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 ملخص البحث

 بمدرسة عشر الحادي الصف الكالم لطلبة مهارة طريقة دور التمثيل في تعليم اللغة العربية لترقية تطبيق
 النبونج بندار سوكارامي 1 المحمدية الثانوية اإلسالمية

 2017/ 2016العام الدراسي  

 كاضعة

 أولياء خير النساء
. العربية اللغة فيها دبا اللغات تعلم يف اؼبرجوة للطلبة اللغوية اؼبهارات لتحقيق ىو قدرة من القدرات الكالـ

 ال عشر اغبادم الصف يف المبونج خصوصا بندر سوكارامي 1 اإلسالمية الثانوية احملمدية دبدرسة العربية اللغة تعليم
 يستخدـ مل عشر اغبادم الصف يف العربية اللغة تعليم يف ألف مهارة كالـ اللغة العربية، يف منخفضا يزاؿ

 الطلبة اىتماـ جذب ميكن ذلك أف حيث لالىتماـ كاؼبثَتة الفعالة اإلعالـ ككسائل التعلم، كمباذج االسًتاتيجيات،
 لعب طريقة بتطبيق يعٍت أعاله اؼبذكورة اؼبشكلة غبل بديالن  تقدـ الباحثة اليت اعبهود أحد. العربية اللغة كالـ تعلم

. اللغة العربية ؼبهارة كالـ التعليم عملية لدعم الطلبة يف التمثيل
 اللغة تعليم يف التمثيل لعب طريقة تطبيق ىل  "ىي ىذا البحث، يف  اؼبشكلةء على العبارات السابقة كبنا

 بندر سوكارامي 1 اإلسالمية العالية احملمدية باؼبدرسة عشر اغبادم الصف لتالميذ الكالـ مهارة يرٌقي أف ميكن العربية
 يرٌقي أف ميكن العربية اللغة تعليم يف التمثيل لعب طريقة بتطبيق ىل ؼبعرفة  "ىو البحث ىذا من كالغرض" المبونج؟

. المبونج بندر سوكارامي 1 اإلسالمية العالية احملمدية باؼبدرسة عشر اغبادم الصف لتالميذ الكالـ مهارة
 التحسينات كإدخاؿ جعل إىل يهدؼ حبيث ىو البحث اإلجرائي للصف الدراسي، البحث من ىذا كالنوع

 البحث ىو ىذا يف اؼبتبع اؼبدخل. التعليمية اغبالة أك كاؼبنافسة كاحملتول كالعملية، العمل، ككيفية النظاـ، على ربسينات
 ربليل كاساليب. كالوثائق البيانات ىي االختبار صبع كطريقة االختبار، أداة ىي اؼبستخدمة كاألدكات. النوعي اؼبدخل
. كربقيق البيانات البيانات كعرض البيانات، ربفيض ىي البيانات

 أك %59.1 بقدر النسبة على  حصل1 الدكرة يف. الدكرة كل يف كجود الًتقية إىل البحث ىذا نتائج كتشَت
 18 إىل يصل ما أك %81.8 وبصل نسبة الدكرة الثانية يف بينما كانت تلميذ، 22 من التعلم يف تلميذ الكاملوف 13

 ميكن التمثيل دكر طريقة تطبيق أف على تنص اليت فرضية العمل ىي اؼبقبولة الفرضية. التعلم يف يكملوف تلميذ الذم
. النبونج باندر سوكارامي 1 احملمدية الثانوية اإلسالمية دبدرسة عشر اغبادم الصف يف الطلبة كالـ مهارة يرٌقي أف

 ."دكر التمثيل "التعليم طريقةمهارة الكالـ للطلبة، : الكلمة المفتاح
 

 

  





 

 

 

  



 

 

 شعار
                           

         

Artinya:  

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan 

dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap 

(kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan 

hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.
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1
  Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Tarjamahanya, Bandung:Diponogoro, 2010, h. 78. 



 

 

 إىداء
 

 بسم اهلل الرضبن الرحيم
 :بقوؿ اغبمد هلل رب العاؼبُت، كبالقلب اؼبتواضع أىديت ىذا البحث العلمي إىل

 تربية، نبا الذاف قد أعطاين Nurhainis S.Pd.I كأمي احملبوبة Musthofa A.Kأيب  .1
 أك اؼبعنوية اعبيد كالدعم دائمان  كالدعاء النهضة كربفيز، اؼبودة كذرؼ كرعاية،
 .ال يرد عنها اليت اؼبادية،

الذم اعطاين اغبماسة قباحي دائمان ك ينتظركف الذين  Darwilisاألخ الكبَت  عزيزة .2
 .إلسباـ ىذا البحث العلمي

 .جامعيت، كلية الًتبية جبامعة رادين انتاف اإلسالمية اغبكومية .3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 سيرة ذاتية للباحثة

. 1995 مارس 27 يف النبونج بندر يف أكلياء خَت النساء باسم الباحثة كلدت
 التعليمية اػبلفية. Nurhainis S.Pd.I كاألـ  Musthofa A.K السيد ىي البنت من الباحثة

 عاـ يف كزبرجت النبونج اعبنوبية  كاتيبونج راتو2يف اؼبدرسة اإلبتدائية  األكىل للباحثة
 النبونج الدينية للبنات اؼبتوسطة اؼبدرسة يف اؼبتوسطة إىل اؼبدرسة كاستمٌرت الباحثة ،2007

 النبونج الدينية للبنات العالية اؼبدرسة يف يف كاستمرت ،2010 عاـ يف كزبرجت بيساكاراف
إىل اؼبرحلة  كاستمٌرت الباحثة 2013 عاـ كيف. 2013 عاـ يف كزبرجت النبونج بيساكاراف

 جبامعة رادين إنتاف اإلسالمية (PBA )العربية زالتعليم بقسم تعليم الًتبية البقلوريوس بكلية
 .اغبكومية النبونج

 يف الباحثة تتبع النبونج، الدينية للبنات اؼبتوسطة اؼبتوسطة باؼبدرسة اعبلوس خالؿ
 الفائزة كحصلت  Unila يف 2007 عاـ يف دفاع النفس( KEJURDA )اؼبنطقة بطولة سباؽ
كالسكريتَت  الطلبة كاتبعت ارباد منظمة 2008 عاـ يف دفاع النفس O2SN سباؽ الثالثة،
 الطلبة النبونج كاتبعت ارباد منظمة الدينية للبنات العالية عندما باؼبدرسة مث. الرياضة ؼبيداف

 2011 عاـ يف العالية الكوثر باؼبدرسة األناشيد سباؽ يف يتبع أيضا الرياضة ؼبيداف كرئيس
جبامعة رادين إنتاف اإلسالمية  العادلة الدعوة التايل كالسباؽ الثانية الفائزة على كحصلت

تكوف الطالبة  خالؿ الحق كقت يف.  الثالثة الفائزة وبصل 2012 اغبكومية النبونج يف
 فئات أغنية اؼبنفردة العربية تنفيذ سباؽ كمتابعة ارباد الطلبة بالقسم عضو دبثابة الباحثة تكوف
. الثانية بالفائزة كفاز

 

 

 

 

 

 



 

 

 شكر وتقدير
 

 بسم اهلل الرضبن الرحيم
بقوؿ الشكر كاغبمد هلل سبحانو كتعاىل، سبت كتابة ىذا البحث العلمي برضبتو 

 . كعلى آلو كأصحابو كتابعيوكالصالة كالسالـ حملمد صلى اهلل عليو كسلم. كمواىبو
 سواء األطراؼ، ـبتلف من اؼبساعدة حصلت الباحثة ىذا البحث العلمي، إقباز يف

 اعبزيل الباحثة الشكر تقٌدـ اؼبناسبة ىذه يف كلذلك،. اؼبعنوية اؼبساعدة أك اؼبادية اؼبساعدة يف
. كاؼبشاركة التحفيز من قدمو ما كل ىذا البحث العلمي مع لكتابة اؼبعنية األطراؼ عبميع

: إىل العميق الشكر فتقٌدـ الباحثة
فضيلة األستاذ الدكتور اغباج خَت األنوار، اؼباجستَت، عميد كلٌية الًٌتبية كالتعليم  .1

 .جبامعة رادين انتاف اإلسالمٌية اغبكومٌية المفونج

كالتعليم  الدكتورة أيرلينا، اؼباجستَتة، كرئيس قسم الٌلغة العربٌية بكٌلٌية الًتبٌيةفضيلة  .2
 .جبامعة رادين انتاف اإلسالمٌية اغبكومٌية المفونج

الذم قد  فضيلة األستاذ الدكتو كاف صباؿ الدين، اؼباجستَت، كاؼبشرؼ األكؿ، .3
 .أعطتٍت أكقاهتا لالشراؼ بالصرب حىت مٌت ىذا البحث العلمي

الذم قد ساعدين كثَتا   اؼباجستَتكاؼبشرؼ الثاين،،م.فضيلة السيد موكيت سك .4
 .كأعطتٍت اكقاتو لالشراؼ حىت مت ىذا البحث العلمي

 1كرئيس الدرسة احملمدية العالية اإلسالمية  Mohammad Sholeh, S.Pd.Iالسيد  .5
 .سوكارامي الذم قد أٌذف للباحثة إلداء البحث يف تلك اؼبدرسة

كافة احملاضرين كاحملاضرات بكلية الًتبية كالتعليم كاؼبوظفُت حبامعة رادين انتاف  .6
 .اإلسالمية اغبكومية النبونج



 

كافة اؼبظفُت كالعاملُت بكلٌية الًٌتبية كالتعليم جبامعة رادين انتاف اإلسالمٌية  .7
 .اغبكومٌية النبونج

 قد أعطياين اغبافز دائما حىت Nurhainis S.Pd.I كأمي احملبوبة Musthofa A.Kأيب  .8
 .مت ىذا البحث العلمي

 ,Siti Muthoharoh, Ririn Kholilah, Wahyuni, Salindari Eka)األصدقاء  كصبيع .9

Abqoriyah, Dwi Okta, Qiul, Winda, Rima ) كاألصدقاء الذين ال ميكنٍت الذكر
 .لكلهم

أف يكتب هلل خَتا كثَتا عبميع األفراد الذم قد ساعدين إلسباـ ىذا  الباحثة ترجو
للباحثة كللقراء عامة،  نافعا البحث العلمي يكوف ىذا  ترجو الباحثة أفالبحث العلمي

. كعسى أف يباركنا اهلل سبحانو كتتعاىل، آمُت يا رب العاؼبُت
 

   2017بندار النبونج،   مايو 
 الباحثة

 
 أكلياء خَت النساء
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 الباب األول
 مقّدمة

 
 خلفية البحث .أ 

أف  لألمة مستحيل اعبيد التعليم كدكف األمة، كمستقبل لتقدـ ىاما يدكر دكران  التعليم

 الًتبية أف الثاين الفصل الوطنية التعليم نظم قانوف يف 3 اؼبادة كتنص. تتقدـ كتتأدب

 إطار يف اإلنسانية كالكرامة اغبياة نوعية كربسُت القدرات تطوير على تعمل الوطنية

  .الوطنية األىداؼ لتحقيق إندكنيسيوف تبذؽبا اليت اعبهود

 ىاما دكران  دار اؼبعلم كقد. اؼبعلم استمرار كجود ىو بلد ما يف التعليم قباح من

ليفهم  للدركس كالتقدًن التعليمات يعطي اؼبعلم لطلبةه، كالنهوض التنمية يف جدان 

 كتقنيات طرائق على السيطرة إىل اغباجة مث سبريرىا، مت اليت اؼبعرفة من جيدا فهما الطلبة

 .التعليم
 لتحقيق. جيدا جيدة فكرة مع اؼبهاـ لتنفيذ ليتمكن اؼبعلم ىذا، من مطلوب.

 التعلم مباذج ـبتلف مع الغنية يكوف أف ينبغي للمعلم توقعو، ميكن ما التدريس ىدؼ

                                                 
2
 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3. 

3 Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar(Jakarta: Bumi Aksara,2016), cet. 18,h. 124. 



 

 الطلبة كذبعل رتيبة التعليم ال تكوف عملية حىت. الطلبة احتياجات كتناسب اؼبناسبة

. الدرس اؼبعركض متابعة يف متحمسُت

 إال يتقنها الطلبة، أف هبب األربع األساسية باؼبهارات العربية، معركفة يف اللغة

 ىذه من أربعة كل. الكتابة مهارة القراءة، مهارة الكالـ، االستماع، مهارة مهارة كىي

  .البعض ببعضها كثيقا اتصاالن  تتصل مهارات ككل كحدة ىو اؼبهارات

اؼبدرسة اؼبتوسطة  يف اعبلوس عند الباحثة بتجربة أنو كما الوقت، ىذا خالؿ

 كالكتابة القراءة، كفاءة يف فقط يستخدمها اؼبدرس اليت الكفاءة الثانوية، كاؼبدرسة

 حالة يف. العربية اللغة تعلم عملية يف ىامة أيضا كالكالـ كفاءة االستماع بينما. فقط

 الطلبة حيث من متوازنة، التعلم عملية تكوف ال سوؼ كالكالـ، كفاءة االستماع

. كالكالـ االستماع يف ضعيف كلكن القراءة الكتابة، وبب

 أنواع مهارات من نوع الكالـ مهارة. الكالـ مهارة على للباحثة تركز بالنسبة أما

أمر  الكالـ. العربية اللغة ذلك يف دبا اغبديثة اللغات تدريس يف ربقيقها يتعُت اليت اللغة

. العربية اللغة يف كخباصة اغبديث، ىاـ يف

                                                 
4
 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2013),  Cet. 3, h. 129.    



 

 عن كالتعبَت الكشف على القدرة ىي الكالـ مهارة Acep Hermawan كفقا

 الرغبة اؼبشاعر، أك اآلراء أك األفكار شكل يف الفكر عن للتعبَت الكلمات أك األصوات

  .يف اؼبخاطب

( مسموع )يسمع أف ميكن اليت العالمات من نظاـ ىو الكالـ أف القوؿ كميكن

 أجل من اإلنساف عبسم العضلي كالنسيج باستخداـ عدد من العضالت( مرئي )كيرل

  .اجملتمعة األفكار أك األفكار كأغراض اؼبقاصد ربقيق

 التفاىم لتعزيز يعٍت االبتدائية اؼبرحلة ىو الكالـ أف استنتاج ميكن سبق فبا

 الفصوؿ أنشطة الكالـ يف. كوسيلة اللغة باستخداـ اؼبتبادلة كاالتصاالت اؼبتبادؿ

 اؼبعاملة ىي اعبمهور مع اؼبتكلم يعٍت االذباىُت، ذات االتصاالت لو جوانب الدراسية

 كالقدرة االستماع أكالن، على القدرة إىل أف يستند الكالـ هبب فبارسة كىكذا. باؼبثل

 االتصاؿ ميكن للتالكيذ أف يسمح اليت كالعبارات اؼبفردات من كالتمكن النطق، على

. أفكارىم أك القصد

                                                 
5
 Ibid., h. 135.  

6
Henry Guntur Tarigan, Berbicara Sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa, (Bandung: 

Angkasa, 2008), h. 16. 

  



 

ليس  يعٍت للطلبة مهارة الكالـ البفاضة تسبب اليت العوامل من العديد كىناؾ

 يف كنقصاف اؼبعلم اؼبفردات لقلة كىذا. التعبَت يف خجولة خائفة، ثقة النفس، للطلبة

. للتعليم اؼبناسبة الطرائق ربديد

 لطلبة سوكارامي 1احملمدية الثانوية اإلسالمية  يف اؼبدرسة أيضا وبدث كىذا

 من الكثَت يزاؿ ال مهارة الكالـ تعليم يف أف ذبد الباحثة. عشر اغبادم الصف

 منهم الغالبية الصف أماـ احملادثة لقراءة التلميذ تسأؿ عندما كاحدة مشكلة. اؼبشاكل

 الصف أماـ الكالـ إليهم يطلب عندما أيضا الثقة، كليس ؽبم خجولة تزاؿ ال

. الصف أماـ التحدث يف يرغبوف الذين الطلبة بعض فقط العربية، اللغة باستخداـ

 تفتقر كأيضا الثقة إىل تفتقر خجولة، ألهنم يف اؼبستمعُت، فقط يكوف الطلبة اآلخرين

. اؼبفردات إىل

 اليت اؼبواد مع بقـو الباحثة باالختبار كلذلك الكالـ مهارة يف الطلبة قدرة ؼبعرفة

: التالية النتائج أظهرت االختبار من قبل، من الطلبة درسها

 

 

 



 

 1.1الجدول 
الثانوية  المحمدية بالمدرسة عشر لطلبة الصف الحاديمهارة الكالم  اختبار نتائج

 2016/2017النبونج للعام الدراسي  سوكارامي بندار 1 اإلسالمية

الر
 قم

 أسماء الطلبة

 الجانب المنتاج

 البيان النتيجة المجموع

خرج
 اؼب

عد
قوا

ال
ويد 

لتج
ا

ات 
فرد

الم
 

هم
الف

 

1 Ahmad Fatih Pradana 4 3 3 4 4 18 80 √ 

2 Aida Salsabila 2 2 2 2 1 9 60 - 

3 Alfina Damayanti 2 2 1 1 1 9 60 - 

4 Arif Kurniawan 3 3 4 4 3 17 78 √ 

5 Bukhori al kahf 3 3 2 4 3 15 75 √ 

6 Diah Fatma wati 2 1 1 1 2 7 55 - 

7 Dinda Trinur Salbina 1 1 1 1 1 5 50 - 

8 Devi Kirana 2 1 2 1 1 7 55 - 

9 Fakhu Alfani 2 3 3 2 2 12 73 - 

10 Fitri 2 3 2 2 2 11 70 - 

11 Fitri Suwarni 1 2 2 1 1 7 55 - 

12 Jihan Faradila 1 1 2 1 1 6 54 - 

13 Nur Halimah 2 2 2 1 1 8 57 - 

14 Nur Kholis 2 2 2 2 2 10 62 - 

15 Okta Resti wati 2 2 1 2 1 8 57 - 

16 Puji Nur Azizah 3 4 3 3 3 16 77 √ 

17 Qudrotun An nisa 2 2 2 1 1 8 57 - 

18 Siska Erma Mutria 2 2 2 2 1 9 60 - 

19 Sila Kamilah 2 2 2 3 3 15 75 √ 



 

