnu Ahmad 45 55 55 75 47   غريطالنل 
9 Laili Wasiul. R 75 75 75 75 73   نل 
15 Anisa Septiana 55 65 55 75 53   غريطالنل 
11 Regan Fikri 45 45 55 75 43 النل  غريط  
12 Misra 55 55 55 75 55   غريطالنل 
13 Monika Anjani 75 75 75 75 73   نل 
14 Ahmad Maulana 55 45 45 75 43   غريطالنل 
15 Maulidina 55 45 65 75 55   غريطالنل 

16 

Katon Bagas 

Kara 55 45 45 75 47 
 غريطالنل  

17 M Fatah Rizki 45 55 55 75 47   غريطالنل 
٪23,53 الطلبة 4 عدد الةاجح  
٪76,47 الطلبة 13 عدد غيم الةاجح  

ال   يعطىفط رقفعط هلو طالكال طل  طي  عطال )طانلي طعشرطكلمل وسعططاءلةل تو فقط  نفعط   وطال فنل :طنتفجعطاملال  عطعن
 .الةللفعط شلوقطاءن اوطكلن اوطال   نج

طانلي طعشرابط هلو طالكال طالةركفعطل  طي  عطال )ططع فلنل طالسلك ياط  طالاستنل

طكك ط شلوقطاءن او طالةللفع طال   نجلمل وسع طالنجحطٚٔ  ططان او طط بالو  ع الو  عططٗ نهم

طي٪ٖ٘اٖٕ,طكلملىتيع طالنل حط طغري ططنيت ططٖٔ نهم طكلملىتيع استن  ططي٪ٚٗاٙٚ,الو  ع

 ططي٪ٖ٘اٖٕ =  ٓٓٔ×ٚٔ/ٗ,الو  عطكلملىتيعططٗ نهمطط بال ل  طابطع يطالنل ح
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ال طثعطملط ك طكلبفعطلتقفعط هلو طالكنتهمطابط و فقط  نفعطالليطع  طال فلنل طالسلك 

.طل الكطاوايطن اولمل وسعطالةللفعط شلوقطاءن اوطكال )طانلي طعشرطكالةركفعطل  طالو  عط

استنلياط  طاملشك عطالسلك عطال ل  ط و فقطالت نفعطاملالل عطىفط رقفعط هلو طالكال طالةركفع.طط

 هلو طالكال طل  طي  عطال )طانلي طال   يعطىفط رقفعططاءلةل   نفعطاوايطال ل  ط و فقط

 ن اوطال   نج.لمل وسعطالةللفعط شلوقطاءن اوطكعشرطك

ط

 مشةلة البحثد. 

طال فبببلطال ل ببب طع بب طجيبببخطالبببلطاءتذطاووبب  طهبببيطهبببلحبسطجيببخطالبببلطال حببب ط شببك ع

طكإيببلوطال   ييببعطاتطسسببهلط ةنبل طال حبب طسببتت  ط شبك عطال حبب ططت بب حطكبب تبطءنبب ط  هبلط

 بب طاملشببك عطامل  بب ي طىفط  تفببعطال حبب اطبلملشببك عطىفطهبب اططاسببتنلياط25ل. نتفبب هطيببتمطيواسببي

ي  ببعطال بب)ط"هببتط  نفببعطاءلةببل طال   يببعطميكبب ططبطيرقّببيط هببلو طالكببال طلبب  طال حبب طهببيط:ط

طه "طاءن اوطكلن اوطال   نجطانلي طعشرطكلمل وسعطالةللفعط شلوق

ط
ط

                                                             
20

Moh. Ainin. Metodologi Penelitian Bahasa Arab. (Surabaya: Hilal Pustaka, 2010), hlm. 29 
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 تائدة البحثهدف و .طه

 ه  طه اطال ح طه :ط

ال   يبعطىفط رقفبعط هبلو ططاءلةبل تو فبقط  نفبعطملةربعط رقفعط هلو طالكبال طال  بعطالةركفبعطك

 الكال طل  طي  عطال )طانلي طعشرطكلمل وسعطالةللفعط شلوقطاءن اوطكلن اوطال   نج

 تائدة البحث . و

 الن ريع -ٔ

ميك طال ح طع  ط   ميطامل ا  عط طءمنلظطاملة   ل طتطيسلع طالتة فمطل واطال  عط

 تطلزيلي طاملة   ل طل  راظ.ط هلو طالكال االةركفعط لصعط لي ط

 امل لوسع -ٕ

 ل   وا .طط

ط طبلمهل طط   طت ططع م طلفك ب طل   وا ط رب  طال ح  ططص   ططال   يعطاءلةل كت نفع

طءذطال ليعطامل   ي .طملهلو طالكال فمطكل نلس لطكللن مطامل رو ط ىتطتصتطالتة 

ط

ط
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 ل و  ع .ط 

 ىتطسهتط تهفمطال   يعططاءلةل ت نفعطالك طل و  عططبطيك ن اط تح سنيط طالتة مطك

طال.طاملهلو طالكال 

 ل  ل   .ط

ال   يعطملهلو طالكال .طتط ر  ططاءلةل لتو فقط  نفعط لصعططينتتصطال ح طل  ل  

 ع  ططبطيك بطال ح طم كلطل  ل  طكة هلطتطنلبةل.طال ل  

 نتائج البحث ذات ال لةز. 

وسبببللعطالة  فبببعطاطاءت ال   يبببعطكسبببريطاسبببتة ا هلطكبببلل ح  طان فبببنياططاءلةبببل حبببب ط

ي  ببعطال   يببعطىفط رقفببعط هببلو طالكببال طالةركفببعطلبب  ططاءلةببل تا ببةهلط بب يلضطمب  بب عط" و فببقط

ال بب)طالسببل  طكلمل وسببعطاملت سببوعطاإلسببال فعطهنضببعالة  لظطنف ببلواطكببل نيطك  ببلطاغبب نجطال ركفببع".ط

ال   يببعطىفط ة ببفمط هببلو ططاءلةببل هبب  طالرسببللعطالة  فببعطهببيطال حبب طاإل رالببيطل  بب)طكتو فببقط

الكببال طالةركفببع.طاسببتن لذط بب طهبب اطال حبب طهبب طابطالتة ببفمطال  ببعطالةركفببعط لصببعط هببلو طالكببال ط

وسبللعطالة  فبعطتا بة طالسلضاطىفط رقفعط هلو طالكال طالةركفع.ططبةللع  اال   يعططاءلةل تو فقطك

طٚ هبببلو طالكبببال طلببب  طي  بببعطال ببب)ططلتقفبببعطاءيتاوطلةبببخط  نفبببعط و فبببقسببب نر  طكلمل  ببب عط"ط
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 ببلن بطسبرياغ ".ط ركبزطهبب  طالرسبللعطالة  فببعططٕكلمل وسبعطاإلكن الفبعطاإلسببال فعطانك  فبعطبب ااط

 هبلو ططلتقفبعطاءيتاوطلةبخط  نفبعط و فبق.طاستن لذط  طه اطال ح طه ط رقفعط هلو طالكال طهي

 لن بطسرياغ اططٕكلمل وسعطاإلكن الفعطاإلسال فعطانك  فعطب ااططٚالكال طل  طي  عطال )ط

تالبب توطالسببلضط رقفببعططٝ٘ٚاطالبب توطاءت ط رقفببعطكلملىتيببعططٝٓٗطال حبب طاءتلفببع رقفببعط.ط بب طالنتببللجط

ط.ٜٝٓىت 

طاءلةبل وسللعطالة  فعطتا ةهلط  نفكلطك ضطانفزاوطكلمل   عط"استة ا ط  نفبعطاطالسلل 

طٚكلمل وسببعطالةللفببعطانك  فببعططٓٔلتقفببعط هببلو طال  ببعطالةركفببعطلبب  طي  ببعطال بب)ططا زوالك  ببع

لتقفببعططا زوالك  ببعطاءلةببل ب وتاو بب ".طاسببتن ومطهبب  طالرسببللعطالة  فببعاطابطاسببتة ا ط  نفببعط

ب وتاو ب اط رقفبع.ط ب ططٚكلمل وسبعطالةللفبعطانك  فبعططٓٔ هلو طال  عطالةركفعطل  طي  عطال )ط

تالببب توطالسبببلضط رقفبببعط بببىتطاط,ٜٝاٛٚاطالببب توطاءت ط رقفبببعطكلملىتيبببع,%62,9ال حببب طاءتلفبببعالنتبببللجط

ط.ٜٝاٜٛ

طي ب  طالبلطالة  فبعسللعطلرطاط صط شلك ططت  طهنلب  طالرسلال طالة  فعطالسالثعطالسلك عط

.طتالكب طا ت تبمطهب  طال   يبعطىفط رقفبعط هبلو طالكبال طاءلةبل  و فقط  نفبعططتهيطال ل  طال

وكبببزطال ل ببب طىفط رقفبببعطوسبببللعطالة  فبببعطكللرسبببلال طالسالثبببعطالسبببلك ع.طىفطهببب  طالرسبببللعطالة  فبببعاط
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ططكولقببعطالكببال طال   يببعطهببيط:طاءلةببل تكتو فببقطثالثببعط, ا ببتطاملببراه ني هببلو طالكببال طالو  ببعطمبببلي ط

ط.ططتال  وطامل ه عالكال طالت  للي
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 الباب الثّانى
 اإلطار النظري

 

 تقنية . أ
 مفهوم التقنية .1

ييصةة سةةل ايالةةميخلكمةةايعم ااةةي ي يالالتقنيةةهي ةةتيالت وةةيتيوالاخليةةتيوالوةة اتيوال ي

التقنيةهي يالتك ةيتي 1 .وخلسةت مميلتققيةأيد ةمامييم يةهيالتك ةيتيوالةتك تي يلللةهيالةتك تي  سة ل

يدىياسةةةتلويوواننةةةلني ةةةتيالوةةةدويوااملواتياةسةةةت م هيل مةةةميقي ةةة.يد ةةةاي قيةةةأيا ةةةمم.ي

Zulhannan والتقنيةةهيي ةة يي،التن يةةايالتيةة ي تيلوديفقةةهي ييم يةةهيالتك ةةيتيوالةةتك ت  انيالتقنيةهي ةةت

 2 لتققيأيا مم.يع  لييدوياالسااخليجيهيص ليلمثيالل كاي يالامن،يمبكىنيالص لةيالتوبيقيه

طديفقةةهيالتوبيةةأي يد يةةوهيالتك ةةيتيوالةةتك ت.يخليةة يي التقنيةةهي ةةت Pringgawidagdaويدىي

تتيخلةيتاويالتقنيهيإىليالوديفقهيالمييفن ايهبلياةميقييم يهيالتك يتيوالتك ت.يلقيقةهيالتقنيةهي ةتيدمل

الةمييفتكة ييالتك ةيت ي قيةأياا ةمامييبةهالو لت  يهييميقاةانص ليي ي ليواست ما  لي .ي

                                                             
 

1
Zulhanan. Paradigma Baru Pembelajaran Bahasa Arab، (Bandar Lampung: An-Nur Press، 

2004)، hlm. 12 
 2

Zulhannan. Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif. (Jakarta: PT RajaGrafindo 

Persada، 2014)، hlm. 188 
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يهالمافكةةيوزيفةلملةيالةةتك ت،ي  اقة ي  يةة يي ة يقةةلمليةياةسةت م هيالتقنيةةهيخلكة نيدنيجيةةتي قيق ةل.

 3 .واإل تل يهيواإلاماييهيالنيوهيالق ةيوخلو يفديل تك ت،

يخلوبيق ةليتتخلةي ن جيةهيطديفقةهاإلسةتنبلطيانيالتقنيةهي ةتييميكة.ييالسةلاقهيياءاآلييمةي .

ي بةةهيالو يلت  يةةهياةةةميقي ةة.يالتقنيةةهي ةةا ي تاسةةت مي.صةة الي يالةةتك تيد يةةوهي ي بلشةةدة

 . قيق لييفتك يالميالتك تيد ماميلتققيأيوالتك تيالتك يتيد يوه

 انواع التقنيات  .2

ي تي:ي،ي نلكياكضياا  اعيالتقنيلتي يالتك يتيال  هيالكدايهيالىتيالامي كدفت لياةميق

 احمللملثه .يد
 اةوللكه .يب
 اإل الء .يج
 اإل يلء .يمل

 احمل  ظلت .يه
 الق ايم .يو
يوالبالغه .يز

                                                             
 

3
 Pringgawidagda Suwarna. Strategi Penguasaan Bahasa. (yogyakarta: Adicita، 2002)، hlm. 

58 
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عمةةليشةةدحيال   يفةةهياالكةةلب نةةلكيخلقنيةةهيايةةدي ةةتيي،كهياةةةاع يةي ةة.يالتقنيةةلتيالسةةلا

خلقنيةةةهيالتك ةةةيتيال  ةةةهيالكدايةةةهييال   يفةةةهياالكةةةلبي"  يعتلاةةةه  Hasan Saefulohلسةةة.يسةةةي ياه

 .Hasan Sefulohعمليشدحيي"ال   يفهيياالكلب"ايتلييالبللثيخلقنيهيي4.اةسدوية"

 

 اللغوية األلعابب. 
 اللغوية األلعاب. تعريف 1

يدويدمتكةةةهيدملواتيالسةةت ماميولةة ييفةةتت)يإلياةةلءيالكمةةاال كبةةهي ةة.يع مةةهي"لكةةت"يمبكةة ي

اا يةوهي اكةضي لكةتيال   يفةهي ةتاانيا  ي صةي ي سةو ت G. Gibbsيدىيي(.اوسةل ياةمون

الةةةىتيفي ةةةليخلسةةةليمياك ةةة تيالةةةبكضيدوييفتنةةةلفنيي ةةة ياك ةةة تيالةةةبكضياةةة ياةتك مةةة يلتققيةةةأي

 languageاوي ياإلذم ي يفةةةهيييال   يفةةةهياالكةةةلب 5  كينةةةه.ياللنظةةةلماا ةةةماميالةةةميهي ميفةةةم لي

gamesيويدىيتةة ييي ةة يينلفةةديخلدفيةةهي  دلةةه وييا ةةممي،النظةةلمتةة ييي ةة يهي و يةةااي ةةتي.

Dworetzky،  ميكةةة.يلكةةةايلكبةةةهيال  ةةةهيالةةةمي  ةةةاتي يد يةةةوهيالتك ةةةيتيمليةةةتي بلشةةةديلتققيةةةأي

 يي Abd al’aziz bin ibrahim al’ashiliلة ييدىييبةةميالك يفةة ياة.يااةةدا يتيالكيةةياي 6 الةتك ت.

                                                             
 

4
Hasan Saefulah. Al’ab Lughowiyah Teknik Pembelajaran Bahasa Arab yang Menyenangkan. 

(Yagyakarta: baSan Publishing،  2010)، hlm. 1 
5
Abdul Wahab Rosyidi. Media Pembelajaran Bahasa Arab. (Malang: UIN Malang Press. 

2009)، hlm. 82  
 6 

Fathul Mujib dan Nailur Rahmawati. Metode Permainan-permainan Edukatif dalam Belajar 

Bahasa Arab Jilid 1. (Yogyakarta: Diva Press، 2011)، hlm. 33 
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يالكةةةلباال   يفةةةهي ةةةتيياالكةةةلبي،الل  ةةةلتيايةةةدطديفقةةةهيالتةةةمييفنييال  ةةةهيالكدايةةةهيلنةةةلطق يعتلاةةةهي

،يدويا ةايا ت ةلعيإ ةلي يد يةوهي سةدوييو سة يهيل  ةه،ال ت لعيال سل ايلتس ياييم يهيخلك يتيا

 7 .وسل ايالتكي تيالمييفتتييقم لي يالص يدوييليجيالص 

ي،النظةلمت ييي ة يهي و ي تياايال   يفهياالكلباستنلملاي .يالبيلنيالسلاأي   تياني

ييم يةةهيلتسةة ياياإليةةالميوسةةل ايالسةةت لملةايال كبةةه.يتةة ييي ةة يينلفةةديخلدفيةةهي  دلةةه وييا ةةمم

ي ييقةم لييفةتتيالةميالةتك تياوسةل ياست ماميجمدمليدوي،فدليهيد يوهيشكاي يإ لي،ال  هييتخلك 

 ص الييليجيدويص ال

ي

 اللغوية األلعابهدف  .2
يالك ا ةايخلكة نيدنيميكة.ي.هويلي ييهملاي ييالكقبلتيخل ا هي ليغللبلًييت،يالتك ييم يهي 

ييفةتمك.يلةىتهتةممي ةا يالتقنيةهيي.اةةميقي ة.ياةست م هيالتك يميهيوسل اي ي قًصلياللي يه

ولكة.ي .خلك م ةليإىلييف ةودوايدنيملوني ثةلييوايةكاياسة  لهيوخلك م ةليالكدايهيال  هيف تيبهالو 

ال   يفةهييياالكةلبهتةمميي.تيالتك ةيخلدقيةهيو ةتي، ةمميلتققيأيوسي هيااي،ال كبهيليستيا مم

                                                             
7
Hasan Saefuloh. Al’ab Lughowiyah Teknik Pembelajaran Bahasa Arab yang Menyenangkan 

(Yogyakarta: baSan Publishing، 2010)، hlm. 15-16 
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،يوخلةةةميبياة ةةةلياتيال   يفةةةهي)االسةةةتملعيوالكةةةالميوالقةةةداءةيوالكتلاةةةهيوااملب(نصةةة لياةسةةةدويي

يالإلالفهيإىليينلفديال  هي)اة دملاتيوالق ايميال   يفه(.

