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 ملّخص البحث
 العربيةللغة اللحصول على مهارة الكالم   انكويري يةالتعليم اتيجيةاإلستر  تطبيق ريأثت

للعام  ونجبمالبندار  2الحكومّية  اإلسالمية العالية مدرسةعاشر بالال صفّ ال لدى طلبة
 م. 2102/2102الدراسى 

 أربي درماوان: واضع

 2 احلكومي  اإلةالمي  العالي ردسة  املىف  تام به الباحثانطالقا من البحث الذى 
 ةتخردام الطريق  القردمي  / التقليردي إوهي تعليم اللغ  العربي  جيرد مشكل  ىف  بنرداس المبونج

 الىت تسبب إىل الضعف نتيج  الطلب  ىف مهاسة الكالم. 
 انكويري التعليمإةرتاتيجي  على تطبيق  ث معرف  التأثري  اإلجياىب وأمهي ردف البحهو 

(SPI)   نوع البحث هو البحث التجرييب باةتخردام العربي للحصول على مهاسة الكالم للغ .
Nonequivalent Control Group Desain.  شكالمن البحث النوعن يعقرد البحث الىت تكون

واألدة املستخردم  هي اإلجتباس من  ومها الفصل التجرييب والفصل املراقيىب.على الفصلني 
 مقرداس كفاءة الطلب  ملهاسة الكالم./ ملعياس  القبل والبعرد ملعرف 

مجع طالبا. طريق   75باجلمل العيني   purposive samplingهي  فطريق  العيني  اهلردفي 
 .paired sample  t-test البيانات هي اإلختباس اللساين وطريق  التحليل البيانات هي اختباس

 التعليمإةرتاتيجي  باةتخردام فصل التجريىب فاإلةتنباط من البحث هو أن النتيج  لل
والفصل  .ttabel 16,,3و  thitung 66188نتيج  البحث  Uji t 2العاشر  (SPI) انكويري

 thitungنتيج  البحث  Uji t. 1العاشر  التقليردي املراقىب الذي يستخردم طريق  العادي  / 
 Haمرفوض و   6H0 فتكون thitung>ttabelنتيج  التحليل البيانات  .ttabel 16,,3و  ,8616
 (SPI) انكويري التعليمإةرتاتيجي  التطبيق   ىف اإلجيايب وأمهّّي وجود التأثري أن ونعترب  مقبول.

 العالي باملردسة   (IPS)عاشر ال صفّ ال لردى طلب  العربي للحصول على مهاسة الكالم للغ  
 .ونجمبالبنرداس  2اإلةالمي  احلكومّي  

 مهارة الكالم،  اتيجيةاإلستر : الكمات المفاتيح 







 هـ

 شعار
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 ۡ  ِد َما َعَقُلوُه َوُىمۡ  َبع ۡ  ِمن ۥُُثَّ ُُيَرُِّفونَوُ  للَّوِ ٱ َكلََٰمَ  َمُعونَ ۡ  َيس

َلُمونَ ۡ  َيع  
Apakah kamu masih mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, padahal 

segolongan dari mereka mendengar firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah 

mereka memahaminya, sedang mereka mengetahui?."(QS. Surat Al-Baqarah’ Ayat 

75)
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 إهداء

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 :إىلأهديت هذه الرسالة العلمية 

ربياين و يرمحاين باإلخالص و يدعوان  الذانني احملبوبة و أمي كوسنيية دارسيم أيب  .1
 على جناحي و يعطياين أحسن الدوافع و التشجيعات خلقيا كانت أو روحانية.

أعطتاين التشجيع و  تياوانكبري تري س  يو أخ خوايت املشقوقات نور اسية و ميسرةأ .2
 الطلق إلمتام دراسيت. 

  إيإيس سوحرتيين.اّلىت تشّجعين و تساعدين على البحث وهي صديقيت  .3
  2015أصدقائي و زمالئي من قسم تعليم اللغة العربية ملرحلة  .4
 .الذين ساعدواين إلمتام هذه الرسالة العلمية أودهم شكرا جزيالجامعيت احملبوبة  .5
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 ترجمة الباحث

مد  وونيد   9116 سسد أغج  2، يف نلتدورخ   بند نر ممودج  يف  أريب درمدوون   ولد 
 أبنوٍء. أربعةو هج نإلب  نألخري م   كجسنييةو   دنرسيم

، و مت تدووج   سدنو   بند نر ممودج    9ب أ نل رنسة م  نمل رسة نمبت نئية نحلكجميدة 
ج تددددجر نلتوسدددد  مموددددج   ن نددددجيب  دددد   سددددنة كمعهدددد  دنر نل دددد    .  مثَّ درس يف 2228سددددنة 
يف معه  دنر نل    كج تجر نملركزي نيووى نلشدريية  د   سدنة  نلوو ث يف . مث إتصل 2293
نسدددتار نلوو دددث درنسدددتع إر ن ومعدددة رندخددد  إخنتدددو  نإلسددد مية  2292. و يف نل دددنة  2292

 نحلكجمية م وج  ، يف كلية نلرتبية و نلتعليم بق م تعليم نللغة نلعربية.

. و مرغد  أغدج   ممودج   ن ندجيب( يف يرخدة KKNىف نمل تجى نل وب  سورك نلوو ث )
بند نر  تجسد ة نمهليدة جونيونيدورن ( يف نمل رسدة نملPPLتنفيذ نلعالية نلت رخس ل  ب ن ومعة )

 وج  .مم

 



 ط
 

 تقديركلمة الشكر و ال

محدا هلل عز و جل على مجيع النعم الكثرية اليت أعطاه للباحث حىت تقدر على كتابة ىذه 
للحصول على مهارة الكالم   رييإنكو  تعليمال  اسإسًتاتيييةريأثت: الرسالة العلمية مبوضوع

بندار  2ة اسإسالمية احلكومي   العاليةباملدرسة  عاشرال صف  ال لدى طلبة العربيةللغة 
ما يرام. و الصالة و ، و استطاع على اسإمتام ك م 2102/2102للعام الدراسى  ونجمبال

عليو و سلم، و أصحابو و آلو و من تبعو  السالم على النيب الشريف حممد صلى اهلل
 بإحسان إىل يوم الدين.

ي ىذه الرسالة العلمية سإمتام الشروط للحصول على الدرجة اجلامعية األوىل و ى

 البكالورية من كلية الًتبية و التعليم جامعة رادين إينتان المبونج اسإسالمية احلكومية.

م الباحث جزيل الشكر والتقدمي إىل سادات األفاضل:   فبهذه املناسبة تود  أن يقد 

كليتتتة الًتبيتتتة و التعلتتتيم   ةكعميتتتدة نتتتري دييانتتتا، املاجستتتترية  احلاجتتت ةالتتتدكتور  ةاألستتتتا  .0

 بونج.منتان اسإسالمية احلكومية الجبامعة رادين إي

قستتم تعلتتيم اللغتتة العربيتتة علتتى مستتاعدة  ة, رئيستت، املاجستتتريةأمتتي ىيريتتة ةالتتدكتور  .2

 اسإدارة سإمتام ىذه الرسالة العلمية.

التتتتدكتورة أمتتتتي و  األوىل ةكاملشتتتترف، املاجستتتتترية  االيين ستتتتمضتتتتار احلاجتتتتة  التتتتد كتورة  .3

شتتتتتكرا جتتتتتزيال علتتتتتى مجيتتتتتع اسإرشتتتتتادات و كاملشتتتتترفة الثانيتتتتتة  ، املاجستتتتتتريةىيريتتتتتة

 .لكتابة ىذه الرسالة العلمية التوجيهات



 ط
 

 بندار المبونج احلكومية املدرسة املتوسطة اسإسالميةاملاجستري، رئيس  مشس رجال .4

، ايتتدى يتتولييتالتتذي أعطتتاين ال رصتتة لتن تتي البحتتث س تلتتا املدرستتة. و األستتتا ة 

 لبحث.ساعدين طوال االلغة العربية الذي ت سةمدر  

 مجيع الناس الذين ساعدواين سإمتام ىذه الرسالة العلمية أودىم شكرا جزيال. .5

و هبتتتذا وع الباحتتتث أن  ىتتتذا البحتتتث ال يتتتزال بعيتتتد متتتن الكمتتتال و الصتتتوا . 

فريجتتتى النقتتتد و االقًتاحتتتات للتشتتتييع و اسإمتتتتام مبيتتترد الرجتتتا  أن ينت تتتع ىتتتذا البحتتتث 

 للقارئني.

 

 م 2102 يوليو ،بونجمباندار ال
 الباحث

 

 

  أربي درماوان
 0500121046 
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 الباب األول

 مقدمةال

 خلفية البحث .أ 

األجنبيات، ولكن ىذه اللغة مألوفة يف العربية ىي أحد من اللغات اللغة 

دنيا، وحينما ُوِلَد ولد ادلسلم إيل مسعنا ألف قد مسع  كل مسلم  منذ تولده إيل ىذه ال

 صحيح،ب اإلسبلـ فهملو  ادلسلمُت لغة ىي العربية اللغةىذه الدنيا. اللغة العربية 

 الكتب من كثَت  بسببا. صحيح ويفهموهنا العربية اللغة ادلسلموف يفهم حيث

 العربية اللغة تعلم فإف وبالتايل العربية، تستخدـ اليت اإلسبلمية بالعلـو ادلتعلقة

 .أيًضا دولية العربية كلغات تستخدـ وحىت للعربية الصحيح وفهمها

 وتستخدـ البعض بعضها مع للتفاعل تستخدـ تصاؿاال ةآل ىي اللغة

 ادلهارات على احلصوؿ ؽلكنكتابيا،   أو شفهياً  عنها التعبَت يتم اليت اآلراء إلصدار

 .متكررة شلارسة. تنفيذ التعود ىو التعود طريق عن اللغوية

كثَت من تعريفات عن اللغة اليت تزكر يف كتب اللغة و القاموس حيت 

 اللغة تعريف يتم .ناحبث موضوع مع يتماشى مبا اللغة تعريف ىنا سنذكر. وسوعةادل
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 لتبادؿ االجتماعية اجلماعات أعضاء ويستخدمها تعسفي صوت رمز نظاـ أهنا على

 1.وادلشاعر األفكار

 فصل يف لبلىتماـ إثارة األكثر النشاط الواقع يف ىو ىذا الكبلـ نشاط

 وال جذابة، غَت الكبلـ أنشطة تصبح ،ضده ػلدث األحياف من كثَت يف لكن، اللغة

 الضعيفة ادلعلم اسًتاتيجية بسبب النهاية يف ويتوقف صلًبا اجلو ويصبح ادلوقف، حتفز

 ؽلكن كاف إذا ادلعلم، أو ادلدرس الواقع يف ىو النشاط صلاح مفتاح، التدريس يف

 بشكل احملادثة موضوع اختيار ؽلكنو احلياة يف التعليمية ادلواقف ػلفز أف للمدرس

 يف إبداع ولديهم ،ةبالطل قدرة مستوى مع تتوافق اليت واالسًتاتيجيات صحيح،

 2.بالطبع االزدحاـ من التعلم ظلاذج حتدث ولن االسًتاتيجيات تطوير

 على تؤكد اليت التعلم أنشطة من سلسلةىو التعلم إنكويرى  اسًتاتيجية

 التفكَت عملية تتم .تسأؿ اليت اإلجابات عن للبحث وحتليلي بعصيب التفكَت عملية

 3ة.بوالطل ادلعلم بُت واجلواب السؤاؿ خبلؿ من عادة نفسها

                                                             
1 Muhamad Ali Al-Khuli , Strategi Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyajarta , Basa 

Publishing, 2010.). h. 18 
2 Saiful Mustofa , Strategi Pembelajaran  Bahasa Arab Inovatif, (Malang, UIN Maliki 

Pres, 2011).h.4 
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 أو الكفاءة تسمى لغة استخداـ على القدرة تنقسم اللغة، تعلم عامل يف

 منها أربعة إىل اللغوية للمهارات اللغوية ادلهارات

 من اجلمل أو الكلمات وفهم ىضم على الشخص قدرة ىي االستماع مهارة

 4.معينة ووسائط الشركاء قبل

 عن للتعبَت الكلمات أو األصوات عن التعبَت على القدرة ىي الكبلـ مهارة

 5آخرين لشركاء مشاعر شكل يف آراء شكل يف األفكار

 وقراءتو وتبلوة مكتوب شيء زلتويات على والتعرؼ القدرة ىي القراءة مهارة

 .وصحيح جيد والتجويد بوضوح

 من عنها التعبَت أو العقل زلتويات وصف على القدرة ىي الكتابة مهارة

 6الكتابة من معقدة نواحي على الكلمات كتابة مثل ،النواحي أبسط خبلؿ

 عنصر إعداد ادلعلم على غلب العربية، اللغة يف األربع ادلهارات ىذه لبلوغ

 التعلم واسًتاتيجيات اإلعبلـ وأساليب التعليمية وادلواد األىداؼ يتضمن تعليمي

 التعلم، اسًتاتيجيات ادلؤلف يبحث احلالة ىذه يف احلاؿ ىو كما. التعلم وتقييم

                                                             
4 Hermawan, Acep , Metodologi Pembeljaran Bahasa Arab , (Bandung,Rosda, 2011). h. 

130 
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 ادلؤلف يفحص احلالة، ىذه يف أما. للتعلم مهمة مكونات ىي التعلم واسًتاتيجيات

 .السابق األربع اللغوية ادلهارات من كبلـال مهارة

 ترغب اليت اللغوية القدرة من واحد نوع الواقع يف ىي الكبلـ ىذه مهارة إف

 التفاىم لتعزيز الفضيلة الوسيلة ىو كبلـال. العربية اللغة تدريس يف حتقيقها يف

 ىو كبلـال. اإلعبلـ ووسائل كوسيلة اللغة استخداـب ادلتبادؿ والتواصل ادلتبادؿ

 ويستمع أحدىم يتحدث أكثر، أو شخصُت بُت حوار شكل يف تواصلي، نشاط

 والعبارات واجلمل الكلمات ادلتحدث يستخدـ.األدوار يتبادؿ وبالتايل لآلخر،

 أشكاؿ من وغَتىا واإلؽلاءات حترؾ اجلسمو  التعبَتات مثل اللغات دعم إىل باإلضافة

 .رسالتو لنقل كوسيلة السياسية اللغة

 بُت أي ،جهتُت يف للتواصل نواحي   اللغة فصوؿ يف الكبلـ أنشطة تتضمن

 مفردات إتقاف إىل أوالً  الكبلـ دتارين تستند أف غلب وبالتايل. واحملاورين ادلتحدث

 همآرائ أو رىمخاط أو نواياىم عن بالتعبَت ةبللطل تسمح اليت والتعبَت االستماع مهارة

 7.أفكارىم أو

                                                             
7 Ahmad Fuad Efendy , Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang,  Misykat, 

2012).h.150 
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من ينايَت  16بالتاريخ  يوليايت إيدا العربية، اللغة مدرس مع مقابلة بعد

يف الساعة العاشرة من وقت غربية اإلندنيسيا. استخدـ ادلعلم الطريقة  2119

 ادلباشرة يف تعليم مهارة الكبلـ.

 حفظ طريق عن فقط رياضية بتمارين يكفي ال الكبلـ مهارة بلوغ أجل من

 ىذافارستها. شلعمليتها و  ادلدارس معظم يف احلاؿ ىو كما ادلختص، الطبيب أمثلة

 الكفاءة ليس ولكن اللغوية الكفاءة توفر أف ؽلكن اليت التمرينات من النوعاف

 يضحياف ما غالًبا السياؽ وجتاىل هاوطبلقت اللغة دقة على الًتكيز إف. التواصلية

 مهارة نشاط يف كثَتة عوامل ىناؾ .أخرى لغات مع ويتفاعبلف االتصاؿ مبهارة

 عدـ يعٍت ال اخلطأ من اخلوؼ على والقضاء ةبالطل شجاعة ىي العوامل أحد الكبلـ

 والتشجيع احلافز توفَت على قادراً  ادلعلم يكوف أف غلب ولكن أخطائهم إىل االنتباه

 ولكن اخلاطئة ادلخاطر مع حىت العربية باللغة التحدث على قادرين ليكونوا للمتعلمُت

 يكوف حبيث للبناء احلافز يوفر إنو بل فحسب أف ادلدرس ال ؼُلطأ ذلك من األىم

 الشعور أف على التأكيد غلب ةبللطل .أجنبية بلغة التحدث وػلاولوف شجعاف ةبالطل

 8ة الكبلـ.مهار  يف خطأ أكرب ىو باخلطأ
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 وار،اخل صورة يف دائًما تكوف أف غلب ال ة الكبلـمهار  أف ذلك من واألىم

 من. كثَت األدوار تبادؿ طريقب أو العربية اللغة تستخدـ أف بالتمثيل ؽلكن

 ة الكبلـمهار  من التعلم عملية جلعل الذي يستخدـ ادلدرس األخرى االسًتاتيجيات

 9.متعة أكثر

 الرسم البياني

 قائمة النتائج للطلبة الصف العاشر لعلم اإلجتماعي

 المدرسة العالية اإلسالمية الحكومية الثاني باندار المبونجب

 

 

No. 