20 Sujas Moko 3 3 3 3 4 16 77 √ 

21 Tina Aprianti 2 2 3 2 2 11 70 - 

22 Yurida Hasanah 2 2 2 1 1 8 57 - 

 عشر اغبادم الصف لطلبة الكالـ مهارة اختبار البيانات لنتائج: اؼبصدر

 2016/2017 الدراسي للعاـ النبونج بندار سوكارامي 1 الثانوية احملمدية باؼبدرسة

 .من الباحثة

 بقية بينما 75 من أكثر قيمتو اليت% 28 أك  تالميذ6 فقط أعاله البيانات من

 من الكثَت تزاؿ ال النتائج ىذه من. 75 من أقل قيمتو الذم% 72 أك تلميذ 16

. صحيح بشكل الكالـ مهارة يتقنوف ال الذين الطلبة

 أفكارىم عن التعبَت على قادرا مث اؼبهارة ىذه الطلبة يقـو بإتقاف كاف إذا

 ربسُت على الطلبة يساعد أف ميكن الفعاؿ التعلم. اآلخرين مع كالتواصل كمشاعرىم

 تويل أف إىل ربتاج للتعليم الفعالة الطريقة زيادة. ربقيقها للمتوقع كفقا التعليمي الغرض

 الفعاؿ التعليم ربقيق كميكن. التعليم طرائق ذلك يف دبا األشياء من قليل لعدد اىتماما

 النتائج ربقيق من ليتمكن التعليم مطلوب طريقة. للتعليم السليم الطريقة استخداـ عند

. اؼبرضية



 

 اإلعالـ كسائل اختيار يف ميهر مل الذين اؼبعلمُت من أنو كثَت اؼبيداف يف الواقع أف

 إىل االفتقار بسبب كىذا. التعليم دعم عملية على قادرة تكوف كطريقة التعليم اليت

. اإلعالـ ككسائل طرائق التعليم بشأف اؼبعرفة

دبدرسة  عشر اغبادم الصف تالميذ مع األكلية كاؼبقابالت نتائج اؼبالحظة

 سبيل القائم أف التعليم معركؼ النبونج بندار سوكارامي 1 احملمدية الثانوية اإلسالمية

 األسباب ىذه. كاحد اذباه يف فقط يعمل التعليم عملية أف حيث رتيبة، تكوف أف إىل

 سارة غَت التعليم يهيئ اؼبعلم ما غالبان . العربية اللغة بتعلم يدافع ال تسبب الطلبة

 الدراية على بالفعل الطلبة يظهر أف دكف القصص يقـو بركاية من اؼبعلم كثَت للطلبة،

 ليس الطلبة يقـو ، ذلك كنتيجة. تدريسها سبق قد اؼبواد أف اؼبهم كاألمر ال، أـ

 ؼبهارة سيما ال ذلك، من أقل ربقق التعلم نتائج أف جيدا العربية اللغة لتعلم ابلدافع

  .الكالـ

 اليت اػبطط لتنفيذ أف طريقة ىي الطريقة اؼبستخدمة Dani Maulana ذكر

  .التعليم أىداؼ إىل للوصوؿ كعملية حقيقية أنشطة شكل يف كضعت

                                                 
7 Wawancara dengan A, B, C, peserta didik kelas XI MA Muhammadiyah 1 Sukarame 

Bandar Lampung  
8
 Dani Maulana, Model-Model Pembelajaran Inovatif,(Lampung: Lembaga Penjaminan Mutu 

Pendidikan, 2012), h. 4.  



 

 من مفهومة تكوف أف هبب للتعليم اؼبكونة العناصر من كواحد طرائق التعليم

. صحيح بشكل تتم أف ميكن الدراسية الفصوؿ يف التعليم عملية أف حيث اؼبعلم قبل

 معينة ؼبسألة اؼبناسب الطريقة اختيار ميكن اؼبعلم للطريقة، كاسعة معرفة مع ألف

 يساعد الذم اؼبناسبة الطريقة اختيار. الطلبة أقبازه أك اؼبستفادة سيتم اليت( الكفاءات)

. الدراسية الفصوؿ يف التعليم عملية يف الطلبة

 كيف التعليم، ألنشطة فعالة اؼبناسبة، التعليم وبتاج طرائق الضركرم من كلذلك

دكر التمثيل ىو   أكRole Playingدكر التمثيل،  طريقة الباحثة اختارت اغبالة ىذه

  .النفسية/االجتماعية باؼبشاكل عالقة يف التثيلي لسلوؾ

 من كجزء طريقة التعليم دكر التمثيل ىو  أكRole Playing فيينا ساقبايا، كفقا

  .اؼبستقبل يف تنشأ قد اليت اغبوادث أك الفعلية األحداث لتعبَت إىل توجو احملاكاة

 دكر التمثيل ىو طريقة من استخالصها ميكن اليت للفوائد بالنسبة أما

 .السرية اؼبمارسة من يوفر دكر التمثيل نوعا أف ميكن (1

 .لعب الذين الطلبة كثَت من عدد ينطوم دكر التمثيل على (2

                                                 
9
  Rostiyah NK, Metode Belajar Mengajar , (Jakarta : RIneka Cipta, 2008), h. 90.   

10
  Wina Sanjaya, Metode Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan ,( Jakarta: 

Kencana, 2007),  h, 161.   



 

  .الفرح يعطي دكر التمثيل للطلبة أف ميكن (3

 ىذه الطريقة، الفرح، باستخداـ طريقة دكر التمثيل ىي الطريقة اليت فيها عنصر

 مع اليت ربدث اؼبمارسات يف بنشاط اؼبوضوع ىذا تعلم كما الطلبة مع التعامل يتم

 كل ألف ثقة النفس كدكف خجولة يشعركف ال أهنم حيث معينة، حالة يف األصدقاء

. الشيء بنفس للقياـ أصدقائهم مطلوبة

 توفر أف ميكن الصحيحة الطريقة باستخداـ أف تبُت أعاله اؼبذكورة اػبلفية من

. للصف الدراسي اإلجرائي البحث عقد يفًتض الضركرم من كلذلك،. اعبيدة العملية

طريقة دكر التمثيل يف تعليم اللغة  تطبيق: تركز الباحثة دبوضوع البحث اغبالة ىذه يف

احملمدية الثانوية  باؼبدرسة عشر اغبادم الصف الكالـ لطلبة مهارة العربية لًتقية

. النبونج بندار سوكارامي 1 اإلسالمية

 مشكلة البحث .ب 

 البحث على مشكلة تقـو الباحثة بصياغة مث أعاله، اؼبذكورة اػبلفية من

 طريقة دكر التمثيل يف تعليم اللغة العربية ميكن أف يرٌقي تطبيق ىل": التايل النحو

                                                 
11

 Jumanta Hamdayama, Model dan Metode Pembelajaran Kreatif dan Berkarakter, 

(Bogor:Ghalia Indonesia, 2014 ), h. 190. 



 

 1 احملمدية الثانوية اإلسالمية دبدرسة عشر اغبادم الصف الكالـ لطلبة مهارة

 "؟النبونج بندار سوكارامي

 فرضية العمل .ج 

 ؼبشكلة العريضة ذكر حيث البحث، مشكلة كبو مؤقتة ىي إجابة الفرضية

 ال اؼبتصلة، النظرية إىل ليستند نظران  ألف اإلجابة مؤقتة قاؿ. شكل السؤاؿ يف البحث

  .التجريبية البيانات صبع خالؿ من عليها اغبصوؿ مت اليت اغبقائق إىل يستند

 الفرضية تعطي الباحثة أعاله، اؼبذكورة مشكلة البحث نتائج إىل استنادان 

 طريقة تطبيق مع لطلبة التعليم أنشطة  ارتفعت(1: التايل النحو على مؤقتة كإجابة

يرٌقي  دكر التمثيل أف طريقة بتطبيق كميكن( 2. العربية اللغة تعلم دكر التمثيل يف

 1 احملمدية الثانوية اإلسالمية دبدرسة عشر اغبادم الصف لطلبة الكالـ مهارة

 .النبونج بندار سوكارامي

 ىدف البحث .د 

:  يلي ىذا البحث كما اؽبدؼ من مث قبل، من البحث اؼبذكورة مشكلة استنادا إىل

                                                 
12 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R& D, (Bandung: CV. 

Alfabeta,2009), h.64.  
  



 

 مهارة طريقة دكر التمثيل يف تعليم اللغة العربية ميكن أف يرٌقي بتطبيق ىل ؼبعرفة"

 سوكارامي 1 احملمدية الثانوية اإلسالمية دبدرسة عشر اغبادم الصف الكالـ لطلبة

 .النبونج بندار

 منافع البحث . ه

 نظريا .1

 .العربية اللغة تعليم يف العلمية اؼبعارؼ لتطوير ( أ

 .العربية اللغة تعليم كبو طرائق معرفة زيادة ( ب

 تطبيقيا .2

 للطلبة (أ 

 .اؼبدركسة اليت اؼبواد حوؿ اؼبمارسة شكل يف مباشرة مسانبة يعطي (1

 .بلعب التمثيل معبأة ألهنا نظران  الفرح كبو اؼبوضوع شعور الطلبة يعطي (2

 للمعلم (ب 

 .التعليم لغرض اؼبناسبة التعليمية الطرائق اختيار يف للمعلمُت كالنظر

 للمدرسة (ج 



 

 التعليم يف استخداـ كحدة التدابَت ربديد أك اؼبعلومات استخداـ يف كالنظر

 .عامة من اؼبوضوع كغَتىا خاصة، العربية للغة

 لتطوير اؼبنهج (د 

 اؼبناىج لتطوير القدـ كموطئ الدراسية اؼبناىج يف الضعف أكجو ـبتلف نظر

 .الدراسية
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الثانيالباب 
 اإلطار النظريّ 

 
 طريقة دور التمثيل .أ 

 تعريف طريقة التعليم .1

 قبل من مفهومة تكوف أف هبب للتعليم اؼبكونة العناصر من كواحد التعليم طريقة

 ألنو. صحيح بشكل تتم أف ميكن الدراسية الفصوؿ يف التعلم عملية أف حيث اؼبعلم

 معينة ؼبسألة اؼبناسبةة الطريقة اختيار ميكن اؼبعلم للطريقة، كاسعة معرفة مع

 الذم اؼبناسبة الطريقة اختيار. الطلبة أقبزه أك اؼبستفادة سيتم اليت( الكفاءات)

. الدراسية الفصوؿ يف التعلم عملية يف الطلبة تساعد

 Muhibbin كنقل عنو Ricard Tardif ككفقا. "الطريق" حرفيا تعٍت الطريقة

Syah،  ال تعليمية، بأنشطة القياـ إجراءات على ربتوم اليت الطريقة ىي الطريقة 

  .للتالميذ اؼبوضوع عرض يف األنشطة سيما
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  Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan Baru, cet. ke-7,( Bandung: PT. 

Remaja Rosdakarya, 2002), h. 201   



 

 الطريقة ىي الطريقة أف Wina Sanjaya اقًتحت ،Ricard Tardif عكس على

 األىداؼ أف حيث حقيقية أنشطة يف فعال كضعت اليت اػبطط لتنفيذ اؼبستخدمة

  .األمثل النحو على مصممة إليو توصل مت قد اليت

 قبل من اؼبستخدمة ىي الطريقة كالطريقة اؼبعينة، الطريقة الطريقة ىي

 بعض يتقن أك التعلم أىداؼ بلوغ ميكن الطلبة أف حيث التعليم يف عملية اؼبعلمُت

 كتسليم للجودة كسيلة ىي الطريقة .منهج الدرس يف تغليفها يتم اليت الكفاءات

 تطبيق الفهم، أف يناؿ اؼبعرفة، ميكن الطلبة أف حيث مواضيع من اؼبوضوع بعض

 األىداؼ لتحقيق مستخدمة طريقة ىو الطريقة .الدرس مواد أخرل كبعبارة كإتقاف

  .ربديدىا مت اليت

 هنج أساس على للعمل منهجية ىي طريقة الطريقة تكوف النحو، ىذا على

 يف سلفا ؿبددة اسًتاتيجية لتنفيذ اؼبستخدمة الطريقة. اؼبواد لتقدًن عليها اؼبنصوص

 يف دكران  أيضا تدكر التعليم طريقة. التعليم نظاـ يف ىاما دكران  وبمل الطريقة. التعليم

                                                 
14  Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar  Proses Pendidikan, (Jakarta: 

Kencana, 2006), h. 147 
15

  Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, cet. ke-8, (Jakarta: Kalam Mulia, 2010), h. 185  
16

 Zakiah Daradjat, dkk., Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam, cet. ke3, (Jakarta: PT 

Bumi Aksara, 2008), h.1  
17

 Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar, cet. ke-4, (Jakarta: PT 

Rineka Cipta, 2010), h. 46   



 

 خالؿ من التعليم اسًتاتيجية تنفذ أف فقط كميكن التعليم اسًتاتيجيات تنفيذ قباح

. التعليم طريقة استخداـ

 اؼبواضيع حبسب قيمة كالتمسك، القيمة من بالكثَت أيضا يتعلق الطريقة

. الدميقراطية قيمة اغبياة على كالتأثَت اجملتمع كقيم تشييدىا، سيتم كأحرؼ كاؼبواقف

 كل(. كالنهج كالتقنية االسًتاتيجية الطريق، )"أصبة" كلمة تنفيذ يف التعليم طريقة

. اآلخر البعض بعضها تساعد سوؼ طريقة

 اؼبواتية مكاف هبعل الصف إنشاء. الصف إدارة يف اؼبعلمُت لصف ىاـ كدكر

 اؼبوضوع على ميكن اغبصوؿ الواقع يف الطلبة أف حيث كفبتعة، تنسى ال للتعليم،

 اؼبناسبة، التعليم طريقة اختيار. حد أقصى يف توجد اليت اإلمكانات تطوير كميكن

 خصائص فهم عن فضال كالتكنولوجيا، العلم كتنمية كاالكبياز للموضوع كفقا دينامية

 مثقلة يشعر ال أنو فبتعة،" للتالميذ التعلم عملية حىت. اإلطالؽ على كيتم الطلبة

 ذلك، من أكثر بل للتعليم، ىدفا الطلبة جعل فقط ليس. الكفاءات إتقاف كميكن

 الفصوؿ يف التعليم عملية يف( مهارة )كالقدرة اإلبداع لتطوير النشط موضوع كىي إال

. الدراسية



 

 أنو صياغتها، مت قد بأنو عمال التعليم غرض لتحقيق ترتيب يف كلذلك،

 الفصوؿ يف التعليم عملية ميارس عن فضال التعليم، طريقة بعض كتعلم ؼبعرفة ضركرم

 بُت بالتفاعل الدراسية الفصوؿ يف التعليم عملية أقببت. الوقت يف نفس الدراسية

 أجل من. التعليم توفَت ىدؼ لتحقيق يف عملية التفاعل أف حيث. كالطلبة اؼبعلم

 اؼبعلم اتباع مث األكىل، للمفهـو كفقا جيدا تشغيل ميكن ربقيقو ميكن اؽبدؼ الذم

 ىدؼ لتحقيق ككذلك التعليم، عملية يف صفو إلدارة ؿباكلة اؼبهنية كاؼبعلمُت

 .التعليم

 العناصر من كواحد الطريقة موقف كفهم عرؼ كاف إذا للمعلم معقوؿ

. التعلم عملية قباح يف شاركت اليت للتعليم اؼبكونة

 اػبارجية، التحفيز كأداة يعٍت ثالثة، كىناؾ التعليم، يف عملية الطريقة موقف

  .اؽبدؼ لتحقيق كأداة لتعليم، كاسًتاتيجية

 خارجية أدكات من كأداة الطريقة (أ 
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 الزخارؼ ىي اػبارجية كالدكافع ،Zainك  Djamarah  نقلوSardiman A.M كفقا

 للتحفيز أداة دبثابة الطريقة كلذلك،. اػبارج من اغبافز بسبب كالفعالة النشطة

  .اؼبرء يف التعلم يثَت أف ميكن الذم اػبارجي

 كاستخداـ اؼبعلمُت اختيار الدراسية، الفصوؿ يف يف عملية اؼبمارسة

(. اغباجة حسب )الدراسية الفصوؿ يف كظركؼ أكضاع على يقـو الطريقة

 إىل اؼبعلمُت اختار لذا. الطريقة استخداـ على يؤثر الطلبة كعدد اؼبميزة الصفات

 إىل يهدؼ كىذا. الدراسية الفصوؿ يف التعليم عملية يف الطريقة بعض استخداـ

 أف حيث كاحدة، طريقة استخداـ كاف إذا إال للتالميذ كاؼبشبعة اؼبلل ذبنب

. كفبلة قاسية تكوف أف يرجح التعلم عملية

 الطريقة ضبط طريق عن يتم الطلبة تعليم يف الصحيحة الطريقة اختيار

 يقبل للتالميذ اؼبقدمة اؼبوضوع ترؾ إىل سعى اؼبعلم الطلبة، من نفسية ظركؼ مع

 اعبيد، كاؼبدخل استخدامها، ميكن اليت الطريقة يف بالتفكَت يقـو اؼبعلم. بسهولة

  .اؼبناسب الوقت كاختيار اؼبناسبة، كاؼبادة

                                                 
19

  Ibid, hal. 73. 
20

 Ramayulis, Op.Cit. h. 191.  