 صةةةايي ةةة ي  ةةةلياتيل  يفةةةهيدويينصةةةدي،يولكن ةةةليالإوايعل ةةةتيال كبةةةهيس ةةةأيالسةةةدويةي

هتةمميإىليخلةمييفتييإوايعل ةتياا يةوهي،ال   يفةه.يويكسة ليلالكلبفك ي ليالخلت م.ياي، كينه

فك ي ةةةليالخلت ةةةم.يي،اة ةةةلياتيال   يفةةةهيدويينلفةةةدي كينةةةه،يلكةةة.ياليخل  ةةةمي ةةة.يينصةةةديالسةةةدوية

ال   يفةهي ةليياالكةلباني Abdul Wahab Rosyidi.ييدىييبةميال  ةلبيالداشةميال   يفةهيلالكةلبا

ياةةة نيخلةةةاع كيوجيةةةتي ةةةمفلنيلةةةليل قصةةة ليي ةةة ياإلثةةةليةيولتةةةمييفتياكةةةضياة ةةةلياتيال   يفةةةه.

يعةةن  ياسةةت ما  لييفةةتتيولكةة.يالةةتك ت،ي تةةل  يخلقيةةيتيدويقيةةلقيإىليهتةةممياليه يفةةال  ياالكةةلب

 8  ل.ميالتك ي ياةمياييو ة

 اييفسةةةةةةتتي يني ، Plato انياايقةةةةةةلميعةةةةةةلل الخل  Mayk Sugiantoوقةةةةةةللي يةةةةةة يسةةةةةة غينت ي

Aristoteles، وفدواةةا Frobe  ييخلسةةت مميليف تمةة نيال كبةةهيعنيةةلطي ةةليقيمةةهييم يةةهي،يدمةةلييفكةة يد ةة

يالةةم ل يلةة ليااحبةةلثيدلةةمثيإىلياسةةتنلمًلا.يل و بةةهاكةةضياة ةةلياتيوالقةةمياتييلاقيةةهع سةةي هي

فى كتابه  Peter Klineوقلليفيايع  يي،والم ل ياللتك تي تك قهييلمليفهيغ ي تل  يخلظ ديالبيدي،

The Everiday Genius، ييم يةةهيالةةتك تيسةة ميفكللةةهي ةةمايإوايعةةلنيشةة  ي ةةلي يلللةةهي 

                                                             
8 
Abdul Wahab Rosyidi. Op.Cit.، hlm. 82 
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 ةةاايياسةةتنبلطي،Georafi Lazanov ، ةة.يا  لييفةل Accelerated learningوقةةلليالة ي(. fun)دمتكةه

الدديي .يليثي"انلءياقااللتيإجيلايه"يميك.ي قيأييم يهيخلسديف يالتك تيإوايعل ةتيالظةدومي

ي9 .ال كبهيياللي .يLazanovيلقالهايدمتكهيللليالص يلبنلءيوالمةيطديفقهيالوبقيهيدمتكه.

ياالكةةةلبال   يفةةةهياسةةةلاقهي   ةةةتيانيالتقنيةةةهيياالكةةةلباسةةةتنلملاي ةةة.يالبيةةةلنييةةة.يا ةةةممي

يدنيملوني ثةلييوايةكاياسة  لهيوخلك م ةليالكدايةهيال  ةهيف ةتيهبةالو يعتيخلةتمك.يهتممال   يفهي

نصةة لياةسةةدوييوخلةةميبياة ةةلياتيال   يفةةهييعةةاال هتةةممييوييخلك م ةةليي ةة يجيةةاوايدوييف ةةودوا

الإلالفهيإىليينلفديال  هي)اة دملاتيوالق ايمي،ي)االستملعيوالكالميوالقداءةيوالكتلاهيوااملب(

 ال   يفه(.

 

 اللغوية األلعاب مبادئ .3

ي،ال   يفةةهياالكةةلب  ياالسةةت لملة Abdul Wahab Rosyidiيدىييبةةميال  ةةلبيالداشةةمي

 :يي ت،يالكل هياةبلملئيهبا ي تاعديدنيالام

 التكلونالىتيفي لييد يوهي تيه يفال  ياالكلب.يد

ي.ل ت افايع سي هيال  هياست مام ييالو بهاي  ي يإىليال  هياالكلبيهتمم.يب

                                                             
9 
Fathul Mujib dan Nailur Rahmawati. Op.Cit.،  hlm. 34-38. 
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ي10 .الاليب يا يوا ًلليدعثديودفكلييكدفهزيفلملةياةيه يفال  ياالكلبجتكاي.يج

اني نةةلكي Fatul Mujib dan Nailur Rahmawatiيوقةةلليفتةة ليجميةةتيوي يةةايانمةة ة

ي تي:يي،الاميالإل تملميال   يفهياالكلباكضياةبلملئي

يخل ليا .يد
يخلقةةةةمًنيل كبةةةةهيميكةةةة.يليةةةةث.يل ةةةةتك تيبةةةةهلو  ةةةة.يايواةيةةةةليعه ال كبةةةةهيالاةةةةمياللت ليةةةةا

ي. بلشدةي اللظلت
ي سلاقه .يب

ياةيةليع ،يالة  الءياة ياةنلفسهيخلنوبأيدنيميك..ياةنلفسهيمسه لييه يفال  ياالكلب
ي. كينهيد مامي قيأيدويدملاءيدف ايو قيأياحملموملة،يوال اات

يخلكلون.يج
ي.ه يفال  ياالكلبي يالد يسيهيالكنلفدي .يدلمي  يتكلونال

يال كبهي ظلم.يمل
ي.ا ا حيخلكديف  ليهيالم لياكضيالنظلمياللصييه يفال  ياالكلب

يال كبهيلمومليدوي ليفه.يه
يامايفةةةهي ميفةةةماتي ةةة.يالكميفةةةمي نةةةلك ةةةليلةةةميالن ليفةةةهياوالنتيجةةةه.ييه يفةةةال  ياالكةةةلب
 11 .ال كبهي تيجهيدويااي ةيالنقوه

 

 
 
ي

                                                             
10

Abdul Wahab Rosyidi. Ibid.،  hlm. 84 
11 

Fathul Mujib dan Nailur Rahmawati. Op.Cit.، hlm. 49-51 
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 اللغوية  األلعابمنافع  .4

ييم يةةةةهيخلسةةةةديف ي يملا مةةةةليليسةةةةتي  سةةةة لوال كبةةةةهيي،التك ةةةةيتيال تةةةةلجيملا مةةةةلياىليال كبةةةةه

ياةةةبكضيواال تمةةةلميهوانملسةةةيالتنةةة عيخل ةةةي يدنيميكةةة.يحبكمةةةهيخلنت ةةة يال كبةةةهولكةةة.يي.تيالتك ةةة

يااشيلءيستنت يفإ ليحبكمه،يتيا ت لي لمتيإواي،ال   يفهي يخلك يم لياالكلبي.التك يميهيالاا  

ي:ييالتلليه

يي.تيالتك ييم يهيخلكيأيالم"ياجلميفه"ي .يس  .يد
يالتك تيايئهي ياإل  لمليجتنت.يب
 الكل  هيل ميليعهيبهالو يملي ة.يج
 تيالتك ييم يهيدقيهخل.يمل
 يالاايتياالاماعيانلء.يه
 يويتيامونيا مميإىليال ف ل.يو
 12 .ل تك تيعم ااي يبهالو يي  يوالاعي يالتجداه،يياللي .يالتك تي كىني قيأ.يز

 

 نةةةلكياكةةةضياافكةةةلييالةةةميخلكةةة نيف ا ةةةميال كبةةةهي ي  Imam Asroriيدىيا ةةةلميدسةةةداييي

ييم يهيالتكي تيي  يالنق يالتلييي:

 .اة ايجتنتيي  يقلمليةيال كبه.يد

 سكيمي  ي ياةيلعايناي ميفليال كبهيخل فد.يب

                                                             
 12 

Fathul Mujib dan Nailur Rahmawati. Ibid.، hlm. 34 
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 .الصقيهياةنلفسهيي.يعاال ي،يهانملسيلكبهاث يخل.يج

 .التك تي ياويئهي تيالايف.يهبالو يخلسليميال كبه.يمل

 13 . يو ييفك   ايدنيي  يهبوالو يميقاةيال كبهيخليج .يه

يال كبةةهال   يفةةهي يالتك ةةيتيال  ةةهيالكدايةةهي   ةةتيدنيياالكةةلب يايةةلنيالسةةلاأييةة.ي نةةلف ي

ي.التك يميهيالاا  يابكضيواال تملميهوانملسيالتن عيخل ي يدنيميك.يحبكمهيخلنت  

ي
 اللغوية األلعابالمزايا والعيوب  .5

ي ت:يي، ايفليوالكي بي يخلن يا ل لياةيال   يفهياالكلبي

 ال   يفهياالكلبي  ايفل .يد
 اة اي ييم يهيالتك يتي يالص .ميك.يدنيخلق اي .يالو بهي .1
 الةسلاقهيا يالو بهيخليتميمحلسههتتيدعثديخلقم ل. .2
ال   يفةةةةةهيمتكن ةةةةةليدنيخلك يفةةةةة يالكالقةةةةةلتيوخلوةةةةة يفديجمم يةةةةةلتيالك ةةةةةلءةيياالكةةةةةلب .3

 اإل تملييهيلمىيالظ به.
خلةةةتتيخل فةةةياي ةةةا ياةةةة امليمتكةةة.يانيخلةةةاكيا تبليةةةليي ةةة يق ةةة بيالو بةةةهيلةةةميلةةة.ي .4

 خلنستيي  يالاةياة لية.
 ال   يفهي تيولمةي .يوسل ايالتك يتيالىتي لي .يواتيالكل مياةداف .ياالكلب .5

 
                                                             

13 
Imam Asrori. Aneka Permainan Penyegar Pembelajaran Bahasa Arab (Surabaya: Hilal 

Pustaka 2009)، hlm. 3 
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 ال   يفهياالكلبيي بيي .يب
 يممليالو بهيعث ي مايلىتيخلسبتيي  يفك التي ياشداكيمجي يالو به. .1
ي ةة.ييفتمكنةة ايلةةىتيالو بةةهيو تلفةةلتياةةق ال   يفةةهيياالكةةلبيخلن يةةايوديقةةت .2

 .اايدىيالص ي يالتميا
 .ال   يفهياالكلبيياللي .ياة ااي يمجي يخل فيايميك.يال .3
ولكةةةةةة.ياليتبةةةةةةلي يي،اليفكتةةةةةةاياد ةةةةةةل  يخلك ةةةةةةتيال  ةةةةةةهال   يفةةةةةةهييم  ةةةةةةليياالكةةةةةةلب .4

 14فقست.
 

 كالمال ةمهار  رقيةلت اللغوية األلعاب. ج

ال   يفةهياةال مةهييلفةهي ي  ةليةيالكةالم.ي نةلكيياالكلبالاميل بللثيايمامليوايتليي

يالكةةةالم،ياولقةةةهيالكةةةالمي ةةةتي،الةةةىتيايتةةةلي يالبللةةةثي ي  ةةةليةيالكةةةالميالكدايةةةهياالكةةةلبثالثةةةهي

ي.،يوالص يياة  مهالت قل ت

 بطاقة الكالم . أ
 ا مم .1

يلصنلعيولاخليتياجلم هيل ظيهياللك ملتياة تلليه.خلميجيالو بهي
 اجلو ات .2

يعةا(.يهبةالو يلكةممليوفقةلًييد كة.يع مةل)يالبولقةلتياكةضياإيةمامليميقاةييفق م (يد
ي: ثاياة .يدمسلءيخلقدديااوىليالبولقه.ياولقلتي3ي .يخلتك نيفدقه
ي..إخل(،دمدضي،خلل دي،طبيتي، ميقي،)فالح

                                                             
14 Fathul Mujib dan Nailur Rahmawati. Op.Cit.، hlm. 38-39 
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ي:ي ثاي،كماالي كلنيخلكتتيثل يهياولقه
ي..إخل(،س وي، ستي تي، ميسهي،)  ييه

يي:ي ثاي،ال كا/ييالكمايخلكتتيالثللثهيوالبولقه
ي..إخل(،يفسليمي،يفبي ي،يفكلجلي،يفك تي،يف يع)
 .الكمملي  نيي  يفداوي3ياىليلو بهالقستيي (يب
يلات زيفك ييفق ميمثي،ياللتسلوييالبولقلتي .يااوليالن عياتكميفايميقاةييفق مي(ج

ي،يالثل يهييفدقهيي  يالثلينيالبولقهي  عيخل زيف ييفتتي،يوالةثا.يااوىليفدقهيي  
ي.الثللثهيفدقهيإىليالثللثهيالبولقه

يمل ياولقهيعايي  يالكتلاهيقداءةيفدقهيعاي .يالو بهي .يميقاةييفو ت(
ي يااوليوالي  ي،2يال دقهي يش  يدوليمثي،1يال دقهي  ياللتنلوب
يمجي يإلي ليويفستم يالبولقهيالو بهيمجي ييفقدديلىتيول ،يإىليو لي،3يال دقه

ي.اآليديف.يالو به.ياةيليع 
يه ي .ياةنلستياليديف يي  يالكث ييفدقهيعاي .يالو بهي .ياةميقييفو ت(

ياايدىي دقهال ي ييفق  نيشدعل  تيي  يالكث يي .يمتكن ايالايف.يالو به.
يخلس ساي يفمييعايد لميالبولقهييدضيدثنلء.يدش لصي3ي  يالص 
ي.اةثلليهياجلم هي لملةييفص 

يو يوليستي نوقيهيالك ملتيودزواجيدش لص،ي3ي .يخلتك نيفدقهيعايدن(
يي: ثاي ي شه،

يي  ييه(ي-يف يعي-فالح(
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يي  يالثالث،ياللك ملتيهبليوالق ليمج هيخلك يف.يفدقهيعاي .ياةميقييفو ت(يز
ي:اةثلليسبيا

ي"ال الحييف يعيالدزي ياة يع"
ي"يف يعيال الحييزاي ياة ييه"

يح يهبل و ي كلفآتيويفقمميوالتقييملت،ياللتك يقلتيال كبهي .ياةميقييفنت ت(
 .ال كبهييفدحب نيالايف.

ي

 الصور الملهمة . ب
 ا مم .1

يالكدايهيالل  هيان اييةاة ليييخلو يفد 
 اإليمامل .2

ي. يميق اييديدىي لملةيدويجم هي .ي قو يهيف يةيديميقياةيمحا 
 الو ات .3

يإليبلييع سي هيالص هيواتيالص يياست مامي ي ثلالًيياةميقيديوت (يد
ي.الصقيقهيالكدايهيال  هيالست ماميالص ية

يي.الل و يليالو بهياىليالص يياةميقيقستي (يب
يمتتيالميالص يي  يهكداياليل اييإ داءيحمللولهيالو بهيعاياةميقيملي (يج

ي.قسم لياةميق  
يمل ي .يزوجيإىلييي ا تيايكاياةميقييفي ي،هالكلفييدمليسهييك يالياكم(

ي.وفقيقهي يمةييدايهيل هيالست ماميالص يي  يل اييإل داءيالو به 
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ي ة يلو بهلالي كلفآتيويفقمميوالتقييملت،ياللتك يقلتيال كبهياةميقيايتت(
ي15 .ال كبهييفدحب نيالايف. 

ي

 التلقائي الكالمج. 
يا مم .1

ي.ا مميال  هي يالت قل تيالكالميي  يالو بهيخلمييفت 
 اإليمامل .2

يلقميةيوفًقليه كيني  ا عيعتلاهييفتتي،اوقهيعاي .يف  ةياوقهياةميقيإيمامل 
ي.الو به

 الو ات .3
يطتيي  ياةكت بياة ا عيويفقدديوالمةياوقهييي ا تيايكايه بالوييف يا .يد

ي.بوقهال
يخلكو يال)يال  ييي  ياة ا عيي.يالكالمي يالبمءيالو بهي .يو تخل .يب

ي(.ل منلقيهيل تق  يال دفه
يدني ياةي ةيوخلتمثا.يحململثت تيخلسجيايميك.ي،الو بهي  ي يزيفلملةيد اي ..يج

يدويمجليتيايكايس اءياةنلقيه،يو اللظهيال كتي .يالو بهييفتمك.
يفدملي يخلصقيحيدويالقمياتيااليااميدمليسهيل والبيميك.يو كاا،.
ي16 .احمللملثه
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Imam Asrosi. 1000 Permainan Penyegar Pembelajaran Bahasa Arab. (Malang: 

CV.Bintang Sejahtera، 2013)، hlm. 43-44 
16

Imam Asrosi. Op.Cit ،،   hlm. 31-32 



22 
 

 د. مهارة الكالم
 . مفهوم مهارة الكالم1

الك ملتيواحمللملثلتي تيي يال   يفهي  ليةيالكالمأن   Zulhannanوواننلنيعمليشدحي

ويفقةةمميال  ا ةةميالةةميخلةةتتييالاخليةةت ةة يالنوةةأييالكةةالمال  ةةهيالكدايةةهي،يييالق ايةةميد ةةليواحمللملثةةلت.

