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 األول الباب
 املقدمة

 
  البحث خلفية  . أ

، إما (otonomi)يف مظاهر األواخر رمبا يف عصر احلكم الذايت 
يف جماالت تربوية إن عملية . بوياحلكم الذايت الدائري و احلكم الذايت التر
افق من حيث املواد الدراسية، التعليم ختتاج إىل التجهيز الكامل واملو

توجد أمهية ترقية يف جماالت  .ها لكمالة عملية التربية وترقيااضوغر
ألن العامل الصناعي يطلب اإلنسان القوي : تعليمية بسببني، السبب األول

ألن اتمع العاملي ال حيتاج : لثاين، مث السبب اواملاهر ىف جوانبه و أوجهه
ص املاهر الذكي، مثِ من جانب ذلك اىل كل الشيئ إال إحتياجه إىل الشخ

. ان حاجة اتمع العاملي متغري كل وقت وحني بتغري الزمان والعصر
 ألن العوملة.  يف أوجه ما ميكنglobalisasiوكذلك إلستقبال العولَمِة 

االت واألوجه تاج أيضا إىل التغري ىف اإىل ذكاء اإلنسان، وحتختتاج أيضا 
   (SDM).   شريونشأا وتطورها أمهها ىف املوارد الب

 أن يهدى إىل  منفكل الدرجات ىف االت التربوية البد
وأشدها . املهارات األ كادميية او املهارات األخرى املتعلقة بأمهية التربية

) الطالب(  مثال ذلك هم (generik)هارات اجلنسية ألبد أن يشار إىل  امل
مية تعلما سارعا يهدوا كيف ينظم النفس وكيف يتعلم املهارة الكال

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

 



2 
 

لإلبداع والتغري ىف كل  وكيف يتدفع النفس وكيف يتأثر الشخص األخر
  . ها الطالباملدرسة اليت يدرس فيتربوية بدرجات 

عب العامل عامة، ان وىف جمال الشعب اإلندونسي خاصة و الش
التربية تدور دورا مهما لتنمية هذه الشعوب العاملية خاصة الشعب 

ألن التربية وسيلة من . اإلندونسي ونشأته وفقا على تنمية العامل والدول
اصة والشعب الدويل ىف العامة وسائل نشأة الشعب اإلندونسي يف اخل

   . (SDM)ها ىف منو املوارد البشريةأمه
 التربية، يوجد يف الدستور اإلندونسي دستورا تربوية يف يف حالة 

  2003 سنة 20: الرقم 
  : وننقلها كما يلي 

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan 
kemampuan dan membentuk watak serta peradapan bangsa 
yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 
bangsa, bertujuan mengembangkan potensi peserta didik 
agar menjadi manusia yang beriman dan  bertaqwa  kepada 
Tuhan Yang Maha Esa, berakhlaq mulia sehat, berilmu, 
cakap, kreatif dan menjadi warga negara yang demokratis 
serta bertanggung jawab1” 

  :والترمجة كما يلي 
ان التربية الوطنية يعمل بنمو املهارات و يشكل شكال " 

 لتوسيع مهارات أخالقيا و يبىن احلضارة الشعبية العالية هذه
 ويتخلقون قني باهللا وحدهليكونوا مؤمنني مت الطالب املتعلمني
                                                

1  . Undang-undang RI, Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Bandung: Citra Umbara, 2003) hal. 6 
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ماهرا مبتدعا صا صحيحا عاملا خبلق كرمي وسيكونوا أيضا شخ
 عندهم ويكونوا سكان البالد اإلندونسي الدميقرتى و

  ".مسؤوليتهم
 يف أواخر اليوم أن لإلندونسية موارد ويف اجلهة اإلندونسية،

 الكثرية لف هذه املواردوخ. تلفةة املخكثرية وكذلك املوارد الطبيعيبشرية 
 ظهور املشكلة الكبرية، يعين كيف جنعلهم انسانا قويا ممتازا واملختلف

إن هذا الشعب سيكون شعبا ... ماأعظم هذا الشعب . وحسنا يف جوانبه
مسيطر العامل، إذا كان جمتمعه جمتمعا يمنحون سلطام حىت يكونون 

ب الوقت ما صا عظيما قويا ىف أقرا أيضا شخويكونو. جمتمعا قويا حسنا
  . ميكن

فيكون هذا الشعب شعبا كبريا باملوارد البشرية بال إستكشاف 
ألن فساد املوارد الطبيعية بسبب ضعف املوارد البشرية . املوارد الطبيعية

  . الشعبية
 حيث تكون هذا  الشعب شعبا ضعيفا يعين ةواألسباب األساسي
 اليستطيعون أن  منصوبنمو العامل ومنها تبىنطريقة التربية اليت ال تالئق ب

التعليم يف أواخر اليوم وضد ذلك، ان طريقة . يبتدعوا ابتداعا خالقا
  .تةكانيكي الميلك قدرة يف خلق شيئ بص امليتشكل الشخ
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وباحلقيقة، أن الناس خملوقون يف هذا الكون ميلك مهارات خمتلفة 
 فالبد أن يبىن 2. الطبيعيةليغري ا الناس الِبيئَةَ إما الِبيئَة اتمع أو الِبيئَة

جديدة وكذلك التعليم املوجودة ويبدل بطريقة احلكام اإلندونسي طريقة 
  قفني اإلندونسيني أن يغريوا طريقة التعليم تغريا شجاعا ببلدنااملثّ

  . اإلندونسيا
احلكام واملثقفني اإلندونسيني طريقة التعليم إذا ما تغري كلهم من 
ص أو ولَد من هذه الطريقة القدمية الشخاملوجودة بطريقة اجلديدة في

بل ام . الطالب اليت ال ميلك قدرة ابتداعا والميلك أيضا املهارات 
صا ضعيفا ن شخوال يكونو. متغريون مبتدعون هذا الشعب شعبا قويا

  . درمويتصعب احلكام بسبب ضعف  ق
 يف ا مهماحلاجات اإلنسانية ألن فيها دوراواألصل ان التربية أهم 

  .ثر يف حبل الناس واتمع احملبط متتأ. احلياة
هم : وكان األوالد، هم جوهري والديهم ، من حيث اهلمة 

صا وا شخويرجى منهم رجاء حسنا ليكون. الذين يواصلون مهة والديهم
  .الديهوعاليا ىف اهلمة وأعلى من 

 ملستقبل ولده، مثال اختار الوالد امن هنا اعطى الوالد لولده خري
بل من ذلك طلب الوالد .  حياتهنة املشهور واملعترب ملستقبل املدرسة املعي

                                                
 Buletin Mayara, Edisi 14 / Th.11 / Oktober 2003, 3:  من یترجم   2
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النبأ املالئق عن كيفية رعاية الولد رعايةً صحيحةً وأمهيها عن كيفية دفع 
  .و احلياةالوالد لولد لينشأ الولد نشأةً جيداً حسناً ىف من

هذا .  من الوالدين اليعرفون مهارات ولدهم مبعين احلقيقياكثري
حىت ال يعرف مهارات . يسبب أعمار ولدههم مل يزل شبابا وال شيخا

  . ولدهم عرفا واضحاً
 مهارات والدهم بتقدم د من الوالدين أن يعرفوامن هنا الب

   ؟3ة اراده ومهته يف احلياة املستقبلالسؤال عن
 نشأة كاملة شامال إذا تقام عملية ب الطالةيف عملية التربية نشأ
ام عملية التربية قياما كرها أو قياما وال تق. التربية قياما ابتداعا وحسنا 

حيب الن كره املعلم لطالبه سبب على فشل عملية التعليم وال . نطاما 
 . الطالب املادة املدروسة

ظهور ب فيما سبق، تم نقطةً واحدةً من البيانات اليت شرحنا 
 والنجاح يف   .اإلرادة الكبرية للطالب التباع عملية التعليم ارادة شدديدا

ملية التعليم يتأثر يف اجلوانب األخرى مثال ذلك التأثر بني اموعات ع
ين البيئة و الوسيلة موعات هنا يعواملراد با.  يف عملية التعليماليت جتمع

  .مصدر التعليم وغريهاوالطريقة و

                                                
 ,Yohana Ratri Hestiyanti, Psikologi Memahami Bakat Anak Dalam Prilaku Anak Usia Diniجم  من يتر 3

Kasus Dan Pemecahannya, (Yogyakarta : Kanisius : 2003) hal. 15    
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. أشار هذا البحث، يف عملية التعليم اليت تقام يف مدرسة ما
اىل   علم من العلوم ذهت االستاذطاءواهلدف من عملية التعليم هو اع

  . عقول التالميذ 
أكد الباحث هنا بأن عملية التدريس يف مدرسة ما تعين باملنهج 

كثري من الطالبني هم يسمعون ويقبلون ويالحظون . التعليمي و طريقته 
وهم اليتبعون املادة الدراسية اتباعا فعاال . ما شرح املعلم او األستاذ إليهم

من املواد املختارة حىت حيتاج عون شرح االستاذ استماعا واصفاء يستمو.
  . التعليم تكون االطالب وقت شرح املواد املدروسة 

رف شرح األستاذ وال يفهم سكوت الطالب هنا يدل على أنه يع
رف الطالب على ما شرحه الطالب  من املواد تة ؟ أو اليعالشرح ب!   

بوية يف اواخر العصور، فلذا، أن جند هذه احلوادث يف املظاهر التر
ور دورا مهما يف جناح التعليم التعيني لطريقة التعليم باملعىن الصحيح يد

 املناهج التعليمية  من املناهج اليت تتضمن على ثبوتافنعرف كثري. حينئذ
ا، وايضا الوسيلة اليت يالتدريسيف اداءاألستاذ ها ستخدموطريقا  .  

واملراد من الفرق .  من حيث أفكارهم وهناك الفرق بني الطالب
بني الطالب يعين ام اي الطالب الذين هلم درجة األفكار العالية ومنهم 

وهذا غري مالئق حني تتوقع عملية . الذين هلم درجة األفكار الناقصة
. لتدريسهذه احلادثة، يتأثر يف عملية ا". النقش العاملي"التعليم بالطريقة 

 أي يوصل األفكار واألراء والسؤال أقل من مليةوعدد الطالب الذين ع
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ونعرف . األستاذهم السلبيني حني يقبل الشروح من . الطالب السلبيني
 املهمة هي تبادل السؤال او تبادل حوار حني التعليم بني بأن عملية اجراء

هذا هو أهم الشيئ ىف . الطالب واألستاد او الطالب والطالب األخر
  . عملية التدريس

  وهذا البدلغة العربية ايضا حتتاج إىل الكالم واإلبداع الكثرياوال
 أن يعمل الطالب يف كل وقت وحني لنيل املهارات اجلميلة ىف الكالم من

ومن جانب الكالم البد أن يتعلم الطالب القواعد . مبادة اللغة العربية
غة  اللالطالب باللغة العربية لكي يفهموالذا البد ان يتحدث . اللغوية 

  . العربية فهما صحيحا
 العا النقش تعليم استراجية تطبيقوفقا على املوضوع البحثي هذا 

 كاال "اهلدى نور" العالية ملدرسة طالب عند الكالم قدرة ترقية يف ملي
 سيدوارجو سداتى جنايار

 تطبيق أشار الباحث هذا البحث لنيل الصورة الكاملة عن 
 ملدرسة طالب عند الكالم قدرة ترقية يف ملي العا النقش تعليم استراجية