 

 ىو ىناؾ الطرؽ صبيع ألف نظران  للتعليم، طريقة عدة استخداـ اختيار

 كمطابقة مثالية تعترب أف ميكن اليت التعليم طريقة من أيا أف. كالضعف اؼبزية

 طريقة اختيار ؾبرد ميكن ال أنو ذلك. موضوع كل يف موجودة اليت اؼبواد عبميع

 الكبَتة اؼبشاركة كتشمل الطريقة ىذه كاستخداـ ربديد دقة. اؼبستخدمة كاحد

 .متوقع ىو كما باػبَت، الدراسية الفصوؿ يف التعلم عملية تصبح أف ميكن حبيث

 لتعليم كاسًتاتيجية الطريقة (ب 

 الذكاء، حيث من سواء. البعض بعضها بُت ـبتلفة خصائص لديو تلميذ كل

 متنوعة ؾبموعة مع. جرا كىلم كالدافع االىتماـ، اؼبتانة للدراسة، كاألمباط للتعلم،

 باستخداـ منهم كاحد السليمة، التعليم اسًتاتيجية إىل وبتاج مث من اػبلفيات،

 .اؼبناسبة الطريقة

 ىدؼ لتحقيق كأداة الطريقة (ج 

 اؼببادئ ىذه من كالغرض. التعلم عملية يف سيتحقق الذم اؽبدؼ ىو ىدؼ

 يف اؽبدؼ ربقيق. التعليم عملية ستتخذ حيث بشأف توجيهات إعطاء التوجيهية

 ىي منهم كاحد. التعليم دبكونات الوفاء يتم مل إذا أبدا يتحقق لن التعليم



 

 اؼبالئمة الطريقة باستخداـ. اؽبدؼ ىذا لتحقيق الوسائل إحدل الطريقة. الطريقة

  .التعليم أىداؼ ربقيق على قادرا تكوف اؼبعلم سوؼ كالدقة،

 تعريف طريقة دور التمثيل .2

 الطريقة ىذه األقات خالؿ. كالتعلم التعليم عملية يف جدان  ىامة التعليم طريقة

 أكثر ىي التعليم طريقة ىذه. التقليدية التعلم طريقة ىي اؼبدارس يف اؼبطبقة التعليمية

 إىل سبيل التقليدية التعليم طريقة إىل باإلضافة. الطلبة بدكر اؼبعلم مقارنة بدكر حدة

 كضع يف فقط قبحت أف حىت التعليم طريقة ىذه. اؼبواد التقاف موجهة تكوف أف

 طويل اغبياة يف اؼبشاكل غبل الطلبة تزكيد تفشل لكنها القصَت، ؼبدل "النظر"

. األجل

 "دكر التمثيل"ىي طريقة  من البديل كاحد الطلبة، كالـ مهارة كلتحسُت

. يف مهارة الكالـ الطلبة نوعية لتحسُت كوسيلة تطويرىا ميكن اليت

 إىل ينتمي الذم كالتعلم التعليم عملية من كاحد ىي دكر التمثيل طريقة

 يتطابق مبوذج كتشغيل بوضع يتعلق فيما عاـ مصطلح ىي احملاكاة. طريقة احملاكاة
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 التعليم ىي طريقة احملاكاة طريقة  أفOemar hamalik  كشف.العمليات سلوؾ

  .التقليد يف عملية بسلوؾ بالقياـ

 على الطلبة مساعدة إىل يهدؼ  أيضاRole Playing أك دكر التمثيل طريقة

 يعٍت الفريق مع ؼبعضلة كحل االجتماعي العامل يف( اؽبوية )الذاتية معٌت عن البحث

كجود التمثيالت  ربقيق التمثيل، مفهـو استخدـ الطلبة دكر التمثيل خالؿ من

. اآلخرين سلوؾ يف كالتفكَت اؼبختلفة،

 ربيبة طريق عن اؼبواد إلتقاف كطريقة دكر التمثيل طريقة تفسَت أيضا ميكن

 كحرؼ سبثيلها مع الطلبة أجراىا اليت كالفهم الدقيق اػبياؿ تنمية. كالفهم التنمية

 لو يتخلل أكثر الطلبة سيجعل ىذه التمثيل أنشطة مع. اغبية غَت أك اغبية الكائنات

 تقـو الذم طريق دكر التمثيل تنفيذ يف اليت ال بد مالحظتها األشياء بعض. االقتناء

 لـز إذا )العمل كرقة تقدًن التمثيل، أعضاء تصميم اؼبواضيع، ربديد طريقة ىو بو

  .دكر التمثيل من كالتنفيذ( األمر لـز إذا )قصَتة اغبوار ك فبارسة ،(األمر
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 يلقي كاف عندما. الطلبة لنمو جيدة ىو فبارسة( دكر التمثيل )دكر التمثيل

 اغبلم يف زجاج مع كأـ اؼبوقف كتقليد يتصور أنو الوقت ذلك مثالن، كاألـ الطلبة

 دكر التمثيل. اغبناف موقف أيضا ظهرت ذلك، إىل كباإلضافة. كالدهتا سلوؾ أك األـ

 ميكن كىذا. آخرل كشخصية دكرة بسبب خياؽبم يف جيدة الطلبة هبعل أيضا ميكن

. الطلبة يف تعليم مهارة الكالـ يف اللفظية اؼبهارة قدرة من تزيد أف

 بعملية يتكلموف الذين كموضوع ربيبا يعامل الطلبة ، دكر التمثيليف

 التعلم. معينة حاالت يف مع أقراهنم( العربية باللغة كاعبواب السؤاؿ )اؼبمارسات

 يف الطلبة أف اللغة تعلم مبدأ مث كضح. اليت تركز إىل الطلبة البيئة من يبدأ الفعاؿ

 مع اللغة الستخداـ الفرصة إعطاؤىم يتم كاف إذا قباحا أكثر سيكوف اللغة، تعلم

. يتعلموف ما أكثر يتقن بسهولة سوؼ أهنم اؼبشاركة، كانت إذا. اللغوية األنشطة

 أف احملتمل من ليس التعليم عملية مث. نشطة الطلبة يكوف أف التعليم هبب يف لذا،

. النشاط، غياب يف ربدث

  خطوات طريقة دور التمثيل .3

 أف ميكن اليت دكر التمثيل مراحل تسع ىناؾ Syafruddin نقلو Shaftel كفقا

 :التعليم يف توجيهي كمبدأ تستخدـ



 

 .الطلبة كوبفز اعبوم الغالؼ حرارة درجة ارتفاع (أ 

 اؼبثل/ اؼبشاركُت اختيار (ب 

 التمثيل كضع مراحل (ج 

 مراقب إعداد (د 

 القياـ بالتمثيل (ق 

 كتقييم مناقشة (ك 

 إعادة القياـ بالتمثيل (ز 

 الثانية للمرحلة كتقييم مناقشة (ح 

 االستنباط كأخذ اػبربة تقسيم (ط 

 :كما التالية دكر التمثيل التعليم األخرل ػبطوات ىذه طريقة التدابَت

 سيشعركف ألهنم من حياة الطلبة ذلك مشكلة إىل يشَت اؼبعلم مشكلة، اختيار (أ 

 .اغبلوؿ عن للبحث هبربىم كعلى باؼبشكلة

 كما األحرؼ شرح تناقش، سوؼ اليت اؼبشاكل مع يتوافق الذم اؼبثل اختيار (ب 

 .الالعبُت من يتحقق سوؼ
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 Syafrudin Nurdin dan Adriantoni, Op. Cit. , h. 295.  



 

 .نفسو اغبوار اؼبعلم أدىل قد اغبالة ىذه يف دكر التمثيل، مرحلة صبع (ج 

 .العبا تصبح مل الذين اؼبشاركُت من األنشطة من اؼبراقب إعداد (د 

 كل يف لدكرىم كفقا التصرؼ على الطلبة يبدأ اؼبرحلة، ىذه يف القياـ بالتمثيل (ق 

 .للحوار ككفقا منهم،

 أخذ قد الطلبة من تنبثق اليت كاؼبسائل القضايا كمناقشة كالتقييم، اؼبناقشة (ك 

  .أقبز الذم اؼبثل إليها توصل اليت االستنتاجات

 :يلي دبا syafrudin أف نقل قولو دكر التمثيل اعبملة بناء  أفDjumingin يعلن

 سيعرض الذم التمثيل إعداد تعليمات اؼبدرس (أ 

 قبل أنشطة القليلة األياـ يف التمثيل سباما لدراسة الطلبة بعض إىل مشَتان  اؼبعلم (ب 

 كالتعلم التعليم

 .طبسة أنفار كاف أعضاء كل ؾبموعة الذين الطلبة ؾبموعة قسم اؼبعلم (ج 

 .اليت ستتحقق للكفاءات كصفان  يعطي اؼبعلم (د 

 اؼبعد مسبقان  لتمثل اؼبثل عينوا الذين الطلبة مدرس يدعو  (ق 

 هبرم التمثيل الذم اؼبثل مشاىدة أثناء اجملموعة يف تلميذ كل (ك 
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 الفريق مظهر كل ؼبناقشة عمل كرقة الطلبة كل تعطي عرضو، يتم أف بعد (ز 

 االستنتاج يقدـ نتائج ؾبموعة كل (ح 

 العاـ االستنتاج اؼبدرس إعطاء (ط 

 التقييم (م 

 االختتاـ (ؾ 

 دكر اػبطوات طريقة كصف أعاله دكر التمثيل اػبطوات طريقة تفسَت من

: التايل النحو علىالتمثيل 

. للفريق اؼبعنوية الركح حفز أك اجملموعات ربفيز كىي إال األكىل، اؼبرحلة يف

 اليومية اغبياة من اؼبشكلة إزالة ميكن. اؼبشكلة طرح ينبغي اؼبعلم اؼبرحلة ىذه يف

 عدد اؼبشكلة كىناؾ اختيار يف. الطلبة عواؼبهم أك العادة هبذه اؼبتصلة أك للتالميذ

 الطلبة، حبياة مباشرة كاىتمامات داصف الفعلية،: يلي ما منها االعتبارات، من

 اغبل طرح من متنوعة ؾبموعة تسمح كإشكالية الطلبة يف الفضوؿ كربفيز إشراؾ

 نظران . اؼبشكلة يف مهتمُت يكوف كي الطلبة ربفيز إىل يهدؼ األكىل اؼبرحلة. البديل

. اؼببكرة اؼبرحلة ىذه يف يتحدد دكر التمثيل، لنجاح
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 ؾبموعة كصف كميكن اختيار اؼبمثل، ىذا يف. اؼبمثل ربديد الثانية اؼبرحلة

 اؼبثل تصوير. الشخصيات تصوير يكوف سوؼ اؼبختلفة كالطلبة اؼبعل من ـبتارة

 كيقدـ معلم مث القصة، ربددت كاف إذا. اؼبستخدـ اإلرشاد دليل التمثيل إىل استنادان 

 على ىم الذين أنفسهم الطلبة لكن تلميذه، يف هبرب ال ؼبعلم ينبغي. للتالميذ التمثيل

. فبثال يكوف أف استعداد

 مهما، أمرا كوف مراقب اؼبرحلة ىذه يف. اؼبراقبُت يعٍت إعداد الثالثة اؼبرحلة

 يكوف اؼبمثل أف أيضا للمراقب ميكن. التمثيل لعبة العمليات تقييم ميكن ألنو

. للتمثيل كفقا أقل األخَت إذا كاف الصديق دكر التمثيل يف اؼبتجدد،

 اػبطوط كضع اؼبرحلة ىذه يف. التمثيل اؼبراحل إعداد ىي الرابعة اؼبرحلة

 تكوف أف ينبغي الذم خاص غبوار وبتاج ال. لعبت يكوف أف للمشاىد العريضة

. عفويا كالكالـ بالتصرؼ مطالبوف الطلبة دكر التمثيل، يف اغباؿ ىو كما مستعدة،

. دكر التمثيل على فقط اؼبعلم إشراؼ اؼبرحلة، ىذه يف

 كبدأت الفاعل اؼبرحلة ىذه يف شهدت أهنا. عملية التمثيل اػبامسة اؼبرحلة

 مثاليا ليس التمثيل ردبا. حقيقية كانت لو كما كتدكر التمثيل تلقائية بصورة تعمل

 مشًتؾ بالفعل اؼبسألة ألف قضية، تصبح ال اؼبشكلة كلكن التوقعات، مع تتفق ال أك



 

 لقصة كفقا أك طويلة تكوف أف هبب ال التمثيل يف اؼبطلوب الوقت. اإلنساف حياة يف

. دكر التمثيل يف إجراؤىا مت اليت

 ىذه يف. األكىل اؼبرحلة ؼبضموف كالتقييم اؼبناقشة السادسة اؼبرحلة ككاف

 لبدء. لعبو الذم التمثيل من كتقييم مناقشات بإجراء كاؼبراقبوف اؼبمثلوف اؼبرحلة

 مسار يف رأيو طرح من ليتمكن الطلبة تثَت أف ميكن اليت اؼبسألة كجود ؾبرد مناقشة،

 إشراؼ أم دكف نفسو تقييم أك مناقشة الطلبة يسمح أف للمعلم ينبغي ال. التمثيل

 ترؾ عندما ألنو تناقش، أف ينبغي اليت اؼبشكلة التقاط هبب للمعلم اؽبالـ، أك

. دقة أقل تكوف سوؼ اؼبناقشة

 مث كالتقييمات، اؼبناقشات، إجراء كبعد. إعادة التمثيل من السابعة اؼبرحلة

. عقدىا وبتاج التمثيل-إعادة مث. من التمثيل كبديل جديدة أفكار ظهرت

. إعادة التمثيل بعد الثانية للمرحلة التمثيل كتقييم اؼبناقشة الثامنة اؼبرحلة

 ىذه يف كلكن. األكىل اؼبرحلة يف كالتقييم كالتقييم كاؼبناقشة اؼبناقشة يدير ككأنو

. كضوح أكثر مشكلة غبل كالتقييم اؼبناقشة

لعب الطلبة  أف بعد. كالتعميم التجربة تقسيم اآلخر التاسعة اؼبثَتة أك اؼبرحلة

 كاألمهات اآلباء مع التعامل يف حياتو ذبربة توحي أف ميكن اؼبرحلة ىذه كيف التمثيل،



 

 يظهر أك عفويا عنها التعبَت ميكن متنوعة الطلبة خربة. كغَتىم كاألصدقاء كاؼبعلمُت

 .ذاتو حبد

 المزايا والعيوب لطريقة دور التمثيل .4

  :اؼبزايا كتشمل.  دكر التمثيلطريقة إىل اؼبنتمُت من اؼبزايا من العديد

 .ؽبم مفيد االجتماعية اؼبشاكل بسبب الطلبة انتباه جذب (أ 

 دبشاعر يشعر أف ميكن كأنو آخر، شخص أم مثل تصرفت للتالميذ بالنسبة (ب 

 .كالتسامح كالتسامح، كالتفاىم، اآلخرين، بآراء كاالعًتاؼ اآلخرين،

 .االخًتاع تصميم الطلبة تدريب (ج 

 .خالقا كفعل أعتقد (د 

 .الطلبة الستيعاب نظران  كاقعيا تواجو اليت اؼبشاكل حل (ق 

 .ربديد ربقيق عملية ميكن (ك 

 .اؼبالحظات نتائج كتقييم تفسَت (ز 

 اغبق يواجهها اليت اؼبشاكل غبل للتفكَت للتالميذ التقدـ يف تنمية ربفيز (ح 

 .العمل عامل يف سيما ال اغبياة، مع أنسب التعليم يف اؼبدرسة ذبعل أف ميكن (ط 
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 Ibid., h. 299.  



 

 .كامال كالتعبَت القرار يف ازباذ حرية كوف الطلبة (م 

 ذبربة ىو ذلك جانب كإىل. الدائمة كالطلبة ذاكرة قوية مع فعالة تكوف أف ميكن (ؾ 

 .ينسى أف الصعب من مبهجة

 كضباسة ديناميكية لتصبح للفئات السماح الطلبة، الىتماـ جدان  مثَتة (ؿ 

 باجملتمع إحساس لتعزيز جيدا بذاتية الطلبة يتعلق فيما كالتفاؤؿ العاطفة (ـ 

 .اؼبرتفعة االجتماعي كالتضامن

 أكجو أيضا بالتأكيد كىناؾ مثاليا ليس ىو دكر التمثيل ذلك، إىل كباإلضافة

 :ىذه القصور أكجو كتشمل. األخرل التعلم طريقة مثل القصور

 .الطريقة ىذه تطبيق اؼبواضيع بعض يصعب (أ 

  التعلم تعطيل ميكن يكن مل إلجرائو، اػبطوات جيدا نفهم أف للمعلمُت ينبغي (ب 

 .أطوؿ كقت زبصيص مد تتطلب (ج 

  .معُت ؼبشهد أحراجان  الطلبة معظم تعيُت يتم (د 

 ىي Jumanta Hamdayama كفقا طريقة دكر التمثيل كعيوب ؼبزايا بالنسبة أما

: يلي كما
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 Ibid., h. 300.  



 

  المزايا

 .معا العمل بقدرة للنهوض الفرصة يشارؾ أف ميكن كامل الطلبة على ينطوم (أ 

 .شكل كامل يف كالتعبَت القرار الزباذ حرية كوف الطلبة (ب 

 .اؼبختلفة كاغباالت الوقت يف استخدامها كميكن سهلة االكتشاؼ لعبة (ج 

 القياـ كقت يف اؼبالحظة خالؿ من تلميذ لكل الفهم تقييم ميكن للمعلمُت (د 

 .بلعبة

 .للتالميذ رائعة ىي ذبربة لعبة (ق 

 العيوب

 .نشاطا أقل تصبح االعتبار يف تدخل ال الذين الطلبة معظم (أ 

 .كاسع حاجة إىل مكاف (ب 

اعبمهور أك  كتصفيق الالعبُت بصوت اؼبوسوسة يشعر ما غالبان  فئات سائر (ج 

  .اؼبشاىد
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: يلي كما دكر التمثيل طريقة كعيوب مزايا  Syaiful Bahri Djamarah كفقا بينما

 المزايا

 كوهنا إىل باإلضافة للتالميذ، الذاكرة يف كدائم قوم مع فعالة تكوف أف ميكن (أ 

 الدماغ، يف الذاكرة يف الكامنة اؼبعرفة يعطي أيضا فبتعة ذبربة

 .كضباسة ديناميكية إىل الصف جعل يتيح حيث للتالميذ، جدان  مثَتة ىي (ب 

 .باجملتمع شعور تعزيز عن فضال الطلبة، يف التفاؤؿ كركح العاطفة تثَت (ج 

 .التعلم عملية يف تناكلو سيتم الذم لشيء مباشرة الطلبة يعمل أف ميكن (د 

  العيوب

 .طويلة فًتة منذ الكثَت ربيط نسبيا (أ 

 ليس كىذا الطلبة، عن فضال عالية، للمعلم اإلبداعية كالطاقة اإلبداع يتطلب (ب 

 .القدرة اؼبعلم عبميع

 يف معُت مد مشهد لتصوير باػبجل يشعر هبا اؼبدىل تعيينها يتم الطلبة معظم (ج 

 أقل انطباعا تعطي أف ميكن فقط كليس فشالن، التجربة أك التمثيل تنفيذ

 .تتحقق مل أىداؼ التعلم كسائل نفسو الوقت يف كلكن جيد،



 

  .الطريقة ىذه طريق عن كلها ليست اؼبوضوع عرض ميكن (د 

: التايل النحو على االستنتاج أف ميكن أعاله ذكرىا مت اليت كالعيوب اؼبزايا من

 المزايا

 .اؼبشاركة ميكن الطلبة كل (أ 

 .للتالميذ مثَتة (ب 

 .يف أخذ القرارات ىي اغبرة كوف الطلبة (ج 

 .التعبَت للتالميذ ميكن (د 

 .التعلم الطلبة ركح يعزز (ق 

 العيوب

 .الوقت من الكثَت يستغرؽ (أ 

 .الطريقة ىذه تستخدـ قد البحث موضوع كل ليس (ب 

 .(دكر التمثيل)أف ميثل  خجولة تزاؿ ال الطلبة معظم (ج 
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 مهارة الكالم .ب 

 تعريف مهارة الكالم .1

 أك األصوات عن التعبَت عن الكشف على القدرة ىو( الكالـ مهارة )الكالـ مهارة

 يف الرغبة اؼبشاعر، أك اآلراء أك األفكار شكل يف األفكار عن للتعبَت الكلمات

 يسمع أف ميكن اليت العالمات من نظاـ ىو الكالـ أكسع، دبعٌت. الشركاء الكالـ

 من األفكار لنقل اإلنساف جسم يف العضالت من عدد استخداـ هبعل أف كينظر

  .احتياجاهتم تلبية أجل

 عن التعبَت نطق على القدرة ىو الكالـ ،Henry Guntur Tarigan ذكر

. كاؼبشاعر كاألفكار األراء نقل أك سبثيل أك عن للتعبَت الكلمات أك األصوات

فمن  فهم فعليان، األفكار نقل أجل من. التواصل ىو للمحادثة الرئيسي كاؽبدؼ

  .ـبلوطة األشياء كل معٌت للمتكلم الواجب
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 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab,(Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya Offset, 2009), h.135.  
33

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

Angkasa, 2008), h. 16. 