 

Nama Peserta Didik 

Aspek Penilaian 

Total Skor 

P
el

af
al

an
 

K
et

ep
at

an
 

M
ak

h
ra

j 

In
to

n
as

i 

E
k
sp

re
si

 

K
el

an
ca

ra
n
 

1. Andini Putri Oktaviani 3 3 4 3 3 3 79 

2. Ayu Amalia Lutfiani 3 3 2 3 3 3 70 

3. Cantika Tias Anggraini 3 2 2 3 3 2 60 

4. Dera Nadia 3 3 3 3 4 3 79 

5. Diah Putri Ifani 2 3 2 3 3 2 62 

6. Dian Ramdani 2 3 3 3 2 2 62 

7. Dini Nursalina 4 3 3 3 2 3 75 

8. Dita Febriani Putri 3 2 2 2 3 2 58 

9. Fildzah Zhafra 

 

3 2 3 2 3 2 62 

10 Hasna Badriyah 

 

2 3 2 3 3 3 75 

11 Herdin Hidayat 

 

2 3 2 2 3 2 58 

12 Heydi Habsah 

 

3 2 2 3 3 3 75 

                                                             
9 Saiful Mustofa , Strategi Pembelajaran  Bahasa Arab Inovatif, (Malang, UIN Maliki 

Pres, 2011).h.157 
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13 M. Bagus Rafli 

 

3 2 2 2 2 3 58 

14 Marlina Ayu Lestari 

 

2 3 3 3 2 2 62 

15 Meysa Hanny 

 

3 3 3 2 2 4 70 

16 M. Adha Gholib 

 

3 3 3 4 2 3 75 

17 M. Fikri Setiawan 

 

2 3 2 2 2 3 58 

18 M. Irqi Fahrozi 

 

3 3 3 3 2 2 66 

19 M. Sulaiman 

 

3 3 2 2 3 3 66 

20 Nabillah 

 

3 3 4 3 2 3 75 

21 Nadila Nur Zahra 

 

3 3 4 4 3 3 83 

22 Natasya Salsabila Nazali 

 

3 3 2 2 2 2 58 

23 Nia Wardani 

 

4 4 2 2 3 2 70 

24 Nisa Jaharah 

 

2 3 2 2 3 3 62 

25 Nurafifah Imaniari 

 

2 3 3 3 3 3 70 

26 Risky Firmansyah 

 

2 2 2 3 2 2 54 

27 Risya Hidayani 

 

3 3 3 2 2 3 66 

28 Riza Nafisah Salsaabila 

 

3 4 3 3 3 3 79 

29 Rizka Noviyanti 

 

2 3 2 3 3 2 62 

30 Rizki Amelia Putri 

 

2 3 3 3 2 3 66 

31 Salsa Sabila Anjani 

 

3 3 3 2 2 3 66 

32 Serley Oktaviana Sari 

 

3 2 3 3 2 2 62 

33 Siti  Nurhasanah 

 

3 3 2 2 3 3 66 

34 Tastrid Nur 

 

3 3 4 3 3 3 79 

35 Wulan Asih Trie Sefiani 

 

3 4 3 3 3 2 75 

36 Widia Putri  2 3 3 3 2 3 66 

37 Wina Sanjaya  3 3 3 2 2 3 66 

 

 لعلم العاشر الصف ةبلطل العربية اللغة تعلم رلاؿ قيمة حوؿ اتادلعطي مصادر

 .المبونج باندار الثاين احلكومية اإلسبلمية العالية بادلدرسة اإلجتماعي

 نتائج تفي ال طالًبا 22 ىناؾ طالًبا 37 بُت من أنو يظهر رسم بياين السابق من

 .األدىن احلد كتماؿإ بػمعايَت مهارة الكبلـ يف تعلمهم

 تعيين المشكلة .ب 
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 ادلشكلة حتديد الضروري من ادلؤلف، يصفها اليت البحث خلفية على استنادا

 : التايل النحو على

 ىناؾ لذلك التعلم عملية يف ينشطوف ال الذين ةبالطل من كثَت يزاؿ ال .1

 عملية يف شطُتان يكونوا أف على األطفاؿ تشجع اسًتاتيجية إىل حاجة

 التعلم

 إىل ادلعلم التعلم عمليةركز  .2

 قدرة الطلبة لتطبيق مهارة الكبلـ منخفضة .3

 

 مشكلة البحث .ج 

 ىي بحثال ىذا يف البحث مشكلة فإف السابق الشرح على استنادا

 الصف ةبطل لدى مهارة الكبلـ على إنكويرى السًتاتيجيات تأثَت ىناؾ ىل .1

 ؟المبونج باندار الثاين احلكومية اإلسبلمية العالية درسةادلب العاشر

 الصف ةبطل لدى مهارة الكبلـ على إنكويرى التعلم اسًتاتيجية تأثَت مدى ما .2

 ؟ المبونج باندار الثاين احلكومية اإلسبلمية العالية بادلدرسة العاشر
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 هدف البحث وفائدة البحث .د 

 هدف البحث .1

 إستنادا من مشكلة البحث السابق، فهدؼ ىذا البحث ىو :

 طلبةلدى ال مهارة الكبلـ على إنكويرى التعلم اسًتاتيجيات تأثَت دلعرفة .1

 الثاين احلكومية اإلسبلمية العالية ادلدرسة اإلجتماعي لعلم العاشر الصف

 .المبونج باندار

 طلبةلدى ال مهارة الكبلـ على إنكويرى التعلم اسًتاتيجية تأثَت مدى دلعرفة .2

 الثاين احلكومية اإلسبلمية العالية ادلدرسة اإلجتماعي لعلم العاشر الصف

 .المبونج باندار

 

 فائدة البحث .2

 :عملية أو نظرية فوائد كانت سواءً  ،رجى من ىذا النتيجة البحث نافعة

 نظرية فوائد .أ 

 وتنفيذ حتديد يف كمرجع البحث ىذا نتائج استخداـ ؽلكن

 العربية اللغة تعلم يف ادلستخدمة االسًتاتيجيات
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 عملية فوائد .ب 

 يتعلق فيما ادلؤلف مفردات إىل إضافة ىو البحث ىذا من ناحية العملية

 .مهارة الكبلـ يف وخاصة التعلم باسًتاتيجيات

 ،مهارة الكبلـ باسًتاتيجية ادلتعلقة ادلشاكل من عدد عن الكشف مع

 إيل : مفيًدا ذلك يكوف أف ادلأموؿ من

 الطلبة .1

 بزكي العربية باللغة واجلمل الكلمات قراءة ةبللطل ؽلكن حبيث .أ 

 .وصحيح

 العربية باللغة ادلهارة على ةبالطل نطق تدريب .ب 

 الروحتدريب الطلبة ألف يكوف نطقهم صحيحا و تدريب  .ج 

 .ادلنتظمةوالعقلية 

 .الفصل يف العربية باللغة التحدث على لتعودبا ةبالطل تدريب .د 

 ادلدرس .2

 باللغة يف الفصل األسئلة طرح على للتدرب الفرصة ةبالطل إعطاء .أ 

 .العربية
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 للتحدث بالشجاعة التحلي على ةبإعطاء التشجيع إيل الطل .ب 

 .العربية باللغة

 صنع البيئة التعلم ادلرػلة .ج 

 

 ادلدرسة .3

 خبلؿ من واىتمامهم وجهدىم همرغبتو  ةبالطل إرادة تطوير

 مسابقات إقامة مثل العربية اللغة بتدريس ادلتعلقة ادلختلفة الربنامج

 .األخرى ادلدارس بُت أو ادلدرسة يف العربية باللغة خطبة ادلنباريةلل
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 الفرضية .ه 

 يتعُت يزاؿ ال اليت الفعلي البحث دلشاكل مؤقتة إجابة ىي الفرضية

 باحلصوؿ لنا يسمح طريق دليل تفيد احلالة ىذه يف الفرضية .جتريبياً  اختبارىا

 .حقيقية إجابة على

 :التايل النحو على ىي بحثال ىذا يف الفرضية

Ha  :لدى إنكويرى  اسًتاتيجياتيف تطبيق  وإغلابية كبَتة تأثَتات ىناؾ

 الثاين احلكومية اإلسبلمية العالية ادلدرسة اإلجتماعي لعلم العاشر الصف طلبةال

 المبونج باندار

H0   : إنكويرى  اسًتاتيجياتيف تطبيق  وإغلابية كبَتة تأثَتات ىناؾليس

 احلكومية اإلسبلمية العالية ادلدرسة اإلجتماعي لعلم العاشر الصف طلبةلدى ال

 المبونج باندار الثاين

 وإغلابية كبَتة تأثَتات ىناؾ .Haيف ىذا البحث ىو الفرضية التي تقدم 

 اإلجتماعي لعلم العاشر الصف طلبةلدى الإنكويرى  اسًتاتيجياتيف تطبيق 

 المبونج باندار الثاين احلكومية اإلسبلمية العالية ادلدرسة
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 الباب الثاني

 اإلطار النظري

 اإلستراجية التعليمية .أ 

 تعريف اإلستراجية .1

 نشاط، لتنفيذ ادلخططة لؤلنشطة عاًما انقشً  ادلصطلح إسًتاتيجية تتضمن

 حولنا يف ادلختلفة األنشطة يف. ترتيبها غلب اليت العناصر من كثَت يتضمن والذي

 يعرؼ  العسكري، العامل يفادلرجو.  األىداؼ لتحقيق اسًتاتيجية إىل ضلتاج

 التعليم عامل يف كاف وإذا" التسويق اسًتاتيجية" تجارةال عامل يف" احلرب اسًتاتيجية"ب

 ادلصطلح اسًتاتيجية تتضمن التعلم، بأنشطة يتعلق فيما. "التعلم باسًتاتيجية" يعرؼ

 ىذه حتديد يف. تنفيذىا سيتم اليت التعلم أنشطة تنفيذ يف ادلعلم ػلدده عاًما انقشً 

 التعلم أنشطة صلاح على ستؤثر واليت للتعلم أخرى مكونات أيًضا ترتب اإلسًتاتيجية

 مًعا والعمل البعض بعضهم ودعم ينبغي، كما ووظائًفا دورًا مكوف كل يلعب حبيث

 .التعلم أىداؼ لتحقيق

 أو احلرب علم مبعٍت ’strategia‘ اليونانية الكلمة من تأيت" إسًتاتيجية" كلمة

 تصميم فن ىي الكلمة اسًتاتيجية فإف ،تعريفال ىذا على ، إستنادااحلرب أمراء
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 أيًضا ؽلكن .احلرب يف التكتيكات أو ادلواقف لتنظيم طرؽ مثل احلرب، يف عملية

 التعبَت يتم عاـ،من نظر ال .األحداث لتنظيم مهارة أهنا على االسًتاتيجيات تفسَت

 11.معُت ىدؼ لتحقيق يستخدـ كأسلوب العامة االسًتاتيجيات عن

 الفوز أو ىدؼ على احلصوؿ على قادرة لتكوف وسيلة مبعٍت اإلسًتاتيجية

 11ادلعٍت الفرد أو الفريق ؽلتلكها اليت بالعوامل االىتماـب سابقةبادل

 موقع تنظيم طرؽ مثل احلروب، يف العمليات لتصميم طريقة ىي اإلسًتاتيجية

 يعًتؼ الذي التاريخ نرى أف مستغرباً  ليس وىذا والبحرية، اجليش قتاؿ تكتيكات أو

 يف العدو تدمَت أجل من التخطيط مفاىيم مجيع تضمُت يتم. احلرب باسًتاتيجية

 12.االسًتاتيجية معٌت

 إسًتاتيجية، كلمة معٌت حوؿ كتابية مراجع عدة من ادلؤلف يقرأ أف بعد

 لتحقيق ادلستخدمة الطريقة أو فن ىي اإلسًتاتيجية كلمة أف إىل ادلؤلف ؼللص

 يف احلاؿ ىو كمامور  األ من كثَت يف الكلمة اسًتاتيجية استخداـ  .معُت ىدؼ

 عامل يف النصر، لتحقيق تستخدـ حرب اسًتاتيجيات ىناؾ العسكري، العامل

                                                             
10 Saiful Mustofa , Strategi Pembelajaran  Bahasa Arab Inovatif, (Malang, UIN Maliki 

Pres, 2011).h.7 
11 Ali Mudlofir , Desain Pembelajaran Inovatif dari Teori dan Praktik, (Jakarta, PT. Raja 

Grafindo Persada, 2016).h.61 
12 Iskandar Wassid, dkk , Strategi Pembelajaran  Bahasa, (Bandung, PT. Remaja 

Rosdakarya, 208).h.3 
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 .احملققة األىداؼ حتقيق من ادلنتج يتمكن حىت تسويق اسًتاتيجية استخداـ االقتصاد

 تلك استخداـ التعلم، اسًتاتيجية عادةً  االسًتاتيجية تسمى التعليم عامل يف بينما

 بداية يف وضعت اليت األىداؼ لتحقيق التعلم عملية يف ادلعلم قبل من االسًتاتيجية

 .الدرس فهم سهولةل التعلم

 تعريف اإلستراجية التعليمية .2

. من الطريقة تفعيل ىي التدريس أساليبب يسمى ما أو التعلم اسًتاتيجيات

 يف ستلعب ووسائل وخطوات وقواعد خطط شكل يف التدريس أساليب تكوف لذلك

 13.وحتقيقها التعلم أىداؼ لتحقيق الفصل يف العملية ادلمارسة

 طريقةوال للمواد، ادلعلم إعداد بكيفية وثيًقا ارتباطًا التعلم اسًتاتيجيات ترتبط

 التعلم حتسُت إىل ادلناسبة التقييم أشكاؿ هتدؼ وكيف ادلواد، لتوصيل ادلستخدمة

 .الفعاؿ

 . 14التعلم نتائج لتحقيق سلتلفة طرؽ ىي التعلم اسًتاتيجيات

                                                             
13 Hamid, Abdul,  , Pembelajaran  Bahasa Arab, (Malang , UIN Malang Pres, 2008).h.4 
14 Made Wena , Strategi Pembelajaran  Inovatif kontemporer, (Jakarta , Bumi aksara, 

2012).h.5 
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 ادلمارسة يف ستلعب وتسهيبلت وخطوات وقواعد خطة ىي التعلم اسًتاتيجية

 15وحتقيقها التعلم أىداؼ لتحقيق الفصل يف والتعلم التعليم عملية يف العملية

 طريقةال استخداـ ذلك يف مبا عملال اتعداد ىي التعلم اسًتاتيجيات

 اسًتاتيجية إعداد أف يعٍت ىذا. التعلم يف ادلختلفة ادلوارد واستخداـ واالسًتاتيجيات

  .عمليةال مرحلة إىل بعد تصل مل للتعلم خطة أو عمل خطة إعداد عملية حىت جديدة

 اسًتاتيجيات مجيع وغرض اجتاه أف مبعٌت معينة، أىداؼ لتحقيق االسًتاتيجية تصميم

 ضلتاج اإلسًتاتيجية حتديد أو اخلطوات اختاذ قبل لذلك. األىداؼ حتقيق ىو القرار اختاذ

 ىو اذلدؼ يف السبب. النجاح لتحقيق قياسها ؽلكن ودقيقة واضحة أىداؼ صياغة إىل

 16.اسًتاتيجية تنفيذ

 رلموعة على( معلم) واحد فرد بواسطة تنفيذىا يتم طريقة ىي التعلم اسًتاتيجية

 بشكل واحلركية والعاطفية ادلعرفية اجلوانب لتغيَت زلاولة يف( ةبالطل) اآلخرين األفراد من

 17.مستمر

 

                                                             
15 Hamid Abdul, Op.cit, h,5. 
16 Wina Sanjaya , Strategi Pembelajaran  Berorientasi Standar Proses Pendidikan, 

(Jakarta , Kencana, 2016).h.50 
17 M khalilullah, Strategi Pengajaran Bahasa Arab Aktif (keterampilan Istima dan 

Kalam). Jurnal Seni Budaya, Vol 8, No 2, 2011, h.222 
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 لتعليم زلاولة يف التعلم موارد مجيع الستخداـ طرقًا عٍتمب التعلم اسًتاتيجيات

 للمعرفة، رلااًل  تشكل حبيث معينة قواعد مع التعلم اسًتاتيجيات تطوير كطريقة. ةبالطل

 18.التعلم أنشطة يف تطبيقها مث التعلم اسًتاتيجيات تعلم وؽلكن

 سيتم اليت الطرؽ ىي التعلم اسًتاتيجيات أف نستنتجتعريفات السابقة ال بعض من

 قبوؿ على ةبالطل لتسهيل التعليمية ادلواد لتقدًن ادلعلم قبل من واستخدامها اختيارىا

 .حد وأقصى فعالة التعلم عملية تكوف حبيث التعليمية ادلواد وفهم

 التعلم استراتيجيات الختيار التعليل .3

 نفكر عندما. جديدة وقدرات معلومات إضافة عملية ىو باألساس التعلممفهـو 

 يف أيًضا نفكر أف غلباليت  الوقت ىو ذلكفل ،ةبالطل لدى اليت والقدرات ادلعلومات يف

 العمل من يتمكنوا حىت بو القياـ علينا يتعُت وما استخدامها غلب اليتو  االسًتاتيجيات

 كيفية سيحدد حتقيقو غلب ما ألف ىذا األىم لفهم، .وكفاءة بفعالية وحتقيقهم بسبلسة

 من بعض ىناؾ ،استخدامها ؽلكن اليت التعلم اسًتاتيجية ضلدد أف قبل لذلك. حتقيقو

                                                             
18 Made Wena , Strategi Pembelajaran  Bahasa Arab Inovatif Kontemporer, (Jakarta , 

Bumi aksara, 2012).h.2 
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 أجل من التعلم اسًتاتيجيات من متنوعة رلموعة اختبار 19.مراعاهتا غلب اليت االعتبارات

 21.ادلتوقعة الكفاءات لتحقيق ومناسبة مناسبة تعليمية اسًتاتيجيات إغلاد

 التعلم أىداؼب التوافق .1

 سلتلفة تأثَتات ذلا سيكوف سلتلفة خصائص ذلا تعليمية اسًتاتيجية كل

 عن سلتلف غرض للتعلم يكوف ما عادة. احلقيقي التعلم يف استخدامها عند

 وضع سيتأثر. سلتلفة وظروؼ حاالت بالتأكيد يتطلب ما وىو اآلخر، التعلم

 أف غلب لذلك .ادلستخدمة التعلم باسًتاتيجيات كبَت حد إىل الفصل وحالة

 وباسًتاتيجيات لتحقيقها، ادلتوقعة والظروؼ ادلوقف حتديد على قادرين نكوف

 .والظروؼ احلاالت ىذه حتقيق ؽلكن

 كفاءةال .2

 يتطلب تنفيذىا كاف إذا فعالة تعترب اإلسًتاتيجية أف إىل ادلعيار ىذا يشَت

 .اذلدؼ حتقيق يف مفرطة ليست وتكاليف وجهًدا وقًتا

 فعالية .3

                                                             
19 Wina Sanjaya , Strategi Pembelajaran  Berorientasi Standar Proses Pendidikan, 

(Jakarta , Kencana, 2016).h.130 
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 ادلزيد حتقيق. صياغتها دتت اليت األىداؼ حتقيق مبستوى الفعالية تتعلق

 .فعالية أكثر االسًتاتيجية أف يقاؿ حبيث اسًتاتيجية باستخداـ األىداؼ من

)القرة علي  مرونة يف النظر ىو اإلسًتاتيجية فعالية مدى دلعرفة آخر مرجع

 .التعلم خارج األخرى ادلواقف يف ادلستفادة ادلبادئ االنتقاؿ(

 ةبالطل مشاركة مستوى .4

 أنشطة على سلتلف تأثَت تنفيذىا يف تعليمية اسًتاتيجية لكل سيكوف

 يف ةلبالط نشاط تتطلب اليت التعلم اسًتاتيجيات أف حُت يف .التعلم يف ةبالطل

 واجلماعي، والفردي االكتشاؼ استفسار التعلم اسًتاتيجيات مثل الغالب،

 يف احلاؿ ىو كما النشاط، من نسبيا زلدودة مستويات أيضا وىناؾ

 أف على حكمنا إذا أننا عٍتب .كبلسيكي واؿ التفسَتي التعلم اسًتاتيجيات

 نستخدـ فسوؼ ىيمنة، أكثر طالًبا نشاطًا يتطلب بو سنقـو الذي التعلم

 21.ذلك خبلؼ على ضلكم كنا إذا عما سلتلفة تعليمية اسًتاتيجية

 إنكويرى التعليمية ستراتيجياتاال  .ب 

 إنكويرى التعليمية ستراتيجياتتعريف اال .1

                                                             
21 Wina Sanjaya , Strategi Pembelajaran  Berorientasi Standar Proses Pendidikan, 

(Jakarta , Kencana, 2016).h.135 
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 تركز اليت التعلم أنشطة من سلسلةىي  إنكويرى االسًتاتيجيات التعليمية

اليت  مشكلة عن اإلجابات ومعرفة إلغلاد والتحليلي النقدي التفكَت عملية على

 ادلعلم بُت واجلواب السؤاؿ خبلؿ من عادة نفسها التفكَت عملية تسؤؿ.