تيال  ةةةهيالكدايةةةهيايةةةكايفةةةقيحيواة  ةةة ميالكةةةالمي ياإلفةةةوالحي ةةة ي وةةةأياافةةة اي.يمةةةما

وييدىييبمي 17 .ال   يف ياندوميالميدفبقتيإمجلعي،يويدجيخل  ييااف اتي .يخملجوملقيأ

  ةةليةي Abdul wahab Rosyidi dan Mamlu’atul Ni’mahال  ةةلبيالداشةةميودم كةةهيالنكمةةهي

السةةةةةتمداييملونيخل قةةةةة يويملونيخلكديفةةةةةدياة ةةةةةدملاتيالسةةةةةت ماميالكيةةةةة ييالكةةةةةالمالكةةةةةالمي ةةةةةتي

اني  ةليةيالكةالمياللكبةليةياايةةدىيييSyaiful Mustofaوشةدحيسةي ياةصةو تيي18ي.اافة ات

دني  ةةةليةيالكةةةالميخلدعةةة يإىليقةةةميةيال سةةةلنيواينمةةةليي،ولكةةة.ي مةةةليايةةةتالميالاعيةةة ي، ةةةتيالتكبةةة 

.التكب يميك.يو  مل يي  ياليكايالي  ي
 19 

قة ميهبةليالبيةديد يوهيال  هيالثل يهيالمييفالكالمي  ي Nurgiyantoro عال ييديي  ديفنت 

مثييفةةةتك تيي،تنلملاًيإىلياافةة اتيالةةةمييمسلي ةةلاسةة .،يديياكةةةميد يةةوهياالسةةةتملع يانيةةلةيال   يفةةه

                                                             
17

Zulhannan. Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif. (Jakarta: PT RajaGrafindo 

Persada، 2014)، hlm. 95 
18

Abdul Wahab Rosyidi، Mamla’atul  Ni’mah. Memahami Konsep Dasar Pembelajaran 

Bahasa Arab. (Malang: UIN-Maliki Press، 2012)، hlm. 89 
19

Syaiful Mustofa. Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovativ. (Malang: UIN-Maliki Press، 

2011)، hlm. 137 
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ي  ي وأيااف اتيالتكب ييو  ليةيالكالمي تيالقميةيي.التك تيلنوأيودي ًاي ل ديف.ي البيدي

 20 .الت صيحيوخلب غياافكلييواةيليديواليك يي،دويالك ملتيل تكب 

ي ة ي وةأياافة اتييالقةميةيهي    .يااياءيالسةلاأيميكة.ياإلسةتنبلطيدني  ةليةيالكةالم

ود ةتيملويي يملياسةهيي،الت صيحيوخلب ةغياافكةلييواةيةليديواليةك يي،التكب يدويالك ملتيل تكب 

يال  هياا نبيه.

 أهداف مهارة الكالم .2

.وسةي هيالت ليةاي ة ياآليةديف.يوف ةتي ةلييفديفةم ياةتقةمث ني ةتي  ليةيالكةالميد مام
 21 

عةتي ة يل مقلملثةه.يي د ماميااوىليل كالم Hendry Guntur Tariganيدىي ندييع  ت ييخللييف لي

،يدنييف  ةةتي كةةىنيعةةايشةةتءييفديفةةمياجلمةة ياةتقةةمثي ةة.ي قةةاياافكةةلييا لي يةةهي،يجيةةتيفةةتمك.ي

يوجيتيدنييفك نيقلمليًايي ة يخلقيةيتياثةلييالت افةايي ة يمج ة ي ي،يوجيةتيدنييفكةدمياةبةلملئيالةم

 22 ل.،يايكاييلميدويفدمليفخلكم.يوياءيمجي ي  اق ياحمللملثه

  ةةليةي ياا ةةماميي نةةلكياكةةضيااشةةيلء Syaiful Mustofaوشةةدحيسةةي ياةصةةو تي

ي تي:ي،الكالم
                                                             

20
Burhan Nurgiyantoro. Penilaian dalam Pengajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. 

(Yogyakarta: BPFE 1995)، hlm. 276 
21

Abdul Wahab Rosyidi،  Mamlu’atul Ni’mah. Op.cit.، hlm. 90 
22

Hendry Guntur Tarigan. Berbicara sebagai suatu Keterampilan Berbahasa.( Bandung: 

Angkasa 1986)، hlm. 15 
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يس  لهيالكالم (يد

الاةميي ة يعةايالو بةهيفدفةةهيعبة ةيل تةميبيي ة ياحمللملثةةهيلةىتييفتمكنة اي ة.يخلوةة يفدي

ي. ا ياة لياتيايكايطبيكتيوس ايوسديف 

 ال ا حي (يب

يانلله ي ا  ييفتك م ن  يووااحيهب الوي، يملقيأ يي.يايكا يالتكب  ي . يوعال ،

 ي.اجلمايوإ الء ل

يج(ياةسؤول

ي ي تييخلمييفتإن يواند ه ياةنلسبه ي  لياتياالستملع يخلو يفد يدثنلء ياجليم الكالم

يديف لياا ماميالد يسيهيلا ل  يي اايالتك ت.

يه(يخليكياييلملات

 23.د  سهيالو بهوني  ايفليلقيقيهي .ياليميك.يدنيخلتققأييلملةيالكالميالكدايهيمل

 مؤشرات مهارة الكالم .3

ي ي  ياكضياةؤشداتيالميجيتيخل افد ل يالكالم نلك ي  لية يشدحي ندييييي.خلدقيه عمل

يااياكه Hendry Guntur Tariganع  ت ييخللييف لي ي،الاميي ى يعايش  يانييفتق.ياكنلفد
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Syaiful Mustofa. Ibid.،  hlm. 138-139 
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يوالسديهي،اة دملاتي،ااف ات ت: يالكل ه يوحمممي 24 .ال صلله ياسداي ويدىيايدىي .يا لم

عملييدفنليانيقميةيالو بهي Imam Asrori، Muhammad Tohir dan M.Ainin ط  يوحممميد  

ي ييالل ي . يالتك ت يالك ملتي   يايتيلي يملقه يالوالقه، يالنق يفه، يالنق يفه، ،ي  ا ب ت

 25 .ااس  ب،يالمقهي يخل ف ياةك   لتيوال  تيواةدو هي يقداءةيالك ملت

يي. يالسنبقه يااياء ي . يالكالم استنلملا يالبللثيالست ماميي، ؤشداتي  لية فليتلي

ي،اة دملاتي،ااف اته   Hendry Guntur Tarigan ندييع  ت ييخللييف ليعمليشدحيياةؤشدات

  ليةيالكالميلمىيط بهيالص يانلملييييديالةميسهيالكلليهيلاقيهييال صللهيالكل هيوالسديه

ي يليوياا  اييال ماييال ب   .

ي

 مهارة الكالم انواع .4

يدىييبميوالتكب يالي   ي اايالتكديف ي  ي وي .يي، ليةيالكالمي  يلنيلل:يالتكب  

.Abdul Wahab Rosyidi، Mamlu’atul Ni’mahال  لبيودم كهيالنكمهي
والتقسيتيالبسيتي .ي 26 

                                                             
24

 Hendry Guntur Tarigan، Bicara Sebagai Keterampilan Bahasa، (Bandung: Angkasa، 

1990)، hlm. 3 
25

Imam Asrori، Muhammad Tohir dan M.Ainin. Evaluasi Pembelajaran Bahasa Arab، 
(Malang: MISYKAT، 2012)، hlm. 85-86  

26
Abdul Wahab Rosyidi، Mamlu’atul Ni’mah. Op.Cit.، hlm. 91 
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ييا  اع يحمي مل يوإيخلل ييازى يفقد يي يف  يلست يالكالم  Aziz Fahrurrozi dan Erta  لية

Mahyuddin  إىليقسم  : 

ي،وخلقمًنيالنصيقهي،واإليالمي،إلقلءيالك ملتي،الولاهي،التكب يالي   يرم ىياحمللملثه . أ

 والقص .

يالسل اي . ب يعتلاه يرم  يالتقديفدي يالت لىنيي،التكب  افتكلليي،    ي،يف  يلتي،عتلاه

27اخل.ي،الولب
 

 

 مبادئ مهارة الكالم .5

ي ن لي:ي،خلمييفبلتيي  يالكالميلميف لياكضياةبلملئ

 .است ماميخلمييفتيانميااملىني .يال وج  .يد
إيولءيد ث هيل نوأيالاييسيتبكهيالو بهي،ياامدياص تيس ايوا يالك مهيينميي .يب

 .اينملييفصكتيوا يالص تيي  يالك مهيالثل يه .ااوىليي  يالك مهيااوىل
ي وأياندوم .ج يدوالًيي يدمليسه ي .يالك مه ياامد يمثي ،يمثيإىليشبهيمج هالكدايه، ،

ي.اجلم ه
مييفتيالو بهيي  يالتكدميي  يااف اتي،يقتيدواًليات يدمليسهيالنوأياكميالبمءي.مل

ي.وااليتالفلتيا يلدميوايد
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Aziz Fahrurrozi dan Erta Mahyuddin .Op.Cit.، hlm.137 
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،يمثيينميالقيلمياتمييفتي تكدية،يقتياللتكدايياوديفقهيال ص يه،يمثي يجمم يلتي.ه
ي.ال دمل

يالنوي.و ي يدمليسه يالكدايه يال  شيه يالُكمل يهست مم يال  ه يانيأيوجتنتياست مام ،
يالكدايه ييال  ه يوالثقلفه يالقدان يل ه يالكدبيوالك  م ت يولمة يل ه يوعال  ،
ي28 .واةس م 

 

 خطوات تدريس مهارة الكالم .6

يالبقثيلستياسديي سو  ي ي ي اا يالكالم ييو اتيخلمييفنيي  لية يدييي.

ييفيملييف تي:يBisri Mustofa dan Abdul Hamidويبميانميمي

 :يل و بهياةبتم   .يد
 .ي.يطديفأيطدحيااسئ هيالميجيتياإل لاهيي ي ليك تدمليسهيالتيميقامدياة  .1
ي  سه .2 يال قت ي  ي . ييفُو ت يوخل لي ييالو به، يالك ملت ي وأ يعي يه خلك ت

 اجلمايوالتكب يي.ياافكلي
حبيثييفنت تيهبتياا ديإىلييالو بها دزيااسئ هيالميجييتيي ي ليياةميقيقلم  .3

 .خلك يف.ي  ا عي ثلي
،يدوييلي  يهايمييفبلتاإل لاهيي  يخلالو بهيميك.يل مميقيدنييفو تي .ي  .4

،يدوياإل لاهيي.يااسئ هياةتك قهيمبقت ىيالن يالاييقدد يل ظياحمللملثلت
 .الو به

 ل و بهياةت ستي: .يب
                                                             

28
Muhammad Ali Al-Khuli. Strategi Pembelajaran Bahasa Arab. (Yogyakarta: baSan 

Publishing، 2010)، hlm. 56 
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يي.يطديفأيلكتيااملواييخلك تيالتك ت .1
 . نلقيهيل لي  ااي ي كينه .2
 .يفدوييقصصليي.ياالماثيالمي مثي يالوالب .3
 .مسلي لي .يا لخل يدويالدامليف يدويغ  لخيا ليي.ياةك   لتيالميهي .4
يل و بهياةتقمم .ج

يالكالمي  ا عيةمليسهيايتليياةميق .ي1
ي.هبلةيالو جيتيدنييفك نياة ا عياة تليي ث ًايلال تملميو تك ًقليحبي .ي2
ي..يجيتيدنيخلك نياةظل ديوااقهيوحمموملة3
 يالن ليفهي .ييهب  ا ي يدويدعثديلىتييفتمك.يالو ياليتيلييهبملي ةيالو .ي4

 29 .ايتيليياة ا عيالاييمتتي نلقيتهيل لي لييفكدف  ه

ي ي يوخلوبيق ل يالكالم ي  لية يلبكضيالو اتيلتك ت جيتيي  ياةمايقيخل ييا تملم

 يم يهيالتك يتيحبيثي قيأيا ماميخلك تي  ليةيالكالم.
  

ي
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Bisri Mustofa dan Abdul Hamid. Metode dan Strategi Pembelajaran Bahasa Arab. 

(Malang: UIN-Maliki Press، 2012)، hlm. 88-90 
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 الباب الثالث
 طريقة البحث

 

 نوع البحث .أ 

م ىذا البحث مدخل البحث النوعي. املدخل النوعي ىو املدخل بعرض ااستخد

يؤكد ىذا البحث جبمع البيانات 1 بياناهتا لغويا و ربلل بدون استخدام األسلوب اإلحصائي.

التحليل و نوعيا و ال بشكل الكمي و يستخدم التحليل النوعي يف تقدمي البيانات و 

 استنتاج املغزى.

نوع ىذا البحث ىو البحث اإلجرائي للصف. و رأى جار و كيميس أن البحث 

اإلجرائي للصف ىو املالحظة باملدرس يف الفصل بطريقة االنعكاس عن نفسو بقصد 

 2 اإلصالح عن مهنتو كاملدرس حىت تًتقى نتيجة تعلم الطلبة.

رة األوىل و الدورة اثانية. و يف كل دورة يعقد البحث اإلجرائي للصف بدورتني الدو 

 لقاءان. و إذا كانت نتيجة التعلم ناقصة فستستمر الدورة تاليها.

 

                                                             
1
Etta Mamang Sangadji, Sopiah. Metode Penelitian- Pendekatan Praktik dalam Penelitian. 

(Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET, 2010), hlm. 26 
2
Suyadi. Panduan Penelitian Tindakan Kelas. (Yogyakarta: DIVA Press,2010), hlm.  21-23 
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 خطوات البحث .ب 

  Kemmis dan Mc Teggart طريقة البحث اإلجرائي للصف من كيميس و تيغارت

 أمور و ىي اإلعداد و التنفيذ و املالحظة و االنعكاس. و البيان ما يلي: 4تتكون من 

 التخطيط .1

يف ىذه املرحلة ، قام املدرس العربية مع الباحث بتقدمي مفهوم االسًتاتيجية 

اجلديدة وفهمها. يف ىذه املرحلة قام الباحث بإعداد تصميم التعلم أو األدوات 

 تعلم اللغة العربية باستخدام تقنية األلعاب اللغوية.لتسهيل تطبيق  .الالزمة

 التفيذ .2

 ةسًتاتيجية التعلم باستخدام تقنيبدأ املدرس والباحث تطبيق ايف ىذه املرحلة ، 

 اخلطط اليت مت إعدادىا من قبل املدرس .األلعاب اللغوية كما ىو خمطط هلا

حظة ىذه مال والباحث تستخدم كأساس إلجراء التعلم باللغة العربية ويتم

 .األنشطة من قبل الباحث

 املالحظة .3

تسجل  .يف الفصل املدرسيف ىذه املرحلة يتم تنفيذ املالحظة عندما يعلم ا

 .املالحظة مجيع األحداث أثناء عملية التعلم وذبعلها بيانات
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 التفكري .4

يتم تنفيذ ىذه املرحلة عندما  .ىو نشاط إلعادة التعبري عما مت إذمازه التفكري

يف اللغة العربية يف عملية  والباحث املدرسا فكريت .من اإلجراء الدرسينتهي 

اء اختبارات ملعرفة مدى فهم م اللغة العربية اليت سبت ، من خالل إجر يتعل

 3 .باللغة العربية اليت مت تدريسها كالمال ةهار وإتقان م ةبالطل

 الذي ألقاه كييس و تيغارت كما تلي:دورة البحث اإلجرائي للصف 

       1الصورة 
 (PTK)دورة البحث اإلجرائي للصف 

 
                                                             

3
Siti Ftimah. Penerapan Metode Iqro’ Dalam Meningkatkan Minat Membaca Al-Qur’an Anak 

Radhatul Athfal Al-Muwwanah Tanjung Raya Kecamatan Tanjung Karang Timur Bandar Lampung , 

(Skripsi, tahun 2014), hlm. 15 
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 الدورة األوىل (1

الدورة ىي دور األنشطة التعليمية تتكون من اإلعداد و التنفيذ و املالحظة و 

 االنعكاس.

 التخطيط -

 .امل املراىقني إعداد موضوع الدرس و يف ىذا البحث عن ( أ

 لتكون مادة اليت تعلمها الطلبة امل املراىقنيإعداد الوسائل التعليمية عن  ( ب

 عن تنميات الطلبة.تقنية العاب اللغوية إعداد  ( ت

و أقالم و معلمة و دمسحة و البطاقات إعداد الوسائل التعليمية و ىي  ( ث

 .ورقة املالحظة عن تنميات الطلبة

اختبارا ربريريا و شفهيا إعداد األدوات و مادة التقييم ، زبترب بالطلبة  ( ج

لتناول البيانات عن نتائج تعلمهم و سموىم لتكون القياس و مقدار ذماح 

التعليم و مؤشراتو كإنتاج آثار الوسائل التعليمية ىل تؤثر على ترقية 

 استيعاب املفردات للطلبة أم ال.

 التنفيذ -

 العمل بالتنفيذ أو اإلعقاد مناسبا باإلعداد الذي قد صنع.
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 املالحظة -

. العاب اللغويةتعقد املالحظة بنسبة ورقة املالحظة مباشرة عن 

املالحظة تعقد دبنهج نقاط الورقة. أنشطة املالحظة تعقد جلمع البيانات مث 

 لتقرير األنشطة التالية. 

 التفكري -

االنعكاس ىو العملية التحليلية عن األخبار اجملموعة من التعليم. أعقد 

د انتهاء عملية التعليم عن مشكلة موجودة و املزايا مث الباحث االنعكاس بع

 التحليل.

 الدورة الثانية (2

 التخطيط -

 .امل املراىقني إعداد موضوع الدرس و يف ىذا البحث عن ( أ

 لتكون مادة اليت تعلمها الطلبة امل املراىقنيإعداد الوسائل التعليمية عن  ( ب

 عن تنميات الطلبة.تقنية العاب اللغوية إعداد  ( ت
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و أقالم و معلمة و دمسحة و البطاقات إعداد الوسائل التعليمية و ىي  ( ث

 .ورقة املالحظة عن تنميات الطلبة

إعداد األدوات و مادة التقييم ، زبترب بالطلبة اختبارا ربريريا و شفهيا  ( ج

لتناول البيانات عن نتائج تعلمهم و سموىم لتكون القياس و مقدار ذماح 

آثار الوسائل التعليمية ىل تؤثر على ترقية التعليم و مؤشراتو كإنتاج 

 استيعاب املفردات للطلبة أم ال.