 

 اؼبهارات من جزء الكالـ ألف. اللغة يف اؼبهارات أىم ىي الكالـ مهارة

 يف جدان  أساسيا جزءا يعترب أنو حىت الكالـ، مهارات تعليم خالؿ من اؼبكتسبة

  .أجنبية لغة تعلم

 اؼبفردات تكرار دكف هناية ال ما إىل يتحدث باستمرار مهارة الكالـ بينما

 يتعُت اليت اللغوية اؼبهارة من أنواع أحد مهارة الكالـ. األصوات نفس باستخداـ

 الوسيلة ىو الكالـ. العربية اللغة ذلك يف دبا كالكالـ اللغات تدريس يف ربقيقها

  .كالوسيلة اللغة استخداـ اؼبتبادلة، كاالتصاالت اؼبتبادؿ التفاىم لتعزيز الرئيسية

 الكالـ بسبب أجنبية، لغة تعلم يف جدان  ىامة مهارة الكالـ مهارة كتعترب

 أف فقط. لغة تعلم الذين شخص من األصلي الغرض كىو تطبيقية، لغة كىي

 كىي إال النتائج، من القدرة أقصى على اغبصوؿ أجل من الكالـ تعليم يف نالحظ

 .الكالـ يف تعلم ىيمنة النجاح العاملُت ىذين ألف اؼبستخدمة، كالطريقة معلم قدرة
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 Abd. Wahab Rosyidi & Mamlu’atul Ni’mah, Memahami Konsep Dasar Pembelajaran 

Bahasa Arab, (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), h.  88.    
35

 Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykat, 2012), 

Cet. V, h. 139  



 

 أىداف مهارة الكالم .2

 Umar كIbrahim Fauzan كفقا الكالـ مهارة يف اؼبتمثل اؼبشًتؾ اؽبدؼ من بعض

Shadiq،  كىي إال :

 .الصحيح النطق مع العربية اللغة حرؼ أصوات تنطق (أ 

 عالمات بدكف كالقصَتة الطويلة العربية التشكيل عالمات بُت النطق تفريق (ب 

 .عاللة

 .العامية العرب مع مالئمة أك مقبولة بطريقة نغمة أك صوت على بًتكيز القياـ (ج 

 .اؼبناصب ـبتلف يف اؼبناسبة التعبَت اختيار (د 

 .العربية الثقافة ؼبعرفت مهذب كربيات العبارات استخداـ (ق 

 .ربدث عندما العربية الكلمة باؽبيكل اؼبتعلقة القواعد أك النظاـ استخداـ (ك 

 .اؼبتاطبة العربية اغبركؼ أك العبارة يف العبارات نطق (ز 

 مشاعر ؼبس ميكن ذلك أف حيث منطقيان  األفكار أك الفكر إعداد إطار فرز (ح 

 .اؼبستمعُت

 اؼبقابلة العبارة باستخداـ اللفظي غَت اإلمياءات كاستخداـ اإلمياءة استخداـ (ط 

 .الفكرة أك للعقل



 

 الذم اللغوم الشكل على كليس اؼبعٍت، على الًتكيز أك الًتكيز عن الكالـ عند (م 

  .اؼبعٍت صياغة

 اؼبذكورة األخرل ؽبا األىداؼ مهارة الكالـ أف أعاله الوجهات إىل كباإلضافة

 بعض تشمل( الكالـ مهارة )من التعليم كىدؼ. Syaiful Musthofa بواسطة أعاله

 .أخرل أمور ضمن يلي، ما

 يف الكالـ سهولة (أ 

 ىذه تطوير على قادرة إىل الكالـ ؼبمارسة الفرص تتاح أف هبب للتالميذ

 للمستمع أك صغَتة ؾبموعات يف كنتمٌت، سلس، كبو على معقوال، اؼبهارات

 .التدريب خالؿ من الثقة تنمية الطلبة حاجة أقول ينمو العاـ

 الوضوح (ب 

 فضال جيدة، كصياغة ككاضحة، دقيقة مع الكالـ اغباؿ كوف الطلبة يف ىذا يف

 مرتبة تكوف أف ينبغي كاف اليت الفكرة، ىذه. عقوبتو أك اعبملة اإللقاء عن

 النطاؽ مث الوصوؿ، ميكن احملادثة يف الوضوح أجل من. صحيح بشكل

 خالؿ من التدريبات ىذه تكوف أف ميكن. كمتنوع مستمر لتجريب اؼبطلوب
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 Abdullah, Umar Shadiq. Ta’limu al-Lughah al-‘Arabiyah li An-Nathiqina bighairiha. (Al-

Haram: Dar al-‘Alamiyah, 2008). h. 77.  



 

 يكوف الطلبة سوؼ ىذا مثل التمارين مع. كاػبطب كاؼبداكالت، اؼبناقشات

 .كمنطقية دبنهجية الشخص يفكر كيف ترتيب على قادرا

 

 مسؤكلية (ج 

 اؼبناسب، كبو على يتكلم كي اؼبسؤكلية على للتأكيد جيد الكالـ ىي فبارسة

 دعي الذم احملادثات، كغرض الكالـ، ؼبوضوع هبرم ما حوؿ جديا كالتفكَت

 سوؼ اؼبناكرات ىذه. الوقت يف كاغباؿ احملادثات كضع ككيفية الكالـ، إىل

 .كغَت اغبقيقة مسؤكؿ غَت الكالـ من الشخص ذبنب

 االستماع النقدم تشكيل (د 

 كبشكل بدقة االستماع الوقت نفس كتطور يف جيدة الكالـ فبارسة مهارة

 إىل حبتاج الطلبة ىنا. التعليم برنامج ؽبذا الرئيسي اؽبدؼ كأصبح أيضا حاسم

 تلفظ، عندما كنية ربدث، قد اليت الكلمات تقييم على قادرا ليكوف التعلم

 .احملادثات من كاؽبدؼ

 العادة تشكيل (ق 



 

 للتالميذ جادة نية دكف العربية باللغة الناطقُت العادة من ال ميكن تشكيل

 أكثر أك من اثنُت االتتصاؿ خالؿ من تتحقق أف ميكن العادة ىذه. أنفسهم

 خلق يف. كبَت ؾبتمع يف بالضركرة ليس مسبقان، اتفق قد الذين األشخاص من

 شخص مع االتفاؽ يف االلتزاـ ىذا مبى االلتزاـ، مطلوب العربية الكالـ عادة

  .اغبقيقية اللغوية البيئة هتيئة يسمى ما كىذا. باستمرار العربية للكالـ آخر

 مؤشرات مهارة االكالم .3

: التايل النحو على  syaiful Musthofa كفقا الكالـ أنشطة تقييم عبوانب بالنسبة أما

 اللغوم اعبانب ( أ

 اؼبخرج (1

  القراءة دقة (2

 .نغمات أك الضغط كضع (3

 اإليقاع كالتنغيم (4

 الكلمة خيار (5

 العبارة خيار (6
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  Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif (Malang: UIN Maliki Press, 

2011), h. 138-140. 



 

 .اعبملة ترتيب  (7

 .االختالفات (8

 اعبانب غَت اللغوم ( ب

  السلس (1

 اتقاف اؼبادة (2

 مهارات (3

 التفكَت (4

 الشجاعة (5

 اغبركة خفة (6

 الكالـ من تصنيف علم (7

 التعاكف (8

: يلي للخرباء كفقا الكالـ يف مهارة اؼبلحوظة اعبوانب

 باؼبخرج السليم نطق اغبوار (أ 

 كالسليم الصحيح( شدة, اؼبد )الضغط نطق اغبوار مع (ب 
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 كالسالسة كاؼبناسبة بالصحيح اغبوار فبارسة  (ج 

 اتقاف موضوع اغبوار (د 

 اىتماـ إيالء كينبغي الكالـ مهارة تقييم يف Hendri Guntur Tariganذكر  بينما

 :معامل ػبمسة

 بالضبط؟ ينطق( الساكنة كاغبركؼ العلة أحرؼ )األصوات منفصلة (1

 لتلبية الضغط ككذلك الصوت كالبفاض كارتفاع التجويد، أمباط كانت ىل (2

 اؼبقاطع؟

 اللغات لفهم داخلية مراجع دكف اؼبتكلم أف يعكس الكالـ ىل دقة (3

 اؼبستخدمة؟

 الصحيح؟ كالتسلسل الشكل يف كاضحة ىل الكلمات (4

 يتكلم عندما تنعكس اؼبتكلم أصلي أف أك السلس أك اؼبعقولية فيها ما بقدر (5

 شخص؟
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 Ahmad Fuad Effendy, Op. Cit., h. 163-164  
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إمالء  ال هبب. كاعبماعية الفردية للتقييم التقييم مقياس ىذا استخداـ ميكن

 أك العناصر ىذه قائمة تبسيط ميكن اؼبعلمُت. كاحدة مرة للتقييم العناصر كافة

. النشاط يف ليحاكم عناصر تسَت حيث التحديد

: الكالـ تشمل مهارة جوانب بأف االستنتاج ميكن أعاله، الشرح من 

 الصوت دبخرج صحيح نطق كل (1

 كاؼبقاطع الصوت كضغط كىبوطان  صعودا التجويد، من كضع (2

 كالشدة اؼبد من القراءة دقة (3

 اؼبفردات اؼبناسبة أك كلمة اختيار (4

 مناسب تسلسل كشكل يف كاضحة ىي اليت الكلمات اعبمل، ترتيب (5

 الكالـ يف اؼبنطق أك فهم (6

 .الكالـ مهارة لتحقيق ىي مؤشر ذكرىا سبق اليت اعبوانب يف

 خطوات تعليم مهارة الكالم .4

 مهارة الكالـ، تدريس عند معلم يستخدمها أف ميكن اليت اػبطوات بعض كىناؾ

: أخرل أمور بُت من

  اؼببتدئُت للتالميذ (أ 



 

 .الطلبة عليها هبيب أف ينبغي بياف إلعطاء الكالـ بدأ اؼبعلم فبارسة (1

 اعبمل كتأليف الكلمات، نطق تعلم الطلبة على يتعُت الوقت نفس يف (2

 .األفكار عن كالتعبَت

 .مثاليا موضوعا تشكل ينتهي الطلبة حىت بواسطة األسئلة يرتب اؼبعلم (3

 عن اإلجابة أك احملادثة حفظ اعبواب للممارسة، الطلبة توجيو اؼبعلم (4

  .الطلبة من القراءة النص دبضموف تتصل األسئلة

 اؼبتوسط للتالميذ (ب 

 بدكر التمثيل الكالـ تعليم (1

 اؼبوضوع حوؿ اؼبناقشات (2

 الطلبة يعيشها اليت األحداث قصة وبكي (3

  .غَتىا أك الراديو أك التلفزيوف من ظبعت قد اليت اؼبعلومات عن اإلخبار (4

 اؼبتقدـ للتالميذ (ج 

 الكالـ ؼبمارسة اؼبواضيع اختيار اؼبعلم (1
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 Syaiful Mustofa, Op.Cit., h.151-152.  
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  Wa Muna, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab Teori dan Aplikasinya(Yogyakarta: 

Teras, 2011), h. 120. 
42

 Abd. Wahab Rosyidi & Mamlu’atul Ni’mah, Op. Cit., h. 93-94. 



 

 الطلبة حبياة الصلة كذات لالىتماـ مثَتة تكوف أف ينبغي اؼبختار اؼبوضوع (2

 للتالميذ كؿبدكدة كاضحة اؼبوضوع (3

 حرا يكوف الطلبة النهاية يف حىت اؼبواضيع من أكثر أك االثنُت اختيار يتيح (4

  .يعرفونو ما حوؿ مناقشة موضوع اختيار يف

 مراحل تعليم مهارة الكالم .5

: يلي كما مهارة الكالـ تعليم يف اؼبراحل

 تدرهبيا مث قصَتة بعبارة يبدأ (أ 

 أطوؿ القصَت لفًتة من لالتصاؿ دائمان  زيادة الدكافع للتالميذ (ب 

 اإللكًتكنية اإلعالـ كسائط خالؿ من اؼبشاىدة كالسماعة لكثرة الطلبة مطلوب (ج 

 .األصلية كاللهجات اؼبتكلمُت الىية دراية على تكوف أف أجل من
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 لثاالباب الث
 منهجية البحث

 
 تصميمو نوع البحث و .أ 

 نوع .لبحثو البيانات صبع يف الباحثوف يستخدمها اليت الطريقة ىو البحث منهجية

 العاكسة اإلجرائي للصف الدراسي بوصف ىو البحث الباحثة اؼبستخدـ من البحث

 ككيفية النظاـ، على التحسينات إجراء إىل كيهدؼ كالدكامة، كالتعاكنية كالتشاركية

 .حاالت التعلم أك كاؼبنافسة كاحملتول كالعمليات، العمل،

 اليت اؼبشكلة غبل من االسًتاتيجية كاحد اإلجرائي للصف الدراسي ىو البحث

 البحث  .اؼبشاكل كحل كشف يف القدرات تنمية كعملية اغبقيقي العمل تعزز

 تظهر اليت اإلجراءات، ضد تعليم أنشطة كبو اؼبالحظة ىو اإلجرائي للصف الدراسي

 باإلحالة أك باؼبعلم اإلجراء ىذا مثل كيرد. معا الدراسية الفصوؿ أحد يف كربدث بطريق

  .للطلبة أجرىا الذم اؼبعلم من
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 باستخداـ العربية اللغة تعليم يف مهارة الكالـ لتحسُت ؿباكلة يف البحث ىذا

 1دبدرسة احملمدية الثانوية اإلسالمية  عشر اغبادم الصف يف دكر التمثيل طريقة

. جدان  منخفض العربية كالـ يف لقدرهتم النبونج بندار سوكارامي

 Stephen عنها ما أعرب اتبع اؼببدأ األساسي الدراسة ىذه يف البحث تصميم

Kemmis  ىي مراحل بأربع الدكرة كل. الدكرة عملية لطبيعة بسيط مبوذج تطور أم :

 لـز إذا اؼبتكررة التخطيط اؼبراحل ىذه كتتبع .كالتفكَت كالتنفيذ كاؼبالحظة التخطيط

 اإلجرائي للصف الدراسي على البحث كصف. البحث أىداؼ تتحقق حىت األمر

: التايل النحو
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  Emzir, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h.239  



 

 

  3.1الصورة 
 Kemmis dan Mc Taggartاإلجرائي للصف الدراسي  النموذج للبحث: اؼبصدر

 

 1إجرائية العمل للدورة  .ب 

 التخطيط .1

 :زبطيط إجراء البحث اإلجرائي للصف الدراسي يشمل االنشطة التالية

 معلومات على للحصوؿ االستغالؿ إطار يف األكلية اؼبراقبة بأنشطة القياـ بعد (أ 

 اليت العمل خطة ربديد يتم مث العمل، أداء يتم سوؼ الصف حالة عن أكلية
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 لتحقيق ؿباكلة يف لتعليم الطلبة التحضَتية الدراسة ىذه صياغة يف هبا تقدمت

 .اؼبختارة األساسية الكفاءة

 ".دكر التمثيل" باستخداـ طريقة التعليم (RPP )كتابة خطة تنفيذ التعليم (ب 

 .كرقة العمل للطلبة كإعداؿ الوسائل اؼبدعمة لعملية التعليم إعداد (ج 

 .أداة التقييم للدراسة إعداد (د 

 تنفيذ اإلجراء .2

 األنشطة التنفيذ ضد التدخل شكل اإلجراء يف تنفيذ ىو اؼبرحلة ىذه كيف

: مت تصميمها مسبقان  الذم كالتعلم التحضَتية

 (أكلية اختبار )القياـ باالختبار القبلي (أ 

دكر  إليها باؼبسند القياـ. )ؾبموعات طبس يف الطلبة من اجملموعة تقسيم (ب 

 (بالتناكب التمثيل

 (اغبوار أك اؼبثل)دبواد التمثيل ؾبهزة اؼبادة تقدًن (ج 

 .األحرؼ للتمثيل ؼبا تعطي مناسبة لدكر التمثيل الطلبة بتكليف يقـو اؼبعلم (د 

 تعليمات أك توجيهات اؼبعلمُت توفَت يف أنشطة التمثيل، (ق 

 اؼبمثل كل مظهر لكل االىتماـ كإيالء دبراقبة كلفوا الطلبة اآلخركف (ك 



 