 22.ةبوالطل

 أقصى إىل يشرؾ تعليمي نشاطىي  إنكويرى االسًتاتيجيات التعليمية

 أو الكائنات) فيها والتحقيق األشياء عن البحث على ةبالطل قدرة كامل حد

 العثور من يتمكنوا حىت وحتليلي ومنطقي ونقدي مبنهجي( األحداث أو اإلنساف

 بُت واجلواب السؤاؿ خبلؿ من عادة نفسها التفكَت عملية .بثقة أنفسهم على

 23ة.بوالطل ادلعلم

 ميالتعل اسًتاتيجيات أف نستنتج ختلف،ادل ادلراجع من القراءة بعد

 أقصى على ةبالطل تشمل اليت التعلم أنشطة من سلسلة عن عبارة االستقصائي

 .بثقة آرائهم عن والتعبَت للتفكَت حد

  

                                                             
 .691ص،نفس المرجع.  22

23 Ali Mudlofir , Desain Pembelajaran Inovatif dari Teori ke Praktik, (Jakarta , Rajawali 

Pers, 2016).h.66 
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 (إنكويرى التعليمية ستراتيجيات)اال االستخدام مبادئ .2

 يف معلم كل قبل من مراعاهتا غلب اليت ادلبادئ من بعض ىناؾ

 : 24التعلم اسًتاتيجيات استخداـ

 الفكرية التنمية ضلو موجو .1

 مهارات تطوير ىي إنكويرى اسًتاتيجية ىذه من فضيليال الغرض

. التعلم عملية ضلو موجهة ىذه التعلم اسًتاتيجية فإف وبالتايل،. التفكَت

 إنكويرى اسًتاتيجيات باستخداـ التعلم عملية صلاح معايَت حتديد لذلك،

 .ما نشاط عن ةبالطل فيو يبحث الذي ادلدى حسب

 التفاعل مبدأ .2

 ةبالطل بُت التفاعبلت تفاعل، عملية ىي ياأساس ميالتعل عملية

 .بيئتهم مع ةبالطل تفاعبلت وحىت وادلدرسُت، ةبالطل بُت والتفاعبلت

 أو بيئي ومنظم تعليمي كمصدر ادلعلم عٍت وضعمب تفاعلية كعملية التعلم

 من ةبالطل يتمكن حىت التدريس إىل ادلعلم ػلتاج .نفسو للتفاعل منظم

 .التفاعل خبلؿ من لديهم التفكَت مهارات تطوير

 السؤاؿ مبدأ .3

                                                             
24 Wina Sanjaya, Op.cit, h,199. 
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 ألفىو ادلعلم كقلمها.  إنكويرى التعليمية االسًتاتيجياتيف  ادلعلم دور

 .تفكَت عملية ىيأساسيا  األسئلة عن اإلجابة على ةبالطل قدرة

 لتفكَتل تعلمال مبدأ .4

 كيفية تعلم) .تفكَت عملية التعلم ولكن فحسب حقيقة رلرد ليس التعلم

 بأكملها ماغالدِ  عملية تطوير عملية وىي( التفكَت

 االنفتاح مبدأ .5

 لذلك،. شلكن شيء كل. ادلختلفة االحتماالت زلاولة عملية

 .لديهم التفكَت مهارات لتنمية وفًقا احملاولة حرية األطفاؿ إعطاء غلب

 إنكويرى التعلم استراتيجيات خصائص .3

 ةبللطل ؽلكن نشاط أقصى على إنكويرى التعليمية اسًتاتيجيات تشدد .1

 ةبالطل تضع االسًتاتيجية ىذه فإف وبالتايل وإغلاده، عليو العثور

 25.للتعلم كمواضيع

 يتم ما كل ومعرفة إلغلاد ةبالطل هبا يقـو اليت األنشطة مجيع توجيو .2

 .بو االحتفاؿ

 .التفكَت مهارات تطوير ىو إنكويرى اسًتاتيجية ىذه استخداـ .3
                                                             

25 Ali Mudlofir , Desain Pembelajaran Inovatif dari Teori ke Praktik, (Jakarta , Rajawali 

Pers, 2016).h.67 
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 إنكويرى التعلم استراتيجياتهدف  .4

 أىداؼ لتحقيق البلزمة ادلعلومات أنفسهم غلدوف ةبالطل مشاركة زيادة .1

 .التعلم

 .ومعاجلتها التعليمية ادلواد على العثور يف ةبالطل مشاركة زيادة .2

 .التعلم خربة الكتساب ادلعلم على ةبالطل اعتماد تقليل .3

 26احلياة مدى التعلم جتربة توفَت .4

 إنكويرى التعلم استراتيجية مراحل .5

 27:وىي  إنكويرى تعلم اسًتاتيجيات تنفيذ يف اخلطوات من كثَت ىناؾ

 االستعداد .1

 عرضال .2

 يرتبط .3

 يستنتج .4

 التطبيق .5

 

                                                             
26 Siti Halimah , Strategi Pembelajaran, (Medan , Perdana Mulya Sarana, 2008).h.84 
27 Wina Sanjaya , Strategi Pembelajaran  Berorientasi Standar Proses Pendidikan, 

(Jakarta , Kencana, 2016).h.185 
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 في تعلم اللغة إنكويرى خطوات في استراتيجيات التعلم .6

رلموعة من األسئلة الشفوية اليت تُعطى للطبلب للعمل  إعطاء ادلهاـ عبارة عن 
عليها خبلؿ ساعات الدرس ، ويتم ترتيب األسئلة الشفهية هبذه الطريقة من خبلؿ 
اإلشارة إىل أىداؼ تعليمية زلددة يتم حتقيقها يف كل أنشطة التدريس والتعلم يف 

 الفصل. ػلتاج ادلعلم إىل االىتماـ مبا يلي:

ادلهاـ بوضوح وبشكل منهجي ، ال سيما الغرض من ادلهمة وكيفية . غلب ختطيط 1
 تنفيذىا.

. غلب أف يفهم الطبلب ادلهمة ادلعينة ، ومىت يقوموف بذلك ، وكيفية القياـ هبا ، 2
 وادلدة اليت غلب القياـ هبا ، بشكل فردي أو يف رلموعات ، وغَتىم.

اجلهود حىت يتمكن مجيع  . إذا كانت ادلهمة يف شكل مهمة مجاعية ، فيجب بذؿ3
أعضاء اجملموعة من ادلشاركة بنشاط يف عملية إدتاـ ادلهمة ، خاصًة إذا كانت ادلهمة قد 

 اكتملت خارج الفصل الدراسي.

. ينبغي بذؿ اجلهود للمعلم للتحكم يف عملية إكماؿ العمل الذي قاـ بو الطبلب. 4
معلم التحكم يف عملية إكماؿ إذا مت إكماؿ ادلهمة خارج الفصل الدراسي ، فيمكن لل

ادلهمة من خبلؿ استشارة الطبلب. لذلك ، يف ادلهاـ اليت غلب أف تكتمل خارج الفصل 
 ، غلب أف ُيطلب من الطبلب تقدًن تقارير مرحلية عن العمل ادلنجز.

. أعط تقييًما متناسًبا للمهاـ اليت يقـو هبا الطبلب. غلب أال يركز التقييم ادلقدـ فقط 5
دلنتج )النهاية( ، ولكن غلب أيًضا النظر يف عملية إكماؿ ادلهمة. غلب أف يتم على ا
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التقييم مباشرة بعد اكتماؿ ادلهمة ، وسيؤدي ىذا باإلضافة إىل االىتماـ واحلماس لتعلم 
 الطبلب ، وجتنب أيًضا تراكم عمل الطالب الذي غلب فحصو.

 28يقة الواجب ىي:اخلطوات النظامية اليت غلب أف يتقنها ادلعلم يف طر 

 نشاط ادلعلم

. عند تعيُت ادلهاـ ، يدرس ادلعلم ما إذا كانت ادلهمة ستتم بشكل فردي أـ يف 1
 رلموعات.

 . عند إعطاء الواجبات ، غلب على ادلعلم مراعاة قدرات وذكاء الطبلب.2

 . غلب أف تكوف الواجبات ادلعينة للطبلب قادرة على فهم اذلدؼ والغرض منها3

 ادلعلم يف شلارسة التحدث بإعطاء أسئلة غلب على الطبلب اإلجابة عليها. يبدأ 4

 . ؼلتار ادلعلم موضوًعا دلمارسة الكبلـ5

 . غلب أف يكوف ادلوضوع ادلختار مثَتًا لبلىتماـ فيما يتعلق حبياة الطبلب6

 . غلب أف تكوف ادلوضوعات واضحة وزلدودة7

حىت يصبح الطبلب يف هناية ادلطاؼ  . أدعو الطبلب إىل اختيار موضوعُت أو أكثر8
 حراً يف اختيار ادلوضوعات اليت يتم التحدث عنها حوؿ ما يعرفونو

                                                             
 28 Wina Sanjaya , Strategi Pembelajaran  Berorientasi Standar Proses Pendidikan, 

(Jakarta , Kencana, 2016).h.190 
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. عندما يستكمل الطبلب مهامهم ، ؽلنح ادلعلم كل طالب وقًتا لتجربة دتارين 9
التحدث أماـ الفصل. إعادة فحص العمل الذي أصلزه الطبلب وتقدًن مبلحظات حوؿ 

 ادلهمة.

 التقدير وفقا ألداء الطالب يف أداء واجباهتم.. تقدًن 11

 األنشطة الطبلبية

 . مناقشة ادلهاـ اليت يتعُت القياـ هبا من ادلعلم.1

 . وضع خطة الستكماؿ ادلهاـ.2

 . ُيطلب من الطبلب تعلم نطق الكلمات وترتيب اجلمل والتعبَت عن األفكار3

ق مبوضوع احملادثة الذي مت . تدرب على التحدث أماـ الطبلب اآلخرين فيما يتعل4
 تقدؽلو.

 . تقدًن ادلهاـ اليت أصلزت5

 إنكويرى التعلم استراتيجيةمزايا  .7

 ىذه لذلك، واسع نطاؽ على هبا موصى اسًتاتيجية ىي التعلم إنكويرى اسًتاتيجية

 29: ذلك يف مبا ، ادلزايا لديها االسًتاتيجية

                                                             
29 Ali Mudlofir , Desain Pembelajaran Inovatif dari Teori ke Praktik, (Jakarta , Rajawali 

Pers, 2016).h.71 
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 ادلعرفية اجلوانب تطوير على يركز الذي التعلمىي  التعلم إنكويرى اسًتاتيجية .1

 االسًتاتيجية ىذه خبلؿ من التعلم يعترب حبيث متوازنة، بطريقة واحلركية والعاطفية

 31فائدة أكثر

 خاصة مببادرة التفكَت على ةبالطل تشجيع على درةاق التعلم إنكويرى اسًتاتيجية .2

 الفردية ادلواىب وتطوير إغلابية ذاتية مفاىيم تطوير على ةبالطل ومساعدة هبم،

 يركز الذي ادلستمر التعلم يدعم أكادؽلي جو وخلق األمثل النحو على ةبللطل

 ة.بالطل على

 اخلاصة التعلم ألظلاط وفًقا للتعلم ةبللطل مساحة رتتوف التعلم إنكويرى اسًتاتيجية .3

 .هبم

 نفس علم لتطور وفًقا اعتبارىا يتم إسًتاتيجية ىي التعلم إنكويرى اسًتاتيجية .4

 31.التجربة بفضل السلوؾ تغيَت عملية التعلم يعترب الذي احلديث التعلم

 

 

 

                                                             
30 Wina Sanjaya , Op.Cit,.h.208 

 .802ص،،نفس المرجع  31
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 العربية اللغة ميتعل مواد .ج 

 العربية اللغة ميتعلتعريف  .1

 .البعض بعضها مع مًتابطة مكونات عدة من يتكوف نظاـ ىو العربية اللغة ميتعل

 العربية اللغة معلمو يراعي أف غلب .والتقييم طريقةوال وادلواد األىداؼ: ادلكونات وتشمل

 واالسًتاتيجيات ةقيوالطر  اإلعبلـ وسائل وحتديد اختيار يف للتعلم األربعة العناصر

 .ادلدرسة يف العربية اللغة تعلم أنشطة يف ادلستخدمة دخلوادل

 مع العربية اللغة مدرسي بُت تفاعل عملية األساس يف ىو العربية اللغة تعلم

 باستخداـ أي ادلباشرة، غَت أو ادلباشرة األنشطة مثل ادلباشرة التفاعبلت سواء ،ةبالطل

 اللغة تعليم بأنشطة القياـ ؽلكن ادلختلفة، التفاعبلت على بناءً . متنوعة تعليمية وسائل

 .ادلختلفة العربية اللغة تعلم اسًتاتيجيات باستخداـ العربية

 وىي ، اللغة مهارة على يركز الذي ميالتعل ىو العربية اللغة ميتعل أف حُت يف

 تشجيع ضلو موجهة مواضيع ىي العربية ادلواد. والكتابة والقراءة كبلـوال االستماع مهارة

 اللغة قدرة تعد. العربية اللغة جتاه اإلغلايب ادلوقف وتعزيز القدرات وتعزيز وتطوير وتوجيو

 فهم على ادلساعدة يف جًدا مهم العربية اللغة من اإلغلايب وادلوقف ، للغاية مهمة العربية

 .واحلديث القرآف أي اإلسبلمية، التعاليم مصادر
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 اللغة ميتعل نطاق .2

 يف واحلياة ، الذاتية اذلوية حوؿ موضوعات تغطينطاؽ تعليم اللغة يف ادلدرسة العالية 

 كلها ىذه .واالنضباط ، واالىتمامات ، واذلوايات ، ادلدارس يف وادلعدات ، اجملتمع

 للتعليم كمصدر تستخدـ واليت 2113 العاشر الصف العليا ادلدرسة منهج يف مواضيع

 .ادلدارس يف والتعلم

 :وىي ، األربع اللغوية ادلهارات عن اللغة يف النجاح بلوغ ؽلكن ال

 مهارة االستماع .1

 شلارسة خبلؿ من االستماع قدرة علي السماع أو يقاؿ مبهارة حتقيق ؽلكن

 من مباشرة إما الكلمات أو العربية اللغة تعبَتات إىل مستمر بشكل االستماع

 أو ادلسجبلت أنواع أو الصوتية الوسائط خبلؿ من األصلي ادلتحدث

 أو وكرر الصوت من مسعها اليت واألفكار ادلعٌت أشكاؿ فهم أجل من ادلسجبلت

 حىت واحد وقت يف ومرئي صويت شكل يف الصوت من إضافية صور استخداـ

 .الصوت عرب إليو يستمع شلا الغرض أو دلعٌت االستجابة يسهل

 مهارة الكبلـ .2
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 ىي" كبلـال مهارة" مبصطلح عادةً  نسمعو ما أو التحدثالقدرة علي 

 التعبَت أو التفكَت مشكلة على تنطوي ألهنا ، اللغوية ادلهارات أصعب من واحدة

 من عليو احلصوؿ مت والذي كشفو غلب فيما والتفكَت ذىنو، يف واردة فكرة عن

 ادلفردات من العديد أو جيدة مفردات يتطلب ىذا كل. الرؤية أو السمع نتائج

 التحدث ادلمارسة من الكثَت يتطلب ىذا كل ، لبلستخداـ مناسبة جبمل مقرونة

 .شفهية واألفكار اآلراء عن التعبَت أو األفكار أو األفكار عن للتعبَت ادلمارسة أو

 مهارة القراءة .3

 إىل الكتابة رمز حتويل أوالً، 32: علا جانبُت على القراءة مهارة حتتوي

 أو ادلكتوبة الرموز إليها ترمز اليت ادلواقف مجيع معٌت غلسد ثانياً،. صوت

 .الصوتية

 مهارة الكتابة .4

 تشتمل. ة الكبلـمهار  إىل باإلضافة إنتاجية مهارة ىي الكتابة مهارة

 الثاين اذلجاء، وإتقاف احلروؼ تكوين مهارة ، األوؿ: جانبُت على الكتابة مهارة

 .مكتوب عمل شكل يف موضح ىو كما األفكار مهارة

 العربية اللغة مواد من الهدف .3
                                                             

32 Ahmad Fuad Efendy , Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang,  Misykat, 

2012).h.180 
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 مدرسةو  االبدائية مدرسة من ادلدرسة يف ادلوضوعات من واحدة ىي العربية ادلواد

 اإلسبلمية االبتدائية ادلدارس مثل اإلسبلمية ادلدارس يف حىتومدرسة العالية  التسناوية

. ادلتكاملة اإلسبلمية الثانوية وادلدارس ادلتكاملة اإلسبلمية الثانوية ادلدارس ادلتكاملة،

 حد على العربية اللغة جتاه اإلغلايب ادلوقف وتعزيز لتطوير وتوجيهها العربية ادلواد تصميم

 على والتعرؼ فهم على القدرة ىي االستيعاب مهارة أو القدرة وإنتاجية، تقببل سواء

 ىي اإلنتاجية القدرة بينما. مباشرة الشخص أو الصوت عن الناشئة احملادثة زلتويات

 اللغة دلهارات اإلغلايب ادلوقف ىذا. كتابياً  أو شفهياً  اللغة استخداـ على ادلهارة أو القدرة

 القرآف وىي اإلسبلمية التعاليم مصادر فهم على ادلساعدة يف للغاية مهم جزء العربية

 .واحلديث

 اللغوية الكفاءات لتطبيق ادلدرسة يف العربية اللغة إعداد يتم ، السبب ذلذا .5

ىي  33متكاملة بطريقة تدريسها يتم لغوية مهارات أربع تشمل واليت ، األساسية

 مستوى علىمهارة االستماع ومهارة الكبلـ ومهارة القراءة ومهارة الكتابة. 