 سيدوارجو  سداتى جنايار كاال "اهلدى نور" العالية
  

 البحث قضايا. ب
 :يلي كما املسائل الباحثة تقدمت املذكورة البحث خلفية على بناء
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 العالية باملدرسة للطالب العاملي النقش تعليم استرجية تطبيق كيف -1
 .سيدوارجو – سداتى – جنايار كال "اهلدى نور"

 كال "اهلدى نور" العالية باملدرسة للطالب الكالم مهارة تترقى كيف -2
 .سيدوارجو – سداتى – جنايار

 استراجية تطبيق يف الطالب ينجح كيف -3
 "اهلدى نور" العالية باملدرسة الكالم مهارة ىف العاملي النقش تعليم
 .سيدوارجو – سداتى – جنايار كال

 
 البحث اهداف . ج

 العالية باملدرسة للطالب العاملي النقش تعليم استرجية تطبيق ملعرفة -1
 .سيدوارجو – سداتى – جنايار كال "اهلدى نور"

 كال "اهلدى نور" العالية باملدرسة للطالب الكالم مهارة ترقية ملعرفة -2
 .سيدوارجو – سداتى – جنايار

 مهارة ىف العاملي قشالن تعليم استراجية تطبيق يف الطالب جناح ملعرفة -3
 – سداتى – جنايار كال "اهلدى نور" العالية باملدرسة الكالم

 .سيدوارجو
 البحث منافع  . د

 :يلي كماف البحث هذا منافع أما
 والبحث منه املعلومات لتوسيع عامة والقارئ اخلاصة للباحثة - 1

  .واعمق ذقأ اإلستمرار
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 .ةالدراس جودة بترقية املدرسة تلك ىف العربية اللغة درس ملعلم -2
 تعليم استراجية تطبيق عن العلوم لتوسيع عامة والقارئ خاصة للباحثة - 3

 العملية ىف اخلطاء عن ابتعادا العاملي النقش تعليم خاصة العربية اللغة
 .التعليمية

 املصطلحات بعض توضيح.  ه
 ىف اخلطاء على حفظا البيان، إىل حيتاج البحث موضوع كل ان شك ال

 فيما البيان الباحثة تقدمت ولذلك املصطلحات، من ما متفهي
   :يلي

  الشخص استمالة اىل السعي اي يطبق طبق من مصدر : تطبيق
  4.استمالتهم ىف يرغب الذين اواألشخاص 

طريقة التعليمية يعين وجود تبادل وهي ال: استراجية النقش العاملي 
   .السؤال أو تبادل الفكرة أو غريها بني الطالب واألخرى

هي احملاولة الشديدة يف عملية التعليم لنيل على املقصود  : الترقية
  .التدريسي الذي رجى به املعلم او سواه

 الشخص قدرة يصور الذى احلال هى الكالم مهارة    -   :الكالم مهارة
 5.كميا ام جودة

 املعرب املفردات االصوات تلفظ قدرة هو الكالم -
  6.واملشاعر واالراء االفكار

                                                
 460 ص ( 1987 , املشرق دار : بريوت) , واألعالم اللغة يف املنجد ,معلوف لويس 4
 Moh. Uzer Utsman, Menjadi Guru Profesional, (Bandung: Rosdakarya, 1992), 1 من يترجم5
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 اى حمادثة – حيادث – حادث من مصدر هى حمادثة - 
 ا املراد 8.بعضا بعضهم تكلّم مبعىن او 7.املكاملة

 .العربية بالغة تتكلّم الىت الدرس مادة
  فروض البحث   . و

إجابة مقيدة على مسألة البحث حىت يكون ن فروض البحث هي إ
   9.حجة من مجيع البيانات

والفروض ) Ha (روض البد ليةفروض البحث نوعان، مها الف
  Ho.(10(الصفرية 

 ) Ha(الفروض البدلية  .1
) variabel x(هي يوضح وجود عالقة بني متغري مستقل 

وجود : الفروض البدلية هلذا البحث هي ). variabel y(ومتغري تابع 
تطبيق استراجية تعليم النقش العاملي ىف ترقية قدرة الكالم عند طالب 

  .  سدوارجو– سداتى –كاال جنايار " نور اهلدى"املدرسة العالية 
 )Ho(الفروض الصفرية  .2

ومتغري تابع ) variabel x(هي عدم العالقة بني متغري مستقل 
)variabel y .( عدم تطبيق : الفروض الصفرية هلذا البحث هي

                                                                                                                                      
 , Henry Guntur, Berbicara sebagai Suatu Keterampilan Bahasa (Bandung: Angkasa, 1981) من يترجم 6

19  
 ١2١ ص ,السابق املرجع , معلوف لويس 7
 ٦١ ص .اندونسيا -عريب رياملنو قاموس ,رمنوير ورسون امحد 8
    Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian (Jakarta : Rineka Cipta, 2006), vi یترجم من  9

 73المرجع السابق،   10

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

 



11 
 

استراجية تعليم النقش العاملي ىف ترقيه قدرة الكالم عند طالب 
  . سيدوارجو– سداتى –كاالجنايار " نور اهلدى"املدرسة العالية 

 رأت الباحثة ان الفروض البدلية اليت سيقبل ىف هذا ماعند
البحث يعىن وجود تطبيق استراجية تعليم النقش العاملي ىف ترقية قدرة 

 سداتى –كاالجنايار " نور اهلدى"الكالم عند الطالب املدرسة العالية 
  .  سيدوارجو–

 البحث طريقة  . ز
 العلمي البحث اهذ يف ةحثاالب حيللها الىت املعلومات على للحصول

 :التالية الطريقة ةالباحث تسلك
 البحث مدخل -1

وأما البحث  .  و الكميالكيفى ثالبح منهج البحث استخدم
 من وكتاب أقوال من الوصفية البيانات لتحصيل ثالبح هو الكيفى

 هو البحث الىت ميكن أن تعد و تقدير البحث الكمي وأما 11.مالحظة
 .شرة او بقبول األخر وجوده بأرقامزمبا

 البحث جمتمع -2
 البحث جمتمع من والعينة الدراسية املوضوعات مجيع هو جمتمع

  12.الباحث يالحظها  جمتمع وكيل او

                                                
 Lexy J., Metodologi Penelitian Kuantitatif, 3 :من مترجم 11
  :من مترجم 12

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: PT. Bina Aksara), 115 
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 يف يدرسون الذين املتعلمني مجيع البحث هذا ىف البحث وجمتمع
 الذين املتعلمني يعين اهلدى نور العالية ملدرسة اإلسالمية التربية

  .العاملي النقش ترقية ىف يدرسون
وأما جمتمع البحث فهو مجيع التالميذ الفصل االوىل اىل الثالث 

الجنايار سداتى ون ىف املدرسة العالية نور اهلدى كاالذين يتعلم
  . 190  سدوارجو وعددهم

 مأوية من مطلق فرق هناك ليس هادى سوترسنا الدكتور وعند
  13.البحث جمتمع من العينة أخذ يف

 ث ينة البحع -3
ما عينة  وأ14.عينة البحث هي بعض من جمتمع البحث اونائب عنه

هذه البحث فهي مجيع التالميذ الفصل الثاىن الذى يتعلمون ىف املدرسة 
 65 سيدوارجو، وعددهم – سداتى –كاالجنايار " نور اهلدى"العالية 
  . تلميذا

  
  
  
  

                                                
  :من يترجم13

Sutrisno Hadi, Metodologi Riset, Jilid I (Yogyakarta: Andi Offset, 1993), 73 
 suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta : PT. Rineka یترجم من  14

Cipta, 2006), hal. 130  
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 عدد التالميذ
 الفصل

 التلميذات التالميذ
 اموع

 x1 IPA( 10 17 27(الثاىن 
 x1 IPS( 12 26 38(الثاىن 

 65 43 22 اجلملة 

  
كما .  تلميذا65ما هذه البحث فهي عينة البحث، ألن عدد عينة وأ

يمي اريكونطا ىف كتابه يعىن ان كان عدد جمتمع البحث قال سوهارس
 . ناقص من مائة تلميذا فأحسن يأخذ مجيع عينة البحث

 
 البيانات مجع طريقة.   خ

 او احلقائق عمج ىف الباحثة تستخدمها الىت الطرائق هناك
  :يلي كما فهي البحث هذا ىف البيانات

 (Interview) املقابلة طريقة -1
 بني واجلواب السؤال بطريقة لبياناتا جلمع منهج هي
 طريقة إذن واملقابلة 15.مبوجه واحد جملس ىف كثرأ أو الشخصني

 .شفهيا الغرض على ؤسسامل األسئلة بتقدمي احلقائق مجع
 غري أا نقائصها ومن متنوعة، اومزاي كثرية نقائص وللمقابلة

                                                
  :من يترجم15

Sutrisno Hadi, Metodologi  Research II (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), 192 
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 ومن .العمل شكلها وتفاعل الفرد حركة عن للبحث مناسبة
 واعتقاده ورؤية املرء إقبال ملعرفة مناسبة أا الطريقة هذه تمميزان

 أن الطريقة هذه وتستطيع مستقبلته عن فكرته وتصوير وتشجيع
 تدقيقها تدرس وهي احلقائق مجع طرق أحسن من تكون

 16.اواطالعه
 خلفية            عن احلقائق لنيل الطريقة هذه وتستعمل

 املتعلمني وميل املدرسة تلك ىف والتعلم التعليم وعملية املدرسة
  .العاملي النقش تعليم استراجية تطبيق على وقدرم

 (Observasi) املالحظة طريقة -2
 امللحوظة الظواهر ينوتدو مبالحظة يعىن علمى منهج هي

 غري بل فحسب مباشرة ملالحظة على حتدد ال مهة منظما
  17.مباشرة

 استراجية تطبيق عن احلقائق لنيل الطريقة هذا وتستعمل
 العالية باملدرسة العاملي النقش تعليم خاصة العربية اللغة تعليم

  .سيدوارجو – سداتى – جنايار كال "اهلدى نور"
  
  
 

                                                
 Sutrisno Hadi, 192 :من يترجم16
 136 .ص املرجع، نفس هادى، سوترسنا17
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 (Dokumentasi) الوثائق مجع طريقة -3
 والكتب الوثائق من االشياء عن البيانات مجع طريقة هي

  18.ذلك وغري واالت واجلرائد
 :اآلتبية البيانات لطلب الباحث يستخدم املنهج ذا
 الطالب عدد -
  وأهدافها املدرسة تأسيس تاريخ - 
 واالستبانة التعليم مادة - 

 (Angket) االستبيانات طريقة -4
 إىل املكتوبة االسئلة بتوزيع احلقائق مجع طريقة هي
 استراجية تطبيق ملعرفة تفيد هي 19.منهم األجوبة لنيل املستجيبني

 تواجهها الىت العاملي النقش تعليم ىف خاصة العربية اللغة التعليم
 .املدرسة تلك ىف التالميذ

 البيانات حتليل طريقة -5
 التحليل أسلوب املباحث فيستخدم امليدانية البيانات لتحقيق

  :اآليت فيالوص
 الكيفية احلقائق حتليل  )أ 

 ماك بطريقة الكيفية احلقائق حتليل ةالباحث تواستعمل
  :يلي

                                                
 236 .ص املرجع، نفس سوهارسيمي،18
  : من يترجم19

Kunchoro Ningrat, Metode Penelitian Masyarakat (Jakarta: Gramedia, 1994), 173 
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 اإلستقرائية الطريقة )1
 بدأت حيث واإلجتنباطية اإلستنتاجية الطريقة هي