 للطلبة أسئلة أك مسابقات يقـو اؼبعلم بإعطاء (ز 

 لتقدًن الفرصة تعطي (ح 

 معا للمواد االستنتاجات تقدـ (ط 

 النهائي التقييم عقد (م 

  أك اؼبعلم كاؼبراقب مالحظات أك باؼبالحظات القياـ (ؾ 

 المالحظة .3

 اليت اؼبالحظات أك اؼبالحظة. العمل تنفيذ مع بالتزامن اؼبالحظة تنفيذ مرحلة

 ىذه يف احملدد للكائن اؼبالحظة خالؿ من التقييم عملية يف اإلجرائي ىي أجريت

. العربية اللغة تعليم عملية أثناء الطلبة ىو اغبالة

 أك الطلبة أك حيوية كالتعلم التعليم أنشطة حالة ؼبعرفة اؼبالحظة أجريت كقد

الذم  اؼبالحظة أنشطة يف ىذه. أنشطة التعليم يف اؼبعلم التعلم أنشطة الدارسُت يف

 األشياء كيظهر اليت ربدث كالتعلم التدريس أنشطة يف سواء يرل أف يعمل يعٍت

 الدراسة حيوية أك كالدافع االنضباط، مثل الباحثة أك اؼبعلم قبل من اؼبطلوب

أنشطة  الفردية، أنشطة التعلم التعاكف، االتصاالت للطلبة، كالطلبة، البحثية،

 .التعليم اؼبعلم عند مظهر أك كاؼبعلم، الطلبة من اؼبسؤكليات اجملموعة،



 

  التفكير .4

. الدراسة لنتائج القيمة يف هبا اؼبضطلع األنشطة ربليل يتم اؼبرحلة ىذه يف

 كافة القياـ بالتفكَت ميكن( الباحثة )من اؼبعلم مرحلة اؼبالحظة النتائج اؼبتخذة من

 يف كالطلبة الصف كإدارة اؼبعلم أنشطة بدء من. عليها اغبصوؿ مت اليت اؼبعلومات

 البيانات من. التعليم كأنشطة للتدريس اؼبكتسب التعلم للطلبة كنتائج التعلم أنشطة

 ربسُت ميكن كاف إذا ما يقاـ بالتفكَت أف ميكن اؼبعلم قبل من عليها اغبصوؿ مت اليت

 يف هبا اؼبضطلع البيانات ربليل نتائج. للطلبة التعلم نتائج يف هبا اؼبضطلع األنشطة

 يف مرجع يكونن سوؼ التفكَت نتيجة.  اؼبقبلة الدكرة لتنفيذ كمرجع اؼبرحلة ىذه

. الثاين اإلجراء كإعداد تصميم

 1إجرائية العمل للدورة  .ج 

 كاؼبالحظة كالتنفيذ، التخطيط، من تتكوف الثانية الدكرة  على1 يف الدكرة ما بقدر

 :تشمل الثانية، الدكرة يف اؼبتخذة األنشطة كالتفكَت،

 

 



 

 التخطيط .1

 كفقا األكىل الدكرة على التفكَت نتائج إىل استنادان ( RPP )التنفيذ التعلم خطة جعل

 تعلم كيفية بإعداد اختارىا اليت األساسية الكفاءات يف تدرس اليت اؼبواد أك للمادة

 التعلم من نشاط أكثر ليكوف الطلبة اؼبعلم تسهيل ككيفية بالتمثيل، القياـ الطلبة

 اإلعالـ كسائل )التحتية البنية بإعداد أيضا الباحثة  تقـو(.1 دكرة )اؼبسبق

 مع اؼبسائل صبيع. التعليم أنشطة يف اؼبطلوبة األشياء ككل( التعليم كموارد كاألدكات

. الثانية الدكرة يف كترقيتو إصالحو كسيتم ،1الدكرة  يف اإلجراء ازباذ بعدـ اؼبراعاة

 تنفيذ اإلجراء .2

 اإلعالـ، ككسائط بالطريقة، الثاين اإلجراء لتنفيذ التحضَت تستند بالتعليم القياـ

 ىي ازبذىا الذم اإلجراء يتعلق كفيما. الطلبة اليت وبتاجها التعليم كأدكات كاؼبوارد،

 :يلي كما

 التعلم ؼبتابعة الطلبة تكييف (أ 

 1 الدكرة يف اليت تعلم اؼبواد بطرح القياـ باؼبقدمة (ب 

 اؼبستفادة تكوف اليت اؼبواد نطاؽ نقل (ج 



 

 بالطلبة متحققا يكوف أف هبب اليت األىداؼ نقل (د 

 االختبار القبلي أك األكيل االختبار إجراء (ق 

 .كاالجتماعية بالتسهيالت العامة اؼبتصلة اؼبفردات القياـ باالستجواب حوؿ (ك 

 دكر التمثيل )كاالجتماعية التسهيالت العامة موضوع مع بالتمثيل يقـو الطلبة (ز 

 (اؼبقدـ اغبوار مع 5-4 التبادؿ طريق عن

 يسجل مث أف التمثيل، يف احملادثات جوىر على باالستيالء آخركف الطلبة يقـو (ح 

 .شكل اؼبملخص يف

 مسابقة شكل على القصة يف دكر التمثيل ؿبتويات حوؿ القياـ باألسئلة (ط 

 الفريق كمهمة تقسيم اؼبواد (م 

 باؼبوضوع تتصل اليت اعبمل مثاؿ صنع تكليف (ؾ 

 .كاالستخالص معا اجملموعة البحث عن عمل (ؿ 

 النهائي التقييم إجراء (ـ 

 كاألسئلة القيمة بتحليل القياـ (ف 

 اإلجراء البعدم  توفَت (س 

  .الطلبة أنشطة صبيع دبراقبة اؼبعلم كيقـو التعليم، أنشطة خالؿ من (ع 



 

 المالحظة .3

 للطلبة التعلم نشاط شأف دبالحظات تقـو الباحثة اؼبالحظة من اؼبرحلة ىذه يف

كعندما  للطلبة التعلم نشاط بشأف مالحظة. كالعمل بالواجبة دكر التمثيل بطريقة

 اؼبتعلق اعبانب. كمتعاكف اؼبراقب هبا تقـو اليت الوقت يقـو اؼبعلم بالتعليم يف

 .1 الدكرة كما يف تزاؿ ال باؼبالحظة

  التفكير .4

 أثناء عليها اغبصوؿ مت اليت اؼبعلومات عبميع التحليل إجراء بطريق اؼبرحلة ىذه يف

 إذا. الثاين اإلجراء لنتائج البيانات دبعاعبة القياـ نفسو الوقت كيف. الثانية الدكرة تنفيذ

 البحث، استمر مث للطلبة ال يًتٌقى قدرة الكالـ التعلم نتائج كانفي الدكرة الثانية

أك اؼبعيار  احملدد اؽبدؼ مع الدراسة تًتٌقى كنتائج الكالـ قدرة كانت إذا كلكن

 .كامال يعترب فالبحث االكتماؿ األدىن

 

 

 



 

 موضوع البحث .د 

باؼبدرسة احملمدية العابية اإلسالمية  عشر اغبادم الصف طلبة ىو البحث ىذا موضوع

 اغبادم الصف اختيار يستند.  تلميذ22الطلبة  عدد مع المبونغ بندر سوكارامي 1

 .العربية اللغة مدرسي مع كاؼبقابالت باؼبالحظات للبحث موضوعا بوصفها عشر

 متغير البحث .ه 

 طريقة التعليم دكر التمثيل .1

 سوؼ الطلبة أف حيث النشاط أك الفعل رباكي اليت التعليم طريقة ىو دكر التمثيل

. دراساتو يف اعبديدة اػبربات من متنوعة ؾبموعة ذبد

اؼبواد  ربديد( 1: التايل النحو على دكر التمثيل طريقة يف تتم اليت اػبطوات

؛ أف ميكن الذم التمثيل عن عامة حملة يعطي( 2 تدريسها؛ اليت سيتم ( 3 تقـو

القياـ بدكر ( 5 للتنفيذ؛ كالوقت اؼبكاف ربديد( 4 اؼبثل؛ لعدد كفقا ربديد الطلبة

 .كالتوضيح باالستنتاج القياـ( 6 التمثيل؛

 

 



 

 مهارة الكالـ .2

 الكلمات أك األصوات عن التعبَت أك الكشف على ىي القدرة/ الكالـ مهارة

 اغبديث يف الرغبة اؼبشاعر، أك اآلراء أك األفكار شكل يف األفكار عن للتعبَت

 قصَتة بعبارة يبدأ:( التايل النحو على حريص مهارة الكالـ تعليم مراحل. الشركاء

 مث القصَت من لالتصاؿ دائما الدافع إعطاء( ب. إىل أطوؿ تدرهبيا تزيد مث كمن

 اإلعالـ كسائط خالؿ من بالنظر كاالستماع ملزموف الطلبة( ج. ربسنت

 .باللهجة األصلية للناطُت التعويد على اغبصوؿ أجل من اإللكًتكنية

 أدواة البحث .و 

 عملو، لتسهيل يهدؼ كىي.  البيانات صبع يف اؼبستخدمة الوسيلة أدكات البحث ىي

 أكرب بسهولة كاجملهزة كاؼبنتظمة كالكاملة العناية أكثر دبعٌت أفضل، كتكوف النتيجة

: اؼبستخدمة كاألدكات. كبالتايل

 الباحثة .1

كالقائمة  البيانات، جامعة اؼبستفيدة، اؼبخططة، الباحثة ىو النوعي، البحث يف

 نتائج أيضا مقدمة الباحثة أصبحت اؼبطاؼ هناية كيف كاؼبًتصبة، البيانات، بتحليل

  .البحث



 

 اؼبراقبة كرقة .2

تعليم  عملية أثناء الطلبة ككذلك اؼبعلم أنشطة لرصد كوسيلة اؼبراقبة يستخدـ كرقة

 أثناء اؼبعلم هبا قاـ اليت إجراءات أية لتسجيل ؼبراقبة كرقة كهتدؼ. العربية اللغة

 أكراؽ. القادمة الدكرة يف الضعف نقاط تصحيح ميكن حبيث التعليم، عملية

 كرقة للطلبة، الكالـ كرقة مهارة كالطلبة، للمعلم اؼبالحظات أكراؽ ىي اؼبالحظة

 .التعليم عملية نتائج تقييم

 اؼبقابلة .3

 هبدؼ الدكرة كل هناية يف كالطلبة العربية باؼبعلم مقابلة. األسئلة اؼبرتبة شكل على

 .طريقة دكر التمثيل باستخداـ العربية اللغة تعليم عملية نتائج معرفة

 الوثائق .4

 باستخداـ العربية اللغة تعليم أثناء الدراسية حاؿ الفصوؿ ؼبعرفة مستخدمة الوثائق

 يتم. اؼبقابلة لعملية التسجيل ىي أدة اؼبستخدمة الوثائق أداة. طريقة دكر التمثيل

 باستخداـ العربية اللغة تعليم عملية أثناء الطلبة نشاط لتوثيق الكامَتا استخداـ

 .طريقة دكر التمثيل

 



 

 طريقة جمع البيانات .ز 

 االختبار .1

 اغبالة ىذه يف اؼبقياس، عموما االختبار. التقييم أك القياس على االختبار كيعرؼ

 بعض يف أيضا كتسمى للتعلم االختبار نتائج. التعلم نتائج لقياس كأداة االختبار

 اتباع بعد الطلبة نتائج تعلم لقياس الوظيفي األداء يف نتائج التعلم اختبار األحياف

 أك األسئلة من سلسلة االختبار ىو ،Suharsimi Arikunto ككفقا. التعليمات

 كاؼبعرفة اؼبهارة لقياس تستخدـ اليت األدكات من غَتىا عن فضال التدريبات،

  .صباعات أك أفراد ميلكها اليت الذكاء أك كالقدرة

( االختبار القبلي )أكيل ىذ البحث ىو االختبار يف أجرم الذم االختبار

 لتقييم التعلم اللقاء هناية يف( البعدم االختبار )متأخر كقت يف االختبار كتعطي

 كرقة. القصَت اغبقل تستخدـ اؼبستخدـ االختبار نوع. التعلم اختبار هناية يسمى

. خطة تنفيذ التعلم مع تعلق( األسئلة )االختبار

 لالختبار القبلي إما القيمة الدكرة كل يف للطلبة التقييم نتائج كستبلغ

 :التايل التنسيق يف تتمثل كاالختبار البعدم
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 3.1الجدول 
 مهارة الكالمالتقييم 
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1          

2          

3          

4          

..          

 : بياف التقييم
 ضعيف: 1
 مقبوؿ: 2
 جيد: 3
 جيد جدا: 3

 المالحظة .2

 ىنا العربية اللغة معلم التعليم، يعٍت األنشطة ؼبالحظة عملية مراقبة أك اؼبالحظة

 يساعده اؼبعاكف أصدقاء أيضا اؼبراقبة بصفة كالباحثة اإلجراء من اؼبستفيد دبثابة

 العمليات ـبتلف من تتألف عملية ىي معقدة، عملية ىي اؼبالحظة. مباشرة بصورة

 للطلبة الكالـ مهارة ؼبعرفة هبا اؼبضطلع أنشطة اؼبالحظة. كالنفسية البيولوجية



 

 يتم اؼبالحظة كىذه. طريقة دكر التمثيل باستخداـ التعليم عملية يف كأنشطة اؼبعلم

. اؼبالحظة كرقة باستخداـ

 3.2الجدول 
 ورقة المالحظة ألنشطة الطلبة

الجوانب الملحوظة الرقم 

النتائج 

1 2 3 4 

1 
يالحظ كيستمع القصة القصَتة الطلبة 

 اؼبمثلة بالطلبة األخرين
    

2 
ينطق التلالميذ اغبوار يف النص باؼبخرج 

 الصحيح
    

     ميارس الطلبة اغبوار بالسلس 3

     يستوعب الطلبة مادة اغبوار 4

5 
يناقش الطلبة كيقـو بالتقييم كبو التمثيل 

 السابق
    

6 
يقـو الطلبة بالًتيب لكابة الكلمات كفقا 

 للمادة اؼببحوثة
    

     يستنتج الطلبة االستنتاج معا 7

 : بياف التقييم

 ضعيف: 1



 

 مقبوؿ: 2

 جيد: 3

 جيد جدا: ْ

 المقابلة .3

دكر  طريقة التعليم الطلبة، كالـ دبهارة اؼبتصلة البيانات إلضافة مطلوبة اؼبقابلة تقنية

 يف التعلم جو عن فضال تواجهها، اليت كالقيود التعليم، يف التمثيل اليت تطبيقها

ىم  اإلجراءات بتنفيذ الباحثة مع باؼبقابلة الذم يقاـ اؼبوضوع. الصف الدراسي

 كهتدؼ. للمقابلة التوجيهية اؼببادئ إىل استنادان  للبحث كمواضيع كالطلبة اؼبعلم

. البحث كبعد قبل من اؼبعلومات إلضافة اؼبقابلة ىذه

 التوثيق .4

 ،(RPP )تنفيذ التعلم خطة كثيقة شكل يف البحث ىذا يف اؼبستخدمة الوثائق

 من كالتاريخ اعبغرافيا، )اؼبدرسة حالة حوؿ كالبيانات الطلبة اختبار نقاط قائمة

 التحتية البنية كاكتماؿ التدريس، ىيئة أعضاء من كالعدد الطلبة، كعدد اؼبدرسة

(. اؼبدرسة يف كالقائمة



 

 تقنية تحليل البيانات .ح 

. النوعي التحليل يستخدـ اإلجرائي للصف الدراسي البحث ىذا يف البيانات ربليل

 ىي البيانات. اسًتدادىا مت اليت البيانات إىل يستند التحليل الذم يعٍت النوعي التحليل

 يف اجملهزة اؼبقابالت أك مالحظة اؼبيدانية خالؿ من الباحثة صبعها مت اليت البيانات

 التحليل طريقة باستخداـ البيانات صبيع ربليل يتم مث. نوعيا كربليلها معٌت ذات اعبمل

 إال للنشاط، مراحل ثالث من يتكوف البيانات ربليل مراحل  Hubermanك   Miles من

 :كىي

 البيانات ربديد .1

 األمور على الًتكيز األشياء، كاختيار كالتلخيص التحديد عملية البيانات ىو ربديد

.  ؽبا لزـك ال كذباىل اؽبامة

 عرض البيانات .2

 عرض ميكن. البيانات عرض ىي التالية، اػبطوة مث البيانات، ربديد يتم أف بعد

 كما كاألكصاؼ البيانية، كالرسـو كاؼبخططات، جداكؿ شكل يف البيانات ىذه

 أف حيث كمرتبة، تكوف منظمة البيانات مث البيانات، عرض خالؿ من. شابو

 .للفهم أسهل البيانات



 

 االستنتاج البيانات أك رسم ربقيق .3

 إذا كاف يف. كالتحيق استنتاج ىي رسم النوعية البيانات ربليل يف الثالثة كاػبطوة

 يكوف أف ميكن مث الصاغبة، البيانات تدعمها قدمت اليت البيانات العرض

 .مصداقية ىو ذات االستنتاج
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 رابعالباب ال

 نتائج البحث والتحليل

 

 موضوع البحث وميدانو ووقتو .أ 

 موضوع البحث .1

دبدرسة احملمدية الثانوية  عشر اغبادم  الصفطلبةىو  البحث ىذا موضوع

 16 بستة الطلب ك . طلبة22الطلبة عدد مع النبونج بندار سوكارامي 1اإلسالمية 

 .طلبات

 ميدان البحث .2

 الوصف ؼبيداف البحث (أ 

 عاـ يف النبونج بندار سوكارامي 1 اؼبدرسة احملمدية الثانوية اإلسالمية تأسست

 .Drs, H مع  Burda’i Pulungan بالسيد اؼبدرسة ىذه تأسست. 2001

Soedja’ie DJ،  من 2ـ 2,280 مع  Moh. H. Nachroewi كالسيد  اؼبرحـو



 

 3ك  اؼباكسظة، غرؼ للمدرسة 3 مع للمدرسة اؼبباين 6لوحدات . األرض

. غرؼ للمدرسة اؼبتوسطة احملمدية، كالبناء كاف بناء دائم

 سوكارامي 1اؼبدرسة احملمدية العابية اإلسالمية : اؼبدرسة   اسم (1

 131218710003: اؼبدرسة  إحصائية رقم (2

 (االعتماد )ج: اؼبدارس   اعتماد  (3

  Pulau Sangiang  RT.03/RW.03 شارع: العنواف الكامل للمدرسة (4

 النبونج بندار فرعية مقاطعة النبونج، سوكارامي بندار مدينة 1 سوكارامي

  783022( 0721. )اؽباتف رقم، مقاطعة النبونج

  Mohammad Shoheh, S.Pd.I: رئيس اؼبدرسة اسم (5

 081379439630 : رقم احملموؿ  (6

  1اؼبدرسة احملمدية العابية اإلسالمية : اؼبؤسسة اسم (7

 مدينة 1 سوكارامي  Pulau Sangiang  RT.03/RW.03 شارع: اؼبؤسسة عنواف (8

 رقم، مقاطعة النبونج النبونج بندار فرعية مقاطعة النبونج، سوكارامي بندار

 5 783022( 0721. )اؽباتف



 