 كبلـوال االستماع مهارة على الًتكيز ينصب ،(ابتدائية) األساسي التعليم

 مهارات أربع تدريس ،(تسناوية) ادلتوسط التعليم مستوى يف. لغوي كأساس

 القراءة مهارة يف( عالية) اإلضايف التعليم مستوى يًتكز. متوازنة بطريقة لغوية
                                                             

33 Peraturan Mentri Agama Indonesia Nomor tahun 2013 tentang Kurikulum 2013 Mata 

Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah.h.37 
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 ادلراجع سلتلف إىل الوصوؿ من ةبالطل يتمكن أف ادلتوقع من لذلك ، والكتابة

 .العربية باللغة

 : التالية األىداؼ ذلا العربية ادلواد

 أربع يتضمن والذي. وخطياً  شفهياً  العربية باللغة التواصل مهارات تطوير .1

ىي مهارة االستماع ومهارة الكبلـ ومهارة القراءة ومهارة  لغوية، مهارات

 الكتابة.

 للتعلم، الرئيسية األداة لتصبح أجنبية كلغة العربية اللغة بأعلية الوعي رفع .2

 .اإلسبلمية التعاليم مصادر دراسة يف وخاصة

. الثقافية اآلفاؽ وتوسيع والثقافة اللغة بُت ادلتبادلة للعبلقات فهم تطوير .3

 واالطلراط الثقافات متعددة رؤى ةبالطل لدى يكوف أف ادلتوقع من وبالتايل،

 34الثقايف التنوع يف

 

 مادة التعليم اللغة العربية .4

                                                             
34 Peraturan Mentri Agama Indonesia Nomor tahun 2013 tentang Kurikulum 2013 Mata 

Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah.h.37 
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 2113 لعاـ الدراسية ادلناىج يف ادلدرجة ادلوضوعات من واحدة ىي العربية ادلواد

 أو العامة ادلدارس يف لتدريسها جًدا مهمة العربية اللغة دروس. الدين وزارة رعاية حتت

 وفًقا ادلستخدمة التعليمية ادلواد. اإلسبلمية التعاليم مصادر لفهم ألهنا اإلسبلمية ادلدارس

 .2113 دلناىج

 لتحقيق األخرى وادلدارس ادلدارس يف العربية اللغة تعلم إعداد يتم ، السبب ذلذا

مهارة االستماع ومهارة الكبلـ ومهارة القراءة ومهارة  وىي ، متكاملة لغوية كفاءات

 الذاتية اذلوية حوؿ ادلدرسة العالية يف العربية اللغة تعلم يف تدرس اليت ادلواضيع. الكتابة

 .احلياة مهنة وحوؿ والتخصصات واذلوايات اجملتمع يف واحلياة

 مدارس تصنيف العربية اللغة دروس يف األساسية الكفاءات األساسية، الكفاءات

 وادلواقف الروحية ادلواقف وىي تدعمها، اليت الكفاءة دلعايَت وفًقا أربعة يف التعليمية اليةع

مهارة  ىي مهارات أربع توجد األساسية، الكفاءات يف .وادلهارات وادلعرفة االجتماعية

 تشمل. الًتكيب ىو اللغة وعنصر. الكبلـ ومهارة القراءة ومهارة الكتابةاالستماع ومهارة 

 واذلوايات اجملتمع يف واحلياة الذاتية اذلوية: العاشر للصف العربية باللغة التعليمية ادلواد

 .احلياة ومهنة واالنضباط
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 ركز. عشر الثاين الصف إىل العاشر الصف من تبدأ ادلدرسة العالية يف العربية

 تناولوا والباحثوف العاشر الصف وخاصة ادلدرسة يف ادلادة على الدراسة ىذه يف الباحث

 مساعها أو احملادثة باستخداـ فقط مهارة الكبلـ جانب يف ألنو مهارة الكبلـ من جوانب

 من العديد ىناؾ يزاؿ ال أنو من الرغم على ،احلوار ادلصطلح مع األحياف من كثَت يف

 ال الوقت، ضيق بسبب الكبلـ، مهارة تدريس يف األخرى االسًتاتيجيات أو األساليب

 ادلواد على الباحث يركز. العليا اإلسبلمية الثانوية ادلدرسة يف الفصوؿ مجيع الباحثوف يقيم

 بلغة وادلفاىيمية الكسورية ادلعرفة مفهـو تقدـ اليت األساسية للكفاءات وفًقا ادلدرسة يف

 إجراء األساسية للكفاءة وؽلكن مًعا، حتقيقها غلب وحرجة ومنطقية ومنهجية واضحة

 ادلتعلقة الطالب كتب ىي كما دائًما تكوف أف إىل احلاجة دوف بسيطة زلادثات

 .ىواية مبوضوعات

 مهارة الكالم .د 

 مهارة الكالم .1

 عن للتعبَت والكلمات التعبَت أصوات نطق يف القدرات إحدى التحدث يعد

 ؽلكننا ادلعٌت، وهبذا. عنها التعبَت أو عنها التعبَت أو عنها التعبَت أو وادلشاعر األفكار
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 عدًدا تستخدـ اليت وادلرئية ادلسموعة العبلمات من نظاـ عن عبارة التحدث أف القوؿ

 35.ادلدرلة األفكار أو اآلراء لغرض اإلنسانية األفكار من

 بادلثل وادلعاملة والتواصل ادلتبادؿ التفاىم لتعزيز الرئيسية الوسيلة ىو التحدث

 أو شخصُت بُت حوار شكل يف تواصلي، نشاط ىو التحدث. كوسيلة اللغة باستخداـ

 يستخدـ. األدوار تبديل وبالتايل ، لبلستماع اآلخرين مع أحدىم يتحدث أكثر،

 واجلسم التقليد مثل اللغات دعم إىل باإلضافة والتعبَتات، واجلمل الكلمات ادلتحدث

 36.رسالتو لنقل كأداة اللغوية شبو واألشكاؿ واإلؽلاءات

 الكبلـ، معٌت حوؿ السابق الواردة األوصاؼ وبعض مراجع من كثَت القراءة بعد

 وادلستمع ادلتحدث بُت ادلتبادؿ التواصل ىو التحدث معٌت أف يستنتج أف للكاتب ؽلكن

 .أكثر أو شخصُت بُت حوار شكل يف وسيط كوسيط اللغة باستخداـ

 مهارة الكالمتعريف  .2

 يتعُت اليت األربع اللغوية للمهارة اللغوية ادلهارة أنواع من واحدة ىي كبلـال مهارة

 باللغة كبلـال أنشطة تشتمل. العربية اللغة ذلك يف مبا احلديثة اللغات تدريس يف حتقيقها

                                                             
35 Henry Gutur Tarigan , Berbicara Sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa, (Bandung,  

Angkasa, 1998).h.15 
36 Ahmad Fuad Efendy , Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang,  Misykat, 

2012).h.149 
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 غلب وبالتايل بادلثل، واحملاور ادلتحدث بُت أي االجتاه، ثنائي التواصل من جوانب على

 وادلفردات التحدث وقدرة االستماع على القدرة إىل أوالً  التحدث دتارين تستند أف

 أف قاؿيُ  لذلك، .واألفكار راءواآل نيتو التعبَت ةبللطل تتيح اليت( النسبية) والتعبَتات

 37.مطلقة دتارين أيًضا فيها توجد اليت االستماع ألنشطة استمرار ىي التحدث شلارسة

 أنو تعٍت اإلنتاجية. درلها يتم اليت اإلنتاجية ادلهارة من واحدة ىي كبلـال مهارة

 آراءو  أفكار شكل يف احملادثة، لنقل ادلنطوقة اللغة يستخدموف األشخاص يتحدث عندما

 القدرات من لعدد دمج ىناؾ كاف ادلتكلم، وقت يف متكامل معٌت. خاطرو  ومشاعر

 38.الكبلـ وظهور التقنيات وإتقاف التعلم حملتوى وإتقاف الكبلـ يف عنصرا أصبحت اليت

 مهارة معٌت حوؿ السابق ادلذكورة األوصاؼ وبعض مراجع من كثَت القراءة بعد

 ادلهارة مهارة. ىذه إحدى وىي كبلـال مهارة معٌت يستنتج أف للكاتب ؽلكن كبلـال

 يف بسيطًا التواصل يكوف حيث لغوية دلهارة سلرجات أو إنتاجية مهارة وىي اللغوية

 .الرمسية وغَت الرمسية ادلنتديات يف وضعت مث. اخلاص التعلم مكاف ادلدرسة،. احلياة

 أنواع الكالم .3

 : وعلا اجلمهور، أماـ كبلـال أنشطة من نوعاف ىناؾ ادلوقف، نطاؽ على إستنادا
                                                             

 649ص.نفس المرجع.  37
38 Sulastri , Pengembangan Media Pembelajaran Temathic Video Pada Keterampilan 

Berbicara Bahasa Arab . Jurnal Lisanul Arab, Vol 5, No 1, 2016,h. 24 
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 ىذا ضمن. معينة وإجراءات أىلية لو الذي ادلكتب نطاؽ ىو: الرمسي النطاؽ . أ

 وادلوضوعات وادلواقف ادلبلبس مثلو  نسبًيا صرامة أكثر قواعد توجد النطاؽ،

 ادلثاؿ : اخلطابة .رمسي نطاؽ يف حزمها يتم اليت الكبلـ وأظلاط وادلفردات

 ادلوقف. تنازالهتا عن األنشطة فيو تتحدث الذي النطاؽ ىو: الرمسي غَت النطاؽ . ب

 وأسلوب شكل وكذلك مرتبة غَت وادلبلبس رلاين اللغة وأسلوب دراية أكثر

 ادلثاؿ : احملاضرة .الكبلـ

 المتحدث قبل من مراعاتها يجب التي األمور .4

 يف النجاح يف يرغبوف الذين ،(الكبلـ خرباء) واخلطباء احملاضرين من كل على غلب

 39: التالية األمور إىل االنتباه ،كبلـال أنشطة

 داخلي . أ

 صويت   .1

 رتابة ال .1

 ختتلف أنواع .2

 ادلواد لطبيعة وفقا .3

                                                             
39 Henry Guntur Tarigan , Berbicara Sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa, (Bandung,  

Angkasa, 1998).h.25 
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 مظهر .2

 ادلستمعُت تعاطف جذب .1

 ادلستمعُت مع العُت اتصاؿ تعزيز .2

 ادلفرط التعبَت وليس تقليد، .3

 ادلناسبة جساـاأل حركات .4

 ادلادة .3

 استعاب ادلادة .1

 مناسبة مبستوى )معرفة وتربية( السامع .2

 منهجيًا التقدًن يكوف أف غلب .3

 "جديدة" أمثلة يرافقو .4

 خارجي . ب

 : ادلستمعُت حتليل .1

 عمر ادلستمع .1

 للمستمعُت التعليمي ادلستوى .2

 ثقافيةال بيئةال .3

 عدد ادلستمع .4
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 : احملادثة حالة .2

 رمسي غَت أو رمسي .1

 الوقت : صباحا أو مسائا أو ليبل .2

 ادلكاف، داخلي أو خارجي .3

 

 المتحدث يعدها أن يجب التي الخطوات .5

 غلب اليت اإلرشادات من العديد ىناؾ اجلمهور، أماـ التحدث أنشطة إجراء قبل

 41: مراعاهتا

 فضواًل  وتولد لبلىتماـ مثَتة السمة تكوف أف غلب السمة موضوع حتديد .1

 وحاضرًا وأصلًيا

 أبًدا تتحدث ال. احملادثة وزف لزيادة بإعدادىا وقم اإلرشادية ادلواد عن بحثال .2

 .البصَتة إىل وتفتقد" غيب" ستبدو ألنك بنفسك، تفهمها ال اليت األشياء عن

 منتظمة عقلية سيعكس ىذا. منهجي بشكل الشبكة ومناقشة مشروع إعداد .3

 كاملة مناقشة نص ترتيب .4

                                                             
40 Saiful Mustofa , Strategi Pembelajaran  Bahasa Arab Inovatif, (Malang, UIN Maliki 

Pres, 2011).h. 145 
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 وتكرارا مرارا واالرجتاؿ القراءةب شلارسة .5

 مظهرؾ شلارسة حوؿ األصدقاء من آراء أو مدخل عن اسأؿ .6

 بو موثوقًا متحدثًا لتكوف مستعد أنت .7

 

 كالمال ممارسة مراحل .6

 ذكرت كما. االستماع شلارسة تشبو التحدث دتارين بأف القوؿ ؽلكن البداية، يف

 االستماع دترين. والتقليد االستماع مراحل ىناؾ االستماع شلارسة يف قبل، من أفكاره

 .كبلـال ومهارة االستماع دلهارة األساسي التدريب من مزيج ىو ىذا والتقليد

 شلارسة من النهائي اذلدؼ. سلتلًفا كاف لبلثنُت النهائي اذلدؼ أف إدراؾ مت ولكن

 دلهارات النهائي اذلدؼ أف حُت يف. إليو االستماع مت ما فهم على القدرة ىو االستماع

 راءواآل واألفكار خاطرا عن التعبَت أي ،التعبَت عن التعبَت على القدرة ىو التحدث

 .الفعاؿ اللفظي للتواصل مطلقة شروط كبلعلا. لآلخرين

 يف الصعوبة مستوى التسلسل ىذا يوضح. ادلرحلة تتحدث التدريب ظلاذج بعض

 41.ادلطلق وليس التحدث مهارات يف خاصة اللغة تعلم

                                                             
41 Ahmad Fuad Efendy , Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang,  Misykat, 

2012).h.151 
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 اذلوية وحتديد التدريب مساعد (1

 حتديد يف وسرعتو ةبالطل عفوية تدريب إىل األوؿ ادلقاـ يف التمرين ىذا يهدؼ

 : أخرى أمور بُت من التدريب دعم. يسمعونو الذي ادلعٌت وربط

. بالكلمة عبلقة ذلا أخرى كلمات ةبالطل يذكرو  واحدة، كلمة ادلعلم يذكر .1

 : مثاؿ

 الطلبة    المعلم

 شعر    رأس

 ثوب    قميص

 فبلح     رزّ 

 مؤذف    مسجد

. بالكلمة ذلا صلة ال أخرى كلمةيذكر   ةبوالطل واحدة، كلمة ادلعلم يذكر .2

 : مثاؿ

 الطلبة    المعلم

 زىرة    حصاف

 موز     نعل
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 فبلح     قلم

 كوب    قلنسوة

 : مثاؿ. ادلناسبة الصفات ةبالطل يذكر، واحدة االسم كلمة ادلعلم يذكر .3

 الطلبة    المعلم

 نشيط    تلميذ

 طويل    شعر

 مظلم     ليل

 سوداء    حذاء

 الطلبة فاعبل. مثاؿ : يذكرواحدا،  فعبل ادلعلم يذكر .4

 الطلبة    المعلم

 اجملتحد     صلح

 الكسبلف    رسب

 ادلسلموف    صلى

 التاجر     ربح

الطالب األوؿ فاعبل مناسبا، والطالب الثاين  يذكرواحدا،  فعبل ادلعلم يذكر .5

 والطالب الثالث يذكر اجلملة ادلفيدة. مثاؿ : العبارةبيكمل 
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 3الطالب  2الطالب  1الطالب  المعلم

 ذىب ادلعلم إيل ادلدرسة إيل ادلدرسة  ادلعلم ذىب

 عمل الفبلح يف ادلزرعة يف ادلزرعة  الفبلح عمل

 لعب األطفاؿ يف ادليداف يف ادليداف  األطفاؿ لعب

 ةبالطل من ُيطلب الكائنات، من أنواع عدة السبورة على ادلعلم كتابة .6

 واحًدا امسًا ادلعلم يذكر مث. الكتابة حذؼ مت قليلة حلظات بعد. تذكرىا

 : ادلثاؿ سبيل على ، الكائن نوع الطالب ويذكر

 :الكائنات أنواع

 شراب زىر طعاـ فاكهة

 الطلبة    المعلم

 زىرة    وردة

 شراب     لنب

 فبلح     قلم

 طعاـ    خبز

 فاكحة    تفاحة
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 واحًدا ةبالطل يسأؿ مث(. السر يف) واحدة كلمة يكتب ةبالطل أحد أو ادلعلم .7

 اللعبة ىذه يف. ادلكتوبة الكلمات ختمُت من ليتمكنوا األسئلة اآلخر تلو

 أسرع بشكل ختمن اليت للمجموعة ؽلكن. رلموعتُت إىل الصف تقسيم ؽلكن

 .أفضل درجات على احلصوؿ

 

 شلارسة التحدث (2

 من القريبة األنشطة أو اليومية احلياة يف موضوعات احملادثة يف التمرين ىذا يأخذ

أساليب  حديث وكذلك حتية من سلتلفة أنواع أيًضا ىناؾ النشاط، ىذا يف. ةبالطل حياة

 فقط، اللغة جوانب تدريس يتم ال احلالة، ىذه يف. االختبلفات من العديد لو اجملامبلت

 والسلوؾ اجلسد ولغة واإلؽلاءات اآلداب مثل والثقافية، االجتماعية اجلوانب أيًضا ولكن

 .احملادثة يف

 معلمي بواسطة وظلاذجها احملادثة على التدريب أساليب من العديد تطوير مت

 تؤكد ادلثاؿ، سبيل على. معُت ظلوذج أو تقنية على تأكيًدا طريقة أو هنج كل يوفر. اللغة

 يف الدخوؿ قبل احلوار ظلوذج حفظ إىل ادلتعلمُت حاجة على اللغوية الصوتية الطريقة
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 ذلك يف مبا احلوار ظلوذج فهم على تؤكد التواصل، اسًتاتيجية أف حُت يف. رلاين حوار

 .الفعلي التواصل شلارسة إىل مباشرة تنتقل مث موقفها، أو وسياقها عبارة كل وظيفة

 42احلوار : التدريب ظلاذج على األمثلة بعض

 السؤاؿ واألجوبة .1

 األوؿ، الطالب يسأؿ مث ، واحدة مجلة يف عليو لئلجابة األوؿ للطالب سؤااًل  ادلعلم يقدـ