 التنفيذ  -

 .تقنية العاب اللغويةدة بالتنفيذ مناسبا باملواد املعد

 املالحظة -

 تعقد املالحظة طوال أنشطة التعليم

 التفكري -

 يعقد االنعكاس بعد انتهاء الدراسة أو التعليم
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 موضوع البحث و مبحثو .ج 

عاليثثثثة باملدرسثثثثة ال ادى عشثثثثراللغثثثثة العربيثثثثة للصثثثثف ا ثثثث ةمدرسثثثث يالبحثثثثث ىثثثثمبحثثثثث 

طالبثثثا. و أمثثثا موضثثثوع  17واحثثثد و بعثثثدد الطلبثثثة  ةبنثثثدار المبثثثونج دبدرسثثث 8 مشثثثارأل األنثثثوار

تطبيق تقنية العاب اللغوية ىف ترقية مهارة الكالم لدى طلبة الصف ا ثادي عشثر  البحث ىو

 . دار المبونجباملدرسة العالية مشارأل األنوار بان

 زمان و مكان  البحث .د 

حىت  التقنيةبدئت عملية التعليم منذ أول استخدام  واحد  أعقد البحث شهر

ذمح البحث بالنتائج الوثيقة. و البحث اإلجرائي للصف البد على األقل بدورتني و يف كل 

ألنوار املدرسة العالية مشارأل او مكان البحث يف  لقاءات. 4دورة لقاءان و عدد اجلميع 

 .باندار المبونج

 حمتويات البحث .ه 

 الباحث (1

 الباحث كعنصر مهم يف البحث.

 ورقة املالحظة (2

 .تقنية العاب اللغويةتفيد ورقة املالحظة ملعرفة تعليم اللغة العربية ب
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 أسئلة االختبار املقدم و األخري (3

اللغوية ىف تقنية العاب تفيد األسئلة املقدمة ملعرفة نتائج التعلم من الطلبة قبيل 

ترقية مهارة الكالم لدى طلبة الصف ا ادي عشر باملدرسة العالية مشارأل األنوار باندار 

". و األسئلة األخرية ىي ملعرفة نتيجة البحث و التعليم بعد تطبيق امل املراىقني". المبونج

 .تقنية العاب اللغويةاستخدام 

 الوثائق (4

 تعليم عند الدرس.الوثائق ىي البيانات اليت تصور على شأن ال

 طريقة مجع البيانات .و 

 لتناول البيانات احملتاجة بدأ الباحث باخلطوات ما تلي:

 املالحظة (1

املالحظة ىي طريقة مجع البيانات بالتفتيش او املالحظة و التخطيط 

املنهجي عن عناصر الظاىرة يف موضوع ما للبحث. و عناصر الظاىرة تكون 

بيانات أو أخبار البحث و البد أن تكون كامال. و البيانات املأخوذة يف ىذا 

دى طلبة تقنية العاب اللغوية ىف ترقية مهارة الكالم لتطبيق البحث عن 

، و  الصف ا ادي عشر باملدرسة العالية مشارأل األنوار باندار المبونج
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سارت املالحظة بتفتيش الباحث رمو الطلبة واحدا فواحدا طوال عملية 

 4 التنعليم.

 املقابلة (2

املقابلة من عملية االستجواب و احملادثة بني الباحث أو صاحب 

ول األخبار احملتاجة بالباحث. و األسئلة باملقابل أو صاحب اجلواب هبدف تنا

املقابلة ىي من أحد طريقة مجع البيانات مباشرة من أىل األخبار عن الشأن 

 االجتماعي ظاىرا و باطنا.

 الوثيقة (3

الوثيقة من طريقة مجع البيانات بالنظر و زمطيط رسالة ما املوجودة و 

يف ىذا البحث ىذه الطريقة ربلل حمتويات الوثائق املتعلقة دبشكلة املبحوثة 

تقنية العاب اللغوية ىف ترقية تعقد الوثيقة بأخذ الصورة و الرسائل األخرى 

 5 . و ىناك التصوير لتوثيق األنشطة الفعالية بالطلبة طوال التعليممهارة الكالم

 

                                                             
4 Eko Putro Widoyoko. Teknik Penyusunan Instrument Penelitian. (Yogyakarta: PUSTAKA 

PELAJAR, 2012), hlm. 40-46 
5 Eko Putro Widoyoko. Ibid., him 44 
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 االختبار (4

االختبار ىو التمرينات املستخدمة لقياس املهارات و املعلومات و 

الكفاءات اليت سبتلكها األفراد و الفرأل و كان ىذا السلوكيات و التفكريات و 

 6 االختبار ربريريا و شفهيا.

 طريقة ربليل البيانات .ز 

طريقة ربليل البيانات ىي اخلطوات أو الفرصة املستخدمة لتحليل البيانات اجملموعة  

 كشيء البد تقدميها قبل االستنتاج.

ة النوعية و نتيجة البحث طريقة ربليل البيانات املستخدمة بالباحثة ىي الطريق

باملالحظة عن أنشطة الطلبة بورقة املالحظة من نتيجة التعليم تصنف و تنفصل مث ربليل و 

تؤخذ منها االستنباط باجلملة اليت تصور املوضوعات من البحث حىت تستنبط باستنباط 

 عقلي و واضح.

 و أما خطوات التحليل للبيانات كما تلي:

 أ. زبفيض البيانات

                                                             
6
Ahmad Tanzeh. Pengantar Metode Penelitian. (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 57  
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زبفيض البيانات ىو االختيار من بيانات ما حيث كانت رمتاجة و غريىا و 

 7 التخفيض يفيد التوكيد و االختالص و مناسبا دبوضوع و سمط.

 ب. عرض البيانات

بعد التخفيض البد أن تعرض البيانات بالًتتيب مع البيان املتكامل يف شكل 

ملدرس و الطلبة عما اجلداول . و عرض البيانات املرتب و املنهجي سيسهل 

 8 وقعت لسهولة االستنباط و تقرير العمل يف اخلطوة بعدىا.

 اجتاالستنرسم ج. 

تستنبط البيانات اجملموعة بسؤال ىل ذمح البحث بتأثري ترقية أغلبية أم ملا، و إن لن 

و استنادا بالبيان السابق  9 تًتقى فتقرر العمل بعده باستمرار التخطيط أو الوقوف بو.

 الباحثة عن ىذا البحث اإلجرائي للصف خبطوات ما تلي: تبني

زبفيض البيانات كاالختيار و تقرير الًتكيز و تبسيط و أخذ اخلالصة   -1

 كبيانات أولية لتكون بيانات مستعدة للبحث امليداين.

                                                             
7
 Moh. Shoehada. Metode Penelitian Sosial Kualitatif (Untuk Studi Agama). (Yogyakarta: 

SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2012), hlm. 132 
8 Mardalis. Metode Penelitian. (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm 47 
9
Margono. Metodelogi Penelitian Tindakan. (Jakarta: Rineka جipta, 2010), hlm 53  
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 عرض البيانات ىو البيان عن البيانات حىت تكون واضحة. -2

 النتيجة أو القيمة مناسبا بعرض البيانات.رسم االستنباج ىو السعي إلعطاء  -3

و بذلك استنباط البحث النوعي ميكن أن جييب مشكلة البحث املوجودة و ميكن 

و األخري ىو التحقيق  عدمو ألن مشكلة البحث النوعي موقتة و تنمو بعد البحث امليداين.

ة املتعلقة تها مع النظريعن البيانات و ىو تركيز بيانات املؤكدة و عرضها ربقق البيانات دبناسب

تقنية العاب اللغوية ىف ترقية مهارة الكالم لدى طلبة الصف تطبيق و املوجودة باستخدام 

 . ا ادي عشر باملدرسة العالية مشارأل األنوار باندار المبونج

 و ملعرفة مئوية نتائج التعلم تستخدم الرموز ما تلي:
P =  F 

  
X 

 

  N 

 املالحظة: 
(P) مئوية النجاح للطلبة = 

(F) مقدار نتيجة التعلم الناجح = 

(N) .10 = عدد مجيع الطلبة 

 

                                                             
10

Annas Sudrajad. Pengantar Statistik Pendidikan. ( Jakarta: Raja Grafindo, 2008), hlm 43  
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 مهارة الكالمنجاح ال معايري .ح 

مهارة جود ترقية و  يف البحث اإلجرائي للصف ىي مهارة الكالمذملح  معايريو أما 

. و المبونجالكالم لدى طلبة الصف ا ادي عشر باملدرسة العالية مشارأل األنوار باندار 

للطلبة بقيمة اجليد ربصل على: مهارة الكالم ترقية يقال النجاح للمدرس إذا كان مقدار 

و تعرف ىذه القيمة من ذماح مساواة نتيجة األشطة من الدورة األوىل يف كل حصة : 80

: يف الدورة األوىل أو يف الدورة الثانية ، فسيواصل 80املتوسط  الطلبةوإذا مل يبلغ  الدراسة.

 .الباحث حبثو يف الدورة التالية

 



05 
 

 الباب الرابع
 تحليل المشكلة و البحث

 

 صورة موضوع البحث .أ 

 المبونجبندار  العالية مشارق األنوارلمدرسة لو البعثة  ئيةالر  .1

رئيةةمن ةةدنادل رلةةمنا مش يةةمن وةةشرننار ةةبارن "ةة ارنا طةةب حن ناقمةة نا   طةةمن ةة نا  ةة ا ن

ناإلجنةشزاتن ةدنكة نيفنا تفةبننع ىناقشدرنا ك ًننوارخالننا ك ميم .نعسينأ نتكب نادل رلمن

ن.هبةة انا  ئيةةمنوارخةةالننا ك ميةةمنا  ةة   نحلةة نتوةةعي نخةةال ن ةةدناركشدمييةةمنوغةةَتناركشدمييةةم

نوا  ي"يةمنااقتمشعيةمنا طيئمنيفن ميشريمنقيمن  يهشادل رلمنا مش يمن وشرننار بارن " ارنا طب حن

نوخشصمن،نادل رلمن يئمن كب شتنمجي نهبشنتتمت نأ نميكدنا يتناا تكشرنقبةنو  يهشناجملتم نيف

  1 .ا ت ريسنهيئمنوأعضشءنادلبظفب نمي كهشنا يتنواإل  اعشتناا تكشر

 ا طمثمن  م رلمنا مش يمن وشرننار بارن " ارنا طب حنهين:أما  

 . ؤه نقي نإلع ادنا تم يمنت"ظيمأ(  

 .ا تم يمنعشملن ت برنوف شنوا طصَتةنادلم فمنزيشدة(نب

 .ا     نحتفيظنيفنتتفبننا يتنكم رلمن وشرننار بارنحت يق(نج

                                                             
1
Dokumen Visi dan Misi MA   Masyariqul Anwar Bandar Lampung2014/2015 
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 . أهداف للمدرسة العالية مشارق األنوار بندار المبونج2
 (.ا ف يقنت ريس)نوااكت"شزنوادلتممنوادلطتك نا "وطنا تم يمنت"في (نأ

ن شلتم ار(نادل كزينا صفنت ييم)نا تم يمن تشئحنيفنا طحثنأونا ت ييمنت طيق(نب

 .و شلتم ار

 .واإلث اءنوا تحسُتنا ت"في ن  ا حنحتسُت(نج

 .ادلبضبعشتنخال ن دنوااهتمشمنا  اتن ت بي نمطا   نو سشع ةنحتفيز(ند

 .ا تم يمنعم يمن  عمنا تحتيمنا ط"يمنالتكمش نخال ن دنمط    ناخل  شتنحتسُت(نه

نا ال "هعيمنا ربا حنخال ن دنادلباه ناهتمش شتن يثن دنا  اتيمنا ت"ميمنحتسُت(نو

ن(.اإللال يمنا ث شفيمنوا ف"ب نا  غم،نو شدينوا كوشفم،نمط ا  )

ننلمدرسة العالية مشارق األنوار بندار المبونجفى ا ينأحوال المدرس.ن3
قسمنن3  رلب .ننن33ادل رلمنا مش يمن وشرننار بارن " ارنا طب حنذلشن

نقسمن بظفشن كب يشنكمشنق وا نا تشيلن:نن3ونن،هيئشتناإلداريم
ن
ن
ن
ن
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السنة الدراسيةنلمدرسة العالية مشارق األنوار بندار المبونجفى ا ينالمدرسأحوال   

8118-8119  

 مواد التعليمية دراسة األخرة مهنة اسم المدرس رقم

1. Herlinawati. S.Ag ا طكش بريبسنا  يدن رئيسنادل رلم
 قغ افيم اإللالم

2 Lismiati، S.E يش منادل"هحنا  رالم  
ا طكش بريبسن

 اقتصشدي اإلقتصشدي

3 Drs. Hi. Ikhsanudin. Z ع منار يشء ا طكش بريبس  بظفشن كب يش شئ ن 

4 Babai، S.Pd.I ا طكش بريبسنا  يدن   رلم
 اإللالم

  غمنا م  يم

5 Eha Julaeha، S.Pd.O ا طكش بريبسنا  يدن   رلم
 اإللالم

 ا ف ه

6 Herli Chandra، S.Pd ا فيزيشءنوا  يشضيشت ا طكش بريبسنا فيزيشء   رلم 

7 
Ahmad Ramadhan، 

S.Pd 
ا طكش بريبسنا  يدن   رلم

 اإللالم
ن تك ما   ا نواا

 وا تحفيظ

8 
Triana Desita 

Sari،S.Pd 
ا ًت يمنا طكش بريبس   رلم   غمناإل  و سيش 

9 Herniati، S.Pd.I وا فهتشريخناإللال يمن ا طكش بريبسنا ًت يم   رلم  

11 Hesti Miranti، S.Pd ا ف"ب نا ث شفيمن ا طكش بريبسنا ًت يم   رلم
 وا كيميشء

11 M. Rinaldi Azis، S.Pd ا تشريخ ا طكش بريبسنا ًت يم   رس  

12 Yuli Purwanty، S.Pd ا طكش بريبسنا ًت يم   رلم 
ا  غمناإلجن يزيمنوع من

 ااقتمشع
13 Rosi Wahyana، S.Pd اإلداريمهيئشتن  إلداريما ا طكش بريبسنا ًت يم 
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14 Heri Efendi، S.Pd  رس   
ا طكش بريبسننا 

 ا  يشضيشت ا ًت يم

15 Tubagus Habib ا طكش بريبسنع بمن   رس
 ااتصشات

 ا  يشضم

ننلمدرسة العالية مشارق األنوار بندار المبونجفى ا الطلبةأحوال .ن4
-2138  وةشرننار ةبارن "ة ارنا طةب حنا سة"منا  رالةيمع دنا   طةمن نادل رلةمنا مش يةمن

نا   طمن:نن44هينن32-31 دنا صفنن2139
 1جدوال 

عدد الطلبة فى المدرسة العالية مشارق األنوار بندار المبونج السنة الدراسية 
2018/2019 

 عدد الطلبة البنات البنين الصف الرقم
1 X 6 15 11 

2 XI 6 11 17 

3 XII 2 11 12 

 41 36 18 العدد

ن2018/2019 نادل رلمنا مش يمن وشرننار بارن " ارنا طب حنا س"منا  راليمننادل ق :نا بثي ىن    طم

 فى المدرسة العالية مشارق األنوار بندار المبونج التعليمية أحوال األدوات.ن5

ن ن يش  ن وشرن نا مش يم نادل رلم نذلش نا ىت نوا ط"شء نا تم يميم ناردوات ن " ارنأ با  ار بار

 .ا طب ح

 

 



05 
 

  بضبعنادل رلم .أن

ن،112 نششرعن " وناريتننا مش يمن وشرننار بارن " ارنا طب ح بضبعنادل رلمن

ن ننن12اروي نفشي"ح. ندوريش  نا  ار نكشر ح نت"عب ح نفشافش. نارتفشعن  ك بر ش 

نا تم يميمنادل افقنا تيشقشتنتزاي ن  ن2نمن3185نارص يمناررضن سش م

نتستخ منا يتنا بقفنأرضن دناررضنتأيت.ن2نمن3751ناآل نارلشليمنوا ط"يم

ن.تم يميمنرغ اضنا تح ي نوقهنع ى

نب.ن "شءنادل رلمن

نادلطٌتندل ءن3988نعشمن " نا مش يمن وشرننار بارن " ارنا طب حادل رلمنن "يت

نوا ت ريسيمنا تم يميمن أل و منا الزم ناحلكب يمنا ص"شديقن دنادلطٌتن "شءنمت.