9) NPWP  323,000-00.812.249.1: مدرسة 

 D/MA/BL/172/2002: رقم التأسيس للمؤسسة (10

 للمئسسة احملمدية: األرض  ملكية (11

 .2 ـ2280 :كسع األرض  (12

 للمئسسة احملمدية: اؼببٌت حالة (13

 2ـ 1280: كسع البناء (14

 البناء كالصفوؼ الدراسية (ب 
 العدد اؼبقياس نوع البناء الرقم

 3  الصفوؼ الدراسية 1

 1  مكتب رئيس اؼبدرسة 2

 1  مكتب اؼبعلمُت 3

 1  اؼبسجد 4

   غرفة اإلدارة 5

   اغبماـ للمعلم 6



 

   اغبماـ للتالميذ 7

 كلو  الثور 8

 
 أحواؿ اؼبعلمُت (ج 

 الشهادة األعلى الرقم

 العدد

اؼبعلم 
 الثابت

اؼبعلم الثابت 
 للمؤسسة

اؼبعلم غَت 
 الثابت

1 S-2  1  

2 S-1  17  

3 
 اؼبدرسة الثانوية

  1  (S-1يف انتهاء )

 
 أحواؿ اؼبوظفُت (د 

 الشهادة األعلى الرقم
 العدد

 اؼبوظف غَت الثابت اؼبوظف الثابت

1 
 اؼبدرسة الثانوية

  1 (S-1يف انتهاء )



 

 
 أحواؿ التالميذ (ق 

 اجملموع 12الصف  11الصف  10الصف  العاـ الدراسي الرقم
عدد 

ؾبموعة 
 التعلم

عدد 
 الغرؼ

1 2014/2015       

2 2015/2016       

3 2016/2017 26 23 25 74 1 3 

 
  الرؤية .1

 اؼبشهورة كاؼبؤىلة اإلسالمية اؼبدرسة

  الرسالة .2

 األمر باؼبعركؼ كالنهي عن اؼبنكر (أ 

 الدميقراطية (ب 

 الشفافية  (ج 

 اؼبهنية (د 



 

 القدرة على التسابق بالكفاءة (ق 

 األىداف .3

 .على التسابق بالكفاءة اإلسالمية قادرا اؼبهنية كالفنية، البشرية اؼبوارد توليد

 األىداؼ اؼبرجوة (ك 

  اؼبدرسة إدارة لتحسُت اعبوانب (1

 كبالتعاكف علنا عقد إدارة اؼبدرسة -أ 

 اؼبكتبة الدائم مبٌت لديها -ب 

  كغَت الدرس للدركس كفقا كمواد القراءة النظرية يكمل -ج 

  اؼبدرسة اؼبواطنُت صبيع يشمل علنا القرار صنع -د 

 اإلدارة كسائل يكمل -ق 

 الكمبيوتر تكملة -ك 

 كشفاؼ سليم بشكل اؼبيزانية استخداـ -ز 

 االختبار كنظاـ الدراسية اؼبناىج لتطوير اعبانب (2

  KTSP التنفيذ يف اؼبنهج جعل اؼبعلم -أ 



 

 التعلم موارد عن فضال كاؼبنهجية، الوطنية اؼبناىج باستخداـ قاـ اؼبعلم -ب 

 اؼبتاحة

 الدرس اؼبنهجي أك احمللية سواء الدركس، موارد استخداـ -ج 

 الدراسية اؼبناىج تطوير لربنامج التخطيط إعداد يف اؼبعلمُت صبيع تشرؾ -د 

 .الدراسي كالفصل كالربع، شهر، كل تقييم إجراء -ق 

 اعبانب لتدريب التالميذ (3

 .القيادة على التدريب -أ 

 التدريب على الكشافة -ب 

 كاألخالؽ العقيدة التدريب -ج 

 التحتية البنية/مرافق تطوير جوانب (4

 دبخترب يتعلق فيما ككذلك كاؼبكتبة، الدراسة لغرفة اعبديدة اؼبباين تطوير -أ 

 .جدان  ضركرم اللغة

 اؼبكتبة ككتب للتعلم اؼبرجعي كتاب إضافة -ب 

 الدعائم كالتعلم عملية التدريس يف الشراء لألدكات -ج 

 كمعدات الرياضة حقل إضافة -د 



 

 اللغة ـبترب بناء اؼبشًتيات -ق 

 العاملة أك اؼبوظف لقول جوانب تنمية (5

 MGMPاؼبعلمُت  متابعة -أ 

 كفقا للخلفية اؼبعلمُت تعيُت -ب 

  التدريب تتطلب -ج 

  إلدارة مدرسة اتباع التدريب -د 

 اللتالميذ التنمية جوانب (6

 كأنشطة الفنية التدريب إضافية الكمبيوتر أنشطة توفر -أ 

 كقراءة القرآف الطاكلة، كتنس الطائرة إضافية الكرة أنشطة توفر -ب 

 التميز للمدرسة (7

 الداخلية العوامل - أ

  منح كاؼبناقشات، احملاضرات: التعلم  أساليب استخداـ ( أ)

 عاؿ: الدافع للمعلم    ( ب)

  جيد:كالتالميذ  اؼبعلم بُت العالقة ( ت)

 .نشط: للتعلم الوقت ( ث)



 

 :اػبارجية العوامل - ب

 كجيدة ىادئة :اؼبدرسية    بيئة ( أ)

 تفضي: اللقاءية   البيئة ( ب)

 وقت البحث .4

 الذين للتالميذ 2017 مايو 3 إىل أبريل 3 يف التاريخ البحثي النشاط ىذا أجرل

 سوكارامي 1 احملمدية الثانوية اإلسالمية باؼبدرسة عشر اغبادم الصف يف هبلسوف

. 2016/2017 الدراسي العاـ

 نتائج البحث .ب 

ؼبعايَت  استنتج أف اغبد األكىل الدكرة نتائج البيانات. الدكرتُت يف البحث ىذا إجراء مت

 العمل جملموعة النجاح معايَت إىل التوصل حُت كيف. يتحقق مل يف اإلجراءات النجاح

 كل يف عليها اغبصوؿ مت اليت البيانات ربليل التايل كسيكوف. كيدكاسودة من بدكره

 .دكرة

  في الدورة األولىنتائج البحث .1



 

 كوف اللقاء الواحد حيث 2017 أبريل 28 إىل أبريل 21 يف  الدكرة األكىلنفذت

 النص بتوزيع قاـ اؼبعلم األكؿ يف اللقاء لقائُت، خالؿ  الدكرة األكىلنفذت. حصتُت

لدكر  التنفيذ كىي إال الثاين، اللقاء يف حُت، يف. الطلبةيقرأء النص أف حيث

 ، اإلجراءات تنفيذ أثناء. الباحثة  ىي1 يف الدكرة اإلجراءات منٌفذ. التمثيل

. التعليم عملية يف اإلجراء تنفيذ إىل كأشار الباحثة الحظت

 مراحل 4. حبثها استكماؿ يف باحثة أجرهتا مراحل 4 ىناؾ 1 الدكرة يف

 :اؼبراحل كل شرح سيتم يلي فيما. كالتفكَت كاؼبالحظة كالتنفيذ التخطيط يعٍت

 التخطيط للدورة األولى (أ 

 عملية أثناء استخدامها يتم اليت األشياء بعض الباحثة إعداد اؼبرحلة ىذه كيف

 للتعلم، جهاز إعداد ىو الباحثة من إعداد ينبغي للذين بالنسبة أما. التعليم

: من تتكوف البحث اإلجرائي أثناء استخدامها يتم اليت األشياء عن فضال

 "دكر التمثيل" باستخداـ طريقة التعليم (RPP )كتابة خطة تنفيذ التعليم (1

 .اؼبوضوع مع متطابق

 :من يتكوف البحث أداة إعداد (2

 التالميذ لنشاط كرقة اؼبالحظة .أ 



 

  اؼبعلم دليل اؼبقابلة .ب 

 للتالميذ  دليل اؼبقابلة .ج 

 التسجيل اؼبيداين .د 

 (دكر التمثيل )اؼبسرحية نص .ق 

 .اإلجابة كمفتاح قصَتة، غبقل احملفوظة بكوف التعلم نتائج االختبار .ك 

. الطالب يف اعبامعة من ىم كاألصدقاء كالزمالء مع اؼبعلم بالتنسيق القياـ (3

 التنفيذ للدورة األولى (ب 

. 2017 أبريل 28 ك 2017 أبريل 21 يف  نفذت1للدكرة  التعليم تنفيذ

. دقيقة 45 × 2 األكىل طواؿ اغبصة يف التعليم وبدث

 (دقائق 5 الوقت زبصيص )اؼبقدمة أنشطة (1

الطالب  حالة كيسأؿ مث يقرأ الدعاء يفتتح اؼبعلم الدرس بالسالـ، -أ 

 .كاغبضور

 .التعلم أىداؼ بتقدًن يقـو اؼبعلم -ب 

 حوؿ القصَت التمثيل ىل استعددمت لعرض" : بالربط يقـو اؼبعلم -ج 

 ؟ كاالجتماعية التسهيالت العامة



 

 (دقيقة 35 بتوقيت )األنشطة األساسية (2

 يالحظ

 بصديقو هبرم اليت للتمثيل قاـ الطلبةباالستماع -أ 

 اؼبمثل كل من مظهر لكل االىتماـ كإيالء -ب 

 يسأل

 اؼباضي استنتاج التمثيل اؼبعلم يسأؿ

 االستكشاف أو التجريب

 أعطي قد الذم للدكر كفقا يلعب الطلبةالتمثيل -أ 

 االستنتاج عبعل يدكر التمثيل، مطلوب ال الطلبةالذين -ب 

 الربط

 التالميذ التمثيل الذم صوره استنتاج حوؿ األسئلة على يقـو الطلبةباإلجابة

 االتصاالت

 بعد دكر التمثيل إليها توصل اليت اؼبعلم االستنتاجات شرح

 (دقائق 5 الوقت بتخصيص )االختتاـ (3



 

 .فيها القصَتة االختبار بالعبارة سؤاؿ يوفر -أ 

 .أجريت اليت األنشطة كبو بالتفكَت القياـ -ب 

 التعليم اختتاـ -ج 

 التعلم نتائج  حققت1 الدكرة يف البحث اإلجرائي بأنشطة القياـ بعد

احملمدية العلية  اؼبدرسة عشر اغبادم الصف العربية اللغة درس يف للتالميذ

 الطلبةيف التعلم نتائج رؤية ميكن. النبونج بندار سوكارامي 1 اإلسالمية

: التايل اعبدكؿ

 4.1الجدول 
 بمدرسة عشر التحريري لتالميذ الصف الحادي واالختبار مهارة الكالم اختبار نتائج

النبونج للعام الدراسي  سوكارامي بندار 1 الثانوية اإلسالمية المحمدية
2016/2017 

 أسماء التالميذ الرقم

 الجانب المنتاج
 المجموع

النتيجة 
لالختبار 

 الشفهي
 البيان

خرج
 اؼب

عد
قوا

ال
ويد 

لتج
ا

ات 
فرد

الم
 

هم
الف

 

1 Ahmad Fatih Pradana 4 4 4 3 4 19 90 √ 

2 Aida Salsabila 3 2 2 2 2 11 70 - 

3 Alfina Damayanti 3 2 2 2 2 11 70 - 

4 Arif Kurniawan 3 3 3 4 4 17 80 √ 

5 Bukhori al kahf 4 3 3 3 3 16 80 √ 



 

6 Diah Fatma wati 2 2 2 2 2 10 75 - 

7 Dinda Trinur Salbina 2 1 2 2 2 9 60 - 

8 Devi Kirana 4 3 3 3 3 16 75 √ 

9 Fakhu Alfani 3 3 3 3 3 15 75 √ 

10 Fitri 2 3 2 2 2 11 70 - 

11 Fitri Suwarni 2 3 3 3 2 13 70 - 

12 Jihan Faradila 3 4 4 3 2 16 70 √ 

13 Nur Halimah 3 3 3 3 3 15 75 √ 

14 Nur Kholis 3 3 3 3 3 15 70 √ 

15 Okta Resti wati 2 2 2 2 2 10 75 - 

16 Puji Nur Azizah 4 4 4 3 3 18 85 √ 

17 Qudrotun An nisa 3 4 3 3 3 16 70 √ 

18 Siska Erma Mutria 3 3 3 3 3 14 75 √ 

19 Sila Kamilah 3 3 4 3 3 16 75 √ 

20 Sujas Moko 4 3 4 4 3 18 80 √ 

21 Tina Aprianti 2 2 3 2 2 11 70 - 

22 Yurida Hasanah 2 2 3 3 2 12 70 - 

1630 ؾبموع النتائج   

 74 اؼبتوسط للصف 

 13 عدد الطلبةالكاملُت 

 9 عدد الطلبةغَت الكاملُت 

%59،1 النسبة اؼبئوية   

: الصيغة استخداـ التعلم لنتائج اؼبئوية النسبة غبساب

P = 
f

n
 ×100% 

P = Prosentase yang akan dicari  



 

f  = Jumlah siswa yang tuntas  

N = Jumlah seluruh siswa  

Jadi, prosentase ketuntasan hasil belajar pada siklus I adalah:   

P=
f

n
× 100% 

P =  
13

22
 ×100% 

P = 59,1% 

 الكالـ على مهارة أجرم اليت االختبار نتائج البيانات يعٍت ىذه من

 9ىم  يكملوف ال الذين التلميذ، 22أف من  إىل اإلشارة الطلبةميكن

 أنو النتائج كأظهرت %.59،1 الطلبةمع نسبة بقدر 13الطلبةكالطلبةالكاملوف 

الطلبةالكاملوف يف  الكالـ، كالسيكيا مل يكمل الطلبةيف مهارة  1الدكرة  يف

. %80يعٍت  اؼبطلوبة اؼبئوية ىي أصغر من النسبة %59فقط  الكالـ مهارة

 كالـ مهارة ترقية ميكن حىت الثانية الدكرة يف التحسينات تنفيذ إىل وبتاج كأنو

 .التالميذ

 المالحظة  (ج 
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 أجرهتا الذم للتالميذ اؼبالحظة عملية التعليم الدكرة ىذه يف اؼبالحظة ذبرم

 :أدناه اعبدكؿ من التعلم الطلبةيف من اؼبالحظة نتائج رؤية ميكن. الباحثة

 4.2الجدول 
 ورقة المالحظة ألنشطة التالميذ

الجوانب الملحوظة الرقم 

النتائج 

1 2 3 4 

1 
يالحظ كيستمع القصة القصَتة الطلبة

 اؼبمثلة بالطلبةاألخرين
 √   

2 
ينطق التلالميذ اغبوار يف النص باؼبخرج 

 الصحيح
  √  

 √    ميارس الطلبةاغبوار بالسلس 3

   √  يستوعب الطلبةمادة اغبوار 4

5 
يناقش الطلبةكيقـو بالتقييم كبو التمثيل 

 السابق
  √  

6 
يقـو الطلبةبالًتيب لكابة الكلمات كفقا 

 للمادة اؼببحوثة
  √  

 √    يستنتج الطلبةاالستنتاج معا 7

 8 9 4  اجملموع 

 21 ؾبموع النتائج 

 28 النتيجة األعلى 

 %75 النسبة اؼبئوية للنجاح 



 

  
 الفصوؿ الطلبةيف أنشطة لنجاح لنتائج اؼبالحظة اؼبئوية النسبة غبساب

: التالية بالصيغة حساهبا ميكن 1التعليم  دكرة يف الدراسية

P = 
f

n
 ×100% 

P = Prosentase yang akan dicari  

f  = Jumlah nilai yang diperoleh 

N = Jumlah nilai maksimal 

P=
f

n
× 100% 

P =  
4+9+8

28
 ×100% 

P = 
21

28
 ×100% 

P= 75% 

 
. %75 ىي األكىل الدكرة يف تعليم عملية الطلبةأثناء لنشاط اؼبئوية النسبة



 

 عملية الطلبةيف اؼبالحظة أنشطة نتائج رؤية ميكن أعاله اعبدكؿ إىل استنادان 

 من نقاط مع %75 أك 21 درجة على اغبصوؿ مع جدان  جيد 1 الدكرة يف التعليم

. 28 ىو مثايل

 مل 1 الدكرة الطلبةيف لنشاط اؼبالحظة نقاط مث اؼبئوية، النسبة إىل استنادان 

 اغبصوؿ مت اليت اؼبؤشر نقاط عند حققتو الذم النجاح بسبب التوقعات مع تتناسب

 بلغ تدريسها هبرم اليت اؼبواد على بالالميذ حصوؿ لل اؼبالحظة أنشطة يف عليها

 اليت اعبوانب بتحسُت الدكرة يف أخرل التحسُت مرة عقد إىل وبتاج كبالتايل. 80%

 .التعليم أثناء أنشطة أقل زالت ما

 التفكير (د 

 لألنشطة بالتفكَت الباحثة مث تقـو إكمالو، يتم التعليم أنشطة تنفيذ كبعد

الدكرة  يف ربدث اليت العقبات بعض ىناؾ ذبرم اليت التعليم أثناء أنشطة. اؼبنفذة

 بو قامت ال يهتم التمثيل الذم ىم الطلبةالذين بعض ىناؾ ، منها،1

 صديقو مع اغبديث أطراؼ ذباذب الطلبةالذين بعض أيضا كىناؾ صديقتها،
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 من أخرل مرة اإلصالح سيتم الثانية الدكرة يف لذلك،. يدكر التمثيل كالذم

 .اللغة العربية ليًتٌقى نتائج التعلم درس يف الطلبةالتعلم نتائج أجل

  في الدورة الثانيةنتائج البحث .2

 التخطيط للدورة الثانية (أ 

 عملية أثناء استخدامها يتم اليت األشياء بعض الباحثة إعداد اؼبرحلة ىذه كيف

 إعداد ىو الباحثة من إعداد ينبغي للذين بالنسبة أما. التعليم يف الدكرة الثانية

 البحث اإلجرائي أثناء استخدامها يتم اليت األشياء عن فضال للتعلم، جهاز

: من تتكوف

 "دكر التمثيل" باستخداـ طريقة التعليم (RPP )كتابة خطة تنفيذ التعليم (1

 .اؼبوضوع مع متطابق

 :من يتكوف البحث أداة إعداد (2

 التالميذ لنشاط كرقة اؼبالحظة .أ 

  اؼبعلم دليل اؼبقابلة .ب 

 للتالميذ  دليل اؼبقابلة .ج 



 

 التسجيل اؼبيداين .د 

 (دكر التمثيل )اؼبسرحية نص .ق 

 .اإلجابة كمفتاح قصَتة، غبقل احملفوظة بكوف التعلم نتائج االختبار .ك 

. الطالب يف اعبامعة من ىم كاألصدقاء كالزمالء مع اؼبعلم بالتنسيق القياـ (3

 التنفيذ للدورة الثانية (ب 

الصف  يف التعليم وبدث 2017  مايو5 يف  نفذت2للدكرة  التعليم تنفيذ

 طة تنفيذ التعليم تلميذ أما عملية التعليم كفقا خل22اغبادم عشر بعدد الطلبة

(RPP)مع مراعة التفكَت يف الدكرة األكىل  .