 مث بحثهات اليت باملسألة املتعلقة احلقائق معجت أن ةالباحث
 20.العامة القاعدة منها ستنبطت

 القياسية الطريقة )2
 املعلومات من دأنب حيث التفكري طريقة هي

 وحتليل واجلزئيات اخلاصة احلقائق منها يستنتج مث العامة
 .اإلستقرائية طريقة هي الباحث به يقوم اليت البيانات

  الكميةاحلقائق حتليل  )ب 
 النسبة باستعمال الباحث فيحللها الكمية ائققاحل وأما

 :معادلتها تكون املائوية
  = املعادلة (N) املستجيبني عدد 100 % x (F) األجوبة تكرير

وقدمت سوهارسيمى املقياس من النسبة املائوية 
   21.كمايلي

  جيد =    % 100 -  %  76
  مقبول =    % 75 %  = 56
  ناقص =    % 55 %  = 40

                                                
 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, 42 : من يترجم20

 .246. ص. سوھارسیمى، المرجع السابق   21
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  قبيح =    % 39 %  = 10
برمز وإجابة املسألة الثالثة استخدمت الطريقة اإلحصائية 

يعىن ملعرفة  ) product moment(املستوى األمهية "العالقة 
تطبيق استراجيه تعليم النقش العاملي ىف ترقية قدرة الكالم 

 سداتى –كاالجنايار " نور اهلدى"عند طالب املدرسة العالية 
  .  سيدوارجو–

 : واما رمزها كمايلي 
rxy  =    

       
 




2222 yyNxxN

yxxyN    

  
  :   البيان 

rxy   = املستوى األمهية)product moment(  
 x   = جمموع درجات متغريx.  
 y   = جمموع درجات متغريy.  

 2x   = جمموع درجات التربيعية املتغريx.  
2y   = جمموع درجات التربيعية املتغريy.  

N   =22.عدد العينة  
 rxy.23التفسري على قيمة املستوى األمهية 

 التفسري  product momentقيمة " r"يف 
 y ومتغري  xوجود العالقة بني متغري  0،20  - 0،00

 ولكن العالقة صغرية جدا
  y ومتغري xكانت العالقة بني متغري   0،40 -   0،20

                                                
 ,Ana Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007) المرجع السابق    22

206 
 ,Ana Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan (Jakarta : Raja Grafindo Persada  المرجع السابق    23 

2007), 193 
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 صغرية
  بسيطة yمتغري  xكانت العالقة بني متغري  0،70  -   0،40
 قوية y متغري  xكانت العالقة بني متغري  0،90  -   0،70
 قوية y متغري xكانت العالقة بني متغري  0،100 -   0،90

 جدا
  

 البحث خطة  . ط
  :يلي كما الباحثة رتبت بوابأ ربعةأ من العلمى البحث هذا يتكون

 واهداف البحث وقضايا البحث خلفية فيها .مقدمة : االول الباب
 املصطلحات بعض وتوضيح البحث ومنافع البحث

 مث البيانات مجع وطريقة لبحثا وطريقةوفروض البحث 
  .البحث خطة

 قدم الباحث آراء العلماء اليت تستخدم لتأكد النظرية يف :  الثاىن الباب
النظرة العامة اليت : والنظريات هنا هي . حتليل املواد 

 ملي العا النقش تعليم استراجية تطبيقتتضمن عن احوال  
 نور" ليةالعا ملدرسة طالب عند الكالم قدرة ترقية يف

واهتم . سيدوارجو - سداتى – جنايار كاال "اهلدى
 وقدم أيضا بية الباحث هنا يف منو مهارة الكالم مبادة العر

النقش "املبدأ والغرض و العناصر عن وجود طريقة التعليم 
 ملي العا النقش تعليم استراجية تطبيقوقدم أيضا ". العاملي
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 نور" العالية ملدرسة طالب عند الكالم قدرة ترقية يف
  سيدوارجو - سداتى – جنايار كاال "اهلدى

قسمها اال ثالثة فصول، الفصل يتناول البأحث امليدانية وت  : لث الباب الثا
وتشتمل " نور اهدى" األول عن حملة عن املدرسة العالية

على تارخيها واحوال املدرسني فيها واحوال التالميذ فيها، 
: للغة العربية فيها واحول التدريس، واحوال تدريس ا

الفصل الثاىن عن  عرض احلقائق وحتليلها عن عمليه 
استراجية النفش العاملي فيها واهداف استراجية النقش 
العاملي فيها ومواد ا ستراجية النقش العاملي فيها ومواد 
استراجية النقش العاملي فيها والطرائق املستحدمة ىف 

يمية فيها، والفصل استراجية النقش العاملي ووسائل التعل
الثالث قدم الباحث حمصود املواد البحثي املتعلق تطبيق 

لترقية قدرة الكالم العريب " استراجية تعليم النقش العاملي
 –كاالجنايار " للدارسني ىف مدرسة العالية نور اهلدى

  .  سيدوارجو–سداتى 
 

 .واإلقتراحات البحث ملخص على يشتمل اإلختتام : الرابع الباب
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  الباب الثاين
  دراسة نظرية

 

  لي يف تعليم اللغة العربية معاال شنظرية النق  :الفصل االول
 ليمعا الشالنقتعريف   .أ 

ش يدور دورا مهما معنويا النقيف العامل احلديث كاليوم، إن 
   .يف  هذا العهد الدميوقراطي وال سيما يف جمال التربية

مهم و يكون ش له دور  النقو يف جمال التربية مثال إن
ها حني يقَدم وأمهت. يمية لترقية الفكر واخليالإحدى الطرق التعل

   24.الطالب أفكاره اليت ال توافق بنفوسهم
م له تضمنات كثرية اليت الكاللي ان معاال شيف جمال النق

  (Sily Talk) ِبزنِطى مما يسمى  بالنقاش البعد
يتكلم . من طرق الكالم احلديثةلي هو معاال شالنقإن 

 بعضهم هم يتآثر.  احلوارويتبادلونلة اللغة طالبان أو الطلبة يسبو
لة اللغة وبعضهم يسومنهم يتيقنون أقواهلم بو. لغتهمعلى بعض ب

تستخدم اللغة وسيلة إما شفهيا أو و . ويتبعواما يقولونيدعمون 
   25.كتابيا

                                                
 : Melfin L. Silberman, Active Learning, 101 Cara Balajar Siawa Aktif, (Bandung: Nusaمترجم من24 

Indah, 2006), 141 
  : Ardi Santoso, Menang Dalam Debat, (Semarang: Effar Offset, 2004), 1 مترجم من 25

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

 



21 
 

ش أهم الوسائل لترقية مهارة الفكر والكالم و ا إن النقإذً
  .هو أهم االسهام للحياة اإلنسانية

وهذه . يوموم اىل  املعروف أن األخبار مستمرة يفمن
. ويف أفكار الناس أرآء خمتلفة. األخبار تحمل الناس إىل فكر نقدي

واألخبار تلِْهم الناس . وهذه األراء املختلفة سنن الدميوقراطي
ووجود أفكار الناس النقدية مهم جدا لتبادل . لعرض أفكارهم

  . األخبار بينهم يف اتمع
ال اللفظي ش هو وسيلة عرض اإلتصالنقإذًا أن 

(Komunikasi Verbal) اإلتصالَ .  وترقيته وتنميته ض املتكلمررمبا ع
ش وسيلةً خربيةً لعرض األفكار اليت  حىت يكون النق.ِش النقبواسطِة

ش وسيلةً إتصاليةً ألن فيه يكون النقوكذلك . سيتكلم ا املتكلم
 جمال استخدام التكنيك النقاشي ومهارة السماع و مها خيالطان يف

  .واحد
ش املوضوعي هو شيئ إن النق إجتماعي وعند نظام

يعتربون بأن موضوعي يف بعض أقوال العلماء هم أي العلماء 
ِش إمهالُ الناِس أو الفرقِة إىل النققد يكون يف . ش خمالفة اآلراء النق

ش يستطيع أن حيل النقبل من جانِب آخر إن . األخرى أحيانا
ش ليس وسيلة إن النقفيقال .  مطلقااملشكالت والنقاش جواا
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ش أن لنق  إذًَا البد ل.حرية بال حدود ولكنه وسيلة تبادل األفكار
  . يعين الطرق املستخدمة أو نظام اللعبة

 إذًا ان هذا. ش أساس مهم حلل املشكالتفمهارة النق
ش تستخدم أيضا ألداء اإلرادة اليت توافق بإرادة املتكلم النق

 صول على هذه املهارة الطيبة البد أن يعلَم طرقوللو. وإيفائها
تعطي الطريقة زيادة العلم وزيادة معرفة حني . ِش وميلكهاالنق

 يعين kontraproduktif emosional minorتقارن مبهارة ما يسمي بـ 
 . يف التطبيق (Sily Talk)ِبزنِطى النقاش الاليت التستوي بينها وبني 

واما . ش هو شكل بالغي الكالمالنقإن وعند علم إتصايل 
 Robert( روبريت ب وارينو  )Cleant Brooks( كلني بروكيسعند 

P. Warren(فهو الفن إلستخدام اللغة  عر تعريفا بسيطا بأن النقاش 
واستخدام اللغة . (The Art  Of Using Language Effectively)أفضل

 هارول السويل بسيطة كما يذكَر يف السبق يتعلق مبا يقدمه
)Harold Laswell( ن :  تعلقا قويا واملتعلق هنا يعين يف أسئلة ما يليم

هي أشكال  هذه.القائل، كيف الطريقة، كيف، إىل من، وما آثره
 .(Komunikasi yang diinventarisasi) أساسية لإلتصال اَّرد

يستنبط من البيانات السابقة بأن الفعال اليستطيع أن جيري 
. بالغيا فقط، ولكنه يطَبق أيضا يف نواحي أشكال اإلتصال 
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 مونولُوجي  إىل القسمني مها (Retorika)وينقسم بالغة الكالم 
(Monologi) و ِحواري(Dialogika).  