ن(.ا  ع"م)نث ما نونوادلشحنُت

نا تم يمن مم يمنميكدنحبيثنوا ت ريسنا تم يمن كش نإع ادنمتنادلطٌت،ت كننخال ن د

نن:ا تش يمنا تفشصي ن  نغ فمن34نادلتش منا غ فنع د.ن ساللمنوا ت ريس

ن

ن

ن
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 8جدوال 
 عدد البناء الغراف فى المدرسة العالية مشارق األنوار بندار المبونج

 العدد النوع رقم

ن3نغ فمن  ي نادل رلمن3

ن3نغ فمنهيئمناإلدارةن2

ن3نغ فمنادل رسن3

ن3نغ فمنادلكتطمن4

ن3نغ فمنا تم يمن5

ن3نغ فمنا صحمن6

ن5ناحلمشمن7

ن3نغ فمنادلستبدعن8

ن2018/2019ادل رلمنا مش يمن وشرننار بارن " ارنا طب حنا س"منا  راليمننمادل ق :نا بثي ى

نمثن،ا مش يمن وشرننار بارن " ارنا طب ح بضبعنادل رلمننعدنادلي ا يمن يش شتهك ان

نارو يمنا طيش شتن  ناحلشدىنعو نا صفنيفنثا طحنإق اءنع ىنا طش ثني كزناحلش منه انيف

نن:ا تشيلنا "حبنع ى
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 3ل جدو 
لدى طلبة الصف الحادى عشر  فى البحث األولية بيانات مهارة الكالم

 األنوار بااندار المبونج بمدرسة العالية مشارق

ا   طمنمسشءا ا  قم  
  ؤش اتنا "تشئح

 ا طيش  KKM ا "تيعم
 ادلف دات ارصبات

ا فصش من
 ا مشمممنوا س عم

1 Lusi Nurahma .K 75 71 75 73 71  ا "شقح 

2 Wahyu Arif .H 51 65 61 58 71 غَتنا "شقح 
3 Robiah  81 71 71 73 71 ا "شقح 
4 Tiara Suryani 51 71 61 61 71 غَتنا "شقح 

5 Rahmatullah 81 71 71 73 71 ا "شقح 
6 Brian May 75 75 75 75 71 ا "شقح 
7 Nur Khofifah 71 81 71 73 71 ا "شقح 
8 Ibnu Ahmad 51 61 51 53 71 غَتنا "شقح 
9 Laili Wasiul. R 75 81 75 76 71 ا "شقح 

11 Anisa Septiana 71 71 71 71 71 ا "شقح 
11 Regan Fikri 51 41 41 43 71 غَتنا "شقح 
12 Misra 75 71 71 72 71 ا "شقح 

13 Monika Anjani 75 71 71 72 71 ا "شقح 
14 Ahmad Maulana 51 51 51 51 71 غَتنا "شقح 
15 Maulidina 71 75 71 72 71 ا "شقح 
16 Katon Bagas Kara 71 71 71 71 71 ا "شقح 
17 M Fatah Rizki 51 61 61 57 71 غَتنا "شقح 
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 4ل الجدو 
  طيش   ئبيمن سطم ع دنا   طم KKM ا  قم

3 ≥71 4 23,53:  ا "شقح 

2 ≤71 33 76,47:  غَتنا "شقح 

  17 111:   

من فهمنا نت طيقنت "يمناحملشدثمنملنتكدنكشفيمن ًتقيمن هشرةنا سش  نارو يمن دنا طيش شت

ن نا   طم ن  ى نا م  يم ن ش  ارا كالم نار بار ن وشرن نا مش يم ن شدل رلم نعو  ناحلشدي .نا صف

ن دن نالت"شدا ن نا م  يم. نا كالم ن هشرة نت قيم ن  نادلالئمم نا ت "يم نت طيق نا طش ث ناراد   ا ك

 هشرةنا كالمن  ىنط طمنا  غبيمن نت قيمننار مشبت "يمنادلوك منا سش  منارادنا طش ثنت طيقن

نا صفناحلشدينعو ن شدل رلمنا مش يمن وشرننار بارن ش  ارنا طب ح.

 الدورة األولى . ب
 لقاء األول

 التخطيط  .1

ن:هين رسادلنهبشنقشمنا يتناروىلنا  ورةنخت يطنيفنار و م

نادل ادنما ت "ينوإدخش نا   شءن تح ي نا م  يمنا  غمن  رسن  نادلوشورةنأون "شقوم(نأ

 .التخ ا هش
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ن ادل اه ُتنا   ن بضبعناختيشرهينوننت ريسهش،نليتمنا يتنادلبادنحت ي (نب

نج تكبيدن ن مطم ش نا  غبيمنار مشبنت "يمنهيونن،نهشالتخ ا نادل ادنما ت "ينحت ي (

ن .اجلم م

نا  نعدنوهين،نةنا كالم هشرننشدةمبنادلالئممن(RPP)نميا تم نت"في نخ منت تي (ند

تكبيدنن ن مطمن  نا  غبيمنار مشبنا ت "يمنهينادلستخ  منموا ت "ينادل اه ُت

ن اجلم م

نه نا يتنا برقيمنوا    نوا مال شتنادل بىنا برننوهين،ناإلعالمنولشئ نإع اد(

 .ادلبضبعنتس يمنيفنض وريمنوق طشليمنمج نع ىنحتتبي

 ميا تم نعم يمنيفنت"في هشنليتمنا يتنا صفنإع اداتنأونا سي"شريبهشتنإدارة(نو

 .إق اؤهشنمتنا يتنادلال ظمن  شقمنإع اد(نز

 ا بثشئق(نح

ن
 التنفيذ.نن2

دقي منن45نxن3قشمنا طش ثنع ىنعم يمنا  ورةناروىلنثالثمن  شءاتنونك ن  شءن

ن أ و من تيم:
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 ادل   م (نأ

 إ  شءنا سالم -

 لأ نادل رسن ش نا   طم -

 .حت ي هشنيتمُتنا يتنوادلؤش اتنارلشليمنا كفشءاتن رسادلن  غن -

 ق أنادل رسنكوفناحلضبر -

  ادل اه ُتنا    غنادل رسن شدةنا تم يميمنعدن  -

 ا م ضن (نب

ن تكبيدناجلم م ا  غبيمننار مشب نونادل اه ُتنا  ش حنادل رسنعدن شدةن  -

 عش م.ن

 والتم نا   طمنش حنادل رس.ن -

  الئممن ش "مبنا   طم.ن تكبيدناجلم م ا  غبيمننار مشبالتخ منادل رسن -

نكة (.نمطا   ن م دنوف شًننأ كدنك مش)نا ط شقشتن مضن إع ادن رسادلنمشق -

ن نادلةةة اه ُتنا ةةة  نأمسةةةشءنت ةةة أناروىلنا ط شقةةةم.ن  شقةةةشتن3ن ةةةدنتتكةةةب نف قةةةم

ن: ث 

ْ"ِ سٌنن، ٌنيْنطِنط نن،سٌنر ن  ن ُنن،ُشْ ِطي ن)  (ط يَّشرٌنن،ر ِءْيُسناجلُْمُه ِيَّمِنن،ُ ه 
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ن:ن ث ،نمم ا ن كش نتكت نثش يمن  شقم

دٌنن،  ْ"زِ ٌن،يف نوْنت نسْن ُنن،مٌنل نر ن ْن  نن،ط  ِْيقٌن) ن(ط شِءر ٌةنن،ِ ال 

نن:ن ث ،نا فم /ننا مم نتكت نا ثش ثمنوا ط شقم

ن(ية  ْك  ُنن،ية ْهت م ن،ية ْطٍِتْنن،حُنش ِنم نيةُنن،مُن  نم نيةُنن،ية ْمم  ُن)

 .ا م دن فسن  نف انن3ناىلن   طماقسمن -

نش تبزيمهنقشمنمثن ش تسشوي،نا ط شقشتن دنارو نا "بعن تم ي ن رسادلنمشق -

ن،نا ثش يمننف قمنع ىنا ثشيننا ط شقمن بعنتبزي نيتمنو شدلث ،.ناروىلنف قمنع ى

ن.ا ثش ثمنف قمنإىلنا ثش ثمنا ط شقم

ن  شقمنك نع ىنا كتش منق اءةنف قمنك ن دنا   طمن دن رسادلنط   -

نيفنارو نوا وخصن،2نا ف قمنيفنشخصنأو نمثن،3نا ف قمن  ن ش ت"شوب

نإ يهشنويستم نا ط شقمنا   طمنمجي ني  أن ىتن،نذ كنإىلنو شن،ن3نا ف قم

ن.اآلخ يدنا   طم.نادلوشركُتنمجي 

ن دنادل"شل نا و يكنع ىنا مثبرنف قمنك ن دنا   طمن دنادل رسنط   -

نارخ ىنف قما  نيفني فب نش كشئهمنع ىنا مثبرن دندتك"بانا  يدنا   طم.
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نتس س نيفنص رنك نأ شمنا ط شقمنع ضنأث"شء.نأشخشصن3ن  نا صف

ن.ادلثش يمناجلم من شدةنيصف

نو يستن "  يمنا ك مشتنوأزواجن،نأشخشصن3ن دنتتكب نف قمنك نأ  -

 ن: ث ن،ن وبشم

نن(مٌنل نر ن ْن  نن-نمُن  نم نيةُنن-نسٌنر ن  ن ُن) 

ن،نا ثالثن ش ك مشتنهبشنوا  ب نمج منتكبيدنف قمنك ن دنادل رسنط   -

 :ادلثش نلطي نع ى

ن) 
ُ
نِ ننمُن  نم نيةُننسُنر ن  نادل

 
ن(مِنل نر ن ْننادل

نم    طن كشفآتنوي  من،نوا ت ييمشتن ش تم ي شتنا  مطمن دنادل رسن تهيا -

ن.ا  مطمني حبب نا  يد

 .فهمهشنيتمنملنا يتنادل اه ُتنا  ن ب نألئ من   حنمطا   ن رسادلنوقه -

 .ادلستخ  مناإلعالمنولشئ نت  ًننخال ن دنمطا   ني  طهن شن رسادلنش ح -

 .لش  شًنندتثي هشنمتنا يتناجلم نوتالوةنتي  ًتننمط    نما ف صن رسادلنق م -

ن.هبشنا  يشمنليتمنا يتنوا ت ريطشتنادلهشمن ب نمط    ن رسادلنش ح -

نج(ناإلختتشم
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 اه ُتنا  نخالصمنمطوا   ن رسادلنش حن -
ُ
 ادل

 .ا  شدمن شء  نا تم يمنخ من  غنادل رسن -

 .سالم ش نا  رسنختمنادل رسن -

 المالحظة. 3

نة هشرننإت ش نأمهيمن ب نأواًننا طش ثنش حن،نميا تم نعم يمنت"في نقط ن،  شءنارو نيف

نيفنا طب حن " رنا صفنيفنا   طمنا كالمنة هشرننميتم نعم يمنو  أتن،نا م  يمن ش  غمنا كالم

ن إق اء(نا طش ث)نادل رسنقشمن،نا تم يمنايم  نقط .ندقي م(ن45×نن3)ندل ةن2138نيب يبن33

نادل رسنق منمث.ندل شع همنوفً شن شجل بسنا   طمن  ش طمنخال ن دنا  راليمنصف  نتكييف

نش  غم نا   طمن ش نادل رسنلأ نمثن،نوا  نوقتنيفنا   طمنع يهشنوجيي نافتتش يمنحتيم

نن.ا م  يم

نا يتنادلشدةنهينادلشدةنه انر ن ادل اه ُتنا   نعدنا م  يمنا  روسن و حنادل رسن  أ

نا طب حن " رن برارن وشرننعو ناحلشدينا صفنا   طمنتم مهش نادل رسنقشمنذ كن م .

نن إع شء ناحلشدينا صفنيفنا م  يمنا  غمن ز منيفن تبف نا  ين ادل اه ُتنا   ن ب ادلشدة

نتكبيدناجلم م .ن نا  غمنار مشبنتستخ من سي منمج نجلم نادل رسنش حنمثنعو ،
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ن دنا ط ايمنيف ننيم فب نملنرهنمنق يالًنن  تطكُتنا   طمن ظ ت تكبيدن نار مشبعد

ن نالتخ امنكيفيمنأوناإلق اءاتنعدنش  هن م نو كدن،ن رسادلنيستخ  هشنا يتاجلم م 

ن رسادلنمشقمثنن.هشميا تم نعم يمنيفهمب ن  أوانا   طمنتكبيدناجلم م ن ظ تن د نار مشب

.ن  شقشتن3ن دنتتكب نف قمنك (.نمطا   ن م دنوف شًننأ كدنك مش)نا ط شقشتن مضن إع اد

نا ثش ثمنوا ط شقمن،مم ا ن كش نتكت نثش يما ن  شقمن، ادل اه ُتنا   نأمسشءنت  أناروىلنا ط شقم

ننا مم نتكت  نا فم / ن رسادلنمشقمثنن.ا م دن فسن  نف انن3ناىلن   طمانادل رسنقسم.

نيتمن،نو شدلث .ناروىلنف قمنع ىنش تبزيمهنقشمنمثن،ن ش تسشوينا ط شقشتن دنارو نا "بعن تم ي 

ن.ا ثش ثمنف قمنإىلنا ثش ثمنا ط شقمن،نا ثش يمننف قمنع ىنا ثشيننا ط شقمن بعنتبزي 

نيفنا ك مشتن  ن الئممنزواجارننحبثنا   طمن دنف قمنك ن دنادل رسنط  نمث

نا صفنيفند ب بني نأص قشئهمنع ىنا مثبرن دندتك"بانا  يدنا   طم.نارخ ىنف قمن دنورقتهم

نأشخشصن3ن   نهمص رننك نأ شمنا ط شقمنع ضنأث"شء. نادلثش يمناجلم من شدةنيصفن ن م .

نا ثالثنا ك مشتن شلتخ امنكش  منمج منتكبيدنف قمنك ن دنادل رسنط  نذ ك، ن م .

نوا ت ييمشتن ش تم ي شتنا  مطمن دنادل رسناختتمنا كشيف،ن ش   رنا ومبر ن دناا تهشءن م .

 . ش سالمنا  رسنادل رسنيغ قنشيءنك 

ن
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 لقاء الثاني
 التخطيط .1
 :هين رسادلنهبشنقشمنا يتن  شءنا ثشينناروىلنا  ورةنخت يطنيفنار و م 

نأ نادل ادنما ت "ينوإدخش نا   شءن تح ي نا م  يمنا  غمن  رسن  نادلوشورةنأون "شقوم(

 .التخ ا هش

ن ادل اه ُتنا   ن بضبعناختيشرهينوننت ريسهش،نليتمنا يتنادلبادنحت ي (نب

نج نا كالم ن مطم ش نا  غبيمنار مشبنت "يمنهيونن،نهشالتخ ا نادل ادنما ت "ينحت ي (

ن .ا ت  شئي

ند نا كالم هشرننشدةمبنادلالئممن(RPP)نميا تم نت"في نخ منت تي ( نا  نعدنوهين،نة

ن ا ت  شئينا كالم ن مطمن  نا  غبيمنار مشبنا ت "يمنهينادلستخ  منموا ت "ينادل اه ُت

نه نحتتبينا يتنا برقيمنوا    نوا مال شتنادل بىنا برننوهيناإلعالم،نولشئ نإع اد(

 .ادلبضبعنتس يمنيفنض وريمنوق طشليمنمج نع ى

 ميا تم نعم يمنيفنت"في هشنليتمنا يتنا صفنإع اداتنأونا سي"شريبهشتنإدارة(نو

 .إق اؤهشنمتنا يتنادلال ظمن  شقمنإع اد(نز

نا بثشئق(نح



50 
 

 . التنفيذ8
 ادل   م (نأ

 إ  شءنا سالم -

 لأ نادل رسن ش نا   طم -

 ق أنادل رسنكوفناحلضبر -

 .إعشدةنادلشدةن ن  شءنادلشضىن -

  ادل اه ُتنا    غنادل رسن شدةنا تم يميمنعدن  -

 ا م ضن (نب

 ذك نادل رسنعدن شدةنادلشضى -

 اىلنا   طم.ن ا ت  شئينا كالم مثنش حنادل رسن م ن -

نادلكتببنادلبضبعنوي  أنوا  ةن   منعوبائين وك نما   طا  ن دننأخ  -

 .ا ط  منع ى

نيط ءانا   طمن دنط   - نتم ىنا)نا فبرنع ىنادلبضبعنعدنا كالمنيفن 

 (.  م"شقومن  تحضَتنا ف صم
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نأ نيفنادليزةنوتتمث .نحمشدثتهمنتسعي نميكدن،نا   طمنحتفيزنزيشدةنأق ن دن -

نأونمجشعين وك نلباءنادل"شقوم،نو ال ظمنا  م ن دنا   طمنيتمكد

نف دي نتصحيحنأونا   راتنااعًتافنممشرلمن   طم النميكدنوهك ا،.

 احملشدثم

 .فهمهشنيتمنملنا يتنادل اه ُتنا  ن ب نألئ من   حنمطا   ن رسادلنوقه -

 .ادلستخ  مناإلعالمنولشئ نت  ًننخال ن دنمطا   ني  طهن شن رسادلنش ح -

 .هبشنا  يشمنليتمنا يتنوا ت ريطشتنادلهشمن ب نمط    ن رسادلنش ح -

نج(ناإلختتشم

 اه ُتنا  نخالصمنمطوا   ن رسادلنش حن -
ُ
 ادل

 .ا  شدمن شء  نا تم يمنخ من  غنادل رسن -

 .سالم ش نا  رسنختمنادل رسن -

 المالحظة.ن3

نيفنا طب حنرا  ش نا  ش  نا صفناحلشدينعو نيفنكالما نرة هشنميتم نعم يمنت  أ

نويسأ ن ش سالمنا  رس(نا طش ث)نادل رسنفتح.ندقي م(ن45×نن3)ندل ةن2138نأغس سن3
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ن كدن،  شءنادلشضىنيفنأخ ىن  ةنش سؤا  نا  رسنادل رسنك رنمث.نا م  يمنش  غم نا   طمن ش 

ن.إقش شتنت  ًننميك"همنا   طمن دنف طنق يالًننع ًدا

نا كالم مثنش حنادل رسناىلنا   طمنعدن ا  نادل اه ُت ن شلتخ امنا مطمناجل ي ةنهين

نن ا ت  شئي نادل رسنخ باتنا  مطم نمطا   ن ظ تن دونن، ا ت  شئينا كالم .ن نا ط ايمنش ح

ن إع شءنادل رسنقبمن.ا  مطمن مطما ن  أنمثنت"في هش،نليتمنا يتنميا تم نعم يمن نفهمهشنميكد

نوق اءةنعوبائيمن  شقمنرخ ت"شي ن كوفناحلضبرننفبا  انوا  ان  ت  منمط    نتم يمشت

ن.ط شقما نع ىنكت نا  ينا  نادل اه ُتنعدنادلبضبع

نا)نادلبضبعنعدنت كنا م  يمنش  غم ن سيطنا تك منيفنا نيط ءنا   طمن دن   ينمث

نا كالم نا  غبيمنا  مطمنه انيفنمحشًلشنأكث نا   طمنيط و(.ن  م"شقومن  تحضَتنا ف صمنتم ى

نقيً انا م  يمن ش  غمنك ما تنميك"همنانا   طمنه"شكنيزا نانو كدن، ا ت  شئ نادلطشراة،ن م .