 حىت عليو اإلجابة الثالث الطالب من الثاين الطالب يطلب مث غليب، الثاين والطالب

 : ادلثاؿ سبيل على. الدوراف من الطبلب مجيع يتمكن

 : إىل أين ذىبت البارحة يا أمحد ؟ ادلدرس

 : ذىبت البارحة إىل ادلسجد . إىل أين ذىبت البارحة يا أمُت ؟ أمحد

 : ذىبت البارحة إىل السينما . إىل أين ذىبت البارحة يا فاضل ؟ أمُت 

 سليماف ؟  : ذىبت البارحة إىل جنينة احليواف . إىل أين ذىبت البارحة يا فاضل     

 : أنا يف البيت فقط  سليماف

                                                             
42 Ahmad Fuad Efendy , Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang,  Misykat, 

2012).h.165 
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 ادلرحلة يف. التعليمية النصوص وليس ،ةبالطل من احملتملة اإلجابات على مثاؿ ىذا

 ثبلث أو مجلتُت يف إجابات تقدًن منهم ويطلب تعقيًدا أكثر أسئلة ةبالطل إعطاء التالية،

 .مجل

 مناقشة .2

 بُت من ،كبلـال دتارين يف استخدامها ؽلكن اليت النقاش ظلاذج من العديد ىناؾ

 43: أخرى أمور

 البعض بعضها تواجو اليت اجملموعات من الثانية الفئة مناقشة (1

 يقسم مث. سؤاؿ أو بياف شكل يف ادلثاؿ سبيل على واحدة، مشكلة ادلعلم يضع

. البياف دلعارضة اءبال واجملموعة البياف لدعم لفاأل اجملموعة رلموعتُت يف الطبلب ادلعلم

. حججهم لتقدًن وقًتا رلموعة كل ويستغرؽ كمشرؼ ةبالطل أحد أو ادلعلم يتصرؼ

 للمشاركة الفرصة نفس على اجملموعة أعضاء مجيع ػلصل حبيث ادلشرفوف يهتم أف غلب

 .ةبالطل من قليل عدد سوى ػلتكرىم وال

 ادلناقشة اجلمعية (2
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. ةبطل 11 إىل 6 من منها كل تتكوف رلموعات، عدة إىل ةبالطل ادلعلم يقسم

 مواضيع رلموعة كل تناقش. مراسل أو كاتب أو رئيس اختيار يتم رلموعة، كل يف

 نتائج عن باإلببلغ( ادلراسل) رلموعة كل من شلثلوف يقـو الدرس، هناية يف. سلتلفة

 اليت االعًتاضات أو األسئلة على لئلجابة ومستعدوف الفصل أماـ رلموعتهم مناقشات

 .األخرى اجملموعات طرحتها

 : التالية النقاط يف النظر ينبغي ، ادلناقشة موضوعات اختيار عند

 ةبالطل ألف للغاية، صعًبا ادلوضوع يكوف أال غلب. ةبالطل قدرة مع تتكيف .أ 

 .بنشاط ادلشاركة ؽلكنهم ال الضعفاء

 كاف إذا. ادلعلم وأذواؽ اىتمامات تفتح الطبلب وأذواؽ رغبة مع تتكيف .ب 

 متحمسُت يكونوا فلن احملادثة، موضوع عن ويتحدثوف يسألوف ال الطبلب

 .بنشاط للمشاركة

 زلددة موضوعات ختتار ال. وشائًعا عاًما النقاش موضوع يكوف أف غلب .ج 

 .فقط الطبلب بعض يتبعو أف ؽلكن ونًصا جًدا

 مشاركتهم لتحفيز للمشاركة الطبلب دعوة غلب احملادثة، موضوع حتديد عند .د 

 .التحدث أنشطة يف
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 مقابلة .3

 ادلقابلة استعداد (1

 النحو على االستعدادات التحدث دروس يف كنشاط ادلقاببلت تتطلب

 : التايل

 ادلوضوع مقابلتهم ستتم اليت األطراؼ أعدت النشاط، تنفيذ قبل .1

 مناقشتو سيتم الذي

 تؤثر بيانات إعداد أيًضا النشاط ىذا يف ادلستفسر على غلب .2

 .لو ادلخطط ادلعلومات ىدؼ على

 قصَتة مجل استخداـ ضلو بالتوجيو ادلعلم يلتـز الصدد، ىذا يف .3

 األخرى الفعالية عناصر إىل باإلضافة ودقيقة

 ادلقابلة شكل (2

 : شكلُت يف احلالة ىذه يف ادلقابلة أنشطة إجراء

 ضيف مع مقابلة .1

 دلقابلة الفصل إىل متعمًدا شخًصا ادلعلم يقدـ احلالة، ىذه يف

 أو اخلارج من يكونوا أف ادلدعوين للضيوؼ ؽلكن. الطبلب

 يف األـ باللغة متحدثًا ورمبا مطلًقا، الطبلب يعرفهم مل أشخاص
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 الضيوؼ يكوف أف ؽلكن. العربية يتحدثوف اخلارج يف أو إندونيسيا

 العربية اللغة معلمي ادلثاؿ سبيل على ادلدرسة، داخل من أيًضا

 ؽلكنهم والذين الفصل يف أعلى ىم الذين الطبلب أو اآلخرين،

 .العربية باللغة التحدث

 الفصل زمبلء مع مقابلة .2

 أزواج يف وشاركوا آخرين الطبلب بعض قابل النشاط، ىذا يف

 عن طالب كل يبلغ ادلقابلة، جلسة من االنتهاء بعد. بالتناوب

 عن وأبلغ. آخرين أصدقاء أماـ أو الفصل أماـ ادلقابلة نتائج

 البيانات ىي ادلقابلة ادلادة. العربية اللغة باستخداـ ادلقابلة نتائج

 األسرة حوؿ البيانات ادلثاؿ سبيل على للطالب، الشخصية

 .جرا وىلم واذلوايات اليومية واألنشطة اإلقامةو 

 التمثيل .4

 كل ليس ولكن. شلتع ىو لذلك. الًتفيو عنصر على ػلتوي نشاط ىي التمثيل

 للعب الطبلب ادلعلم ؼلتار لذلك. الدراما لعب يف مصلحة لديو أو موىوب طالب

 يستفيدوف الذين أولئك أف يعٍت ال ىذا. متفرجوف اآلخرين الطبلب أف حُت يف ،التمثيل
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 يشعروف الذين أولئك حىت. يلعبوف الذين أولئك فقط ىم الدرامي النشاط ىذا من

 (.والفهم االستماع) االستقبالية اجلوانب من سيستفيدوف بالراحة

 44: ىي النشاط ىذا تنفيذ قبل هبا القياـ غلب اليت االستعدادات

 كتابتها، دتت اليت ادلبتذلة التمثيل أو اجلزء نسخ طريق عن ،النص اختيار .1

 غلمعها أف للمخطوط ؽلكن. الكبلـ مهارة لتعليم جيدة حواراهتا تعترب واليت

 .كبلـال مهارة درس غرض يطابق واحد مشهد يف بسيط حوار وىو ادلعلم،

 الطبلب أماـ أو الفصل أماـ العرض قبل للممارسة وقًتا الطبلب إعطاء .2

 .اآلخرين

 اجلمل الستخداـ الطبلب توجيو ىو تمثيلال مع كبلـال شلارسة من اذلدؼ

 شجاعة تشجيع مع رمسية، وغَت رمسية أشكاؿ يف واستخدامها اجليدة، وادلهارات

 .اجلمهور مواجهة يف وخاصة الطبلب،

 كالمال أنشطة في تقييمها تم التي الجوانب .7

 قيد ادلشكلة يتقن بأنو االنطباع إعطاء على قادرًا اجليد ادلتحدث يكوف أف غلب

 إتقاف إىل باإلضافة. والطبلقة الشجاعة تعزيز جيد موضوع إتقاف سوؼ. ادلناقشة

                                                             
 672ص.نفس المرجع. 44



51 
 

 ودقة بوضوح( اللغة أصوات نطق) يتكلم أف ادلتحدث على غلب ، احملادثة موضوع

 ىناؾ. ادلستمعُت انتباه يصرؼ أف ؽلكن لؤلصوات الصحيح غَت النطق. فهمو وؽلكن

 اليت اجلوانب يلي فيما. جيًدا متحدثًا الشخص يعتربىا أف غلب اليت العوامل من العديد

 .اخلرباء اقًتح كما التحدث، أنشطة يف تقييمها مت

  45اللغة جوانب تشمل .1

 النطق .1
 الضغط وضع .2
 يقاعاإلو  لهجةال .3
 الكلمات اختيار .4
 التعبَت اختيار .5
 اجلملة ترتيب .6

 46اللغةغَت  جوانب تشمل .2

 نعومةال .1
 ادلواضيع إتقاف .2
 ادلهارة .3
 نطقادل .4
 السجاعة .5

                                                             
 

45 Ahmad Fuad Efendy , Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang,  Misykat, 

2012).h.164 
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 رشاقةال .6
 ًتتيبال .7
 النشاط .8
 تعاوفال .9

 غلب ال. اجلماعية أو الفردية التقييمات يف ىذا التقييم مقياس استخداـ ؽلكن

 حتديد أو العناصر قائمة تبسيط للمدرس ؽلكن. واحدة دفعة التقييم عناصر مجيع ملء

 .التحدث مهارة نشاط يف تقييمها غلب اليت العناصر

 هناية يف تقييمها مت اليت اجلوانب ىي صطفىادل سيف اقًتحها أخرى نظرية

 : أدناه مقًتح ىو كما ،كبلـال أنشطة يف االجتماع

 47اللغة جوانب تشمل .1
 النطق .1
 القراءة دقة .2
 الضغط وضع .3
 يقاعاإلو  ذلجةا .4
 الكلمات اختيار .5
 التعبَت اختيار .6
 اجلملة ترتيب .7

                                                             
 

47 . Saiful Mustofa , Strategi Pembelajaran  Bahasa Arab Inovatif, (Malang, UIN Maliki 

Pres, 2011).h. 154 
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 ختبلؼاال .8
 اللغةغَت  جوانب تشمل .2

 نعومةال .1
 ادلواضيع إتقاف .2
 ادلهارة .3
 نطقادل .4
 السجاعة .5
 رشاقةال .6
 احملادثة منهجية .7
 التعاوف .8

 
 و. مباحثة البحث الموضوعى

البحث الذى يقـو بو ساباريا, جامعة الًتبية اندونيسيا مبوضوع تأثَت    

 استيعاب مهارة الكبلـ اللغة العربية للطلبة.استَتاتيجية لعدد الرئيس ادلتكاملى على 

.  NCGD))طريقة ادلستخدمة ىي الطريقة التجريبية باستخداـ وسائل    

طالباً.  44التجريبة ادلختارة ىي الطلبة الصف الثامن مبدرسة الثانوية زلمدية بعدد 

 uji zاألداة ادلستخدمة ىي اإلختبار حتليل البيانات ادلستخدمة ىي األحصائية 

(wilcoxon). و الفصل  41,9مقدار نتائج الفصل التجريىب.  ظهر نتيجة البحث
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حصل على  uji zبعد اإلختبار اإلحصائية برمز . 41,18ادلراقيّب 

1,348>1,645 .  

مرفوض. ومقدار نتائج الطلبة بعد  Haمقبوؿ و  H0اإلستنباط ىو    

حصل  uji z. بعد القياـ ب 56و ادلراقيب  68,91اإلختبار ىف الفصل التجرييب 

مقبوؿ. مبعٌت األخر أف  Haمرفوض و  H0الىت تظهر على  1,645> 3,928

الفرؽ توجد ىف الفصل التجرييب و الفصل ادلراقيب عند اإلستيعاب مهارة الكبلـ اللغة 

استنبط أف التعليم عن طريق اسًتاتيجية لعدد الرئيس ادلتكلمى أشّد تأثَتاً العربية. و 

 من التعليم عن طريقة القدؽلية.

 ه. الفريضة

رأى ستيوسارى أف الفريضة ىي احلاؿ أو الوقائع ادلرجّوة الىت تأّسس 

ورأى سوىرسونو أف الفريضة ىي العبارة  48بادلصدرية وعادة تتّصل متغَتات البحث.

 49الىت حتتاج إىل البحث العميقعن صحتها.

قامت الفريضة ظّنية, ومل تكن تصحيحاً أو اجلواب من ادلشكلة البحث. و 

رأى نربوكا أف الفريضة ىي شيئ ظّنية الىت البّد حتقيقها عن وسيلة البحث, بدأ 

 51.الفريضة من العبلقة بُت ادلتغَّتاف أو أكثر
                                                             

48 Setyosari, Metode Penelitian Pendidikan Dan Pengembangan, (Jakarta: Kencana Prenada 

Media Group, 2010), H. 109 
49 Soehartono, Metode Penelitian Sosial, (Bandung: Rosda Karya Offset, 2004), H. 26 
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استنبط الباحث من األرا ادلفكرين السابقة أف الفريضة ىي الظنّية الىت 

)إسًتاجية التعليمية  xحتتاج إىل التحقيق عن وسيلة البحث. دلعرفة التأثَت ادلتغَّت 

)حصوؿ مهارة الكبلـ الغة العربية(. قّدـ الباحث  الفريضة ىف  yانكويري( بادلتغَت 

تأثَت تطبيق اإلسًتاتيجية  تطبيق ايب و أعلية ىفاإلغل َتأثتىذا البحث : موجود 

العربية لدى طلبة  اإلسًتاتيجية التعليمية إنكويرى للحصوؿ على مهارة الكبلـ للغة

بندار المبونج للعاـ الدراسى  2بادلدرسة العالية اإلسبلمية احلكومّية الصّف العاشر 

 ـ. 2118/2119

 

                                                                                                                                                                       
50 Narbuko, Metodologi Penelitian, (Bandung: Bumi Aksara, 2001), H. 13  
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 الباب الثالث

 البحث منهج

 البحث موعد . أ

 مكان البحث .1

 .بندار المبونج 2احلكومية  اإلسالمية العاليةقام الباحث البحث ىف ادلدرسة 

 البحث عدمو  .2

 م. 2108/2109للعام الدراسى قام الباحث البحث ىف النصف السنة الثاىن 

 

 نوع البحث  . ب

وينرتو طريق أو سبيل ادلستخدمة للبحث الصواب ىف البحث, رأى  الطريقة ىي

أما 0 ىف البحث" طريقة البحث احلق الٌب عّرفها العملية عن وسيلة الطريقة ادلبحوثة".

 2طريقة البحث ىي كيفية عملية على إجادة البيانات الٌب تكون ىدفا وغاية ما.

                                                             
1 Wiranto Surachmad, Dasar Dan Teknik Riset Pengantar Metodologi Ilmiah, (Bandung: 

Tarsito, 2003), H. 26 . 
2
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D, (Bandung: 

Alfabeta, 2012), H. 2. 
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ىو شبو التجرييب حبث شبو التجرييب ىو البحث ادلعرفة التأثري نوع البحث 

و النظر إىل  3التجريبية أو العملية الٌب تظهر لدى ادلبحوث ادلقصودة عند الباحث.

الطبقات التعليم فإنّو على نوع البحث الذى يهدف إىل معرفة العالقة بني ادلتغريان أو 

 4أكثر.

الذى  البحث النوعي, البحث النوعي ىو البحث نظرا من نوع البيانات فإهنا من نوع

 5عيار.دلااستخدم اإلحصائية عند 

و عن نرأى سوكيو . Nonequivalent Control Group Desainاستخدام البحث شكل 

Nonequivalent Control Group Desain :كما ىف الصورة 

 شكل البحث ىف اجلدول األتية: 

 شكل البحث  1.3 جدول

إلختباربعد ا إلختبارقبل ا معاملة    الفرقة 
T2 X1 T1 فرقة التجريبية 
T2 X2 T1 فرقة ادلراقبية 

 
 

                                                             
3 Etta Mamang Sangadji Dan Sopiah, Metodologi Penelitian, (Malang: ANDI, 2010), H. 22.  

4
 03ص.نفس المرجع.  

5
 Sugiyono, Op.Cit, H. 8. 
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 ادلالخة:
   X1 إنكويرى التعليماتيجية إست استخدام =  

        X2  إنكويرى التعليماتيجية إست استخدام ال=  

إلختبارقبل ا=     T1   

إلختباربعد ا=    T2  

 

ىدف البحث ىو البحث عن التأثري بطريقة القدمي العملية ىف الفصل التجييب 

. إنكويرى التعليم اتيجيةإست باستخدام قام التعليم ىف الفصل التجرييب و الفصل ادلراقيب. 

قّدم ادلدرس اإلختبار من قبل ىف أول لقاء وىف أخر اللقاء قّدم ادلدرس اإلختبار النهائي, 

القدرة ىف إمتام األسئلة الٌب تعقد ىف الفصلني بسؤال سواء دلعرفة نتيجة وىو اإلختبار على 

 التعليم الطلبة.

 

 ج. متغير البحث

صدر ىف ادليكون  رأى أريكونتو أن متغري ىو الفاعل البحث أو كل ما

 للبحث متغريان, متغرّي احلر و ادلرتبط. 6البحث.

                                                             
6
 Arikuonto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakartra: PT Rineka Cipta, 

2008), H. 96 
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 كل منهما معروفة ىف ىذا البحث كمايلى:

اتيجية إست , ىف ىذا احلال xمتغري احلر ىو ادلتغرّي الذى يؤثّر أي معروف دبتغري  .0

 تكون ادلتغري احلرّي. إنكويرى التعليم

مهارة  , ىف ىذا احلال للحصولyمتغرّي ادلرتبط ىو ادلتغري ادلؤثّر أو ادلعروف بالتغري  .2

 . yالكالم يكون ادلتغرّي 

 البحث د. المجتمع األصلى و العينية

 المجتمع األصلى .1

ىو الوالية الٌب قام عليها الفاعل و  اجملتمع األصلىرأى سوكيونو أن 

 7ادلفعول الذى ذلما القيمة والشكل الٌب حققها الباحث للبحث مّث اإلستنباط.

 اإلسالمية العاليةدرسة ادلب الطلبة الصف العاشرىف ىذا البحث ىو  اجملتمع األصلى

طالٍب. عدد الطلبة ذلذه ادلدرسة   085المبونج بعدد الطلبة بندار  2احلكومية 

 كمايلى: 

بندار   2مية و الحك العاليةمدرسة الب طلبة الصف العاشربيانات  2.3جدول 
 المبونج.