 فن الكالم مونولوجياأو انه  ومفهوم املُونولُوجي هو
ه وأما ص وحدم جبهة واحدة أو يعين يتكلم الشخاستخدام الكال

املُونولُوجي إىل  اخلطبة و اإلعالن وانقسم . اآلخرون سامعون
  . وغريمها

ومفهوم احلوار هو فن الكالم حواريا أو استخدام الكالم 
صان أو أكثر يف موضوع الكالم تني اثنتني يعين يتكلم شخجبه

  .وانقسم احلوار إىل احملاورة و التسائل واجلدل. املعني
ش يف النق إذًا فهو. بالغة الكالمش من فروعأما النق

  . ش عميقاوفهم معىن النقاستخدام اللغة مطلقا حقيقيا 
عددهم كعدد العلماء  شمبعىن النقعرف كثري من العلماء 

  : ش كما يليمبفهوم النقوجاء العلماء . املتقدمني
 (pendukung) إن النقش هو تبادل الفكرة بني الداعمني 

  .يف موضوع معين ويف حوار منظمة(penyangkal) واملعاندين
 وهو مسؤول عن حتديد الوقت وتعيني ش معتِدليف النق
ش أن يقوىي أفكارمها إىل حياول الفرقتان يف النق. النظام املعني

 وأن يدعو لدعم أفكاره بأن ما يف أفكارمها أصح الفكر من السامع
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ضد الداعمة أن يدعو السامع لفيحاول الفرقة . اآلخرين وأطيب
  . أفكار موضوعية اليت كلهما الفرقة األوىل السابق

وقد يكون التعيني بالتصويت .قاش تعيني الغالبيف اية الن
ش ر النقيعين أخد أصوات السامعني أو من املشتركني ولكن يف آخ

 .اليعني أين الغالب واملغلوب
  ش وتطبيقاته إقامة النق  .ب 

ش النقيف تطبيق و. ش نفسهتطبيق النقش هو ن عملية النقا
ومن . و تكون هذه العوامل قاعدةً يف تطبيقه. تأثري العوامل الكثرية

  . ش هي الثقافة والسياسةعوامل النق
ر وهاتان اثنتان مها من العوامل النقاشية اإلجتماعية اليت تأثِّ

  . ش أحياناالنق
ش حلظة فلحظة يعين أوال يبدأ باملقدمة، مث تبادل أقام النقو
ش  النق هي حلظاتكلها. اإلستنباط وخيتتم باخلامتةمث أخد احلوار، 

 .األساسية من أوله إىل آخره
   أوجه النقش  .ج 

يف . شل تطبيق عملية النقش هو جهة نقاشية تكمأوجه النق
، ومن أوجه تراتيب ش ترتيب معني كما يقدم يف سبق الذكالنق
  :ش كما يلي النق
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   املوضوع .1
ة تكلم ا الباحث ومناه ينإن املوضوع هو مباحث مع

. شاملوضوع أساس الكالم وروح النقيكون . شيف النق
على عرض والبد أن يوافق املوضوع حبال معني وفقا 

ويعرضه فبل بداية ش  النفإذا البد أن يعني موضوع. شالنق
  . شالنق

والبد أن خيتار موضوعا معينا يعترب إعتبارا حارا أو 
تطيع أن يدعو السامع إىل خيتار موضوعا معتربا كي يس

  . الفكر النقدي ويدعو إىل إرادة رغبة السامع لفهم املوضوع
 البيان السابق، ففي العلم اإلتصايل رموز   وفقا على

AIDA أو يسمى أيضا بطريقة AA (AA Procedure) يعين 
 واإلرادة والقرار  الرغبة  تتضمن العناصر منها اإلهتمام

  .والفعال
ش األساسي يستطيع احياء رغبة قيصلح موضوع الن 
ن والبد أ. ص وروحه وفقا على املوضوع املعني املوادالشخ

ص وبإرادته معرفة على خيتار موضوعا مالئقا برغبة الشخ
  . تضمناِت املوضوِع مستمرا

بعد اختيار املوضوع املالئق فيأخد القرار مث يطبق  
  . القرار تطبيقا مطلقا منطقيا يف جمال حقيقي
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ش فالبد أن يشرح النق على خطأ فهم موضوع لبعد 
يذكر يف علم . التعريف إصطالحا بني موضوع  وعنوان 

 الكتابة بإن العنوان يعرف بأساس الكتابة أو على األقل
ولكن اختيار العنوان متعلق . يسمى بتسمية الكتابة

مث ِمن هذا املوضوِع خيرج العناوين، . باملوضوع األساسي
ن يحرر وأما املوضوع معني وحمدد فيقال بأن العنوا

  . بارتباط
  )Moderator(  الُمعتِدلٌ .2

 هو املسؤول يف النقش والذي يأُمه وهو املعتدلإن  
ش أصعب إن إمام النق. وهو متوسط النقاش. يأُم النقاش

إذًا . ش ويتجها كامالعملية النقاملوقفات وأشدها يعين يأم 
. املواد املناقشة أحسن ما ميكن أن يسيطر لمعتدلفالبد ل
ش وحيفظ  النق أن يكون ثابتا و يراعي طرقللمعتدلوالبد 

ويف جمال آخر فالبد . األخالق اإلنساين و يراعي الوقت
. ، باملضحكللمعتدل أن يقنع و جيعل اللعبة مثال ذلك

صيا قويا كي يستطيع أن يقبل كلَّ والبد أيضا أن ميلك شخ
  .شصعوبات النق
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   ملشتركا .3
ويدور املشترك دورا . شاملشترك هو من يتبع النق 

وقد يكون املشترك من . النقاشيةهاما يف إيتاء األفكار 
. وينقسم املشترك إىل الفرقتني املخالفتني. ص أو فرقةشخ

 املعان الفرقة و(pendukung) يعين الفرقة الداعمة
(penyangkal) .راحات أما الفرقة الداعمة تعطي الدعم واإلفت

 وأما الفرقة املعاندة تقدم اإلفتراحات السلبية . املالئقة
(usulan negatif) م سؤاال متعلقا باملوضوعوهي تقد .  

إن املشترك هو من يتصل أو يتكلم مث يتيقن إىل  
وهناك العوامل املختلفة اليت . السامع بأن أفكاره  أصح 
  : البد أن يعرف املتكلم، منها 

  Ethos   احلماسة .أ 
    احلماسة هو عوامل أساسية واملراد منها يعين على 

 source(املتكلم أن ميلك احلماسة ويكوا مصدرا وثيقا 

of credibility(تظهر  وهذه الوثيقة.  للسامع 
 ومن أشخاص املتكلم هي ذو هيبة . كشحصيته

  . شم يف النقواملفرقة و ذو إلتزام مبا يتكلّ
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 photosفوتوس   .ب 
    واملراد من الفوتوس هو مهارة املتكلم يف إيتاء التنبيه 

.  اليت ميس املشاعر السامع)Emotional Appeals(الروحية 
مثال ذلك اختيار األلفاظ املوافقة أو اختيار تنغيم املالئق 

 حىت يدعو السامع فرقة املتكلم إما. املتنوعة وغريها 
  . شعوريا وإما فاقد الشعور

 logosلوجوس   .ج 
  يلقي املتكلم التنبيه املنطيقيأن    واملراد منه هو

)logicalAppeals( الصحيحة املوافقة  باإلفتراحات
  .باألفكار بنائية لكي يستطيع أن يقبل بأفكار السامع

   السامع .4
حضر يف النقاش فرقة خمتلفة أحيانا، والبد أن يهتموا 

ض األفكار ألن يف اية النقاش عر. النقاش اهتماما كامال
إذا البد من السامع أن يكونَ . أو التصويت من السامع

  . أحسن السامعني
  : من فنون السماعة هي و 
 البد أن يكون اجلسم والروح حيادين وال جيد ضغطا   .أ 
  نشأة الرغبة ملعرفة الشيئ والرغبة للسماعة   .ب 
  اإلهتمام للمتكلم   .ج 
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  اإلهتمام الستخدام لغة املتكلم   .د 
  اإلستنباط على الفكرة   .ه 
التخمني على أفكار املتكلم حجته وحله عن   .و 

  املشكالت وإيتاء احلقائق الداعمة
  املقارنة بني معرفة املتكلم ونتيجة البحث اليت تقدم   .ز 

 يف النقاش موافقا كان أم خمالفا
  الوقت  .5

. ش الوقت املالئق واملوافقالنقالبد أن يعني معتدل 
تراح لعرض اإلقأن يعطي الوقت أو الفرصةَ فك وأما املشتر

  . شقبل أن يبدأ النقوالبد أن خيرب إىل املشترك . واضحا
  تراح اإلق .6

ويستخدم . تراح نتيجة فكر املتكلم عن املوضوعاإلق
ويستخدم اإلعتبارات . املتكلم اجلمل البسيطة التصرحيية

ا كان وإذ. املوافقة مبهارته لكي ينال التحبز من السامع
املتكلم يقوم مقام الداعم فالبد للمتكلم أن يعرض حجة 

وينبه السامع ألن يقوم بأفعال الداعم وفقا . طيبة منطقية 
  . على املوضوع الذي يراد به
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تراح الواضح احلسن يتضمن وخري اإلقتراح هو اإلق
   26.على العوامل األساسية هي النواة والبيان و الدليل

 Intiة النوا  .أ 
 النواةوكانت . هذه النواة تدور دورا هاما

هي قرارا هاما من مباحث املتكلم، ويدور دورا 
و النواة هي نتيجة أوىل يف البحث الذي يقيمه . هاما

و يغري . تراحقبول اإلقفهو لاملتكلم، وأما فائده 
إذا وجد النقصان )  وضع راهن(املتكلم حال النقاش 

  . شيف النق
 وهذه من .تاج النواة إىل التغري الدائمإذًا حت

تراح الواحد الذي يدعم وإن اإلق. تضمنات النواة
التقوم بنفسها فوأما كل النواة . ببعض اإلفتراحات

  .بل يقوم باألفكار وبالدالئل واحلقائق
  البيان   .ب 

هو حصول التفكري الذي فأما الفكرة 
. قبل البيانكر لكي ياستخدمه املتكلم بشدة الف

وهناك اختالف بني البيانات املقدمي املتكلم يف 
  . العامة

                                                
  : Jos Daniel Parera, Belajar Mengemukakan Pendapat, (Jakarta: Erlangga, 1991) 9  منمترجم 26 
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هو تبليغ احلال من األحوال أو تبليغ  البيان
تقوم النواة بأفكار خمتلفة . عادة اللغة اليت تعترب

والبد أن يدعم . بنفسه أحيانا ويقوم البيان. أحيانا
دعم الفكرة باحلقائق ن تأل. بعض الدالئل واحلقائق

  . أو الدالئل
  الدليل  .ج 

هو عرض فكرة فوأما احلقائق أو الدالئل 
املتكلم بعد الفكرة لكي تقبل حقائق الفكرة مطلقا 

  . هو بشكل املادة والواقعةفوأما عرض البيان . صرحيا
ة الفكر مهم إلعطاء قوهذه الوقائع هي عضو 

تراح الواحد الذي يدعمه ان اإلق. ويتيقنها وشدا
أحيانا الذي  األساس الواحد واألسس األخرى

الذي يدعمه  أحيانا يدعمه الفكرة واألفكار األخرى
  .حقائق واحلقائق األخرى أحيانا

 
 ش قنواحي الن  .د 

  . ص يسمح أَنْ يقدم األفكار حريا يف احلياة اليوميةكل شخ
واإلختالف بني . واخلرب املستمر حيمل الناس إىل الفكر النقدي

  .األفكار أسس الدميوفراطية

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

 



32 
 

فيه يأثر . اش هو عرض األفكاروالغرض البسيط من النق
ص بأفكاره لكي يعمل األخر ويتبع ويفعل وفقا على ما قاله الشخ

   27.املتكلم أو الكاتب إما كتابة أو شفهيا
ش خري الوسيلة لعرض الكالم اإلتصايل ولترقيته ا ان النقإذً

  .ولتنميته لفظيا
ش استخدام مهارة والنقش يكون وسيلة كالمية ألن يف النق

  . الكالم والسماعة يف جمال واحد
  

 لي معافوائد تطبيق طريقة النقش ال  .ه 
 عرضا )&Pattirck Miller Mayer(  مايريفاتريك و ميلري

 يف كتابه )Percy E. Buruup (بروب. فريجي أشرحهما يف نقل 
Moderan High" "School Administation  إن يف عملية : وهو يقول

هم يثبتون بأن هذه العملية تعطي اسهاما . الطالب منافع كثرية
تمعكثريا للطالب خاصة يف تنشيئ املُقّرر وعامة يف ا .  