نمتنا  ينا  رسن "ز نيفنا تم يمن إعشدةنا   طمن ت كَتنقشمنادل رسن أ نشمبرنه"شكنكش 

 . ش سالمنا  رسنادل رسناختتمنشيءنك ن دناا تهشءن م نقط ،ن دنإع شؤا

ن

ن
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 لقاء الثالث
 التخطيط .1

ن:هين رسادلنهبشنقشمنا يت  شءنا ثش ثنناروىلنا  ورةنخت يطنيفنار و م

نأ نادل ادنما ت "ينوإدخش نا   شءن تح ي نا م  يمنا  غمن  رسن  نادلوشورةنأون "شقوم(

 .التخ ا هش

ن ادل اه ُتنا   ن بضبعناختيشرهينوننت ريسهش،نليتمنا يتنادلبادنحت ي (نب

نج ا صبرنن ن مطم ش نا  غبيمنار مشبنت "يمنهيونن،نهشالتخ ا نادل ادنما ت "ينحت ي (

ن"ادل همم

ند نا كالم هشرننشدةمبنادلالئممن(RPP)نميا تم نت"في نخ منت تي ( نا  نعدنوهين،ة

ن ا صبرنادل همم ن مطمن  نا  غبيمنار مشبنا ت "يمنهينادلستخ  منموا ت "ينادل اه ُت

نه نحتتبينا يتنا برقيمنوا    نوا مال شتنادل بىنا برننوهيناإلعالم،نولشئ نإع اد(

 .ادلبضبعنتس يمنيفنض وريمنوق طشليمنمج نع ى

 ميا تم نعم يمنيفنت"في هشنليتمنا يتنا صفنإع اداتنأونا سي"شريبهشتنإدارة(نو

 .إق اؤهشنمتنا يتنادلال ظمن  شقمنإع اد(نز

نا بثشئق(نح
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 التنفيذ.8
 ادل   مأ(ن

 ا سالمإ  شءن -

 لأ نادل رسن ش نا   طم -

 ادل رسنكوفناحلضبرنق أ -

 .إعشدةنادلشدةن ن  شءنادلشضىن -

 ا م ضب(

 ذك نادل رسنعدن شدةنادلشضى -

  ناىلنا   طم.ا صبرنادل همم مثنش حنادل رسن مطمن  -

 نكش بلشئ نادل اه ُتنا   نتتم قنا صبرنالتخ امنيفن ثشاًننادل رسنأع ي -

 .ا صحيحمنا م  يمنا  غمن شلتخ ام ص"شعناحلبارن

 ن. ش زوقيشنا   طمناىل ننادل اه ُتنا   نتتم قنا صبرنادل رسنقسمن -

ندتتنا يتنا صبرن  نمم  يا ن بارنإق اءنحملشو منا   طمنك نادل رسندعى -

 .قسمهشنادل رس
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ن دنزوجنإىلنعوبائين وك نادل رسنيوَتن،ما كشفينممشرلمنومبرا ن م  -

 .وصحيحمنقي ةنع  يمن غمن شلتخ امنا صبرن  ن بارنإلق اءنا   طم

ن ال   طمن كشفآتنوي  منوا ت ييمشت،ن ش تم ي شتنا  مطمنادل رسنمتاختن -

 .ا  مطمني حبب نا  يد

 .فهمهشنيتمنملنا يتنادل اه ُتنا  ن ب نألئ من   حنمطا   ن رسادلنوقه -

 .ادلستخ  مناإلعالمنولشئ نت  ًننخال ن دنمطا   ني  طهن شن رسادلنش ح -

 .هبشنا  يشمنليتمنا يتنوا ت ريطشتنادلهشمن ب نمط    ن رسادلنش ح -

نج(ناإلختتشم

 اه ُتنا  نخالصمنمطوا   ن رسادلنش حن -
ُ
 .ادل

 .سالم ش نا  رسنختمنادل رسن -

نالمالحظة.3

نعو  انيفنا   طمنكش ن،2138نأغس س،ن7نا تشريخنيف ناحلشدى نرا  ش نصف

نا م  يمنا  غمندروسنرخ نالتم ادنع ىنا طب ح نا طش ث)نادل رسنفتح.  ش سالمننا  رس(

نط  هنخال ن دنا  رسنادل رسنك رنمث.نا م  يمنش  غم نا   طمادل رسنك ا كن ش ننلأ ون
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نت  ًننميك"همنف طنا   طمن مضنيزا نانو كدن،  شءنادلشضىنيفنادلستفشدةن   روسنأخ ىن  ة

نن.إقش شت

ُ  اِهِ ُْتِننا   ُننعدنادلشدة(نا طش ث)نادل رسنش حنا ثش ثنا   شءنه انيف
ن مطمن شلتخ امنادل

ن،نا  غبيمنا  مطمنه انالتخ امنخ باتنادل رسنش ح نا ط ايمنن، نا صبرنادل هممن نبيما  غ

نت"في هشنليتمنا يتنا تم يمنعم يمنفهمنيفنا   طمنيط أ ن ظ تن دونن.ا  مطمنادل رسنيط أنمث.

ن.ن مطما نت  أنمثنت"في هش،نليتمنا يتنميا تم نعم يمن نفهمهشنميكدنمطا   

 نكش بلشئ ن ص"شعنادل اه ُتنا   نتتم قنا صبرنالتخ امنيفن ثشاًننادل رسنأع يمثن

ن نن.ا صحيحمنا م  يمنا  غمن شلتخ اماحلبار نذ ك نا   نتتم قنا صبرنادل رسنقسم م 

نا صبرن  نمم  يا ن بارنإق اءنا   طمنشو محمنك نادل رسندعىن. ش زوقيشنا   طمناىل ننادل اه ُت

نزوجنإىلنعوبائين وك نادل رسنششرن،ما كشفينممشرلمنومبرا ن م ن.قسمهشنادل رسندتتنا يت

ن.نوصحيحمنقي ةنم  يما ن غمن شلتخ امنا صبرن  ن بارنإلق اءنا   طمن د

ا صبرنن ن مطمنت"في نيفنو و ُتن تحمسُتنا   طمنكش نا ثش ث،نا   شءنه انيف

نكش ن،شمبرنا  مطمنكشفيم م .نمع  ين بارنإق اءنيفن  تطكب نط طمنه"شكنكش ن كدن، نادل همم

ن ش  غمن باراتنأونمج نجيم بانوأ نا " قنيفنادل"ز نيفنيتم مبان أ نا   طمناىلنادل رسنذكَت

 . ش سالمنا  رسنادل رسناختتمنشيءنك ن دناا تهشءن م .نوصحيحمنقي ةنا م  يم
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نن نا  غبيمنا  مطمن دناا تهشءن م ن نافبرننبًنت ا نع ىنا طش ثندىأن، نادل همما صبر

نار مشبنت "يمنت طيقنخال ن دنع يهشناحلصب نمتنا يتنا   طمن  ىنا كالمن هشرةن تشئحندلم فم

ن .نت ريسهشنيتمنكمشن سيطنتك م نششفهينااختطشرننادل رسنع يأنا ت ييمنه انيفا  غبيم.

نت "يمنت طيقنخال ن دنا   طمن  ىنا كالمن هشرةنا ًتقيمن"تشئحا ن م فمنإىلنا ت ييمنه انيه ف

نن:ا تش يمنا "تشئحن  نم،بيا  غن مطما

 5ل جدو 
 الدورة األولى فى لدى طلبة الصف الحادى عشر  الكالم مهارةبيانات النتائج ترقية 

 بمدرسة العالية مشارق األنوار بندار المبونج

ا   طمنمسشءا ا  قم  
  ؤش اتنا "تشئح

 ا طيش  KKM ا "تيعم
ا فصش من ادلف دات ارصبات

 ا مشمممنوا س عم

1 Lusi Nurahma .K 75 70 75 73 70  ا "شقح 

2 Wahyu Arif .H 50 65 60 58 70 غَتنا "شقح 
3 Robiah  80 70 70 73 70 ا "شقح 
4 Tiara Suryani 50 70 60 60 70 غَتنا "شقح 
5 Rahmatullah 80 70 70 73 70 ا "شقح 
6 Brian May 75 75 75 75 70 ا "شقح 

7 Nur Khofifah 70 80 70 73 70 ا "شقح 
8 Ibnu Ahmad 50 60 50 53 70 غَتنا "شقح 
9 Laili Wasiul. R 75 80 75 76 70 ا "شقح 

10 Anisa Septiana 70 70 70 70 70 ا "شقح 
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11 Regan Fikri 50 40 40 43 70 غَتنا "شقح 

12 Misra 75 70 70 72 70 ا "شقح 
13 Monika Anjani 75 70 70 72 70 ا "شقح 

14 Ahmad Maulana 50 50 50 50 70 غَتنا "شقح 
15 Maulidina 70 75 70 72 70 ا "شقح 
16 Katon Bagas Kara 70 70 70 70 70 ا "شقح 

17 M Fatah Rizki 50 60 60 57 70 غَتنا "شقح 
ط طمنا صفناحلشدىنعو ن نا  ورةناروىلن  شءنا ثش ثنمب رلمنا مش يمن وشرننار بارنادل ق :ن تشئحنا ت بًننت قيمن هشرةنا كالمن  ىن

 .2138اغس سنن7ن، ش  ارنا طب ح

 6جدوال 
 لىو خالصة النتائج مهارة الكالم للدورة األ

  سطمن ئبيم ع دنا   طم KKM ا "تيعم ا  قم

:64.71 ا   طم 11 70≤ ا "شقح 1  

:36.31 ا   طم 6 70≥ غَتنا "شقح 2  

 100: الطلبة  17 عدد

نا "ةةةةشقحب ن ةةةة"همتبقةةةةهنأ ندرقةةةةمنا "عةةةةشحنا   طةةةةمنن،الةةةةت"شدان ةةةةدنا طيش ةةةةشتنا سةةةةش  م

 أخةةةةة نن:.36.31 شدلئبيةةةةمنط طةةةةةمنن6نغةةةةَتنا "ةةةةةشقحُتن ةةةة"همونن:64.71ط طةةةةمن شدلئبيةةةةةمن33

ن شدلئبيةةةةةمنKKMاوننا   طةةةةمنا ةةةةةىتنوصةةةة تنإىلن مةةةةةشيَتناإلكتمةةةةش ناردينن33ه"ةةةةةشكنناإللةةةةت"طشط

ن.ن:(64.71=نن311×نن33/37)
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نيفنميا تم ةةنعم يةةمنأ نطشطاالةةتنميكةةدن،نإق اؤهةةشنمتنا ةةيتنمادلال ظةةن"تةةشئحا نإىلنالةةت"شًدا

نادلئبيةةمنا "سةةطمنيصةة نمل.ن وةةشطًشنأقةة نمطةة   انميا تم ةةنأ وةة م.نقصةةبىنغةةَتنتةةزا ناناروىلنا ةة ورة

ن:64.71يسشوينا  يناحمل دناتادلؤش ننإىلنمطا   ن   هشنا يتنكالما نة هشرنن كب شتنجلمي 

 .81:نهبن طحثاناه نيفنادلتبق ن مشيَتنا "عشحنو كدن،

 ن
 . التفكير الدورة األولى4

نحتسةةُتن رلةةمناحل ي يةةمادلن ةة نا طش ةةثنمثنأقةة ىن،ا صةةفنيفنميا تم ةةنعم يةةمن  اقطةةمن مةة 

ن.ادل   ةمنا مالقةشتنأوناإلقة اءاتنعةدنا "ششةئمن   يةبدن  ةب نوإجيةشدناإل ة اع،ن قيموتن،نميا تم 

نن.مط    نكالما نة هشرنن قيموتنا ثش يمنا  ورةن تحسُتان نكمتش ممنا تفكَتن تشئحنالتخ ام

نع ةىنا ممة نخ من  الت"شدان ش "تشئحنا تفكَتن نا  ورةناروىلنأق ىنا طش ثنحتسُتن

نن:ا تشيلنا "حب

 ا تخ يط .نأ

 م.طا   نإقش شتنتبقيهنكيننحبيثنحت يً انأكث نادلؤش اتنتكب نأ نق ون (3

 .ا  غبيمنار مشبنت "يم ش نت"شل كيننا بضحمناخل باتنحت ي ن رسادلنع ىنق ون (2
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 ا ت"في  .نب

نأث"شءنب ن  نز ي همش كال منانتطا   ننكينتكب ن،ناأكث نصفا نالتبىلنع ىنق ون(ن3

 . رسادلنش حاإلهتمشمننع ىنا ًتكيزنمط    نوميكدنميا تم نعم يم

رةن هةشنتزية نحبيةثن،نممحشلةنأكثة نيكب ةبان ةىتنمطة    ناحلةشفزن ةدن زيً ان رسادلنع يأ(ن2

ن.مطا   ن  ىا كالمن

نج.نا ت بًننواإلختتشم

ن.مطا   ن  ىرةنا كالمن هشن قيمتن تشئحن  يشسنبًنا ت نع ىن رسادلنك أ(ن3

فحةةةش نط طةةةمنا صةةةفناحلةةةشدىنعوةةة نن، ةةةدنا "تيعةةةمنادلال ظةةةمنا سةةةش  من نا ةةة ورةناروىل

نمب رلمنا مش يمن وشرننار بارن ش  ارنا طب حنع ىنا "حبنا تشيلن:ن

نغةةةةَتنما   طةةةةن ةةةةدأكثةةةة ننيةةةةزا نان،صةةةةفا نيفنا م  يةةةةمنا  غةةةةمنميتم ةةةةنعم يةةةةمنخةةةةال  (3

ن. وشطًشنوأق نادلتحمسُت

 :يست يمب نانا  يدنمط ا  ن دنأكث نيزا نا(ن2

 .ا م  يمن ارصباتنن" ق ا.نأ

 .وا صحيحمناجلي ةنادلف داتن "يمن  نا م  يمنا  غمنك مت.نب
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ن.و  قمن س عمن ش م  يمنك ما ت.نج

 :.81نا طش غنا تخ جن ستبىنإىلنمطا   ن  ىرةنا كالمن هشن قيمتن تشئحنتص نمل(ن3

ن

 ج. الدورة الثانية
 لقاء الرابع 

 التخطيط .1
ن:هين رسادلنهبشنقشمنا يت  شءنا  ا  ننا ثش يمنا  ورةنخت يطنيفنار و م

 (RPP)نا تم يمن ت"في نخ منإع اد(نأ

 اه ُتنا   نعدنا ثش يمنا  ورةنيفنشدةادلنإع اد(نب
ُ
  ادل

 ولشئ نا تم يميمنالتخ امن تشئحنع ىن الطالعن ال ظشتنورقمنإ وشء(نج

ن.م اجلم نكبيدت :نوهينا تش يم،نمبيا  غن مطمنت "يمنإع اد(ند

 . التنفيذ8
 ادل   م (نأ

 إ  شءنا سالم -

 لأ نادل رسن ش نا   طم -

 ق أنادل رسنكوفناحلضبر -
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 .إعشدةنادلشدةن ن  شءنادلشضىن -

 ا م ض (نب

ن -  اه ُتنا   نادلشدةنعدنعشمن وك نادل رسش ح
ُ
نكبيدت نا  غمنو مطمن ادل

 .ادلشدةنش حنيفنلُتستخ منا يت.م اجلم 

 .ادل رسنش حنإىلنمطا   نلتم ان -

  الئممن ش "مبنا   طم.ن اجلم متكبيدن ا  غبيمننار مشبالتخ منادل رسن -

نكة (.نمطةا   ن مة دنوف ةشًننأ كةدنك مةش)نا ط شقةشتن مةضن إعة ادن رسادلنمشق -

ن نادلةةةة اه ُتنا ةةةة  نأمسةةةةشءنت ةةةة أناروىلنا ط شقةةةةم.ن  شقةةةةشتن3ن ةةةةدنتتكةةةةب نف قةةةةم

ن: ث 

ْ"ِ سٌنن، ٌنيْنطِنط نن،سٌنر ن  ن ُنن،ُشْ ِطي ن)  (ط يَّشرٌنن،ر ِءْيُسناجلُْمُه ِيَّمِنن،ُ ه 

ن:ن ث ،نمم ا ن كش نتكت نثش يمن  شقم

دٌنن،  ْ"زِ ٌن،يف نوْنت نسْن ُنن،مٌنل نر ن ْن  نن،ط  ِْيقٌن) ن(ط شِءر ٌةنن،ِ ال 

نن:ن ث ،نا فم /ننا مم نتكت نا ثش ثمنوا ط شقم

ن(ية  ْك  ُنن،ية ْهت م ن،ية ْطٍِتْنن،حُنش ِنم نيةُنن،مُن  نم نيةُنن،ية ْمم  ُن)

 .ا م دن فسن  نف انن3ناىلن   طماقسمن -
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نش تبزيمهنقشمنمثن ش تسشوي،نا ط شقشتن دنارو نا "بعن تم ي ن رسادلنمشق -

نا ثش يم،ننف قمنع ىنا ثشيننا ط شقمن بعنتبزي نيتمنو شدلث ،.ناروىلنف قمنع ى

ن.ا ثش ثمنف قمنإىلنا ثش ثمنا ط شقم

ن  شقمنك نع ىنا كتش منق اءةنف قمنك ن دنا   طمن دن رسادلنط   -

نيفنارو نوا وخصن،2نا ف قمنيفنشخصنأو نمثن،3نا ف قمن  ن ش ت"شوب

نمجي نإ يهشنويستم نا ط شقمنا   طمنمجي ني  أن ىتنذ ك،نإىلنو شن،3نا ف قم

ن.اآلخ يدنا   طم.نادلوشركُت

ن دنادل"شل نا و يكنع ىنا مثبرنف قمنك ن دنا   طمن دنادل رسنط   -

نارخ ىنف قما  نيفني فب نش كشئهمنع ىنا مثبرن دندتك"بانا  يدنا   طم.