                                                             
7
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D, (Bandung: 

Alfabeta, 2012), H. 117 
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 عدد الطالب الفصل منرة
 37  0عاشر ال 0
2العاشر   2  38 
3العاشر 3  36 
4العاشر  4  38 
5العاشر  5  36 

 085 اجملموع
 Tata Usaha Madrasah Aliyah Negeri 2 Bandar Lampungادلصدر: 

 البحث العينية .2

أخذ  8.العينيةىو نوع من العدد أو الشكل الذى استحّقها العينية رأى سوكيونو أن  .3

 0العاشر مها  .بندار المبونج 2 احلكومية اإلسالمية العاليةادلدرسة بالباحث فصلني 

 الذى يكون الفصل التجرييب. 2لذى يكون الفصل ادلراقيب و الفصل العاشر ا

 

 و. طريقة الجمع البيانات

 طريقة اجلمع البيانات ىف ىذا البحث ىي: اإلختبار, ادلقابلة, الوثيقة.

 اإلختبار .1

                                                             
 

8
  111,.نفس المرجع.ص 
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رأى ردوان أن اإلختبار ىو التعبري أو التدريب ادلستخدمة دلعيار ادلهارة, 

 9والقيمة الٌب استحّقها الفرد أو اجملتمع.ادلعرفة, القدرة, 

مهارة الكالم نوع اإلختبار ىف ىذا البحث ىو اإلختبار الشفيهية دلعرة ترقية 

 الطلبة. وطريقة إعطاء النتيجة ىي اخليارية األسئلة الٌب تكون مناسبة صعبتها.

. أسئلة 0األداة ادلستخدمة ىف ىذا البحث ىى اإلختبار الشفهية بعد السؤال .

 .  0وإذا كانت السؤال صوابا جبميعها فحصل على ..

 المقابلة .2

تكون ادلقابلة أداة غري اإلختبار الٌب تكون من األسئلة ادلستخدمة لنيل 

تعقد ادلقابلة مرتبة. استخدام  01عن الطلبة بطريقة اإلستجواب.البيانات/ادلعلومات 

 2الباحث ىذه الطريقة دلقابلة ادلدرس دلادة اللغة العربية دبدرسة الثانوية احلكومية 

 .بندار المبونج

 الوثيقة .3

                                                             
9
Ridwan, Belajar Mudah Penelitian (Untuk Guru-Karyawan Dan Peneliti Pemula), (Bandung: 

Alfabeta, 2012), H.  76  
10

 Lestari.K.E dan Yudhanegara.M.R, Penelitian Pendidikan Matematika,(Bandung: PT Refika 

Aditama,2015),hal.172 
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 00الوثيقة من إحدى الطريقة جلمع البيانات بالنظر إىل الوثائق الوجودة.

ما أشبو ذلك الٌب استخدام ىذه الطريقة لنيل البيانات عن ادلدرسة, الطلبة, و 

الوثيقة ادلستخدمة ىف ىذا البحث ىي صورة ادلدرسة و  تعقد قبل اإلختيار.

استخدم ىذه الطريقة كذلك لتوثيق العملية   بيانات النتيجة اللغة الغربية للطلبة.

 التعليمية مثل الصورة عند التعليم ىف البحث.

 . أدوات البحثه

 02الوقائع الطبيعية واإلجتماعية ادلبحوث.أدوات ىي األداة ادلستخدمة دلعيار 

أدوات البحث ادلستخدمة ذلذه البحث ىي األدوات ادلستخدمة دلعيار نتيجة التعليم 

على شكل الشفهية, مناسبة بادلادة الٌب قدمها ادلدرس  الطلبة وىو اختيار عقب التعليم

 دلادة اللغة العربية.

 

 

 
                                                             

11 Budiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Surakarta: Sebelas Maret University Press, 

Cet Ke-6, 2015), Hal. 54.   
12

 Op cit, h. 147 
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 . اختبار الشروط األدواتي

 أ. التكامل

 03التكامل ىو أن تلك األدوات صاحلة ىف استخدمها دلعيار كل شيئ.

تكامل األدوات األختبار ادلستخدمة ىي التكامل ادلًب وىو مناسبة األدوات اإلختبار 

 بادلنهج للوصول إىل األدوات الكامل فالبد لنا أن نقوم على اخلطوات األتية:

بادلادة وادلنهج تقرير الكفاءة األساسية ومؤّشر ادلبحوث مناسبة  .( أ

 ادلستخدمة.

 صناعة األسئلة على حسب الكفاءة األساسية .( ب

التقومي على األسئلة دبساعدة ادلدرس أو احملاضر على التعبري مناسبة ج.(   

 األسئلة بالكفاءة األساسية

دلعيار كمال السؤال تعقد اإلختبار التكامل على الطلبة خارج التجرييب, 

 SPSS 24 for ودبساعدةproduct moment  R برمز Pearson Correlationباستخدام 

windows:الرمز ادلستخدم ىو , 

                                                             
15

 170 نفس المرجع. 
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 ∑   ∑  ∑ 

√  ∑    ∑      ∑     ∑     
 

 ادلالخة:
rxy : معامل التعبريx  وy 

X :نتيجة السؤال 

Y :عدد اجلامع 

N :عدد الفاعل 
 

 تقرير الوجو الكمال األدوات الذى تصدر على تصنيف الكمال ىى: 
 جدول التصنيف الكمال 3.3جدول 

 
 
 

 خصائص الكمال

0.00  > rxy 
 راشب

0.00  < rxy <  

0.20 
 جّدا خافت

0.20  < rxy <  

0.40 
 خافت

0.40  < rxy <  

0.60 
 مقبول

0.60  < rxy <  

0.80 
 جيد

0.80  < rxy <  

1.00 
 جيد جّدا

 

فتكون األداة  , a= 0,05ِب  rhitung>rtabel كمال األدوات تعقد خبصائص اإلختبار إذا

 فتكون األداة غري الكامل. rhitung>rtabelبالعكس إذا  .كامل
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 ب. ورادة

نتيجة اإلختبار عند اإلستخدام دلبحوث سواء دلختلف الورادة ىى استقرار 

ىي األداة الٌب ربصل احلقائق السواء عند  صة. األداة الٌب تعترب ورادتويالفر 

استخدامها مرات ىف نفس ادلوضع. دلعرفة ورادة األداة اإلختبار فنستخدم رمز 

Alphaرمز . Alpha  :عند أريكونتو ىي 

    [
 

     
] [  

∑  
 

  
 ] 

 ادلالخة:

   معامل األدواة:     

n  :عدد األسئلة  
∑   

  : عدد مراحل األسئلة  
  

 04اجلامع دلراحل األسئلة. : عدد  

 لتقية احلقائق الورادة: SPSS 24 for windowsاستخدم الباحث 

 جدول التصنيف الورادة 4.3جدول 
 التقدير نتيجة الورادة

 ضعيف جّدا  1,11-1,21
 ضعيف 1,20-1,41

                                                             
14

Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), H. 

109   
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 مقبول 1,40-1,61
 جيد 1,60-1,81
 ممتاز  0,11,-1,80

  05ادلصدر أريكونتو.

 وبيةالصعج. مستوى 

وبية ىف ىذا دلعرفة ادلستوى الصع SPSS 24 for windowsاستخدم الباحث 

 الرمز ادلستخدم ىي:  البحث.

   
 

  
 

 ادلالخة:
P :مستوى الصعوبية 

B :عدد الطلبة الذين جييبون األسئلة بالصواب 

JS :06.عدد الطلبة ادلمتحن 
 تصنيف مستوى الصعوبية 5.3جدول 

 النمرة الصعوبة مؤّشر مستوى الصعوبة
 0  0030-0000 صعب
 2 0070-0031 تام

 3 1000-0071 سهل
                                                             

12
 .113  نفس المرجع.ص 

15
 . 831نفس المرجع.ص 
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 د. اختبار القوة التمييز السؤال

رأى أريكونتو أن قوة التمييز ىي قدرة السؤال على متييز الطلبة بقدرة 

الطريقة ادلستخدمة دلعرفة قوة التمييز ىي  07عالية والطلبة بقدرة الضعيفية.

انقاص رلموع الفرقة العايل الذين جييبون ورلموع الفرقة السفلى الذين جييبون 

 األسئلة بالصواب. الرمز ادلستخدمة حلساب قوة التمييز ىو:

  
  

  
 

  

  
       

 ادلالخة:
J عدد ادلمتحن : 
JA طلبة العايل: عدد 
JB ة السفلىطلب: عدد 

BA طلبة العاىل الذين جييبون األسئلة بالصواب: عدد 
Bb السفلى الذين جييبون األسئلة بالصواب لطلبة: عدد 

Pمؤّشر الصعبة : 
:    

  

  
 طلبة من الفرقة العاىل الذين جييون األسئلة بالصواببة نس

:    
  

  
 08الذين جييبون األسئلة بالصواب. طلبة من الفرقة السفلىنسبة  

 

                                                             
15

 .811نفس المرجع.ص 
18

 .810.نفس المرجع.ص 
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صائص قوة التمييز  خ. دلعرفة قوة التكييز SPSS 24 for windowsاستخدم الباحث 

 كمايلى:

 خصائص قوة التمييز السؤال. 6.3 جدول
 النمرة مؤّشر القّوة التمييزية التصنيف

 قبيح
 مقبول
 جّيد

 جّيد جدا
 راشب

1,11-1,09 
1,21-1,39 
1,41-41,69 
1,71-0,11 

Negatif 

0 
2 
3 
4 
5 

  09ادلصدر: أريكونتو.

 . طريقة التحليل البيانات ك

وىي نتيجة القدرة األوىل  البيانات الٌب حبثها الباحث ىو البيانات النوعية

 واألخرية من اإلختبار القبل و البعد. ربصل النتيجة ادلقررة من األجوبة الصحيحة.

 خطوات التحليل البيانات ىي:

 

 

                                                             
15

 .811نفس المرجع.ص
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 اختبار المناسبة . أ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     دلعرفة مطابقة

البيانات ادلنتشر فالبد أن نعقد اإلختبار ادلناسبّية. رأى فريطنوا أن اإلختبار 

الختبار ادلناسبة بنتيجة ىف  21ادلناسبة تعقد دلعرفة مطابقة البيانات ادلنتشر.

Kolmogorov-Smirnov  دبساعدة SPSS 24 for windows .ففى ىذا احلال تقّرر 

دبعىن أن البيانات ادلنتشر , Sig) < 0,05 األمهيةمرفوض إذا كانت النتيجة  Hoبأن 

, دبعىن أن البيانات 0,05 < (Sig) مقبول إذا كانت النتيجة األمهية Ha. غري مطابق

 ادلنتشر مطابق.

 

 ة. اختبار الفريضل

تعقد اإلختبار الفريضة دلعرفة مناسبة الفريضة بنتيجة البحث. حبثت نتيجة احلقائق للبحث 

للحصول على مهارة الكالم للغة العربية لدى   إنكويرى التعليمتأثري تطبيق اإلستاتيجية 

بندار المبونج للعام الدراسى  2اإلسالمية احلكومّية  العاليةبادلدرسة  طلبة الصّف العاشر

 م. 2108/2109

                                                             
20

 Priyatno, belajar olah data dengan SPSS, (Yogyakarta: andi, 2009), h. 189 
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 فالفريضة كمايلى:

Ha : للحصول  إنكويرى التعليماتيجية إست التطبيق  ىف و أمهية اإلجاىب فيها التأثري

اإلسالمية  العاليةبادلدرسة  عاشرال صفّ ال لدى طلبة العربيةعلى مهارة الكالم للغة 

 م. 2108/2109للعام الدراسى  ونجمبالبندار  2احلكومّية 

H0:   للحصول  إنكويرى التعليماتيجية إست اإلجاىب حنو الطبيق  ليست فيها التأثري

اإلسالمية  العاليةعاشر بادلدرسة ال صفّ ال لدى طلبة العربيةعلى مهارة الكالم للغة 

 م. 2108/2109للعام الدراسى  ونجمبالبندار  2احلكومّية 

 

و البيانات ادلنتشر مطابقة. فتكون  n1 ≠ n2إنطالقا من البيانات البحث نعرف أن 

مهارة  للحصول إنكويرى التعليم اتيجيةإست  تطبيق طريقة التحليل البيانات للنظر التأثري

, n1 ≠ n2 . رأى سوكيونو أنpaired sample  t-test زالكالم اللغة العربية ىي استخدام الرم

  )ذبانية 
    

 =(dk)درجة احلرّة   paired sample  t-test .20  فنستطبيع أن نستخدم  ( 

n1+ n2 2رمز , paired sample  t-test :عند سوكيونو ىو  
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X1 :مقدار ادلثاىل األّول 
X2مقدار ادلثاىل الثاىن : 
S1

 األول : نوع ادلثاىل2
S2

 الثاىن :نوع ادلثاىل2
n.عدد تامثاىل : 
 

 <thitungمرفوض. بالعكس إذا  Haفتكون  thitung< t tabelاإلختبار, إذا  خصائص

ttabe   أوthitung = ttabel  فتكونHa  مقبول. أما خصائص النجاِح ىي: إذا كانت النتيجة

مقبول. بالعكس إذا كانت النتيجة  Ha الفصل التجرييب أكرب من الفصل ادلراقىب فتكون

 مرفوض. Haالفصل التجرييب أصغر من الفصل ادلراقيب فتكون 
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 الباب الرابع

 تحليل البحث

 

 عملية البحث . أ

, ىف التارخ بندار المبونج 2احلكومية  اإلسالمية العاليةيعقد البحث ىف مدرسة 

دقيقة. مادة  201. كل التعليم يسَت ثالثة ساعات أو  2029 يونيو 9 - مايو 9

 .  ادلهنة و احلياةالتعليم ىف ىذا البحث ىي 

اتيجية إسًت )فصل التجريىب( باستخدام  2 العاشرعملية التدريس ىف الفصل 

)فصل  2العاشر , و ىف الفصل العربيةللحصول على مهارة الكالم للغة  إنكويرى التعليم

 .العربيةللحصول على مهارة الكالم للغة  إنكويرى التعليماتيجية إسًت ادلراقىب( اليستخدم 

 

 نتيجة البحث . ب

)فصل التجريىب( باستخدام  2ىف الفصل العاشر اتيجية إسًت استخدم البحث 

)فصل ادلراقىب( اليستخدم  2, و ىف الفصل العاشر   إنكويرى التعليماتيجية إسًت 
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ادلهنة و  لقاءات لكل فصل. ادلادة ادلقدمة ىي 4. قام البحث إنكويرى التعليماتيجية إسًت 

 .  احلياة

نتيجة مهارة الكالم اللغة العربية مأخوذ من اإلختبار النهائي ىف كل فصل.  

 2الفصل العاشر أسئلة الشفهية. قّدم األسئلة إىل  20األسئلة ادلستخدمة ذلذه اإلختبار 

و األسئلة البا. ط 83لقاءات ِب  4بعد ,  إنكويرى التعليماتيجية إسًت  الذى يستخدم

,   إنكويرى التعليميةاتيجية إسًت اتيجية إسًت الذى اليستخدم  2الفصل العاشر  ىلإمقّدمة 

 طالبا. 83لقاءات ب  4بعد 

 

  أدوات البحثج. اختبار شروط 

 التكاملاختبار أ. 

ىو اختبار دقة أو دقة أداة يف قياس ما تريد  اختبار التكامل  أن رأى دوى فرييطنوا 

الختبار  Pearson Bivariateقياسو. يف ىذه الدراسة ، استخدم ادلؤلفون اختبار االرتباط 

. عالوة على ذلك ، يتم 0.01الصالحية ، مع اختبار ذو جانبُت مبستوى داللة قدره 

، مث  n =31 مع اختبار من جانبُت وعدد البيانات  0.01بأمهية  tabel rالبحث عن 

الذي ًب احلصول عليو مع  r. ويتم مقارنة جدول 0.224عند  tabel rيتم احلصول على 
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الذي ميكن رؤيتو يف كل متغَت من  rلنتائج احلسابات اإلحصائية أو عدد  rحجم القيمة 

 إلمجالية على النحو التايل:خالل ربط كل درجة من نقاط العنصر بالنتيجة ا

 اإلختبارقبل  فصل المراقبى نتيجة اإلختبار الكمالية 4.1جدول 

 مؤشر  r Hitung تقرير مؤشر  r Hitung تقرير
82مادة 0,433 صالحية 2مادة 0,433 صالحية   
82مادة 0,122 صالحية 2مادة 0,411 صالحية   
88مادة 0,162 صالحية 8مادة 0,412 صالحية   
84مادة 0,320 صالحية 4مادة 0,122 صالحية   
81مادة 0,328 صالحية 1مادة 0,309 صالحية   
86مادة 0,349 صالحية 6مادة 0,336 صالحية   
83مادة 0,843 صالحية 3مادة 0,349 صالحية   
83مادة 0,824 صالحية 3مادة 0,349 صالحية   
89مادة 0,824 صالحية 9مادة 0,111 صالحية   
40مادة 0,884 صالحية 20مادة 0,349 صالحية   
42مادة 0,441 صالحية 22مادة 0,111 صالحية   
42مادة 0,309 صالحية 22مادة 0,349 صالحية   
48مادة 0,443 صالحية 28مادة 0,634 صالحية   
44مادة 0,320 صالحية 24مادة 0,363 صالحية   
41مادة 0,441 صالحية 21مادة 0,634 صالحية   
46مادة 0,443 صالحية 26مادة 0,363 صالحية   
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43مادة 0,162 صالحية 23مادة 0,433 صالحية   
43مادة 0,320 صالحية 23مادة 0,320 صالحية   
49مادة 0,433 صالحية 29مادة 0,441 صالحية   
10مادة 0,122 صالحية 20مادة 0,634 صالحية   
12مادة 0,336 صالحية 22مادة 0,634 صالحية   
12مادة 0,329 صالحية 22مادة 0,349 صالحية   
18مادة 0,122 صالحية 28مادة 0,363 صالحية   
14مادة 0,122 صالحية 24مادة 0,329 صالحية   
11مادة 0,328 صالحية 21مادة 0,412 صالحية   
16مادة 0,349 صالحية 26مادة 0,884 صالحية   
13مادة 0,363 صالحية 23مادة 0,111 صالحية   
13مادة 0,349 صالحية 23مادة 0,412 صالحية   
19مادة 0,823 صالحية 29مادة 0,884 صالحية   
60مادة 0,363 صالحية 80مادة 0,122 صالحية   