 

 (دقائق 5 الوقت زبصيص )اؼبقدمة (1

الطالب  حالة كيسأؿ مث يقرأ الدعاء يفتتح اؼبعلم الدرس بالسالـ، -أ 

 .كاغبضور

 .التعلم أىداؼ بتقدًن يقـو اؼبعلم -ب 

 حوؿ القصَت التمثيل ىل استعددمت لعرض" : بالربط يقـو اؼبعلم -ج 

 ؟اؼبطٌففُت



 

 (دقيقة 35 بتوقيت )األنشطة األساسية (2

 يالحظ

 بصديقو هبرم اليت للتمثيل قاـ الطلبةباالستماع -أ 

 اؼبمثل كل من مظهر لكل االىتماـ كإيالء -ب 

 يسأل

 اؼباضي استنتاج التمثيل اؼبعلم يسأؿ

 االستكشاف أو التجريب

 أعطي قد الذم للدكر كفقا يلعب الطلبةالتمثيل -أ 

 االستنتاج عبعل يدكر التمثيل، مطلوب ال الطلبةالذين -ب 

 الربط

 التالميذ التمثيل الذم صوره استنتاج حوؿ األسئلة على يقـو الطلبةباإلجابة

 االتصاالت

 بعد دكر التمثيل إليها توصل اليت اؼبعلم االستنتاجات شرح

 (دقائق 5 الوقت بتخصيص )االختتاـ (3



 

 .فيها القصَتة االختبار بالعبارة سؤاؿ يوفر -أ 

 .أجريت اليت األنشطة كبو بالتفكَت القياـ -ب 

 التعليم اختتاـ -ج 

 التعلم نتائج  حققت21الدكرة يف البحث اإلجرائي بأنشطة القياـ بعد

احملمدية العلية  اؼبدرسة عشر اغبادم الصف العربية اللغة درس يف للتالميذ

 الطلبةيف التعلم نتائج رؤية ميكن. النبونج بندار سوكارامي 1 اإلسالمية

: التايل اعبدكؿ

 4.3الجدول 
 بمدرسة عشر التحريري لتالميذ الصف الحادي واالختبار مهارة الكالم اختبار نتائج

النبونج للعام الدراسي  سوكارامي بندار 1 الثانوية اإلسالمية المحمدية
2016/2017 

 أسماء التالميذ الرقم

 الجانب المنتاج
 المجموع

النتيجة 
لالختبار 

 الشفهي
 البيان

خرج
 اؼب

عد
قوا

ال
ويد 

لتج
ا

ات 
فرد

الم
 

هم
الف

 

1 Ahmad Fatih Pradana 4 4 4 3 4 19 95 √ 

2 Aida Salsabila 3 3 3 4 3 16 90 √ 

3 Alfina Damayanti 3 3 3 3 3 15 85 √ 

4 Arif Kurniawan 3 3 3 4 4 17 80 √ 

5 Bukhori al kahf 4 3 3 3 3 16 85 √ 



 

6 Diah Fatma wati 2 2 2 2 2 11 75 - 

7 Dinda Trinur Salbina 2 3 2 2 2 11 75 - 

8 Devi Kirana 4 3 3 3 3 16 90 √ 

9 Fakhu Alfani 3 3 3 3 3 15 85 √ 

10 Fitri 3 3 3 3 3 15 85 √ 

11 Fitri Suwarni 4 3 3 3 3 16 85 √ 

12 Jihan Faradila 3 4 4 3 2 16 85 √ 

13 Nur Halimah 3 3 3 3 3 15 90 √ 

14 Nur Kholis 3 3 3 3 3 15 90 √ 

15 Okta Resti wati 4 3 4 3 3 15 90 √ 

16 Puji Nur Azizah 4 4 4 3 3 18 85 √ 

17 Qudrotun An nisa 3 4 3 3 3 16 85 √ 

18 Siska Erma Mutria 3 3 3 3 3 15 90 √ 

19 Sila Kamilah 3 3 4 3 3 16 90 √ 

20 Sujas Moko 4 3 4 4 3 18 85 √ 

21 Tina Aprianti 2 2 3 2 2 11 75 - 

22 Yurida Hasanah 2 2 3 3 2 12 75 - 

1875 ؾبموع النتائج   

85،2 اؼبتوسط للصف   

 18 عدد الطلبةالكاملُت 

 4 عدد الطلبةغَت الكاملُت 

%81،8 النسبة اؼبئوية   

: الصيغة استخداـ التعلم لنتائج اؼبئوية النسبة غبساب

P = 
f

n
 ×100% 

P = Prosentase yang akan dicari  



 

f  = Jumlah siswa yang tuntas  

N = Jumlah seluruh siswa  

Jadi, prosentase ketuntasan hasil belajar pada siklus I adalah:   

P=
f

n
× 100% 

P =  
18

22
 ×100% 

P = 81,8% 

 95 الطلبةىو من أعلى قيمة السواحل أف مالحظة ميكن أعاله اعبدكؿ من

 أف ميكن ؽبذه الدكرة التعليم يف. 85.2 ىو للصف ك اؼبتوسط 75 القيمة كأدىن

اؼبئوية  نسبة مع تلميذ بقدر 18الطلبةالكاملوف  التلميذ، 22أف من  معلوما يكوف

 كأظهرت %.18،2اؼبئوية  نسبة طلبةمع4ىم  يكملوف ال ، كالطلبةالذين81،8%

 الكتساب  نظران 1 الدكرة من زادت بلتالميذ التعلم اكتماؿ 2الدكرة  يف أف النتائج

 الكتماؿ اؼبئوية النسبة أف يعٍت كىذا. %81.8  تلميذ، أك18 قدر 75  <الطلبة

 يف يعترب البحث سباما حيث %80 يعٍت احملددة اؼبئوية النسبة ذباكز للتالميذ التعلم

 طريقة التمثيل الثانية أف استخداـ القوؿ يف ىذه الدكرة ميكن  كىكذا،.الثانية الدكرة

 عشر لتالميذ الصف اغبادم مهارة الكالـ يرٌقي أف ميكن العربية يف مادة اللغة



 

 نتائج يف الًتقية ىذه رؤية ميكن. سوكارامي 1 احملمدية الثانوية اإلسالمية باؼبدرسة

 :أدناه البياين الرسم يف الدكرة كل التعلم

 4.1الصورة 

 النسبة المئوية الكتمال الطلبة

 

 المالحظة  (ج 

 أجرهتا الذم للتالميذ اؼبالحظة عملية التعليم الدكرة ىذه يف اؼبالحظة ذبرم

 :أدناه اعبدكؿ يف 2للتالميذ يف الدكرة  اؼبالحظة نتائج رؤية ميكن. الباحثة
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 4.4الجدول 
 ورقة المالحظة ألنشطة الطلبة

الجوانب الملحوظة الرقم 

النتائج 

1 2 3 4 

1 
يالحظ كيستمع القصة القصَتة الطلبة

 اؼبمثلة بالطلبةاألخرين
  √  

2 
ينطق التلالميذ اغبوار يف النص باؼبخرج 

 الصحيح
  √  

 √    ميارس الطلبةاغبوار بالسلس 3

 √    يستوعب الطلبةمادة اغبوار 4

5 
يناقش الطلبةكيقـو بالتقييم كبو التمثيل 

 السابق
  √  

6 
يقـو الطلبةبالًتيب لكابة الكلمات كفقا 

 للمادة اؼببحوثة
  √  

 √    يستنتج الطلبةاالستنتاج معا 7

 12 12   اجملموع 

 24 ؾبموع النتائج 

 28 النتيجة األعلى 

 %85،7 النسبة اؼبئوية للنجاح 

 



 

 الفصوؿ الطلبةيف أنشطة تعليم لنجاح لنتائج اؼبالحظة اؼبئوية النسبة غبساب

: التالية بالصيغة حساهبا ميكن 2 الدكرة يف الدراسية

 

P = 
f

n
 ×100% 

P = Prosentase yang akan dicari  

f  = Jumlah nilai yang diperoleh 

N = Jumlah nilai maksimal 

P=
f

n
× 100% 

P =  
12+12

28
 ×100% 

P = 
24

28
 ×100% 

P= 85,7% 

 ىي األكىل الدكرة يف تعليم عملية الطلبةأثناء لنشاط اؼبئوية النسبة

85،7% .



 

 الطلبةيف اؼبالحظة أنشطة نتائج رؤية ميكن أعاله اعبدكؿ إىل استنادان 

 80 ≤ اكتسب قباحو من مئوية نسبة ألف جدان  جيد 2 الدكرة يف التعليم عملية

 إىل استنادان . 28 من اؼبثالية الناحية من درجة مع %85.7 أك 24 نقاط مع

مناسب  الثانية الدكرة لنشاط تعلم الطلبةيف اؼبالحظة نقاط مث اؼبئوية، النسبة

 أنشطة يف عليها اغبصوؿ مت اليت النقاط عند النجاح مؤشرات لتحقيق باألمل

 .%80 بلغ تدريسها هبرم اليت اؼبواد على باغبصوؿ للتالميذ اؼبالحظة

 مل 1 الدكرة الطلبةيف لنشاط اؼبالحظة نقاط مث اؼبئوية، النسبة إىل استنادان 

 مت اليت اؼبؤشر نقاط عند حققتو الذم النجاح بسبب التوقعات مع تتناسب

 هبرم اليت اؼبواد على بالالميذ حصوؿ لل اؼبالحظة أنشطة يف عليها اغبصوؿ

 الدكرة يف أخرل التحسُت مرة عقد إىل وبتاج كبالتايل. %80 بلغ تدريسها

 .التعليم أثناء أنشطة أقل زالت ما اليت اعبوانب بتحسُت
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 التفكير (د 

 كفاية عدـ أك صحيح بشكل تنفيذه مت ما دراسة تكوف سوؼ اؼبرحلة ىذه كيف

اغبصوؿ  مت اليت البيانات من. دكر التمثيل طريقة التطبيق مع كالتعلم التعليم

: اآليت النحو على عليها

 كبعبارة. احملدد باغبد كصلت أك للرجاء كفقا التعلم للتالميذ مستول اكتماؿ (1

تعليم  الطلبةيف كالـ مهارة ترقية قادرة على كاف التمثيل طريقة أف أخرل

 .اللغة العربية

 .الثانية الدكرة يف البحث اإلجرائي للصف الدراسي من االنتهاء مت (2

 المناقشة .ج 

 ميكن(. الدراسي اإلجرائي للصف البحث )اإلجرائي البحث نوع البحث ىو كىذا

 هبا تقـو اليت اإلجراءات أك كجهد( PTK )الدراسي اإلجرائي للصف البحث تفسَت

 البحث أجريت. البحثية األنشطة خالؿ من يف التعليم اؼبشكلة غبل الباحث أك اؼبعلم

 بندار سوكارامي 1باؼبدرسة احملمدية العابية اإلسالمية الدراسي  اإلجرائي للصف

 كالـ مهارة ترقية إىل البحث ىذا يهدؼ. الدكرتُت عن يقل ال ما أجرل النبونج



 

 عشر اغبادم الصف يف العربية اللغة يف تعليم دكر التمثيل طريقة تطبيق الطلبةبعد

. النبونج بندار سوكارامي 1دبدرسة احملمدية الثانوية اإلسالمية 

 دكر التمثيل طريقة تطبيق أف يبُت الثانية كالدكرة 1 الدكرة يف التحليل نتائج

دبدرسة  عشر اغبادم الصف يف العربية الطلبةيف درس اللغة كالـ مهارة يرٌقي أف ميكن

 البيانات قبل من معتمد كىذا. النبونج بندار سوكارامي 1احملمدية الثانوية اإلسالمية 

 معايَت وبقق حىت الدكرة كل تًتٌقى الطلبةاليت كالـ مهارة اؼبئوية النسبة متوسط عن

. الثانية يف الدكرة تعيينها مت اليت النجاح

للتمثيل  االىتماـ كإيالء تصغي ال الطلبةالذين من كثَت يزاؿ ال األكىل الدكرة يف

 الطلبةالذين من العديد ىناؾ تزاؿ ال االختبار، عندما يعمل. صديقو يقـو بو الذم

 يف سباما تكن ثابتة التالميذمل انتباه التعليم، بدأ عندما. األصدقاء الغش إىل حاكلوا

 الدكرة الطلبةيف ضباسة نر مل. األساسية األنشطة منتصف حىت استمرت كأهنا اؼبادة،

. األكىل

. التعلم من اكتماؿ مئوية بنسبة  مل يوايف1 الدكرة تعلم الطلبةيف نتائج كيتوقع

 ك التعلم يكمل الذم تلميذ 13 ىناؾ أك %59.1 بلغ فقط التعلم من اكتماؿ يتضح

دكر التمثيل مل تكن يف  طريقة تطبيق إىل أف يرجع كىذا. يكملوف ال الطلبةالذين من 9



 

 مل يوايف اؼبعايَت نفذت اليت التعلم مث كمن. ذكرىا سبق أسباب اليت لعدة األقصى اغبد

. من الطلبةكاملُت %80 إذا كاف ناجحة تكوف للتعلم النجاح ؼبؤشرات

 متابعة ميكن للتالميذ. كبَتة بزيادة شهدت الثانية الدكرة تعلم الطلبةيف نتائج

 نتائج من يتضح. نفذ الذم قد التعلم يف نشاطا أكثر دكر التمثيل كتكوف طريقة تطبيق

 ك يكملوف الذين تلميذ 18 ىناؾ أك %81.8 يكملوف اكتماؿ تعلم الطلبةالذين

ذكرت  فهذا البحث ،%80 ىي قباح مؤشرات إىل استنادان . يكملو مل الذينطلبة4

دكر  طريقة تطبيق أف أف التحليل ىذا كيبُت أخرل، كبعبارة. الثانية الدكرة يف سباما

دبدرسة احملمدية  عشر اغبادم الصف الطلبةيف كالـ مهارة يرٌقي أف ميكن التمثيل

. العربية اللغة تعليم يف النبونج بندار سوكارامي 1الثانوية اإلسالمية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 خامسالباب ال
 اختتام

 
 االستنتاج .أ 

 تطبيق بأف االستنتاج ميكن فإنو البحث، ؽبذا البيانات نتائج كربليل إىل استنادان 

 دبدرسة عشر اغبادم الصف طلبة كالـ مهارة يرٌقي أف ميكن طور التمثيل طريقة

 مهارة طهرت الًتقية يف كما. النبونج بندار سوكارامي 1 احملمدية الثانوية اإلسالمية

% 59.1ىي  تعلم الطلبة نتائج اؼبئوية النسبة على حصلت للدكرة اإلكىل طلبة كالـ

 بقدر الطلبة عدد يكملوف من ال الذين طلبة 9 ك طلبة الكاملوف 13 إىل يصل ما أك

 إىل يصل ما أك %81.8 للطلبة ىي التعلم نتائج نسبة الثاين الدكرة كيف شخصا، 22

.  طلبة22عدد  طلبة من 4 كالطلبة الذين ال يكملوف ىم  تلميذ الكاملوف18

 نشاطا، أكثر يكوف أف اؼبعلم يتطلب النجاح أف يطرح أف أيضا اؼبهم من

 طريقة لعب التمثيل باستخداـ العربية اللغة تعليم لعملية بالنسبة أما. كابتكاريا كإبداعيا

: يلي كما كالـ الطلبة لًتقية مهارة كاحملاكلة

 التعليم يف اؼبطلوب اغبوار إعداد اإلعداد، .1



 

 للكلمة الصحيح النطق مثاالن  اؼبعلم التعليم، أف ميثل إىل مضموف الدخوؿ قبل .2

 صغَتة ؾبموعات يف الطلبة اؼبعلم يقسم .3

 القصة يف اؼبوجودة التمثيل كالسيناريو، القصة موضوع يشرح اؼبعلم .4

 أعطي قد الذم للمثل كفقا يلعب الطلبة التمثيل .5

 باالستماع التمثيل يقـو يلعب ال الذين كاف الطلبة عندما ميثل الطلبة التمثيل، .6

 صديقو لتمثيل كاؼبالحظة

 االستنتاج عبعل الطلبة يسمح اؼبعلم .7

 .يف هناية التعليم األسئلة قاـ اؼبعلم بإعطاء .8

 االقتراحات .ب 

: يلي كما تعطي أف ميكن  االقًتاحات اليت

 اىتماـ تثَت قد اليت للتعلم الظركؼ هتيئة على قادران  يكوف أف هبب كاؼبريب اؼبعلم .1

 .التعليم عملية يف النشط بدكر للقياـ الطلبة

 .الطلبة التعليم اؼبركوة حوؿ إنشاء ينبغي للمعلم .2

 حيث التمثيل، الطلبة لعب عندما اؼبعلم من أفضل اؼبراقبة نظاـ يكوف أف ضركرة .3

 .اؼبواد لفهم الوقت من حبق االستفادة يقـو الطلبة أف
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WAWANCARA TERHADAP PENDIDIK MENGENAI 

PEMBELAJARAN YANG BIASA DILAKUKAN 

 

 

Tujuan : Tujuan diadakan wawancara ini adalah untuk memperoleh 

informasi pendapat pendidik mengenai pembelajaran yang 

biasa berlangsung 

Responden : Pendidik pelajaran bahasa Arab yang mengajar di MA 

Muhammadiyah 1 Sukarame Bandar Lampung 

Nama pendidik : Abdul Ghofur 

 

   

Pertanyaan Jawabanan Pendidik 

1. Apa saja yang disiapkan untuk 

kelengkapan mengajar? 