كثرية جدا كما قدمها يف فلي معا الش وأما فوائد طريقة النق
  :البيان التفصيل كما يلي 

  
  

                                                
  : Andi Subari, Seni Negoisasi, (Jakarta: Efhar, 2002) 22  منمترجم27 
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  الفوائد للطالب.    1
 لتجهيز فرصة لتنمية املهارة  .أ 
لة اخلربة و يسبو مهية اإلمامة ربية على أهل البالد ملعرفة ات  .ب 

 واملصاحبة و املشاركة والفعل النفسي  الفهم العميق
 لتنمية روح املدرسة و سلكوك أهلها  .ج 
 لقوة السلوك و تنمية الروح   .د 
 لقوة الروح و صحة الطالب  .ه 
 لتجهيز دور الطالب خريه  .و 
 لتوسيع عالقة الطالب .ز 
 تربية على الطالب لتدريب بدعته شامال .ح 

  الفوائد للتربية .   2
 لتكميل اخلربة وتكثريه يف الفصل  .أ 
 ة التعليم اجلديد املالئقة باملقررة لبحث خرب  .ب 
 لزيادة الفرصة يف اشراف التعليم فردا أو جمموعا    .ج 
 إلعطاء دفع اىل طالب يف الفصل    .د 
 لترقية طريقة التعليم    .ه 

 
  ها يلي واستراجمعاالنقش التكنيك طريقة   .و 

إن التكنيك هو الطريقة أو املعرفة أو مهارة فعل الشيئ 
وأما . شلتطبيق النقوينتفع هذه التكنيك . ش بالنقالذي يتعلق
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اإلستراجي هو سياسة أو ذكية أو فعلية أو قدرة حصول مقصود 
  . ش الذي عرضه بالنطام املعنيالنق

ينقسم التكنيك النقاشي إىل قسمني، الفرقة املعاند والفرقة 
  :تراح ويقيمه بأحوال ما يلى  التكنيك دفع اإلق,داعمال
  التثبيتاإلستراجي  .1

 اإلستراجي جي تضمنات كثرية مثالاإن يف هذه اإلستر
املعي واإلستراجي التسوي واإلستراجي اإلعاديت واإلستراجي 

  .التصحيحي واإلستراجي  اإلتفاقي 
   اإلستراجي املواظيب  .2

تضمن اإلستراجي املواظيب على اإلستراجي احليصي 
التشكري  ياإلستراج اإلستراجي الرفعي  اإلستراجي التعودي

 التفصيلي اإلستراجي اإلستراجي لتغميضياإلستراجي ا
  .اإلطالقي

  تراح إلستراجي ضد اإلق ا .3
  : تضمن هذا اإلستراجي على قسمني 

اإلستراجي املهامجي وتضمن هذا على اإلستراجي عود   .أ 
السؤال واإلستراجي الفروفوكاسي واإلستراجي التوقعي 

 واإلستراجي   التضمينواإلستراجي التعجيب واإلستراجي
  . التكثري واإلستراجي التقطيعي 
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 هذا على إستراجي التنكريي اإلستراجي املنعي وتشمل .ب 
إن التكنيك واإلستراجي مها . واإلستراجي الضدي

 . طريقتان طيبتان ملراعة عملية النقاش
هناك كثري من إستراجية التعليم التفاعلية الىت تقصد لترقية 

وهذه , إستراجية تعليم النقش العاملى هاقدرة الكالم من
" نور اهلدى"اإلستراجية مستعملة ىف تلك املدرسة العالية

ألن ا يقدر الطالب أن .كاالجنايار سداتى سدوارجو
وكان حصول التعلم إستخدام هذه ,يعبروا ارائهم 

  . األخرىاإلستراجية مقبول من إستراجية
مهارة الكالم:  الثاينالفصل   

  يف مهارة الكالمتعر  .أ 
مهارة واملراد فيها -مهر- املهارة مصدر من مهر

  29. وأما الكالم فهوالقول28.االستطاعة
الكالم هو النشاط اللغوي املهم يف احلياة اليومية كان   

. ما خطر بباله من األفكار والشفويةاإلنسان به حياول أن يعرب عن كل 
و الكالم . دون التعبري عن نفسه اليعرف االءنسان ما فكره وما شعره

تاجية وهي مهارة القرأة هو إحد املهارات اللغوية األربعة الفعالية اإلن

                                                
 :,W.J.S.Poerdarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta : Balai Pustaka              منمترجم 28

1984) 731 
 ١٩٨, ص) وت الطبيعة الثالئونبري: داراملشرفة ( منجد يف اللغة واالعالم ,لويس  ماءلوف 29
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و الكالم هي تعترب من األمهية املهارات . واإلستماع والكتابة و الكالم
ألن الكالم . باالنسبة اىل اللغة األجنبية و تعترب من أهم املهارات اللغوية

ج تعليم  ىف منهفا الكالم جزء أساسي. علمجزء عملى الذى ميارسةاملت
 على هذا امليدان من أهم أهداف تعليم القائموناللغة األجنبية و يعترب 

اللغة األجنبية ذلك أنه ميثل ىف الغالب اجلزء العملى والطبقى ىف لتعليم 
  30.اللغة

والكالم ىف اللغة الثانية ." عميةقال دكتور رشدى أمحد ط  
وإن - من املهاراة األساسية الىت متثل غاية من غايات الدراسة اللغوية

  31".كان هو نفسه وسيلة لإلتصال مع األخرين
 هي املهاراة األساسية الثانية بعد مهارة فكانت مهارة الكالم  
  .وتشتمل مهارةالكالم على احملادثة والتعبري الشفهى. اإلستماع

الكالم مهاراة إنتاجية تتطلب من املعلم القدرة على   
إستخدام األصوات بدقة والتمكن من الصيغ النحوية ونظام وترتيب 

تكلم ىف مرادف يريده املاجلمل الكلمات حىت تساعد على التعبري عما 
 أن الكالم عبارة عملية إدراكية تتضمن دافعا للمتكلم مث احلديث

, مضمونا للحديث كما أن كالم يعترب عملية إنفعالية و إجتماعية

                                                
   ١۵١, ص) اململكة العربية السعودية ام القرى جامعة أم القرى (تعليم اللغة العربية الناطقني بلغات اخلرى, ةقحممود كامل النا30
   ١٦٠, ص) ١٨٨٩, جامعة املنصورة: مصر ( تعليم اللغة العربية لغري الناطقني ا, دكتور رشدي امحد طعمة 31
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ء وتنهى بامتام عملية إتصال صوتية  الكالم هو عملية تبدومعىن هذا أن
 32.مع متحدث من بناء اللغة ىف موقف إجتماعي

  أمهية مهارة الكالم  .ب 
ألن اللغة وسيلة . تعترب أن اللغة هى الكالم ليس الكتاب

اإلتصال والتفاهم بني الناس يعىن ىف نطاق األفراد واجلماعات 
أن الكالم هو الشكل . وال يفهم الناس االبطريق الكالم. والشعوب

صال ما بني اإلنسان ووسيلة اإلقناع والفهم واإلفهام بني الرئيسى لإلت
 خمتلف وسيلة رئيسية يف العملية التعلمية فلى, املتكلم واملخاطب

و . ةها الكالم من خالل احلوارواملناقش فيمراحلها حيث ميارس التلميذ
 و يريد من مشاعر عما معربا, ة اإلنسان ىف اإلتصال بغريهاالكالم أد

من  حتواها األداة اللغوية تستمدم ذه. ول خباطرهجي أحاسيس مبا
تظاهر أمهية الكالم ىف اللغة األجنبية من , ولذا 33.منابع املعرفة املختلفة

تعليم اللغة والكالم هو أهم األغراض ىف . غةأمهية الكالم ذاته ىف الل
وهو أساس . ومهارة االساسيية الثانية بعد مهارة اإلستماع. األجنبية

العملية  بل من أهم األسس ىف, أصيل ىف التعامل بني املدرس وتلميذه
ية  ىف منهج تعليم اللغة األجنبويعترب أنه جزاء أساس 34.التعلمية كلها

ف تعليم اللغة اامليدان من أهم أهد ويعتربه القائمون على هذا

                                                
 ١۵٣,ص, تعليم اللغة العربية الناطقني بلغات اخلرى ,املراجع السابق 32

 ١۵٠ ص )٢٠٠۵, جا معة امللك العزيز باملدينة املنورة: القاهرة (املراجع يف تدريس اللغة العربية, إبراهيم حممد عطا  33
   ١۵٢ ,ص, نفس املراجع 34
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مبراحل التعليم  كان الكالم جزاء أساسييا, ولذالك 35.األجنبية
        36.املختلفة

وكذالك الكالم يف اللغة الثانية من املهارات اإلسالمية الىت   
وإن كان هونفسه وسيلة . متثيل غاية من غايات الدراسة اللغوية

ذه املهارة ىف بداية ولقد إشتدت احلاجة هل. مع األخريناإلتصال 
وتزايد . النصف الثاىن من هذه القرن بعد إنتهاء احلرب العاملية الثانية

حىت أدى تزايد . والتحرك الواسع من بلد اىل بلد,  اإلتصالوسائل
احلاجة لإلتصال الشفهي بني الناس اىل إعادة النظر ىف طرق تعليم اللغة 

     37.الثانية
  أهداف تعليم مهارة الكالم  .ج 

م أن يتكلم باالتعبري الشفهى ع املتعلهداف مهارة الكالم يستطيأن أ  
  .البسيطة ىف اللغة العربية

  :وهناك أهداف عامة فيما يلى
  .يفهم املتعليم القران واحلديث .1
 اإلسالمية الىت مكتوبة بااللغة هم ويعرف الكتاب الدينية والتاريخيف .2

 .العربية

                                                
 ١۵١, ص ,تعليم اللغة العربية الناطقني بلغات اخلرى, املراجع السابق 35
 ١۵٢ ,ص, مراجع يف تدريس اللغة العربية, املراجع السابق 36
  ١٦٠, ص,تعليم اللغة العربية لغري الناطقني ا, املراجع السابق 37
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نغيم                                                                                         روالتصوات اللغة العربية وأن يؤدي النثم أأن ينطق املتعل .3
 .املختلفة وذلك بطريقة مقبولة من أبناء العربية

  .صوات املتجاورة واملشاةأن ينطق األ .4
  38.م الكالم واإلمالء ىف اللغة العربيةمبهر املتعل .5
درة على ىل مستوى معقول من الطالقة اى القأن يصل الدراس ا .6

 39.التعبري بصورة مفهومة وسيلمة ودون تلعثم أوتردد

ما  أما أهداف تعليم مهارة الكالم فكوقال إبراهيم حممد عطا
  :يلى
بعضها   ربط  و تعويد التالميذ التفكري املنطقي وترتيب األفكار .1

  .ابعض
 .املعاين  تعويد التالميذ إجادة النطق وطالقة اللسان ومتثيل   .2
 تفاو  حبسب , دعم تفاوت طبقات الكالم ىف اللسان العريب  .3

.                                                                                                                                        الكيفيات الداللة على تلك 
  الفصل  باالنفاس من خالل مواجهة زمالئهتنمية الثقفة .4

  .أواملدرسة أوخارج املدرسة

                                                
 :Tayar Yusuf, Metode Pengajaran Agama Dan Bahasa Arab (Jakarta: Raja Gafindo Persadaمترجم من 38