2029ادلصدر: نتيجة عملية البيانات,   

مع  0.01عدد ادلنتجات )عند  rمن نتائج اختبار الصالحية ، قم مبقارنتها بلحظة 

 20أسئلة . من الناتج الذي ًب احلصول عليو ، ًب   r tabel اختبار ذي جانبُت(

. لذلك ميكن أن tabel r hitung > rفئات ، ألن  6صحة  بنود من العبارات ذات 
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ادلراقىب بعد نستنتج أن كل بند عبارة صاحلة. مث نتائج اختبار صالحية الفصل 

 االختبار ىي كما يلي:

 اإلختباربعد  فصل المراقبى نتيجة اإلختبار الكمالية 4.1جدول 

 مؤشر  r Hitung تقرير مؤشر  r Hitung تقرير
82مادة 0,313 صالحية 2مادة 0,333 صالحية   
82مادة 0,313 صالحية 2مادة 0,421 صالحية   
88مادة 0,313 صالحية 8مادة 0,321 صالحية   
84مادة 0,313 صالحية 4مادة 0,333 صالحية   
81مادة 0,313 صالحية 1مادة 0,421 صالحية   
86مادة 0,313 صالحية 6مادة 0,321 صالحية   
83مادة 0,313 صالحية 3مادة 0,810 صالحية   
83مادة 0,810 صالحية 3مادة 0,810 صالحية   
89مادة 0,416 صالحية 9مادة 0,623 صالحية   
40مادة 0,104 صالحية 20مادة 0,101 صالحية   
42مادة 0,421 صالحية 22مادة 0,104 صالحية   
42مادة 0,421 صالحية 22مادة 0,421 صالحية   
48مادة 0,606 صالحية 28مادة 0,104 صالحية   
44مادة 0,606 صالحية 24مادة 0,104 صالحية   
41مادة 0,606 صالحية 21مادة 0,104 صالحية   
46مادة 0,313 صالحية 26مادة 0,104 صالحية   
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43مادة 0,313 صالحية 23مادة 0,606 صالحية   
43مادة 0,313 صالحية 23مادة 0,606 صالحية   
49مادة 0,333 صالحية 29مادة 0,606 صالحية   
10مادة 0,333 صالحية 20مادة 0,321 صالحية   
12مادة 0,321 صالحية 22مادة 0,810 صالحية   
12مادة 0,333 صالحية 22مادة 0,192 صالحية   
18مادة 0,608 صالحية 28مادة 0,192 صالحية   
14مادة 0,313 صالحية 24مادة 0,333 صالحية   
11مادة 0,313 صالحية 21مادة 0,333 صالحية   
16مادة 0,192 صالحية 26مادة 0,104 صالحية   
13مادة 0,192 صالحية 23مادة 0,810 صالحية   
13مادة 0,313 صالحية 23مادة 0,192 صالحية   
19مادة 0,313 صالحية 29مادة 0,101 صالحية   
60مادة 0,104 صالحية 80مادة 0,608 صالحية   

2029ادلصدر: نتيجة عملية البيانات,   

مع  0.01عدد ادلنتجات )عند  rمن نتائج اختبار الصالحية ، قم مبقارنتها بلحظة 

 20أسئلة . من الناتج الذي ًب احلصول عليو ، ًب   r tabel اختبار ذي جانبُت(

. لذلك ميكن أن tabel r hitung > rفئات ، ألن  6صحة  بنود من العبارات ذات 
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نتائج اختبار صالحية الفصل التجرييب قبل نستنتج أن كل بند عبارة صاحلة. مث 

 االختبار ىي كما يلي:

 اإلختبارقبل  فصل التجريبى نتيجة اإلختبار الكمالية 1.4جدول 

 مؤشر  r Hitung تقرير مؤشر  r Hitung تقرير
82مادة 0,343 صالحية 2مادة 0,431 صالحية   
82مادة 0,343 صالحية 2مادة 0,431 صالحية   
88مادة 0,343 صالحية 8مادة 0,431 صالحية   
84مادة 0,343 صالحية 4مادة 0,431 صالحية   
81مادة 0,343 صالحية 1مادة 0,343 صالحية   
86مادة 0,304 صالحية 6مادة 0,326 صالحية   
83مادة 0,390 صالحية 3مادة 0,393 صالحية   
83مادة 0,133 صالحية 3مادة 0,133 صالحية   
89مادة 0,333 صالحية 9مادة 0,390 صالحية   
40مادة 0,313 صالحية 20مادة 0,390 صالحية   
42مادة 0,431 صالحية 22مادة 0,461 صالحية   
42مادة 0,343 صالحية 22مادة 0,333 صالحية   
48مادة 0,431 صالحية 28مادة 0,133 صالحية   
44مادة 0,431 صالحية 24مادة 0,304 صالحية   
41مادة 0,431 صالحية 21مادة 0,461 صالحية   
46مادة 0,343 صالحية 26مادة 0,133 صالحية   
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43مادة 0,343 صالحية 23مادة 0,431 صالحية   
43مادة 0,343 صالحية 23مادة 0,431 صالحية   
,0431 صالحية 49مادة  29مادة 0,431 صالحية   
10مادة 0,431 صالحية 20مادة 0,461 صالحية   
12مادة 0,326 صالحية 22مادة 0,133 صالحية   
12مادة 0,343 صالحية 22مادة 0,331 صالحية   
18مادة 0,616 صالحية 28مادة 0,133 صالحية   
14مادة 0,343 صالحية 24مادة 0,343 صالحية   
11مادة 0,616 صالحية 21مادة 0,343 صالحية   
16مادة 0,343 صالحية 26مادة 0,461 صالحية   
13مادة 0,133 صالحية 23مادة 0,461 صالحية   
13مادة 0,304 صالحية 23مادة 0,616 صالحية   
19مادة 0,390 صالحية 29مادة 0,461 صالحية   
60مادة 0,133 صالحية 80مادة 0,616 صالحية   

2029ادلصدر: نتيجة عملية البيانات,   

مع  0.01عدد ادلنتجات )عند  rمن نتائج اختبار الصالحية ، قم مبقارنتها بلحظة 

 20أسئلة . من الناتج الذي ًب احلصول عليو ، ًب   r tabel اختبار ذي جانبُت(

. لذلك ميكن أن tabel r hitung > rفئات ، ألن  6صحة  بنود من العبارات ذات 
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نستنتج أن كل بند عبارة صاحلة. مث نتائج اختبار صالحية الفصل التجرييب قبل 

 االختبار ىي كما يلي:

 اإلختباربعد  فصل التجريبى نتيجة اإلختبار الكمالية 1.1جدول 

 مؤشر  r Hitung تقرير مؤشر  r Hitung تقرير
82مادة 0,448 صالحية 2مادة 0,680 صالحية   
82مادة 0,448 صالحية 2مادة 0,680 صالحية   
88مادة 0,448 صالحية 8مادة 0,680 صالحية   
84مادة 0,448 صالحية 4مادة 0,680 صالحية   
81مادة 0,448 صالحية 1مادة 0,680 صالحية   
86مادة 0,680 صالحية 6مادة 0,680 صالحية   
83مادة 0,448 صالحية 3مادة 0,680 صالحية   
83مادة 0,688 صالحية 3مادة 0,896 صالحية   
89مادة 0,680 صالحية 9مادة 0,381 صالحية   
40مادة 0,680 صالحية 20مادة 0,896 صالحية   
42مادة 0,680 صالحية 22مادة 0,110 صالحية   
42مادة 0,680 صالحية 22مادة 0,680 صالحية   
48مادة 0,896 صالحية 28مادة 0,326 صالحية   
44مادة 0,896 صالحية 24مادة 0,680 صالحية   
41مادة 0,896 صالحية 21مادة 0,430 صالحية   
46مادة 0,448 صالحية 26مادة 0,648 صالحية   
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43مادة 0,448 صالحية 23مادة 0,896 صالحية   
43مادة 0,448 صالحية 23مادة 0,896 صالحية   
49مادة 0,680 صالحية 29مادة 0,896 صالحية   
10مادة 0,680 صالحية 20مادة 0,423 صالحية   
12مادة 0,680 صالحية 22مادة 0,326 صالحية   
12مادة 0,896 صالحية 22مادة 0,381 صالحية   
18مادة 0,448 صالحية 28مادة 0,693 صالحية   
14مادة 0,448 صالحية 24مادة 0,896 صالحية   
11مادة 0,680 صالحية 21مادة 0,896 صالحية   
16مادة 0,381 صالحية 26مادة 0,881 صالحية   
13مادة 0,693 صالحية 23مادة 0,881 صالحية   
13مادة 0,680 صالحية 23مادة 0,448 صالحية   
19مادة 0,448 صالحية 29مادة 0,881 صالحية   
60مادة 0,648 صالحية 80مادة 0,448 صالحية   

2029ادلصدر: نتيجة عملية البيانات,   

مع  0.01عدد ادلنتجات )عند  rمن نتائج اختبار الصالحية ، قم مبقارنتها بلحظة 

 20أسئلة . من الناتج الذي ًب احلصول عليو ، ًب   r tabel اختبار ذي جانبُت(

. لذلك ميكن أن tabel r hitung > rفئات ، ألن  6صحة  بنود من العبارات ذات 

 نستنتج أن كل بند عبارة صاحلة. 
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 ورادة إختبار ب.

الورادة ىى استقرار نتيجة اإلختبار عند اإلستخدام دلبحوث سواء دلختلف الفريصة.   

األداة الىت تعترب ورادتو ىي األداة الىت حتصل احلقائق السواء عند استخدامها مرات ىف نفس 

 .عند أريكونتو Alpha . رمزAlphaادلوضع. دلعرفة ورادة األداة اإلختبار فنستخدم رمز 

قبل االختبار  الفصل ادلراقىبميكن رؤية نتائج اختبار ادلوثوقية لعناصر السؤال يف متغَت   

بعد  الفصل التجرييب قبل االختبار ، و الفصل التجرييب بعد االختبار ، و الفصل ادلراقىب ، و

 االختبار يف خمرجات إحصائيات ادلوثوقية لقيمة ألفا يف كرونباخ يف اجلدول:

ورادة نتيجة اإلختبار 1.4جدول   

Cronbach’s Alpha التقدير  منرة متغَتات  نتيجة 
اإلختبار قبل فصل ادلراقىب 0,934 واثق  

1 

اإلختباربعد  فصل ادلراقىب 0,962 واثق  
2 

اإلختبار قبل فصل التجريىب 0,930 واثق  
3 

اإلختباربعد  فصل التجريىب 0,949 واثق  
4 

2029البيانات, ادلصدر: نتيجة عملية   
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استناًدا إىل البيانات ادلستقاة من اختبار ادلوثوقية يف اجلدول أعاله ، من ادلعروف أن 

حبيث ميكن استنتاج أن أدوات القياس يف  0.6متوسطات ألفا كرونباخ أعلى من 

.ىذه الدراسة ميكن الوثوق  

 وبيةمستوى الصع إختبارج. 

الضروري قياس مستوى صعوبة االختبار  لقياس األداة حبيث تكون جيدة حًقا ، من 

 SPSS 24 forاستخدم الباحث  سواء كانت ادلشكلة سهلة للغاية أو جيدة أو صعبة للغاية.

windows نتائج حساب مستوى صعوبة االختبار  .وبية ىف ىذا البحثدلعرفة ادلستوى الصع

 مع األحكام وتصنف على النحو التايل:

  وبيةمستوى الصع نتيجة اإلختبار 1.4جدول 

 مؤشر  Besar P تصنيف مؤشر  Besar P تصنيف
82مادة 0,36 تام 2مادة 0,91 سهل    
82مادة 0,36 تام 2مادة 0,91 سهل   
88مادة 0,34 تام 8مادة 0,91 سهل    
84مادة 0,36 تام 4مادة 0,91 سهل   
81مادة 0,34 تام 1مادة 0,36 تام   
86مادة 0,26 تام 6مادة 0,66 تام   
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83مادة 0,43 تام 3مادة 0,66 تام   
83مادة 0,26 تام 3مادة 0,11 تام   
89مادة 0,42 تام 9مادة 0,26 تام   
40مادة 0,83 تام 20مادة 0,43 تام   

42مادة 0,91 سهل 22مادة 0,22 صعب   
42مادة 0,36 تام 22مادة 0,24 تام   

48مادة 0,91 سهل 28مادة 0,26 تام   
44مادة 0,91 سهل 24مادة 0,26 تام   
41مادة 0,91 سهل 21مادة 0,22 صعب   
46مادة 0,36 تام 26مادة 0,26 تام   
43مادة 0,34 تام 23مادة 0,91 سهل    
43مادة 0,36 تام 23مادة 0,91 سهل   

49مادة 0,91 سهل 29مادة 0,91 سهل    
10مادة 0,91 سهل 20مادة 0,22 صعب   
12مادة 0,66 تام 22مادة 0,26 تام   
12مادة 0,36 تام 22مادة 0,83 تام   
18مادة 0,32 تام 28مادة 0,26 تام   

14مادة 0,36 سهل 24مادة 0,36 تام   
11مادة 0,34 تام 21مادة 0,36 تام   
16مادة 0,83 تام 26مادة 0,22 صعب   
13مادة 0,26 تام 23مادة 0,22 صعب   
13مادة 0,26 تام ,034 تام  23مادة   
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19مادة 0,43 تام 29مادة 0,22 صعب   
60مادة 0,26 تام 80مادة 0,32 تام   

  2029ادلصدر: نتيجة عملية البيانات, 

بناًء على البيانات من نتائج االختبار دلستوى صعوبة االختبار يف اجلدول أعاله ، يقال  

 P > 0.26، فإن السؤال صعب أو صعب للغاية. ،  P <0.21إنو إذا كان حجم 

 Pأسئلة مدرجة يف الفئة السهلة. كمية  P > 0.31يُقال أن السؤال جيد ،  0.31>

<0.21  =6  ،0.26 < P <0.31  =40  ،P  >0.31  =24 . لذلك ميكن

 االستنتاج أن أداة القياس يف شكل اختبارات يف ىذه الدراسة ميكن القول بأهنا جيدة.

 د. اختبار القوة التمييز السؤال

أن قوة التمييز ىي قدرة السؤال على متييز الطلبة بقدرة عالية والطلبة  ،أريكونتو رأى   

 الضعيفيةبقدرة 

 فصل المراقبى القوة التمييز السؤال نتيجة اإلختبار 1.4جدول 

 مؤشر  القوة التمييز تصنيف مؤشر  القوة التمييز تصنيف
82مادة 0,31 جّيد جدا ,036  جّيد جدا  2مادة   
82مادة 0,31 جّيد جدا 2مادة 0,83 مقبول   
88مادة 0,31 جّيد جدا 8مادة 0,30 جّيد جدا   
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84مادة 0,31 جّيد جدا 4مادة 0,36 جّيد جدا   
81مادة 0,31 جّيد جدا 1مادة 0,83 مقبول   
86مادة 0,31 جّيد جدا 6مادة 0,30 جّيد جدا   
83مادة 0,31 جّيد جدا 3مادة 0,82 مقبول   
83مادة 0,82 مقبول 3مادة 0,82 مقبول   
89مادة 0,42 جّيد 9مادة 0,19 جّيد   
40مادة 0,43 جّيد 20مادة 0,43 جّيد   
42مادة 0,83 مقبول 22مادة 0,43 جّيد   
42مادة 0,83 مقبول 22مادة 0,43 جّيد   
48مادة 0,83 مقبول 28مادة 0,83 مقبول   
44مادة 0,19 جّيد 24مادة 0,43 جّيد   
41مادة 0,19 جّيد 21مادة 0,43 جّيد   
46مادة 0,19 جّيد 26مادة 0,43 جّيد   

43مادة 0,31 جّيد جدا 23مادة 0,19 جّيد   
43مادة 0,31 جّيد جدا 23مادة 0,19 جّيد   
49مادة 0,31 جّيد جدا 29مادة 0,19 جّيد   
10مادة 0,36 جّيد جدا 20مادة 0,30 جّيد جدا   
12مادة 0,36 جّيد جدا 22مادة 0,82 مقبول   
12مادة 0,30 جّيد جدا 22مادة 0,13 جّيد   
18مادة 0,36 جّيد جدا 28مادة 0,13 جّيد   

14مادة 0,13 جّيد 24مادة 0,36 جّيد جدا   
11مادة 0,31 جّيد جدا 21مادة 0,36 جّيد جدا   
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16مادة 0,13 جّيد 26مادة 0,43 جّيد   
13مادة 0,13 جّيد 23مادة 0,82 مقبول   

13مادة 0,31 جّيد جدا 23مادة 0,13 جّيد   
19مادة 0,31 جّيد جدا 29مادة 0,43 جّيد   

60مادة 0,43 جّيد 80مادة 0,13 جّيد   
 2029ادلصدر: نتيجة عملية البيانات, 

الفصل  يف استناًدا إىل بيانات نتائج االختبار ، يُقال إن اختبارات القدرة ادلختلفة   

 0،69 - 0،40، وكالمها  2،00 - 0،30يف اجلدول أعاله جيدة جًدا إذا كانت  ادلراقىب

، فئة  21=  2.00 - 0.30. فئة ممتازة 0،29 - 0.0، سيئ  0،89 - 0.20، يكفي 

، الفئات  22=  0.89 - 0.20،. ما يكفي من الفئات  24=  0.69 - 0.40جيدة 

حبيث ميكن االستنتاج أن قوة األسئلة ادلختلفة يف ىذه الدراسة  0=  0.29 - 0.0السيئة 

 ميكن أن تكون جيدة. ،

 فصل التجريبى القوة التمييز السؤال نتيجة اإلختبار 1.4جدول 

 مؤشر  القوة التمييز تصنيف مؤشر  القوة التمييز تصنيف
82مادة 0,38 جّيد جدا 2مادة 0,46 جّيد   
82مادة 0,38 جّيد جدا 2مادة 0,46 جّيد   
88مادة 0,38 جّيد جدا 8مادة 0,46 جّيد   
84مادة 0,38 جّيد جدا 4مادة 0,46 جّيد جدا   
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81مادة 0,38 جّيد جدا 1مادة 0,38 جّيد جدا   
86مادة 0,69 جّيد 6مادة 0,32 جّيد جدا   

83مادة 0,33 جّيد جدا 3مادة 0,32 جّيد جدا   
83مادة 0,13 جّيد 3مادة 0,33 جّيد جدا   

89مادة 0,36 جّيد جدا 9مادة 0,13 جّيد   
40مادة 0,34 جّيد جدا 20مادة 0,33 جّيد جدا   