نتس س نيفنص رنك نأ شمنا ط شقمنع ضنأث"شء.نأشخشصن3ن  نا صف

ن.ادلثش يمناجلم من شدةنيصف

نو يستن "  يمنا ك مشتنوأزواجنأشخشص،ن3ن دنتتكب نف قمنك نأ  -

 ن: ث ن وبشم،

نن(مٌنل نر ن ْن  نن-نمُن  نم نيةُنن-نسٌنر ن  ن ُن)
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نا ثالث،ن ش ك مشتنهبشنوا  ب نمج منتكبيدنف قمنك ن دنادل رسنط   -

 :ادلثش نلطي نع ى

ن)
ُ
نِ ننمُن  نم نيةُننسُنر ن  نادل

 
ن(مِنل نر ن ْننادل

نم    طن كشفآتنوي  منوا ت ييمشت،ن ش تم ي شتنا  مطمن دنادل رسنختتما -

ن.ا  مطمني حبب نا  يد

 .فهمهشنيتمنملنا يتنادل اه ُتنا  ن ب نألئ من   حنمطا   ن رسادلنوقه -

 .ادلستخ  مناإلعالمنولشئ نت  ًننخال ن دنمطا   ني  طهن شن رسادلنش ح -

 .لش  شًنندتثي هشنمتنا يتناجلم نوتالوةنتي  ًتننمط    نما ف صن رسادلنق م -

ن.هبشنا  يشمنليتمنا يتنوا ت ريطشتنادلهشمن ب نمط    ن رسادلنش ح -

نج(ناإلختتشم

 .ا  شدمن شء  نا تم يمنخ من  غنادل رس -

 .سالم ش نا  رسنختمنادل رسن -
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 المالحظة.3

نا طش ثنا يتنادلال ظمن    منيف ن31نيفنا  ا  ،ن  شءنا ثش يمنا  ورةنيفنأق ى

نكبيدت نوهبنا  غبيم،نا  مطمنأل ببن فسنميا تم نت طيقنالتخ من،2138نأغس س

نمثن.ا م  يمن غم نا   طمن ش نعدنولؤاذلمن ش سالمنا  رس(نا طش ث)نادل رسنوفتحن،م اجلم 

نت  يًطشنا   طمنجلمي نوميكدن،ا  شد مولأ نا يهمندرسنادلشضىن نا  ورةننا  رسنادل رسنك ر

ن.ادل رسنط  هشنا يتنارلئ منعدناإلقش م

نمشقمثنن.عشقال نتكبيدناجلم م نا  غبيمنا  مطمنت"في نخ باتنأخ ىن  ةش حنادل رسن

نمطا   ن م دنوف شًننأ كدنك مش)نا ط شقشتن مضن إع ادن رسادل ن3ن دنتتكب نف قمنك (.

ن  شقشت ن،مم ا ن كش نتكت نثش يما ن  شقمن، ادل اه ُتنا   نأمسشءنت  أناروىلنا ط شقم.

مثنن.ا م دن فسن  نف انن3ناىلن   طمانادل رسنقسم.نا فم /ننا مم نتكت نا ثش ثمنوا ط شقم

.ناروىلنف قمنع ىنش تبزيمهنقشمنمثن ش تسشوي،نا ط شقشتن دنارو نا "بعن تم ي ن رسادلنمشق

ن.ا ثش ثمنف قمنإىلنا ثش ثمنا ط شقمنا ثش يم،ننف قمنع ىنا ثشيننا ط شقمن بعنتبزي نيتمنو شدلث ،

نيفنا ك مشتن  ن الئممنزواجارننحبثنا   طمن دنف قمنك ن دنادل رسنط  نمث

نا صفنيفند ب بني نأص قشئهمنع ىنا مثبرن دندتك"بانا  يدنا   طم.نارخ ىنف قمن دنورقتهم

نيط ون.ادلثش يمناجلم من شدةنيصفننهمص رننك نأ شمنا ط شقمنع ضنأث"شء.نأشخشصن3ن  
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نوك  ك.نمبيا  غن مطمن شلتخ امنا م  يمن ش  غما تك مننع ىناعتيشدانوأكث نمحشلمنأكث نا   طم

ننيفن سدأ نا  مطمن دنادل رسناختتمن،نا كشيفن ش   رنا ومبرن م ن.ا تش يمنا  روساططشع

ن. ش سالمنا  رسنادل رسنيغ قنشيءنك ن دناا تهشءن م .نوا ت ييمشتن ش تم ي شت

 لقاء الخامس
 التخطيط .1

ن:هين رسادلنهبشنقشمنا يت  شءناخلش سننا ثش يمنا  ورةنخت يطنيفنار و من

 (RPP)نا تم يمن ت"في نخ منإع اد(نأ

 اه ُتنا   نعدنا ثش يمنا  ورةنيفنشدةادلنإع اد(نب
ُ
  ادل

 ولشئ نا تم يميمنالتخ امن تشئحنع ىن الطالعن ال ظشتنورقمنإ وشء(نج

 .ا ت  شئي نا كالم :نوهينا تش يم،نمبيا  غن مطمنت "يمنإع اد(ند

ن
 . التنفيذ2

 ادل   م (نأ
 إ  شءنا سالم -

 لأ نادل رسن ش نا   طم -

 ق أنادل رسنكوفناحلضبر -
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 .إعشدةنادلشدةن ن  شءنادلشضىن -

 ا م ض (نب

 ذك نادل رسناىلنا   طمندرسنادلشضى -

 عشقال.مثنش حنادل رسناىلنا   طمن مطمن ا كالمنا ت  شئي ن -

نادلكتببنادلبضبعنوي  أنوا  ةن   منعوبائين وك نما   طا  ن دننأخ  -

 .ا ط  منع ى

نيط ءانا   طمن دنط   - نتم ىنا)نا فبرنع ىنادلبضبعنعدنا كالمنيفن 

 (.  م"شقومن  تحضَتنا ف صم

نأ نيفنادليزةنوتتمث .نحمشدثتهمنتسعي نميكدنا   طم،نحتفيزنزيشدةنأق ن دن -

نأونمجشعين وك نلباءنادل"شقوم،نو ال ظمنا  م ن دنا   طمنيتمكد

نف دي نتصحيحنأونا   راتنااعًتافنممشرلمن   طم النميكدنوهك ا،.

 احملشدثم

 .فهمهشنيتمنملنا يتنادل اه ُتنا  ن ب نألئ من   حنمطا   ن رسادلنوقه -

 .ادلستخ  مناإلعالمنولشئ نت  ًننخال ن دنمطا   ني  طهن شن رسادلنش ح -

 .هبشنا  يشمنليتمنا يتنوا ت ريطشتنادلهشمن ب نمط    ن رسادلنش ح -
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نج(ناإلختتشم

 .ا  شدمن شء  نا تم يمنخ من  غنادل رس -

 .سالم ش نا  رسنختمنادل رسن -

 المالحظة.3

نأغس سننن34يفن،ش ساخلن  شءنا ثش يمنا  ورةنيفنأق ىنا طش ثنادلال ظمن    منيف

نوفتح. ا كالمنا ت  شئي نوهبن،نا  غبيمنا  مطمنأل ببن فسنميا تم نت طيقنالتخ من،2138

نا طش ث)نادل رس نادل رسنك رنمثنا م  يم،ن غم نا   طمن ش نعدنولؤاذلمن ش سالمنا  رس(

نا  شد ما  رل نا  ورة ن  نادلشضى نا يتنارلئ منعدناإلقش منت  يًطشنا   طمنجلمي نوميكدن،هم

نن.ادل رسنط  هش نادل رس نا ت  شئي نا  غبيمنا  مطمنت"في نخ باتنأخ ىن  ةش ح ن. ا كالم

نعشقال.

ننأخ ن ن د نع ىنادلكتببنادلبضبعنوي  أنوا  ةن   منعوبائين وك نما   طا  

نيط ءانا   طمن دن   تن.ا ط  م نتم ىنا)نا فبرنع ىنادلبضبعنعدنا طسيطنش كالم ن 

ن ظ تن دن(.  م"شقومن  تحضَتنا ف صم نا ت  شئى  ن ا كالم نا  غبيم نا تم يمنا  مطم ن نعم يم

أكث نوننا م  يم،ن ش  غمنك ما تنع ىن متشدو نمطوا   نا  مطم،نيفنممحشلنوأكث نت كيزًانأكث نمطا   

ن ن ش تك مطا    د نيست مب  نا كشيف،ن ش   رنا ومبرن م ن.صحيحن وك نا م  يمنا  غمنم
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نادل رسنيغ قنشيءنك ن دناا تهشءن م .نوا ت ييمشتن ش تم ي شتنا  مطمن دنادل رسناختتم

 . ش سالمنا  رس

ن
 لقاء السادس

 التخطيط .1
ن:هين رسادلنهبشنقشمنا يتنس  شءنا سشدنا ثش يمنا  ورةنخت يطنيفنار و م

 (RPP)نا تم يمن ت"في نخ منإع اد(نأ

 اه ُتنا   نعدنا ثش يمنا  ورةنيفنشدةادلنإع اد(نب
ُ
  ادل

نولشئ نا تم يميمنالتخ امن تشئحنع ىن الطالعن ال ظشتنورقمنإ وشء(نج

  .نا صبرنادل همم :نوهين،نا تش يمنمبيا  غن مطمنت "يمنإع اد(ند

ن
 التنفيذ 2

 ادل   م (نأ
 إ  شءنا سالم -

 لأ نادل رسن ش نا   طم -

 ق أنادل رسنكوفناحلضبر -
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 .إعشدةنادلشدةن ن  شءنادلشضىن -

 ا م ض (نب

 درسنادلشضىذك نادل رسناىلنا   طمن -

 عشقال. نا صبرنادل همممثنش حنادل رسناىلنا   طمن مطمن  -

 نكش بلشئ نادل اه ُتنا   نتتم قنا صبرنالتخ امنيفن ثشاًننادل رسنأع ي -

 .ا صحيحمنا م  يمنا  غمن شلتخ ام ص"شعناحلبارن

 ن. ش زوقيشنا   طمناىل ننادل اه ُتنا   نتتم قنا صبرنادل رسنقسمن -

ندتتنا يتنا صبرن  نمم  يا ن بارنإق اءنحملشو منا   طمنك نادل رسندعى -

 .قسمهشنادل رس

ن دنزوجنإىلنعوبائين وك نادل رسنيوَتن،ما كشفينممشرلمنومبرا ن م  -

 .وصحيحمنقي ةنع  يمن غمن شلتخ امنا صبرن  ن بارنإلق اءنا   طم

ن ال   طمن كشفآتنوي  منوا ت ييمشت،ن ش تم ي شتنا  مطمنادل رسنمتاختن -

 .ا  مطمني حبب نا  يد

 .فهمهشنيتمنملنا يتنادل اه ُتنا  ن ب نألئ من   حنمطا   ن رسادلنوقه -

 .ادلستخ  مناإلعالمنولشئ نت  ًننخال ن دنمطا   ني  طهن شن رسادلنش ح -
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 .هبشنا  يشمنليتمنا يتنوا ت ريطشتنادلهشمن ب نمط    ن رسادلنش ح -

نج(ناإلختتشم

 اه ُتنا  نخالصمنمطوا   ن رسادلنش حن -
ُ
 .ادل

 .سالم ش نا  رسنختمنادل رسن -

 المالحظة.3

نأغس سن26نيفن،نا سشدس  شءنا ثش يمنا  ورةنيفنأق ىنا طش ثنادلال ظمن    منيف

نوفتح نا صبرنادل همم نوهبنا  غبيم،نا  مطمنأل ببن فسنميا تم نت طيقنالتخ من،ن2138

نا طش ث)نادل رس نادل رسنك رنمثنا م  يم،ن غم نا   طمن ش نعدنولؤاذلمن ش سالمنا  رس(

نعدناإلقش منت  يًطشنا   طمنجلمي نوميكدن،ولأ نا يهمندرسنادلشضىن نا  ورةنا  شد منا  رس

ا صبرن نا  غبيمنا  مطمنت"في نخ باتنأخ ىن  ةش حنادل رسنن.ادل رسنط  هشنا يتنارلئ م

نعشقال.ن نادل همم

 نكش بلشئ ن ص"شعنادل اه ُتنا   نتتم قنا صبرنالتخ امنيفن ثشاًننادل رسنأع يمثن

ن نن.ا صحيحمنا م  يمنا  غمن شلتخ اماحلبار نذ ك نا   نتتم قنا صبرنادل رسنقسم م 

نا صبرن  نمم  يا ن بارنإق اءنا   طمنشو محمنك نادل رسندعىن. ش زوقيشنا   طمناىل ننادل اه ُت

نزوجنإىلنعوبائين وك نادل رسنششرن،ما كشفينممشرلمنومبرا ن م ن.قسمهشنادل رسندتتنا يت
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نا   شءنه انيف.نوصحيحمنقي ةنم  يما ن غمن شلتخ امنا صبرن  ن بارنإلق اءنا   طمن د

نه انيفنا  غبيم، نا صبرنادل همم ن مطمنت"في نيفنو وي ُتن تحمسُتنمطا   نتكش نا سشدس،

ن  قنيفنوأيضشًننا صحيحم،نا م  يمن ش  غمنبارات نا تك مناحلنمنيست مب طا   نكش تنا  مطم

نن.قي ةنوا س عمنادلف داتنوهيك ن،ارصبات

ن،2138نأغس سن26نا تشريخنيفن نا صبرنادل هممن نا  غبيمنا  مطمن دناا تهشءن م ن

نع يهشناحلصب نمتنا يتنا   طمن  ىنا كالمن هشرةن تشئحندلم فمنافبرننبًنت ا نع ىنا طش ثندىأ

نتك م نششفهينااختطشرننادل رسنع يأنا ت ييمنه انيفا  غبيم.ننار مشبنت "يمنت طيقنخال ن د

ن  ىنا كالمن هشرةنا ًتقيمن"تشئحا ن م فمنإىلنا ت ييمنه انيه ف.نت ريسهشنيتمنكمشن سيط

نن:ا تش يمنا "تشئحن  ن،نمبيا  غن مطمانت "يمنت طيقنخال ن دنا   طم

  7لجدو 
 الثانية الدورة فى لدى طلبة الصف الحادى عشر الكالم مهارةبيانات النتائج ترقية 

 بمدرسة العالية مشارق األنوار بندار المبونج

ا   طمنمسشءا ا  قم  
  ؤش اتنا "تشئح

 ا طيش  KKM ا "تيعم
نادلف دات ارصبات ا فصش من

 ا مشمممنوا س عم

1 Lusi Nurahma K 70 72 75 72 70 ا "شقح 

2 Wahyu Arif .H 75 72 70 72 70 ا "شقح 

3 Robiah  75 73 70 73 70 ا "شقح 
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4 Tiara Suryani 70 70 70 70 70 ا "شقح 

5 Rahmatullah 85 83 85 83 70 ا "شقح 

6 Brian May 80 80 80 80 70 ا "شقح 

7 Nur Khofifah 75 75 75 75 70 ا "شقح 

8 Ibnu Ahmad 50 53 50 53 70 غَتنا "شقح 

9 Laili Wasiul. R 85 85 85 85 70 ا "شقح 

10 Anisa Septiana 75 75 75 75 70 ا "شقح 

11 Regan Fikri 60 62 60 62 70 غَتنا "شقح 

12 Misra 80 80 80 80 70 ا "شقح 

13 Monika Anjani 75 72 70 72 70 ا "شقح 

14 Ahmad Maulana 50 50 50 50 70 غَتنا "شقح 

15 Maulidina 70 70 70 70 70 ا "شقح 

16 Katon Bagas Kara 70 70 70 70 70 ا "شقح 

17 M Fatah Rizki 70 73 75 73 70 ا "شقح 
ادل ق :ن تشئحنا ت بًننت قيمن هشرةنا كالمن  ىنط طمنا صفناحلشدىنعو ن نا  ورةنا ثش يمن  شءا سشدسنمب رلمنا مش يمن وشرننار بارن

 .2138اغس سنن7ن، " ارنا طب ح

 8ل جدو 
 خالصة النتائج مهارة الكالم للدورة الثانية

  سطمن ئبيم ع دنا   طم KKM ا "تيعم ا  قم

:82.35 ا   طم 34 70≤ ا "شقح 1  

:38.65 ا   طم 3 70≥ غَتنا "شقح 2  

 100: الطلبة  17 عدد
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ط طةةةةةةةمن شدلئبيةةةةةةةمن34نا "ةةةةةةةشقحب ن ةةةةةةة"همتبقةةةةةةةهنأ نن،الةةةةةةةت"شدان ةةةةةةةدنا طيش ةةةةةةةشتنا سةةةةةةةش  م

ه"ةةشكنناإللةةت"طشط أخةة ن.ن:(38.65) شدلئبيةةمنط طةةمنن6نغةةَتنا "ةةشقحُتن ةة"همونن:(82.35)

=نن311×نن34/37) شدلئبيمننKKMاوننا   طمنا ىتنوص تنإىلن مشيَتناإلكتمش نارديننن34

ن:(.82.35

أ ةةةشنن:.ن81ن "سةةةطمنحشنعةةة"ا نادلمةةةشيَتنهةةة ان  ةةقنقةةة ن،الةةت"شدان ةةةدناإللةةةت"طشطنا سةةةش  م

 شدلئبيةمننKKMاوننا   طةمنا ةىتنوصة تنإىلن مةشيَتناإلكتمةش نارديننن34ه"ةشكننمقحةشدرقمنا "

ن شدلئبيةةمنKKMاوننإىلن مةةشيَتناإلكتمةةش ناردينتتصةة بانا ةةىتنملننا   طةةمن6وه"ةةشكنن:(.82.35)

تًتقىن دنا  ورةنارىلناىلننا   طمقحمنشا سش  مننا ندرقمنا "نادلئبيم ظ تن دن.ن:(38.65)

ن"تيعةةما نر ن،نا تش يةمنا ة ورةنيفناالةتم ارنإىلنحيتةشجنانميا تم ةةنا ة ورةنا ثش يةم.نوهبة ان فهةمنا 

ن:.ن81ن "سطمنحشن"عا ن مشيَتاىلنن   تنوق نقي ةنناحمل  م

 . التفكير الدورة الثانية4

نإق اءنمتن،نا ثش يمنا  ورةنيفنهشاق ائنمتنا يتنميا تم نعم يمنع ىنمادلال ظنإق اءن م 

ناحل ي يموان طش ثا نهشاق ائنمتنا يتنار و منمجي ندل"شقومن تفكَتاندل رلم ن تشئحنالتخ ام.