1995) 189-190 
 ١٦٧ ,ص )١٩٩٦ -١٩٨٩: اململكة العربية السعودية( ,إختبارات اللغة, حممد عبد احلق حممد 39
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موضوعات  يدور حوهلم من  متكني التالميذ من التعبري عما .5
تتصل حبيام وجتارم و أعماهلم داخل املدرسة , مالئمة

  . عبارة سليمة وجارجها ىف
 عند التلميذ يف ملهارات والقدرات الىت بذات تنموازيادة منوا .6

فنون التعبري الوظيفى من مناقشة وعرض لألفكارواألراء وإلقاء 
  .مات واخلطبالكل

 بني التلميذ ىف جمال اخلطابة واإلرجتال الكشف عن املاهر .7
  .وسرعة البيان ىف القول والسداد ىف األداء والدقة ىف األفكار

م ليصبح فردا مجاعته ذيب الوجدان والشعور لذى املتعل .8
  .القومية اإلنسانية

   40.رسة التخيل واإلبتكارام اىل ممدفع املتعل .9
  :وأما أهدافالألخرى فيما يلى

  أن يستخدم احلركات الطويلة واحلركات القصرية .1
 .والتشديد والتنوين ىف اللغة الكالم الفصحى

 أن يكتسب ثورة لفظية كالمية مناسبة لعمره وحاجاته   .2
                                                                                             41.وادواره وخرباته 

                                                
 ١۵٢ -١۵٣, ص, مراجع يف تدريس اللغة العربية, السابقاملراجع  40
معهد تعليم اللغة العربية مسجدسونان أمبيل (,مذكرة طرق تدريس اللغة األجنبية, ليل وأمحد زهراءعلى ثوري عبد اجل41

 ۵١,  ص)اجلامعةسورابايا
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  أن يعرب عن نفسه تعبرياوأضحا ومفهوما ىف موافق  .3
  .احلديث البسيط 

  .اسبةنأن يعرب عن أفكاره مستخدم الصيغ النحوية امل  .4
اره مستخدم النظام الصحيح لتركيب أن يعرب عن أفك  .5

  .لكلمةا
  .أن يستخدم بعض خصائص اللغة العربية ىف الكالم  .6
 أن يستخدم بعض أشكال الثقافة العربية املقبولة واملناسبة   .7

  .إلجتماعي وطبيعة عملهلعمره ومستواه  ال 
 اللغة العربية والتحديث ا بشكل من التفكر باأن ميكن   .8

 42.فترات زمنية مقبولةمتصل ومترابط ا
  طريقة تعليم مهارة الكالم  .د 

ية هى النظام الذى موالطريقة ىف التعل.  مجع من الطريقةالطرق  
 الطالب بشكل  املعلومات إىل أذهانصلاسة لييسري املعلم ىف إلقاء در
        43.يتحسن أغراض التربية

  :منهافوأماطريقة تدريسها  
  .ملوضوع وقراءتهتدوين رأس ا .1
مناقسة التالميذ داف توضيح جوانب املوضوع وحتديد أهم  .2

  .عناصره وخصوصها يف املراحل األوىف لتعليم التعبري
                                                

  ١۵٧ -١۵٨.ص,  تعليم اللغة العربية الناطقني بلغات اخلرىاملراجع السابقٍ 42 
 ١٦,ص )الطلبة املتعاملني الإلسالمية كونتور فنوروكو(,التربية والتعليم اجلزاء األول,ينوس و قاسم بكري حممد 43
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  .مطالبة التالميذ باحلديث يف كل عنصر مع التوجيه .3
  .حديث التالميذ عن املوضوع ككل .4
  44.هممناقشة الألخطاء العامة بعدفراغ التالميذ من احلديث .5

  :وقال فرقان العزيز ما يلي
  . يسمع الدراس ويقرأ مث يدرب املناقشة بشطرين مع زمالئه .1
  .يسمع و يكرره  .2
يسمع أمناط املناقشة مث يكرره بإبدال األمساء يف املناقشة   .3

  .بأمساءهم
  .ويصنع األسئلةيقرأ إرشاد السؤال   .4
  .يقرأ هيكل املناقشة شطرين مث يدرب مع زمالئه  .5
   45.يسمع و يقرأ أمناط األسئلة مث يسئل مع زمالئه  .6
  .ي أعطى لهيقرأ أمناط األسئلة مث يتحدث باءتباع اإلرشاد الذ  .7
تباع نمط املناقشة مث يصنع األسئلة بإيبحث السؤال واجلواب ب  .8

  .اإلرشاد
  .ينظر الصورة ويبحث منط الكلمة  .9

  .يسمع الرقم والتاريخ مث يقرأمها ويعربمها  .10
  .يسمع الشريط مث جييب األسئلة كتابيا أو حتريريا  .11

                                                
 ١۵٩ -١٦٠, ص,مراجع يف تدريس اللغة العربية, املراجع السابق44
 Furqonul Aziez, Pengajaran Komunikatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996) 94  : من مترجم 45
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هذا   زمالئه و يف يسمع املقابلة ويقيم السؤال واجلواب مع   .12
  .األمركان املعلم مساعدة هلم فحسب

  :منها"أن طريقة تعليمها"وقال حممد اخلطيب 
  .السؤال واجلواب .1
  .تدريب التالميذ على املالحظة وإدراك العالقة .2
ذ صوراألشكال ويطلب من التالميذ ييعرض املعلم اىل التالم .3

 .كثرالتعبري عنها شفويا يف مجلتني أو ثالث أو أ
 .احملادثة .4
 .املناقشة .5
 46.إعطاء التعليمات والتوجيهات .6
 كما قال عبدالعاليم إ براهيم تتكون علىفأما طريقة تعليم الكالم   

  :ثالثة أنواع منها
  بالقصة   .أ 

  :وأما خطوات الدرس فيما يلي    
 مبشكلة ويكون حبديث قصري أو أسئلة تنتهى : التهميد .1

بأن يقول املدرس   ءتتكفل القصة حبلها وميكن اإلكتفا
 . قصةسأقص عليكم : للتالميذ

                                                
 ١۵٧ -١۵٩, ص) جامعة االسراء االردنية:  مكتبة التوبة(,طريق تعليم اللغة العربية, حممد إبراهيم اخلطيب 46
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ومراعاة  عقصة مع التأىن والوضوح ومتثيل مإلقاء ال .2
  .املوافق املختلفة

         رتبة على حسب إلقاء طائفة من األسئلة م .3
  . القصة مراحل 

  .تيار عنوان للقصةإخ .4
  .أسئلة التالميذ بعضا .5
  .التلخيص .6
  .التمثيل .7

 باالتعبري احلار    .ب 
  :منهافأما خطوات الدرس        

املطلوب  ويكون بأن يشرح املدرس للتالميذ: التهميد .1
 بعض يذكرهلم مله يف هذا   الدرس ويساعدهم بأنع

كالرياضة , عاتاملوضوامليادين الىت خيتارون منها 
يارات والرحالت واحلفالت والزذاعة واخليالة واإل

  .وغريها
         وحيث , يستدعى املدرس تلميذا إللقاء حديثه .2

  . إليهازمالئه على أن  يستمعو 
    ميوجه زمالئه, مبعد أن ينتهى التالميذ من حديثه .3

 .عوا منهأسئلة فيما مس    
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    يشترك املدرس بإلقاء بعض األخبار والطرائف  .4
     ويوجه اليه التالميذ ما يبدو هلم من األسئلة وهو  
 .جييبهم 

 باملوضوعات   .ج 
وقد كان هذا النوع , وهذا هو النوع السائد املألوف 

  .هو الغالب أو الوحيد يف تدريس اإلنشاء
, الميذلى التدرس عاملدرسة اإلبتدائية يعتمد الففي  

ويتصرف يف هذه اإلجابة تصرفا , جابة عنهاا ويتلقى منهم
يدفع التالميذ اىل تنويع األسئلة حبيث تتناول املوضوع ناحية 

  .فناحية
الثنوية يسري املدرس على  و ويف املدارس اإلعدادية  

  :حسب اخلطوات األتية
  .حيفزهم على الكالم  إثارة نشاط التالميذ مبا-١ 
     . كتابة املوضوع على السبورة وتكليف تلميذ قراءته-٢ 
  .ليكفروا يف املوضوع,  ترك فرصة للتالميذ-٣ 
 .التالميذ على ألسئلة منا طائفة إلقاء-٤ 

5-47.عي املوضوع ث التالميذحد   
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   الكالممهارةأقسام   .ه 
بشري يف أقسام مهارة الكالم رأى األستاذ أمحد عبداهللا ال

  :نه قسمنيعلى أ
 احملادثة .1

 .امااحملادثة فهى الكالم يف املواقف اإلتصالية غرياملعدة  

ثري طريقة األسئلة واألجوبة من أحسن الطريقة وإبسطها  وتا
ادةما يبدأ املعلم وع. ادثةوأكثرها فعالية يف تدريس احمل

دام هذا األسلوب بأ سئلة منه واجابات قصرية من إستتخ
جابة للمواقف تسني على اإلساالطالب  مع منو قدرة الدر

ائق اىل ان الصغرية إىل املواقف الكبرية الىت تستغرف عدة دق
بة إىل مواقف كالمية تقوم على احلوار تتحول األسئلة واألجو

  .بني الشخص
تعليم احملادثة و التركيب أفضل طرق وبعد احلوار   

 تربية من النحوية وذلك ألنه يعلم احملادثة من خالل مواقف
  .الدراسواقع احليات الىت يعيش 

 التعبري الشفهى .2
عبري عن نفس بالوصف اما تعبري الشفهى فهوالت  

أن . خلاظرة ىف موضوعات يقوم معلم باعدادهاوباالسرد وبا
ن ست كافية ليجعله يعرب عالفصيلة ليعرفة الطالب باحملادثة م
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رح أفكاره أو التعبري يها شنفسه فقد متر ا مواقف حيتاج ال
عيسر على  ن مذا ويبدويل املعلومات اىل غريهعنها أو ترس

كثري من الطالب خاصة وهم ىف الثامنة عشرة وحىت ميكن 
الطالب من الوصول اىل مستوى جيد يف التعبري الشفهى 

  :متضمنا االتى
  وصفالتعبري با  .أ 

وقد يكون ذلك عن طريقة صورة تعرض على الدارسني   
  :ويطلب منهم املعامل وصفها يف ضؤ مستويات ثالثة

 .)التعريف(التكلم على املعامل البارزة ىف الصورة  )1
       تفصيل الكالم ىف كل معلم من املعامل السابق  )2
 .)التحايل(     

) التقومي أو أصوار احلكم(لصورة إبداء وجهة النظرة ىف ا  .ب 
  :وهى أضافة يضيفها  الطالب من عنده

   .اإلجابة عن األسئلة اإلتصالية )1
 .توجيه أسئلة عن جوانب معنية ىف النطق )2
   سني أو الدرسني املتحدث عن اة الدرة الفرصاتاح )3

 .فكره مع ابداء وجهة النطر       
 . مساعدةإعادة النصب مع اإلستعانة بكلمات )4
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  اجلوانب املهمة يف تعليم الكالم  .و 
  النطق .1

إذا يرى , وانب اجلانب الصويتمن أهم هذه اجل 
. ون األمهية الكربى لتعليم النطق مند البداية تعليما صحيحااملرب