42مادة 0,46 جّيد 22مادة 0,41 جّيد   
42مادة 0,38 جّيد جدا 22مادة 0,36 جّيد جدا   

48مادة 0,46 جّيد 28مادة 0,13 جّيد   
44مادة 0,46 جّيد 24مادة 0,69 جّيد   
41مادة 0,46 جّيد 21مادة 0,41 جّيد   

46مادة 0,38 جّيد جدا 26مادة 0,13 جّيد   
43مادة 0,38 جّيد جدا 23مادة 0,46 جّيد   

جداجّيد  43مادة 0,38  23مادة 0,46 جّيد   
49مادة 0,46 جّيد 29مادة 0,46 جّيد   
10مادة 0,46 جّيد 20مادة 0,41 جّيد   

12مادة 0,32 جّيد جدا 22مادة 0,13 جّيد   
12مادة 0,38 جّيد جدا 22مادة 0,34 جّيد جدا   

18مادة 0,64 جّيد 28مادة 0,13 جّيد   
14مادة 0,38 جّيد جدا 24مادة 0,38 جّيد جدا   
11مادة 0,38 جّيد جدا 21مادة 0,38 جّيد جدا   
16مادة 0,34 جّيد جدا 26مادة 0,41 جّيد   
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13مادة 0,13 جّيد 23مادة 0,41 جّيد   
13مادة 0,69 جّيد 23مادة 0,64 جّيد   

19مادة 0,33 جّيد جدا 29مادة 0,41 جّيد   
60مادة 0,13 جّيد 80مادة 0,41 جّيد   

2029البيانات, ادلصدر: نتيجة عملية   

صل الف يف استناًدا إىل بيانات نتائج االختبار ، يُقال إن اختبارات القدرة ادلختلفة   

 0،69 - 0،40، وكالمها  2،00 - 0،30يف اجلدول أعاله جيدة جًدا إذا كانت  التجريىب

، فئة  26=  2.00 - 0.30. فئة ممتازة 0،29 - 0.0، سيئ  0،89 - 0.20، يكفي 

، الفئات  3=  0.89 - 0.20،. ما يكفي من الفئات  23=  0.69 - 0.40جيدة 

حبيث ميكن االستنتاج أن قوة األسئلة ادلختلفة يف ىذه الدراسة  ,0=  0.29 - 0.0السيئة 

 ميكن أن تكون جيدة. ،

 د. اختبار شروط تحليل البيانات

 اختبار المناسبة .4

يعقد ىذا اإلختبار دلعرفة مناسبة البيانات ادلنتشرة. إلختبار ادلناسبة بالنظر إىل النتيجة   

Kolmogorov-Smirnov  ومبساعدةSPSS 24 for windows .أن  رأى دوى فرييطنواH0  مرفوض
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مقبول إذا   Haمبعٌت أن البيانات ادلنتشرة غَت مناسب.  0,05 > (Sig)إذا كانت النتيجة األمهّية 

مبعٌت أن البيانات ادلنتشرة مناسبة. نتيجة ادلناسبية تشرخ   0,05 < (Sig)كانت النتيجة األمهية

 .ىف اجلدول

 فصل المراقبىالمناسبة  نتيجة اإلختبار 1.4جدول 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Pre Test Post Test 

N 37 37 

Normal Parameters
a,,b

 Mean 76.62 114.05 

Std. Deviation 37.087 28.335 

Most Extreme Differences Absolute .112 .197 

Positive .112 .177 

Negative -.109 -.197 

Kolmogorov-Smirnov Z .680 1.196 

Asymp. Sig. (2-tailed) .744 .115 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

2029ادلصدر: نتيجة عملية البيانات,   

 فصل التجريبىالمناسبة  نتيجة اإلختبار 1.44جدول 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Pre Test Post Test 

N 38 38 

Normal Parameters
a,,b

 Mean 86.71 129.87 

Std. Deviation 39.818 17.820 
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Most Extreme Differences Absolute .150 .217 

Positive .150 .160 

Negative -.145 -.217 

Kolmogorov-Smirnov Z .926 1.335 

Asymp. Sig. (2-tailed) .358 .057 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

2029ادلصدر: نتيجة عملية البيانات,   

 فصل المراقبىو  فصل التجريبىالمناسبة  نتيجة اإلختبار 1.44جدول 

 Nilai Signifikansi تقرير التقدير

(Asymp.sig)  نمرة فصل 

<  45444 مناسبة
4544 

 2 التجريىب 45444

4544< 45444 مناسبة  2 ادلراقىب 45444 
2029ادلصدر: نتيجة عملية البيانات,   

ميكن مالحظة أن البيانات يتم بناًء على نتائج اختبار احلالة الطبيعية يف اجلدول ،  

لكل فئة ، وقيمة  (Asymp.ig) توزيعها بشكل طبيعي. ميكن مالحظة ذلك من قيمة األمهية

. نظرًا ألن قيم 0.221، وقيمة أمهية فئة التحكم ىي  0.013األمهية للفئة التجريبية ىي 

 .طبيعي، يتم اإلعالن عن توزيع ادلعطيتُت بشكل  0.01األمهية للفئتُت تزيد عن 
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 اختبار الفرضية .2

ىف الفصل التجرييب  إنكويرى التعليماتيجية إسًت بعد القيام بالبحث بالتطبيق   

ة و التجانسية. فاإلختبار ادلراقىب. جند البيانات ادلناسبيالقدمي ىف الفصل  التعليميةو 

 .paired sample  t-testعن   t-testالفرضية باستخدام اإلختبار اإلحصائية وىي رمز 

لدى  العربيةللحصول على مهارة الكالم للغة  إنكويرى التعليميةإسًتاتيجية دلعرفة التأثَت 

للعام الدراسى  ونجمبالبندار  2اإلسالمية احلكومّية  العاليةعاشر بادلدرسة ال صفّ ال طلبة

  م. 2023/2029

 الفرضية ادلمتحنة ىي: 

Ha :   للحصول على مهارة  إنكويرى التعليميةإسًتاتيجية على تطبيق  التأثَت اإلجيايبوجود

بندار  2اإلسالمية احلكومّية  العاليةعاشر بادلدرسة ال صفّ ال لدى طلبة العربيةالكالم للغة 

 م. 2023/2029للعام الدراسى  ونجمبال

H0 :   للحصول على  إنكويرى التعليميةإسًتاتيجية على تطبيق  التأثَت اإلجيايبال توجد

 2اإلسالمية احلكومّية  العاليةعاشر بادلدرسة ال صفّ ال لدى طلبة العربيةمهارة الكالم للغة 

 م. 2023/2029للعام الدراسى  ونجمبالبندار 
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أو  thitung< ttabelرفوض. بالعكس إذا م Ha فتكون thitung<, ttabelإلختبار إذا ا خصائص 

thitung =  ttabel تكون فHa  .مث خصائص النجاح ادلؤشرة ىف مهارة الكالم اللغة مقبول

مقبول, بالعكس إذا   Haفصل ادلراقيب فتكون لطلبة الفصل التجرييب أكرب من ال العربية

 مرفوض. Haىف الفصل التجرييب أصغر من الفصل ادلراقىب فتكون  التعليميةكانت النتيجة 

ىف الفصل التجرييب و  إنكويرى التعليمية إسًتاتيجيةبعد البحث بالتطبيق 

قائق ادلناسبية و التجانسية, مث القيام العادي ىف الفصل ادلراقيب جند احل التعليمية

-paired sample  t عن t-testباختبار الفرضية باستخدام اإلختبار اإلحصائية وىو 

test. 

 خطوات احلساب اإلختبار الفرضية كمايلى

 خطوة األوىل. حتقيق األرقام اإلحصائية. 

حتقيق األرقام اإلحصائية من النتيجة البحث. البيانات ادلستخدمة  ىي النتيجة 

  اإلختبار األخَت.

 الفصل ادلراقىب SignTestاإلحصائية  نتيجة اإلختبار. 2

 الفصل ادلراقىب يف يوضح اجلدول التايل نتائج اختبار إحصائيات العينات ادلقًتنة  

 ، وىي: 
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1.44جدول   

Paired Samples Statistics-Kelas Kontrol 

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 Pre Test 76.62 37 37.087 6.097 

Post Test 114.05 37 28.335 4.658 

2029ادلصدر: نتيجة عملية البيانات,   

الفصل  يف استناًدا إىل اجلدول أعاله ، من ادلعروف أنو قبل االختبار ادلسبق ، كانت 
مث  4،613. الفصل ادلراقىب يف، وبعد االختبار بعد االختبار كانت  6،093 ادلراقىب

 :التايل النحو علىميكن رؤية األمهية الثانية 

1.44جدول   

Paired Samples Correlations- Kelas Kontrol 

  N Correlation Sig. 

Pair 1 Pre Test & Post Test 37 0,393 .000 

  . 2029عملية البيانات, ادلصدر: نتيجة 

. ىذا يدل 0،000بأمهية  0.898تظهر نتائج االختبار أن العالقة بُت ادلتغَتين ىي  

 .على أن العالقة بُت ادلتوسطُت قبل وبعد االختبارات قوية وكبَتة للغاية

 الفصل التجرييب SignTestاإلحصائية  نتيجة اإلختبار. 2
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الفصل  يف إحصائيات العينات ادلقًتنة يوضح اجلدول التايل نتائج اختبار   

 ادلراقىب

 ، وىي: 

1.41جدول   

Paired Samples Statistics-Kelas Eksperimen 

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 Pre Test 86.71 38 39.818 6.459 

Post Test 129.87 38 17.820 2.891 

2029ادلصدر: نتيجة عملية البيانات,   

استناًدا إىل اجلدول أعاله ، من ادلعروف أنو قبل االختبار األويل ، كان  

 متوسط كان االختبار بعد ما اختبار وبعد ، 6،419 ىو التجرييب الفصلمتوسط 

 النحو على للمتوسط الثانية األمهية مالحظة ميكن مث 2.392. التجرييب الفصل

 :التايل

1.44جدول   

Paired Samples Correlations- Kelas Eksperimen 

  N Correlation Sig. 

Pair 1 Pre Test & Post Test 38 0,593 .000 

2029ادلصدر: نتيجة عملية البيانات,   
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بأمهية  0.198تظهر نتائج االختبار أن العالقة بُت ادلتغَتين ىي  

االختبارات . ىذا يدل على أن العالقة بُت ادلتوسطُت قبل وبعد 0،000

 قوية وكبَتة للغاية

 اخلطوة الثانية. حتقيق اإلختبار الفرضية باحلساب كمايلى.

 عند سوكيونو: paired sample  t-testاختبار الفرضية باستخدام اإلختبار اإلحصائية 

1.44جدول   

Paired Samples Test-Kelas Kontrol 

  Paired Differences 

t df 

Sig. (2-

tailed) 

  

Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

95% Confidence 

Interval of           

the Difference 

  Lower Upper 

Pair 1 Pre Test –  

Post Test 

-37.432 36.787 6.048 -49.698 -25.167 6.189 36 .000 

 2029ادلصدر: نتيجة عملية البيانات, 

  

1.44جدول   

Paired Samples Test-Kelas Eksperimen 

  Paired Differences 

t df 

Sig. (2-

tailed) 

  

Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

95% Confidence 

Interval of             

the Difference 



67 
 

  Lower Upper 

Pair 1 Pre Test –  

Post Test 

-43.158 32.579 5.285 -53.866 -32.450 8.166 37 .000 

 2029ادلصدر: نتيجة عملية البيانات, 

 t بعد ادلعرفة .%5 مع مستوى األمهية dk = n1 + n2 – 2مع  ttabelاخلطوة الثالثة. تقرير 

hitung و  %5 مبستوى األمهية .8,166 ىيdk = n1 + n2 – 2, dk = (38+ 37 – 2) = 73 

 Ha مرفوض و H0 فتكون thitung > ttabel (2,594 > 1,993) ألن النتيجة. t tabel 8,166 فتكون

 إنكويرى التعليميةإسًتاتيجية  اإلجيايب على التطبيق التأثَت موجود . نستنبط أن. مقبول

(SPI)  عاشر ال صفّ ال لدى طلبة العربيةللحصول على مهارة الكالم للغة(IPS)  بادلدرسة

 م. 2023/2029للعام الدراسى  ونجمبالبندار  2اإلسالمية احلكومّية  العالية

 

 

 

 نتيجة البحثو. تحليل 
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 اتيجيةإسًت باستخدام  انطالقا من البحث الذى يعقد ىف الفصل التجريىب      

 الطريقة القدمية نتيجة التعلم مأخوذ منباستخدام  و الفصل ادلراقيب إنكويرى التعليمية

 ية أسئلة الشفه 20األسئلة ادلستخدمة اإلختبار األخَت ىف للقاء اإلخَت. عدد 

بعد  thitung  6.239 نتائج ىذه الدراسة إىل وجود فروق يف قيم ظهر البحث

اليت أشارت إليها نتائج حصيلة الدرجة التجريبية  اإلختبار النهائى دلادة اللغة العربية

. وىذا يعٍت أن اختبار اللغة العربية للصف التجرييب أعلى thitung 3.266للحصص البالغة 

التعلم إسًتاتيجية سبب اإلختالف ىو أن الفصل التجريىب يستخدم ،  الفصل ادلراقيبمن 

 االستقصائي حبيث يصبح الطالب أكثر محاسة يف ادلشاركة يف التعلم.

للحصول على مهارة  إنكويرى التعليمية اتيجيةإسًت باستخدام  التعليميةيكون  

اركة الطلبة عند مش أشد جّدابية والتسبب إىل ظهور روح ادللل لدىالعربية الكالم للغة 

التعليم. بالعكس مع الفصل ادلراقيب الذى يستخدم طريقة القدمية حىت تسبب إىل ظهور 

روح ادللل لدى الطلبة و حتتوى أنشطتهم ىف الفصل على مساعة الشرح من ادلدرس 

 فحسب. 

 إنكويرى التعليماتيجية إسًت على تطبيق  إجياىب و إمهية اإلستنباط ىو وجود التأثَت

، بعد ادلعرفة  Uji t. ظهرت النتيجة على البحث العربيةللحصول على مهارة الكالم للغة 
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thitung  8,166  و  0,05مع ادلستوى األمهيةdf = n – 2, (75 – 2 ) = 73   حىت حتصل على

ttabel   1,993وألن النتيجة ، thitung > ttabel 8,166>1,993)  فتكونH0    مرفوض وHa 

 التعليميةاتيجية إسًت على التطبيق إجياىب و إمهية مقبول فاإلستنباط ىو وجود التأثَت 

عاشر بادلدرسة ال صفّ ال لدى طلبة العربيةللحصول على مهارة الكالم للغة  إنكويرى

 م. 2023/2029للعام الدراسى  ونجمبالبندار  2اإلسالمية احلكومّية  العالية
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 الباب الخامس

 و اإلختتام ,اإلقتراحات ,الخالصة

 

 الخالصة . أ

للحصول على   إنكويرى التعليم  اسإتاراتيجيةريأثتالبحث حنو  انطالقا من النتيجة  

 2اسإتالمية احلكومي ة  العاليةعاشر باملدرتة ال صف  ال لدى طلبة العربيةمهارة الكالم للغة 

 :على فنستنبط ,م 2102/2102للعام الدراتى  ونجمبالبندار 

للحصول على   إنكويرى التعليماتيجية إتار على التطبيق  و إمهية وجود التأثري اسإجياىب

 2اسإتالمية احلكومي ة  العاليةعاشر باملدرتة ال صف  ال لدى طلبة العربيةمهارة الكالم للغة 

 التعليمإتاراتيجية ، الطلبة الذين يشاركون التعليم اللغة العربية باتتخدام  ونجمبالبندار 

الطلبة  .ttabel 0,221و  thitung 2,088نتيجة البحث  Uji tو ىو  2العاشر   إنكويرى

نتيجة  Uji tو ىو.    0العاشر الذين يشاركون التعليم باتتخدام طريقة القدمية / العادى 

 .ttabel 0,221و  thitung 8,022البحث 

مقبول. فاسإتتنباط ىو وجود   Haمرفوض و   H0حىت تكون   thitung > ttabelظهر أن  

للحصول على  (SPI) إنكويرى التعليماتيجية إتار تطبيق و أمهية على  التأثري اسإجياىب
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 2اسإتالمية احلكومي ة  العاليةعاشر باملدرتة ال صف  ال لدى طلبة العربيةمهارة الكالم للغة 

 م. 2102/2102للعام الدراتى  ونجمبالبندار 

 

 اإلقتراحات  . ب

م الباحث اسإقاراحات  للغة لارقية مهارة الكالم  انطالقا من البحث السابق، قد 

 ونجمبالبندار  2اسإتالمية احلكومي ة  العاليةعاشر  باملدرتة ال صف  ال لدى طلبة العربية

 ، وىي: م 2102/2102للعام الدراتى 

 للطالب . أ

 ميكن الطلبة على الارقية مهارة الكالم خاصة ملادة اللغة العربية .0

 ميكن  الطلبة على الارقية دوافعو للتعلم ىف املدرتة و البيت .2

 للمدرس . ب

ىف   (SPI) إنكويرى التعليم اتيجيةاسإتار على اتتخدام  ميكن املدرس .0

إىل ترقية مهارة الكالم لدى الطلبة خاصة ملادة عملية التعليم ألهنا تسبب 

 .اللغة العربية
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ميكن املدرس على اختبار طريقة التعليم اجلديدة حىت يكون التعليم جذابية  .2

 و فعالية

 ج. لرئيس املدرتة

البد أن يؤي د رئيس املدرتة و تكميل األدوات لدى املدرس حنو اتتخدام 

 اهلدف املقصودة. الطريقة اجلديدة حىت حصل التعليم إىل

 د. للباحثني األخرين

للباحثني األخرين الذين تيقومون على البحث عن ىذا احلاىل، ميكن الباحث 

 اتيجيةإتار  تطبيق املقبل أن جيعل ىذا البحث صورة و مصدرًا حنو التأثري

 .لدى طلبة العربيةللحصول على مهارة الكالم للغة   إنكويرى التعليم

 

 ج. اإلختتام

ىذه الرتالة العلمية، هبذا اعارف محدا و شكرا هلل عز  و جل  بعونو و توفيقو مت ت 

على النقصان و العيوب ىذه الرتالة العلمية فاحتاجت إىل االقاراحات من  الباحث

على أن تكون ىذه الرتالة العلمية نافعة و مفيدة لدي مجيع  و ترجو الباحثالقراء. 

 اجملتمع. بارك اهلل آمني.
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