 .ا تم منيفنمط    ن كالمانة هشرن نت قيمنن تحسُتنا تفكَت
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نالت"طشطن تيعمنا تفكَتنا ىتنمتناق ائهشن نا  ورةنا ثش يمنع ىنا "حبنا تشىلن:

 ا تخ يط .نأ

 خصصنادل رسن ؤش اتنا تم يميمهش. (3

 ت"شل ن ت "يمنا  مشبنا  غبيم.نKKMاونن مشيَتناإلكتمش ناردينقشمنادل رسن بض ن (2

 ا ت"في  .نب

 ت كيزًانأكث نمطا   نا تطشانيكب نحبيثن،نا صفندل رسانالتبىل(ن3

ن.مطا   نممحشلن زيشدةن ش تم منادلتم  منوا  واف ناروصشفن دناع ي ندل رساناع ى(ن2

نج.نا ت بًننواإلختتشم

 .مط طن ك نشفهًيشناختطشرًاندل رسانأق ى(ن3

ن.ف دين وك نمطا   نت بًن(ن2

فحةةةش نط طةةةمنا صةةفناحلةةةشدىنعوةةة نن،ا سةةةش  من نا ةةة ورةنا ثش يةةمن ةةدنا "تيعةةةمنادلال ظةةم

نمب رلمنا مش يمن وشرننار بارن ش  ارنا طب حنع ىنا "حبنا تشيلن:ن

ن. ساللمنتمم نأ نميا تم نعم يمن ىتنع يهنو سي  نو في ن "ظم،نا صفن ش .ن3

ن.ميا تم نعم يمندلتش ممن تحمسُتنا   طمنيط ون.ن2
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 ع ىن:نقشدرو نت  يطشنا   طمنمجي .ن3

 ا م  يمارصباتنن  ق.نأ

 .وا صحيحمناجلي ةنادلف داتن "يمن  نا م  يمنا  غمنتك م.نب

ن.و  قمن س عمن ش م  يمنتك م.نج

نإىلنكالما نة هشرننادلشدةوص تننا  غبيمنار مشبنت "يم نا ثش يمنا  ورةنه انيفمني تم ا

ن طحثاناه نيفنا  ورةنأ نا طش ثني ىنوهك ا:.نن81ن دنأكث نهيناحمل دنا "عشحن مشيَت

 .ا ثش يمنا  ورةنإىلنكشفيم

 
 د. تحليل البيانات

نا  غبيمنار مشبنت "يم دننا  ئيسيمنا فك ة.ن سي منت "يمنهينا  غبيمنار مشبنت "يم

نوخشصمن،ا صفنيفنا م  يمنا  غمنتم منسهي وتن شدل  نا ومبرنع منع ىنا   طمنتحفيز نهي

نمت "ي نا طحثنن دنع يهشناحلصب نمتنا يتنا طيش شتن د.ن هشرةنا كالمنع ىنا   طمن ت ري 

احلشدىنعو نمب رلمنا مش يمن وشرنننا صفنمطط ن  ىن هشرةنا كالمنقيم ًتننا  غبيمنار مشب

ن. هشرةنا كالمن تشئحنيفنت قيمنه"شكنكش نا طب ح،ن " رن برار
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ن ت طيق نا تم يم نعم يم ناق اء ناق ائهشننا م  يمنا  غمنميا تم ن،ا  غبيمنار مشبنت "يمنقط  أكث 

نميا تم نعم يمنع" نو  اًلنن وشطًشنأق نمطا   نكب تن ىتناحمل ثغمنت "يم  نذ كنيؤدينكمش.

 :نا تشيلناجل و نكمشن،مطا   نن هشرةنا كالمن تشئحناخنفشضنإىلنأيًضش

 9ل جدو 
 البحث األوليةخالصة النتائج مهارة الكالم فى 

ا   طمنع د KKM ا  قم   طيش   ئبيمن سطم 

3 ≥71 4 23,53:  ا "شقح 

2 ≤71 33 76,47:  غَتنا "شقح 

  17 111:   

ا ىتنوص تناىلن مشيَتناإلكتمش ناردىننا   طمنن4ه"شكنن، دنا طيش شتنارو يمنا سش  م

KKM نن،:ن23.53 شدلئبيمن :.ن دنا "تشئحنت قيمن76.47ا   طمن شدلئبيمنن33ا شنملنتص هش

ا   طمنا ىتنملنتص ناىلنن37 دنن33 هشرةنا كالمنا ىتن  يهشنا   طمن نا طحثنارو يمنه"شكن

ناردىن ناإلكتمش  ن. KKMن مشيَت نت طقرهنش ننمل ن ننار مشبت "يم نا تم يم نعم يم ن  ا  غبيم

نصف.ف طنأث"شءنعم يمنا تم يمنوا تم منيفنا نت "يمناحملشدثمنلمادل رنلتخ مناا.نا طحثنارو يمن
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أدىنا طش ثناختطشرنا وفهيشن ش تك منا  غمنن،دلم فمنت قيمن هشرةنا كالمن نك نا  ورة

 ا م  يمنا طسي منعدن ا  نادل اه ُت .

 11ل جدو 
 خالصة النتائج مهارة الكالم للدورة األلى

  ئبيمن سطم ع دنا   طم KKM ا "تيعم ا  قم

:64.71 ا   طم 11 70≤ ا "شقح 1  

:36.31 ا   طم 6 70≥ غَتنا "شقح 2  

 100: الطلبة  17 عدد

ط طةةةمن شدلئبيةةةمن33نا "ةةةشقحب ن ةةة"همتبقةةةهنأ نن، نت"فيةةة ناقةةة اءنا صةةةفن  ةةة ورةناروىل

ن33ه"ةةشكنن أخةة ناإللةةت"طشطن:.36.31 شدلئبيةةمنط طةةمنن6نغةةَتنا "ةةشقحُتن ةة"همونن:64.71

=نن311×نن33/37)ن شدلئبيةةمنKKMاون ا   طةةمنا ةةىتنوصةة تنإىلن مةةشيَتناإلكتمةةش ناردين

 ةدنن33ه"شكننا  ورةناروىل دنا "تشئحنت قيمن هشرةنا كالمنا ىتن  يهشنا   طمن ن.ن:(64.71

 نتًتقةةين هةةشرةنا كةةالمنا   طةةمن. KKMنا   طةةمنا ةةىتنملنتصةة ناىلن مةةشيَتناإلكتمةةش ناردىنن37

ن.ن:81.نو كدنملنتص ناىلن مشيَتنا "عشحن "سطمن:64.71 شدلئبيمنا  ورةناروىلن

ن
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 11ل جدو 
 خالصة النتائج مهارة الكالم للدورة الثانية

  سطمن ئبيم ع دنا   طم KKM ا "تيعم ا  قم

:82.35 ا   طم 34 70≤ ا "شقح 1  

:38.65 ا   طم 3 70≥ غَتنا "شقح 2  

 100: الطلبة  17 عدد

ط طةةةمن شدلئبيةةةمن34نا "ةةةشقحب ن ةةة"همتبقةةةهنأ نن،ت"فيةةة ناقةةة اءنا صةةةفن  ةةة ورةنا ثش يةةةم ن

ه"ةةشكنن أخةة ناإللةةت"طشط.ن:(38.65) شدلئبيةةمنط طةةمنن6نغةةَتنا "ةةشقحُتن ةة"همونن:(82.35)

=نن311×نن34/37) شدلئبيمننKKMاوننا   طمنا ىتنوص تنإىلن مشيَتناإلكتمش نارديننن34

ن34ه"ةةةشكنا ةةة ورةنا ثش يةةةم ةةةدنا "تةةةشئحنت قيةةةمن هةةةشرةنا كةةةالمنا ةةةىتن ةةة يهشنا   طةةةمن نن:(.82.35

.ن ةة ا كن أخةةة ن:(82.35) شدلئبيةةةمننKKMناىلن مةةةشيَتناإلكتمةةش ناردىنوصةة تنا   طةةمنا ةةةىتن

ن:.81وص تناىلن مشيَتنا "عشحن "سطمنن هشرةنا كالممببقيفنا  ورةنر نا "تشئحناإللت"طشطن

ن:ا تشيلناجل و نيفنرؤيتهشنميكدن،ندورتُتن دنتتكب نا يتنادلتم دةنادل ا  ن دن

 

ن
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 18ل جدو 
الدورة الثانية لدى طلبة الصف -خالصة النتائج مهارة الكالم من البحث األولية

الحادى عشر بمدرسة العالية مشارق األنوار بندار المبونج السنة الدراسية 
8118\8118 

 ا  ورة ا  قم
ئبيمادل ع دنا   طم   

 غَتنا "شقح  شقح غَتنا "شقح  شقح
:23,53 ا   طم 13 ا   طم 4 ا طحثنارو يم 1  76,47:  
:64.71 ا   طم 6 ا   طم 11 ا  ورةنارىل 2  36.31:  
:82.35 ا   طم 3 ا   طم 14 ا  ورةنا ثش يم 3  38.65:  

 
نون سهب منادلال ظمن "ظ ناىلنا  لمنا طيشيننا تشيلن:ن
 1رسم بياني 

الدورة الثانية لدى طلبة الصف -النتائج مهارة الكالم من البحث األولية بيانات
الحادى عشر بمدرسة العالية مشارق األنوار بندار المبونج السنة الدراسية 

8118\8118 
 
 
 
 
 
 
 

 الدورة الثانيت الدورة األولى البحث األوليت

23.53% 

64.70% 

82.35% 
76.47% 

36.30% 

18.65% 

 الناجح

 غير النجح
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نط طةةمن ةة ى هةةشرةنا كةةالمننيفنت قيةةمنه"ةةشكنأ نتبقةةهن،ا سةةش قنا طيةةشيننا  لةةمنإىلنالةةت"شداًن

وصةةة تناىلنادلمةةةشيَتننمب رلةةةمنا مش يةةةمن وةةةشرننار ةةةبارن "ةةة ارنا طةةةب حننعوةةة ناحلةةةشدينا صةةةف

ن ة ى هشرةنا كةالمنن تيعمنكش تن،ا  غبيمنار مشبنت "يمنت طيقنقط .نKKMناإلكتمش ناردين

ن مةة دن ةة نا طحةةثنارو يةةمنخةةال ن ةةدنع يهةةشناحلصةةب نمتنوقةة نقةةً ا،ن "خفضةةمنتةةزا نان  طةةما 

نمطش طةةةةةةن33ن ةةةةةة"همنوغةةةةةةَتنا "ةةةةةةشقحُت:(ن23.53)نط طةةةةةةمن4ن ةةةةةة"همنا "ةةةةةةشقحب ن،مطش طةةةةةةن37

ن:(.76.47)

ن  طما نع د دننهينكش تنا ًتقيمناروىل،نا  ورةنيفنا  غبيمنار مشبنت "يمنت طيقن م 

نط طةةةةةمن6نه"ةةةةةشكن ةةةةة"همنوغةةةةةَتنا "ةةةةةشقحُتن،:(ن64.71)نمط طةةةةةن33ن ةةةةة"هما "ةةةةةشقحب نن،37

نمط طةةةةةةةن34ن ةةةةةةة"هما "ةةةةةةةشقحب نن،نمطةةةةةةة طن37عةةةةةةة دنن ةةةةةةة نا ثش يةةةةةةةمنا ةةةةةةة ورةنيفمثن:(.35.31)

ننت طيقنخال ن دنأ نف"م ف:(.ن37.65)نط طمن3نه"شكن "همنوغَتنا "شقحُت:(ن82.35)

مب رلةةمنا مش يةةمنناحلةةشدىنعوةة نا صةةفنط طةةمن ةة ى هةةشرةنا كةةالمننا  غبيةةمنتًتقةةينار مةةشبنت "يةةم

نط طةةمن4نه"ةةشكن ةة"همنا "ةةشقحب نا طحةةثنارو يةةمنخةةال ن ةةدن،ن وةةشرننار ةةبارن "ةة ارنا طةةب ح

ن:(.82.35)نمط طن34ن "همنتنا "شقحب كش نا ثش يمنا  ورةنيفنو:(ن23.53)
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ن:(.58.82 ن37x311/نن31)نإىلنتصة ن  غشيةمنكطةَتةنت قيةمنه"ةشكنأ نيمٍتنوه ان

نط طةمن ة ى هةشرةنا كةالمننا  غبيةمنتًتقةينار مةشبنت "يةمنت طيةقإللت"طشطنا ن ةدنخةال ن أخ نا

نا طب ح.مب رلمنا مش يمن وشرننار بارن " ارنناحلشدىنعو نا صف
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 الخامسالباب 
 االختتام

 
 االستنباط .أ 

 تطبيقاستنادا من النتائج البحث و التحليل البيانات فنأخذ اإلستنباط ان من خالل 

مب رسةة  العاليةة   احلةةاد  ر ةة  الصةة  طلبةة  لةة  مهةةارا المةةالم  اللغويةة  تي ةة  األلعةةا  تقنيةة 

 م ارق األنوار بن ار المبونج.

 ىف اللغوية  األلعةا  تقنية  تطبيةق  بلمهارا المالم تثبت ىذه احلال  من ت  ي  النتائج 

 وغة  النةاححن ٪(9;.89) طلبة  : مةنه  النةاححون ،  طالب =7 ر د مع البحث األولي 

 منخفضةة  تةةلال ال طلبةة ال لةة  مهةةارا المةةالم  نتيخةة  كانةةت ٪(. =:.>=)  طالبةة 79 مةةنه 

ا  طلبةة ال رةة دمةةن  ىة  كانةت الي يةة  األوىل، الةة ورا يف اللغويةة  األلعةةا  تقنية  تطبيةةق بعةة . حة ا

 طلبةةةةة  > ىنةةةةةاك مةةةةةنه  وغةةةةة  النةةةةةاححن ،٪( 6=.:>)  طلبةةةةة 77 مةةةةةنه  النةةةةةاححون ،=7

  طلبةةةةةةة :7 مةةةةةةةنه  النةةةةةةةاححون ،  بةةةةةةةلط =7رةةةةةةة د  مةةةةةةةع الثانيةةةةةةة  الةةةةةةة ورا يفمث ٪(.96.;9)

  تطبيق خالل من أن فنع ف٪(. ;>.=7) طلب  9 ىناك منه  وغ  الناححن٪( ;8.9<)

مب رسةة  العاليةة   احلةةاد  ر ةة  الصةة  طلبةة  لةة  مهةةارا المةةالم  اللغويةة  تي ةة  األلعةةا  تقنيةة 

 طلبةة  : ىنةةاك مةةنه  النةةاححون البحةةث األوليةة  خةةالل مةةن ، م ةةارق األنةةوار بنةة ار المبةةونج
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 يعةةي وىةةذا٪(. ;8.9<)  طلبةة :7 مةةنه  النةةاححون كةةان الثانيةة  الةة ورا يف و٪( 9;.89)

 ٪(.8<.<;) إىل تصل للغاي  كب ا ت  ي  ىناك أن

 
 االقتراحات .ب 

 ، طلبة  لة    ية  مهةارا المةالملي  حماولة  يف اإح اؤى مت الىت البحث نتائج إىل استناداا

 :تتضمن ا ياحات تق مي إىل الباحث حيتاج

ةةةا  رساملةةة يقةةة م أن املتو ةةةع مةةةن ، امل رسةةة  التعلةةةي  ملؤسسةةةات بالنسةةةب . 7  شةةةي اا دائما

 تقنيةةة  اختيةةةار رلةةة  القةةة را رةةةن فضةةةال.  بةةةللطل التعليميةةة  املةةةواد تقةةة مي يف متنوراةةةا

 .منا  تها امل اد املواد مع والعال   ، الطلب  الحتياحات وفقا التعل 

ةةا امل رسةةن رلةة  جيةة  ، للم رسةةن بالنسةةب . 8  الطلبةة  حالةة  يف الةةتحم  حماولةة  دائما

 ، اآلخ  رل   بطل كل يعتم  ال حبيث ىذا. فيها والتحم  ال راس  الص  يف

 يف مهةةام يف العمةةل رنةة  لةةذا. فصةةلو مةةن أفةة اد مةةع العمةةل رلةة  حقاةةا  ةةادر وىةةو

 داخةةةل آراء رةةةن ويعةةةّ   بن ةةةاط  بةةةطلكةةةل  ي ةةةارك ، منا  ةةةات يف أو جممورةةةات

 .جممورتو



011 
 

 ، فلصا ف  ملتعلا  نيةةةةةةةةة ت قیبطبت درسلما م ا إذا لألفضا نم ،  بةةةةةةةةةطلل بالنسب  9.

 تمایللتعل فقااو ح یصح ورابصو حیصح لبشک تمایلتعلا عتباا فيممةةةةةةةةةةةةةةةةةةةنه 

 نم  عوتی ما مع فق وامت لمحقق ا لنتائجا ونتک ثیبح ملمعلا نم ر وضولما

 خةةةالل الطلبةةة و  املعلمةةةن بةةةن حيةةة  تعةةةاون إن ةةةاء سةةةيت  ، الط يقةةة  هبةةةذه. ملمعلا

 .التعل  رملي 

 معلمةةاا  سيصةةبح ك ةةخ  إضةةافي  فمة ا ىةةذا يمةةون أن ميمةةن ، للباحةةث بالنسةب . :

 .امل رسي  البي   يف حمتمالا 
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