فاالنطق أكثر عناصر اللغة صعبة يف تغيريه أو تصحيحة بعد تعلمه 
  .بشكل خاطئ
  النطق تعلمهم مدون يفسني يعتاإن كثريا من الدر 

ومع التسليم بسالمة نطق املعلم ودقته , الصحيح على تقليد املعلم
, اال أم حمتاجون للتدريب املنظم على تقليداألصوات وإخراجها

بة على علم أاليترك فرصة يساعد فيها طلولذالك ينبغى على امل
وعليه أن يستعنب يف , إصدار األصوات اجلديدة والعربية عليهم

وتكرار ,  السبل كوصف حركات اللسان والشفاةذلك بكل
وتدريبهم على , بعض املقاطع وتدريبهم فيها على متييز األصوات

اإلستماع الواعى للعبارات واجلمل الىت دخلت يف حصيلتهم 
  .اللغوية

 املفردات .2
تعدتنمية الثورة اللفظية هدفا من أهداف أى خطة    

 املفردات هي أدوات محل املعىن ذلك أن, لتعليم اللغة األجنبية
ملفردات يستطيع فبا, يف ذات الوقت وسائل للتفكريكما أا 
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. املتكلم أن يفكر مث يترجم فكره اىل كلمات حتمل ما يريد
وعادة ماتكتسب املفردات يف اللغة ألجنبية من خالل 

مث تأتى مهارة الكالم , مهارةاإلستقبال وهى اإلستماع والقراءة
, تنميتهما والتدريب على أستخدامها تفسحان يف االوالكتابة ف

أى من , الل السابقاخلمعىن هذا أن الكلمات ال تعليم إالمن 
, و موضوعات للقراءةخالل إستخدامها يف موافق شفوية أ

قدمي الكلمات للدراسني من خالل موضوعات ولذالك يفضل ت
 من يتكلمون فيها حبيث تتناول هذه املوضوعات جوانب مهمة

وهناك كثري من اجلربات والطرق الىت ميكن إستخدامها . حيام
من , سنياى الدرردات لتطوير القدرة على الكالم لذيف تنمية املف

وتقدمي موافق , ذلك طرح جمموعة من األسئلة واألجوبة
, منحوارية وقصصيةتدور كلها حول موافق من حيات الدرسني

املدرسة مثل املناقشات وخريات إجتماعية داخل الفصول وداخل 
العامة واستقبال الضيوف واجلامالت واستخدام األدوات 

وميكن ايضا استخدام بعض قوائم املفردات الشائعة , املدرسة
كلمات على املعلم أن وعندما يلم الدارس مبجموعة كبرية من ال

  أخرى يف مواقف شفهية مشاةعادة توظيفها مرةيساعده على إ
  .الىت جاءت
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  لقواعدا .3
كثريا ما يهمل املهتمون بتعليم اللغة األجنبية االشارة     

أما املتعلمون للغة . بل نرى بعضهم ينكرها متاما, اىل القواعد
أجنبية فكثرياما يصرحون بأن القواعد ليست ضرورية يف تعليم 

ن اكومهما . أى ليست ضرورية للتحدث باللغة, اللغةاستخدام 
ن انكارها وهي أن اللغة حتكمها األمر فثمت حقيقة ال ميك

جمموعة من الىت ينبغي أن يعرفها جيدا املتكلم ا واليت جيب أيضا 
أن يعرفها الراغب يف تعلمها سواء مت ذلك وقت مكرب أو وقت 

وحنن إذا نقرر هذا إمنا . و سواء مت بوعى أو بغري وعى. متأخر
 حتل نقرره وحنن واعون متاما بأن صعوبات تدريس القواعد ال

لقواعد شيئ ضروري فا,  املشكلةوال يتم التغلب عليها بتجاهل
  48.لتعلم مهارات اللغة

  

 الكالم يف ملي لترقية قدرةعا الشتطبيق استراجية تعليم النق :الفصل الثالثة
  . تعليم اللغة العربية

   الكالم العاملي لترقية قدرةش النقري طريقةتأث  .أ 
التعليم حماولة الدعوة الطالب يف عملية التدريس أو التعليم  

البد للتعليم أن . لكي ينال األغراض التعليمية املوافقة اليت يرجوه
  . يهتم أحوال الطالب ألم متعلمون وميلكون صفات خمتلفة بينهم

                                                
 ١٦٤ -١۵٩,ص, تعليم اللغة العربية الناطقني بلغات اخلرى, املراجع السابق  48
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صفات فام املتفرقة أى لذلك البد على املعلم أن يهتم بص 
ويف .  أحوال الطالب من اجلاهلني إىل العاملنيحىت يتغري. الطالب

ويشعر املعلم بعده . مظاهر التعليم ال يهتم املعلم أحوال الطالب
كامال، ال فرق بني نقصه ألن يهتم ما يف صفات الطالب اهتماما 

ع هذا اإلهتمام اهتمام شامل جلمي.  أخرىةبطالب واحد وطال
  . الطالب وأحواهلم

وكذلك يف مظاهر اليوم كان املعلم أكثرهم مستخدمون  
  . طريقة املختلفة يف إلقاء التعاليمال  طريقة التعليم الواحدة

.  ومن الواجب أن يهتم املعلم أوصاف الطالب أو الطلبة  
وكل التعاليم اليت التم أوصاف الطالب فيصعب املعلم أن 

فلذا أن التعليم الذي ال يهتم أحوال . ليميهديهم إىل أغراض التع
 . الطالب يسمى بالتعليم العريف

ما استخدم املعلم الطريقة التعليمية فيظهر الفجوة ذًا حينإ 
)kesenjangan(اجلاهل مبعىن ال ذكي .  بني الطالب الذكي واجلاهل

وتسبب هذه األحوال على فشل التعليم . حلصول على قيمة التعليم
ن ينتهي التعليم كامال شامال والحيصل على متام واليستطيع أ

  . حيت يفشل التعليم فشال. التعليم يف الفصل املدرسي
طريقة التعليم املالئقة لكي  رموز فذهب العلماء بأن يرمز و  
قدم . ع املعلم أن يعرف بصفات الطالب عرفًا شامال يستطي
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راجية التعليمية ذه اإلست. العلماء اإلستراجية التعليمية اإلبداعية
سيحصل املعلم على أغراض التعليم ببالغة الدرس متاما بشعور 

  .الفرح يف إلقائه
غة وطنية يتعلق لقد يكون تعليم اللغة األجنبية سوى ال  
فلم ينال . كيف ألقى املعلم هذه املادة اللغوية : والسؤال . بالبيئة

  .  ديالطالب يف إلقاء املادة اللغوية نيال دراسيا سوى مجو
إذا ان هذا التعليم مثال ذكر يف ما سبق هو التعليم الذى ال   

ن معىن التعليم وعملية بعيد جدا عغرض هلا وال رسالة له وهذا 
فلذا يف أي مدي تعطى هذه املادة اللغوية إذا مل ترافقها . التدريس

  . بالطريقة املالئقة مل ينل شيئا سوى الفجوة بني الطالب واملعلم
 مقررة املُؤهلة مبادة اللغة العربية بأن جناح الطالب ويقال يف  

ىف دراسة اللغة العربية تقدر يف مهارم إلستعمال اللغة العربية  
مثال استعماال تعبرييا إما يف فهم اللغة نصيا شفهيا مبختلف  الكالم 

  . وأحواله
وفقا على مقررة املُؤهلة فإن جناح الطالب يف تعليم اللغة   

لعربية هو يف أي مدى هم يستعملون اللغة مبختلف األحوال إما ا
  . يف فهم معىن النصوص الشفهية خبتلف أغراض الكالم و أحواله
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يدور إلقاء درس اللغة العربية دورا هاما يف تبليغ الدرس   
هي استخدام اللغة وسيلة فلية معا اليةوأما الطريقة النقاش. العريب

  . ن شكليوهذه الطريقة بعيد ع. لعريبلدرس اتطبيقية يف إلقاء ا
يتعلم الطالب اللغة فرحا ان يرجي باستخدام هذه الطريقة   

  . ويف بيئة الفرح وتبلغ الدرس كامال
بأن تطبيق طريقة من البيانات كثرية فيما سبق، فيوجد   

لي يف ترقية مهارة الكالم ويعني الطالب يف تنمية معاال شالنق
وهذه هلا فوائد كثرية يف تعليم اللغة . قوةمهارة اإلبداع العايل 

 . العربية اليت هي تدور دورا هاما يف الدين واتمع
  لي معاالفرصة اليت تنشأ يف طريقة النقش  ال  .ب 

والتكلم . إن أكثر عمليات التكلم أقامها الناس بالكالم 
إذا تكلم الناس عما يكتم يف . يدور دورا كبريا يف اإلتصال

الصدور اليفهمه الناس إن كل ما يف . ي كالمهم معىنالصدور فف
  .، وهذا مل يسم باإلتصايلأو السامعي

باحلقيقة . إذا أكثر الناس الكالم فيكونون شجاعي الكالم  
  . ان الناس يولدون مبهارة اللغة مند عهد طفوهلم

 ارة اللغة منذ عهد طفوهلم فإم ملمهما يولد الناس مبه  
  . لغة يف كبريهميصبحوا ماهرين يف ال
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أكثرهم يوجدون الصعوبات اللغوية يف إتصال اللغة مع   
ويوجدون الصعوبات اللغوية يف استمعال اللغة حاال . جانبهم

 . وكامال وصحيحا
. إذًا فإن مهارة الكالم تعني بكثرة اسخدام اللغة صحيحا 

وأما مهارة الكالم يستطيع أن يوسع بالتدريب واستخدامها يف 
ألن حني استخدم الناس اللغة يف الكالم فتنشأ . م يوميا الكال

  . مهارم نشأة كبرية
اع  مستخدمي اللغة إىل شج وإن مهارة الكالم ترافق  
وأن مهارة الكالم الكبرية تستخدم حلصول على سبيل . الكالم
  . الكالم

وإذا رافق الكالم . وميكن أن يقال بأن الكالم يولد الفكرة  
 . كالم يكون جيدااملهارة فإن ال

وكذلك أن . النفس أو اآلخر إن الكالم يستطيع أن حياول  
الكالم يطلق من انعزال النفس ويغري الشعور وكذلك أن الكالم 

 افإذا كان تأثري الكالم كبري. يتغري موقف النفس وحركته وفعله
 .فأثره كبري أيضا

لي هي طريقة معايذكر يف هذا البحث طريقة النقش ال 
: وهناك مهارتان اثنتان . يم اليت تشري إىل شجاعة الكالم التعل
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املهارة اليت تؤخذ بواسطة تنمية الطاقة الداخلية و بواسطة تنمية 
  .عملية اللغة أو يسمي بالطاقة اخلارجية للمتكلم

  الطاقة الداخية للمتكلم . ا
وله غرض وسيلة . هي املهارة اليت تكتم يف نفس املتكلم

وللناس الطاقة الداخية، وكيف استخدام . رةألن يخِرخ الفك
فإن الكالم يستطيع أن ينشأ الطاقة . هذا لضرورة الكالم

وإن استراجية يف تنمية الطاقة . الداخية من ناحية إستراجية
ان الكالم له قوة . ها ويبدعهاتالداخية يعني مهارة الكالم ويترقي

حا وحزنا وقد يكون الكالم فر. كثرية وكبرية يف جماالت شىت
ويستطيع أن حيرك وحييي، يقال إن الكالم يدور دورا . أحيانا