RPP, Buku Pelajaran 

2. Metode apa yang sering digunakan 

dalam mengajar bahasa Arab? 

Qowaid tarjamah, syam’iyyah 

syafawiyyah 

3. Apakah dalam pembelajaran 

bahasa Arab pernah diadakannya 

praktik terutama pada keterampilan 

berbicara? 

Jarang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

WAWANCARA TERHADAP PESERTA DIDIK  KELAS XI MA 

MUHAMMADIYAH 1 SUKARAME BANDAR LAMPUNG 

MENGENAI PEMBELAJARAN YANG BIASA DILAKUKAN 

 

Tujuan : untuk mengetahui tanggapan peserta didik terhadap pembelajaran 

bahasa Arab 

Pertanyaan Jawaban Peserta Didik 

1. Menurut anda apakah pembelajaran 

bahasa Arab menyenangkan? 

Peserta didik A, B, C, E, F : Tidak, tapi 

membosankan 

Peserta didik D : Biasa saja 

2. Bagaimana tanggapan anda tentang 

pembelajaran bahasa Arab? 

Peserta didik  A, B, C, D, E, F : Sulit 

3. Bagaimana biasanya cara pendidik 

mengajarkan bahasa Arab? 

Peserta didik A, B, F : Qowaid tarjamah 

Peserta didik C, D, E : Membaca buku 

dijelaskan kemudian mengerjakan soal 

4. Apakan dalam pembelajaran bahasa 

Arab sering diadakannya praktik 

khususnya keterampilan berbicara? 

Peserta didik A, B, C, D, E, F : Jarang 

5. Apakah dalam pembelajaran bahasa 

Arab pernah diterapkan metode role 

playing (bermain peran)? Kalau 

pernah, seberapa sering? 

Peserta didik A, B, C, D, E, F :Belum 

pernah 

6. Apakah anda mengalami rasa takut 

atau tidak percaya diri saat pelajaran 

bahasa Arab? 

Peserta didik  C, D, E, F : Iya 

Peserta didik  A, B : Tidak  

 
 

 



 

 7الملحق  
. يىا ؿبىٍميٍود ، ًمٍن فىٍضًلك، ايٍكتيٍب ىًذًه الرِّسىالىة عىلىى اغباىسيٍوب : أىًمٍُت 

! آًسف يىا أيٍستىاذ أىًمٍُت، اغبىاسيٍوب الى تػىٍعمىل : الكاتب 
ا غىرًٍيب، دىٍعًٍت أىرى : أمُت  ا ؟  ىذى ! الى تػىٍعمىل ؟ كىٍيفى ىذى

. كيلُّ شىٍيء عىاًدٌم، يىا أيٍستىاذ : الكاتب 
ٍهرىبىاء ؟ يىا ؿبىٍميٍود، أىٍنتى ملٍى تيًدٍر اؼبػًٍفتىاح : أمُت   ! لىًكٍن، أىٍينى ًمٍفتىاحي اٍلكى

ا ! آِسف . . . آه : الكاتب  ! آِسف ِجدًّ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 8الملحق  
الحوار التَّْدرِيْ َبات َعلى 

... . ىًذًه الرِّسىالىة ... يىا ؿبىٍميٍود ، ًمٍن فىٍضًلك، : أىًمٍُت 
! تػىٍعمىل ... آًسف يىا أيٍستىاذ أىًمٍُت، اغبىاسيٍوب : الكاتب 

ا غىرًٍيب، : أمُت  ا ؟  ىذى ! أىرى ... الى تػىٍعمىل ؟ كىٍيفى ىذى
. ، يىا أيٍستىاذ ...كيلُّ شىٍيء : الكاتب 

ٍهرىبىاء ؟ يىا ؿبىٍميٍود، أىٍنتى .... لىًكٍن، أىٍينى : أمُت  .... اٍلكى
 ! تيًدٍر اؼبػًٍفتىاح 

ا ! آِسف . . . آه : الكاتب   !آِسف ِجدًّ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 9الملحق  
 :االجابة
ْوب ىًذًه الرِّسىالىة اُاْكتُابْ يىا ؿبىٍميٍود ، ًمٍن فىٍضًلك، : أىًمٍُت   . َعَلى الحَاسُا

! تػىٍعمىل الَ آًسف يىا أيٍستىاذ أىًمٍُت، اغبىاسيٍوب : الكاتب 
ا غىرًٍيب،: أمُت  ا ؟  ىذى ! أىرى  َدْعِني الى تػىٍعمىل ؟ كىٍيفى ىذى

. ، يىا أيٍستىاذ َعاِديّ كيلُّ شىٍيء : الكاتب 
ٍهرىبىاء ؟ يىا ؿبىٍميٍود، أىٍنتى  ًمٍفتىاحي لىًكٍن، أىٍينى : أمُت   !  تيًدٍر اؼبػًٍفتىاح  َلمْ  اٍلكى

ا ! آِسف . . . آه : الكاتب  ! آِسف ِجدًّ
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10اؼبلحق    

ٌففُتاؼبط  

ًقٍيقي  ٍشًتىًل الدَّد
ي
السَّدالىـي عىلىٍيكيم كى رىضٍبىةي هلًل كى بػىرىكىاتيوي : اؼب  

كى عىلىٍيكيم السَّدالىـي كى رىضٍبىةي هلًل كى بػىرىكىاتيوي : عىٍبدي اغبىاًكمً   

ًقٍيقي  ٍشًتىًل الدَّد
ي
كىٍيفى حىاليكى يىا عىٍبدى اغبىاًكًم؟: اؼب  

خًبىٍَتو ك اغبىٍمدي هلًل : عىٍبدي اغبىاًكمً   

ًقٍيقي  ٍشًتىًل الدَّد
ي
.اىٍعًطًٌت ًكٍيلى دىًقيقو , ًمٍن فىٍضًلكى : اؼب  

ظىةن كىاًحدىةن ًمٍن فىٍضًلكى حىىتى اىٍبطىلى اؼبًيػٍزىافي : عىٍبدي اغبىاًكمً  كىٍى تىٍأخيذى حىقَّدكى كىاًمالن غىيػٍرى ,اًنٍتًظٍرىًن غبٍى

ا ًقٍيلى دىًقٍيق. مىنػٍقيٍوصو  .تػىفىضىٍل ىىذى  

ًقٍيقي  ٍشًتىًل الدَّد
ي
يػٍرنا: اؼب اًنَّدكى دىاًئمنا تىاًجرنا آًمننا كى لىٍستى كهىؤيالىًء الَّدًذٍينى يػىنػٍقيصيٍوفى . جىزىاؾى هلًل خى

.الكىٍيلى كى اؼبًيػٍزىاف  

الوىٍيلي ؽبىيم: عىٍبدي اغبىاًكمً   

ثىا ...كى يػىٍوـى التَّدايل يػىٍلتىًقى عىٍبدي اغبىاًكم مىعى صىًدٍيًقًو يف الطىرًٍيًق اظٍبيوي اىبيو عمر كى ربىىدَّد  

كىٍيفى حىاليكى يىا عىٍبدى اغبىاًكم؟: : اىبيو عمر  

سًجًد ميٍنذي االىيَّداـً . خًبىٍَتو ك اغبىٍمدي هللً : عىٍبدي اغبىاًكمً 
ى
ٍ اىرىؾى يف اؼب .اىٍينى اىٍنتى يىا اىبىا عمر؟ملى  



 

ٍسًجًد قىرًٍيبى ًمنى . لىقىٍد كيٍنتي مىٍشغيٍوالن يف صبىًٍع ؿبىٍصيٍوًؿ ذيرَّدة: ابو عمر
ى
ك قىٍد كيٍنتي ايصىلِّى يف اؼب

ا العىاملىي ك اغبىٍمدي هللً . اغبىٍقًل يىا عىٍبدى اغبىاًكم .كى كىافى ؿبىٍصيٍوؿي كى ًفيػٍرنا ىىذى    

ا العىاـ؟ اـى سىتىٍحتىًفظي بًبػىٍعًضًو؟: عىٍبدي اغبىاًكمً  تىًبيػٍعيوي كيلَّدوي ىىذى كى ىىٍل سى  

ٍ اىٍزرىٍع قىٍمحنا . سىأىٍحتىًفظي بًبػىٍعًضًو كى اىبًٍيعي بىًقيَّدةن ؿبىٍصيٍوؿ كىى اىٍشًتىًمى مىكىننا قىٍمحنا: ابو عمر اىنىا ملى

ا العىاـ .كى اىٍنتى تػىٍعلىمي اىنػَّدنىا كبىٍتىاجي ًاىلى قىٍمحو يف حيٍبزًناى . ىىذى  

ٍحصيٍوؿ؟: عىٍبدي اغبىاًكمً 
ى
كى مىىتى سىتىٍذىىبي ًاىلى السٍُّوًؽ لًتىًبٍيعى اؼب  

ا اًٍنشىاءى هللً : ابو عمر غىدن  

.اًلىنَّدًٌت ايرًٍيدي ًشرىاءى بػىٍعضى االىٍشيىاًء يف السُّوؽً , كى اىٍذىىبي مىعىكى : عىٍبدي اغبىاًكمً   

ا اىٍمره لًييسىًعديىًن : ابو عمر  .ىىذى  

      ذىىىبى عىٍبدى اغبىاًكمي كى اىبيو عيمىري ًاىلى السٍُّوًؽ   

ٍوزً 
ى
ىٍوزي رىاًئع: تىاًجري اؼب

ىٍوزي رىاًئع, اؼب
اؼب  

ثىةى ًكٍيالو مىٍوزه ًمٍن فىٍضًلك: اىبيو عيمىري  .اهرًٍيدي ثىالى  

ٍوزً 
ى
ثىةى ًكٍيًل مىٍوزو . مىٍوزًل مىٍوزه بػىلىًدمٌّي رىاًئعه : تىاًجري اؼب ٍيًد ثىالى .تػىفىضَّدٍل يىا سى  

ثىةى ًكيًل غىرىمىاتٍ : اىبو عيمىري  ىرَّدة قىًليػٍلىةي كى الى تىزًٍيني ثىالى
ا يىا عىٍبدى اغبىاًكمي؟ اىرىل اىفَّد كىٍمًحيىةى ىىًذًه اؼب مىا ىىذى  



 

ا اىيػُّهىا التَّداًجٍر؟ ًلمىاذىا ربىٍتىًلفي ىىًذًه كىفَّدةي عىٍن ايٍخًتهىا؟ اىرىل اىنػَّدهىا ثىًقٍيالن كى ايٍخرىل : عىٍبدي اغبىاًكمً  مىا ىىذى

.اىخىفُّ ًمنػٍهىا  

ٍوز
ى
؟ اىتيرًٍيدي اىٍف تىٍشًتىًمى مىٍوزنا اىٍك تيرًٍيدي اىٍف تػىتىخىلَّدطى يف حىيىايت؟: تىاًجري اؼب ٍأنيكى اىٍنتى كى مىا شى  

؟ ىيوى نػىٍوعه ًمٍن طىًفٍيًف ًميػٍزىافً : عىٍبدى اغبىاًكمي  ا اىيػيهىا التَّداجىري كى كىٍيلي ييطىفِّفٍوفى اؼبًيػٍزىاف. مىا تػىٍفعىلي ىىذى  

ٍوز
ى
ًدل لًيىٍضرًبكى , اىتػىتَّدًهميًٌت بًأىمىانىىًت يىا رىجيلى؟ اًٍذىىٍب ًمٍن اىمىاًمىٍ : تىاًجري اؼب كى ًاٍف الى نىدىٍيتي اىٍكالى

 حىىتَّد تيًفٍيتى ًاىلى الوىيىات

        فىذىىىبى اىبو عيمىري ك عىٍبدي اغبىاًكًم ًاىلى تىاًجًر ذيرَّدةو كى قىٍمحو 

حىيَّد مىٍن تيرًٍيدي تىًبٍيعى ذيرَّدةي اىٍفضىًل . حىىتى مىٍن تىٍطليبي قىٍمحنا نىًظيػٍفىةن تػىعىاؿى عىلىيَّد :  تىاًجري ذيرَّدة كى قىٍمحي 

.اىشٍبىنً   

ا اليػىٍوـ. حىيَّد حىيَّد يىا اىبىا عيمىري لًتىًبٍيعى ؿبىٍصيٍولىكى : عىٍبدي اغبىاًكمً  .لىقىٍد ضىقَّد صىٍدرًل دبىا رىاىيٍػتيوي ىىذى  

ا التَّداًجر: اىبو عيمىري  اًلكى يىا عىٍبدى اغبىاًكًم تػىعىلىى نىٍذىىٍب ًاىلى ىىذى السَّدالىـي عىلىٍيكيم كى رىضٍبىةي . كى اىنىا كىذى

 هلًل كى بػىرىكىاتيوي 

كى عىلىٍيكيم السَّدالىـي كى رىضٍبىةي هلًل كى بػىرىكىاتيوي : تىاًجري ذيرَّدةي كى قىٍمحي   

مىًعى ذيرَّدةه ايرًٍيدي بػىيػٍعىهىا كى ًشرىاءى قىٍمحو بىدىالن ًمنػٍهىا: اىبو عيمىري   

تيرًٍيدي ًمثٍػلىهىا قىٍمحنا؟. اىٍعًطى مىا مىعىكى : تىاًجري ذيرَّدةي كى قىٍمحي   



 

.نػىعىمٍ : اىبيو عيمىري   

؟: عىٍبدي اغبىاًكمً  ا الَّدًذل تػىٍفعىليوي اىيػيهىا التَّداجري مىا ىىذى  

اىفٍػعىلي مىا تػىرىاهي : تىاًجري ذيرَّدةي كى قىٍمحي   

مىا . مىا اىرىاهي اىنَّدكى حيبػيٍوبنا زىا ًئدىهي فػىٍوؽى ًكيىاًؿ ذيرَّدةو الَّدًذل اىخىٍذتىوي ًمٍن اىًِب عيمىر: عىٍبدي اغبىاًكمً  كىًعٍندى

.اىٍعطىٍيتيوي قىٍمحنا بىدىالن ًمنػٍهىا ملىٍ متىَّد ًكيىا ؿو ًاىلى هًنىايىًتوً   

اىٍف ايٍكًملى اىٍف تىٍأخيذى ذيرَّدةن . اىيػُّهىا الرَّدجيلي لىٍيسى لىدىمَّد كىٍقته ًلكىٍى ايًضيػٍعىوي مىعىكى : تىاًجري ذيرَّدة كى قىٍمحي 

.مىرَّدةن ثىانًينةن   

ا الكىٍيلً , ايٍكًملي . نػىعىمٍ : عىٍبدي اغبىاًكمً  .كىلًكٍن ديٍكفى طىفًِّفٍُتى يف ىىذى  

مىا ذىا تػىقيٍوؿ؟: تىاًجري ذيرَّدة كى قىٍمحي   

يطىفِّفيٍوفى ؽبىيمي الوىٍبلي كىمىا اىٍخبػىرى اهللي تػىعىلىى . اىقػيٍوؿ امبَّدىا تػىٍفعىليوي اآلفى طىٍفًيفي يف الكىٍيلً : عىٍبدى اغبىاًكمي 
كىاؼب

يف قػىٍولًًو                         

                           

        

 



 

11الملحق   
:أجب عن األسئلة اآلتية  

ًذًه اٍلًقصَّدة؟. ُ من صاىًحبي عىٍبدي اغبىاًكًم يف ىى  

ثىاًف عىٍبدي اغبىاًكم كى اىبػيٍو عىمر؟.ِ اىٍينى يػىتىحىدَّد  

ًذًه اٍلًقصَّدىة؟.ّ مىن صىاًحبي اىبيو عيمىر يف ىى  

ىىٍل اىبيو عيمىر يػيبىاًدؿي ذيرَّدةى كى قىٍمحى؟. ْ  

ًذًه اٍلًقصَّدة؟.ٓ كىٍيفى خيليٍوؽي بىائًعيٍوفى يف ىى  

ٍسًجًد ميٍنذي اىيَّداـ؟. ٔ
ى
ًلمىاذىا الى يىٍذىىبي اىبيو عيمىر ًاىلى اؼب  

؟.ٕ ىٍوزى
كىٍم ًكٍيلي غىرىمىاٍت يىٍشًتىًم اىبيو عيمىر اؼب  

ًذًه اٍلًقصَّدة؟. ٖ كىٍيفى خيليٍوؽي عىٍبدي اغبىاًكًم يف ىى  

ًذًه اٍلًقصَّدة؟.ٗ مىا آيىةي القيٍرآًف ًمٍن ىى  

ًذًه اٍلًقصَّدة؟ .َُ مىا الًفٍكرىةي االىسىاسيَّدةي ًمٍن ىى  

 

 

 



 

 12الملحق 

:ااًلجىابىة  

ًذًه اٍلًقصَّدًة ىيوى اىبيو عيمىر. ُ صاىًحبي عىٍبدي اغبىاًكًم يف ىى  

ثىاًف يف السيٍوؽً .ِ نبيىا يػىتىحىدَّد  

ًذًه اٍلًقصَّدىًة ىيوى عىٍبدي اغبىاًكمً . ّ صىاًحبي اىبيو عيمىر يف ىى  

نػىعىٍم ىيوى يػيبىاًدؿي الذيرَّدةى كى اٍلقىٍمحى .ْ  

ىيٍم ييطىفِّفيٍوفى اؼبًيػٍزىافى .ٓ  

ىيوى مىٍشغيٍوؿه يف صبىًٍع ؿبىٍصيٍوؿو ذيرَّدةو .ٔ  

ثىةى ًكٍيالى غىرىمىاٍت مىٍوزى .ٕ ىيوى يىٍشًتىًم ثىالى  

خيليٍوؽي عىٍبدي اغبىاًكم ىيوى الصٍِّدؽي يف البػىٍيعً . ٖ  

نطىفًِّفٍُتى .ٗ
ٓ–ُ:صيٍورىة اؼب  

كىمىا قىاؿى اهلل تػىعىاىل يف الصيٍورىة . ًافَّد البػىٍيعى بًالًصٍدًؽ كىاغبٍىسىًن كى الى يػىٍفعىلي اىٍف ييطىفًِّفٍُتى اؼبًيػٍزىاف.َُ

"اؼبطىفًِّفُت                     

        "  