إن سالمة اإلنسان يف حفظ : وبعبارة موافقة . هاما شفهيا
  . اللسان 

  : وينقسم الطاقة الداخية إىل مخسة أقسام كما يلي       
  ِفيِسيولُِجيتوسيع استعداد  .1

 هي البد اِفيِسيولُِجيوالعوامل الداخلية للمتكلم 
ألن صحة اجلسم يأثر . للمتكلم أن يصح صحة عافية

  . وهذا دليل على صحة اجلسم . احلماسة يف الكالم
 توسيع الشعور العالية  .2

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

 



56 
 

. الشعور يصور املعرفة أو العلم والتفائل على النفس
من ناحية الكالم أن الشعور على النفس لقوة الكالم و 

لكالم ويعرفه يفهمه البد للمتكلم أن يعلم ا. مهارته
إذا فإن الشعور العالية . وأمهيها يشعر على أنه يتكلم 

  . يفهم ملعرفة الكالم وميلؤها ويفعلها ويبدئه شعوريا
  تنمية الثقة العالية  .3

إن الثقة على النفس هي تيقن على النفس و يتعلق 
بنشأة املشكالت ومعرفتها ويعلم كيف يقابلها بالثقة 

 مرآة عامل الروح تعطي لترتيب املعرفة وهذا هو. النفسية
إن الثقة  شعور ومعرفة وحكم و استقالل . واختدامها

هذه هي املوقف الروحي الفعايل اليت تدفع من . الروح
 . عاطفة و نضجة و نظام موقف اخللقي والدفع

  تنمية الشجاعة  .4
إن الشجاعة هي صفة تتعلق حبركة القلوب لفعل 

كانت الشجاعة أيضا هو املوقف و. العمل أو متقابلتها
 والشجاعة حتتاج اىل. ستخدم ملقابلة الشيئالروحي اليت ت

  . أشكال بساطات اإلنسانية املختلفة واجناسها
والكالم هو أكثر عمليات .  الكالم إىل الشجاعةجاء

والكالم يف إحدى اختيارات هو . التكلم أقامها اإلنسان
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إلنسان اليشجع مثال ذلك، إذا كان ا. أصعب العمليات
يف الكالم فاليريد النقاش اليشجع الكالم وهو الميلك 

   .مهارة الكالم
  تنمية التقدير   .5

ويعين . ان عن ختمني الشيئ و تقديرهامليزالتقدير هو 
التقدير بالتخمني على أحوال حسنة إما جتريديا وإما 

  . واقعيا
يف الكالم ينشأ التقدير بواسطة لطافة اللغوية اليت 

فهذا فإن اللغة هي . ستخدم و األدب الذي يستخدما
 . درجة الشعور من اللغة

  تنمية عملية اللغة .  ب
إن تنمية اللغة هي ترتيب السلوك ومنوا اليت يشري 

 جمال صغري تتضمن على طريقة حأو فس. إىل غرض اللغة 
إن عمليات اللغة تتضمن . خاصة حلصول على غرض معني 

وهي من تطبيق عملية . ة والتكلمعلى الكتابة والقراء
  : وأما تنمية اللغة بطريقة ما يلي . اللغوية

  تفويق على موضوع املتكلم  .1
 لتنمية مهارة الكالم و طلقتها .2
 لتكثري املفردات  .3
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 استخدام مظاهرة موافقة  .4
 ترتيب الصوت الصحيحة .5

  
  لي معاصعوبات يف تطبيق طريقة النقش الال  .ج 

  :ذه الطريقة هناك ثالث صعوبات فيما يلي يف تطبيق ه
  قلة الوقت   .أ 

 إىل ساعة طويلة يف تطبيق هذه الطريقة أكثر حتتاج
ألن غرض هذه الطريقة هي معرفة مهارة .  دقيقة90من

  الطالب يف فهم املواد وتقدير مهارام 
 التبادل ش تبادل األفكار، وخيتاج هذاقد يكون يف النقأحيانا 

. ش هنا هو تبادل احلوار بني الناس وغرض النقإىل وقت طويل
ش والنق. قلة الوقت يف النقش هي صعوبات هامة يف النقش

حىت . شدل احلوار الذي هو من أغراض النقتاج إىل تباحي
  . يتبادل بعض الناس فقط

  اليستوي مهارة الكالم يف نفس الطالب   .ب 
ة ألن مهار. هذه هي صعوبات هامة يف الكالم بني الناس

 . الكالم بني الناس اليستوي بينهم
ال يشعر ان هذه الطريقة تستطيع أن متتحن وتقوي نفسه 

  .وتعرف مهارة كالم إخوانه
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  حال الفصل   .ج 
 وترتيب  واملراد حبال الفصل هو حال الفصل نفسه  

يقة التستطيع أن تطبق والبيئة اليت ال تالئق ذه الطر. الغرفة 
  .تيب الغرفة ذلك يف ترش ولطريقة النق

   املواد املناقشة   .د 
ش هو أصعب املشكالت يف النقمواد املناقشة تعيني 

اقشة ال وكل املواد املن. النقاشية وقد يكون التعيني سهال
مواد املناقشة وقد يعني املعلم . ش تستطيع أن تناقش يف النق

 صفات الطلبة توكان. املالئقة مبهارة الطلبة وأساس املواد
وفطريته و حاجاته و   يف أنفس الطلبة هي مهارة الطلبةاملختلفة

وإذا أن . ال جيب الفرق بني الطالب واآلخر. مهارته وشعوبه
كون وهذه هي قد ت. الطلبة هلم صفات خمتلفة وخلفية خمتلفة

كره لي، ألن الطلبة ال ميكن أن يمعاصعوبات يف النقش  ال
 ميكنهم اكراه دعدواست. لي معاال شاإلرادة لتطبيق الطريقة النق

  .   الطلبة روحيا ال يكملاإلرادة
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  الباب الثالث

  دراسة ميدانية

 – سداتى –كاالجنايار " نور اهلدى"حملة عن املدرسة العالية  : الفصل األول 
  سيدوارجوا 

 تارخيها  ).1
وهي .  م1976ىف السنة " نور اهلدى"قامت املدرسة العالية 

املدرسة العالية اإلسالمية الىت تقوم ا ال ستمرار التعليم من املدرسة الثانوية 
. فأما مؤسسها فهو الشيخ احلاج فقيه عبد اهللا) املدرسة املتوسطة اإلسالمية(

احدى املدرسى ىف مدينة " نور اهلدى"كانت هذه املدرسة العالية 
 ميكن ان را تيجية كاالجنايار وهو مكان ستووقعت وسط قري. سيدوارجو

  . يتصلها التالميذ مشيا اوركبانا
  : وأما أغرض تأسيس هذه املدرسة فهي كمايلى 

 املدرسة املتوسطة ىف والية لترقية فهم احلياة الوطنية خاصة ملتخر جي  . أ
  . كاالجنايار وما حوهلا

  اإلسالميةالستعداد املتخر جي املاهرين حىت يستطيعوا أن يطبقوا العلوم .ب
  .  حيام اليوميةىف

   القيمة ىف احلياة الدينية   لتتزايد- :   وأهدا فها 
  إعطاء الزاد الستيعاب املعارف واملهارة  -
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 .  و الصناعة اىل اجلامعة أو العمليةإلحتاق -
كان مدير املدرسة األول هو األستاذ الدكتوراندوس روكيمني من 

لسنة فهو مخسة وأما عدد األساتيذ ىف تلك ا.  م1978 – 1976سنة 
ومدير الثاىن األستاذ . عشر مدرسا وأما التالميذ فهو إثنا عشر تلميذا

ير الثالث األستاذ ومد.  م1980 – 1978الدكتوراندوس يزيد من سنة 
ومدير الرابع األستاذ .  م1983-1980ى من سنة ريشالدكتوراندوس ق

س ومدير اخلام.  م1984- 1983الدكتوراندوس عبد الرشيد من سنة 
ومدير .  م2002-1984األستاذ الدكتوراندوس حسن بصرى من سنة 

 2005 – 2003سوجايانتو من سنة . السادس األستاذ الدكتوراندوس
ومدير السابع األستاذ الدكتوراندوس احلاج حممد صايف غفران من سنة . م

   49. حىت األن2006
  : مث يشرح أغراض نشأة املؤسسة التربوية وهي 

ملدرسة لوصول  ا ىف املدرسة املتوسطة حيتاجون اىلكثري من املتخر جني. أ
  . دراسة إىل درجة عالية

  . وىف مدينة سداثر مل توجد مدرسة متوسطة اسالمية مثل هذه. ب
  : وأما أغراض بناء املدرسة هذه فهي 

حلكومية ىف اال التعليمي كقرار الس شكليا ملساعدة برنا منج ا. أ
  GBHN عن MPR / 17 /1998: الشورى اإلندونيسي رقم 

                                                
  2009 مایو 18 حصول المقابلة من رئیس المدرسة یوم اإلثنین  49
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نفسهم ىف م اإلسالم كدفع أمة اإلسالم حلس أشكليا لتنفيذ بعض تعالي. ب
  . الدنيا واألخرة

 لتشكيل شباب ميلك روح اإلهتمام ىف اال التربوي خاصة ىف  .ت
  .  سيدوارجو– سداتى –كاالجنايار " نور اهلدى"املدرسة العالية 

خدمة للناس وللمجتمع بكثرية من املتخر جني ىف املدرسة املتوسطة  .ث
حيتاجون اىل املدرسة لوصول دراسة إىل درجة عليا وىف مدينة سداتى مل 

   50.توجد مدرسة عالية إسالمية مثل هذه
يمية ىف املدرسة العالية سداتى ارا بعد اية العملية أن العملية التعل
اول الرئيس لزيادة لذلك حي. توسطة واإلبتدائية صباحاالتعليمية ىف املدرسة امل

على بناء جديد من مساعدة اتمع ومساعدة ويل الطالب من الفصل 
 ويعلمون الطالب وقام بناء املدرسة مبساعد م. سعاألول إىل الفصل التا

  . صباحا بترتيب
 متر من مساعد 611وقامت هذه املدرسة العالية على األرض حنو 

ولفهم . وقعت هذه املدرسة ىف شاطئى الشارع األكرب سيدوارجو. اتمع
 : عنوان هذه املدرسة تقدم الباحثة باجلدول كمايلي 

 هيكل منظمة املدرسة  ).2
 –جنايارا سداتى كاال" نور اهلدى"لترقية جودة تعليمية ىف املدرسة 

  . سيدوارجو فرتبت هذه املدرسة هيكل املنظمة املدرسة وأعضاءها
  

                                                
  2009 مایو 21 حصول الوثائق یوم الخمیس  50
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  رئيس املؤسسة
كياهي احلاج اكوس ترمذى 

هدى
  رئيس املدرسة 

 الدكتوراندوس احلاج حممد صاىف عنران

  مساعد قسم املنهج 
 B,Aسري هارياتى 

  مساعد قسم الطالب
 S.pdحممد بييت رزاق 

  إالدارة 
 ابو مصفر وتيتني خردية

  مشرف منظمة الطالب 
 تيكوه باسوكي 

BP / BK 
 .S.Sosايدا فور وانيت 

 أساتيذ
 

 

  : ولسي الطالب الفصل 
X1 : انيك مفيده .S.Si   

X2 : نونونك مستيكا.S.Pd   

X1 IPA : نوراالبديعة.S.Pd. 

X1 IPA :  ليليك نصوحه  
X11 IPA :  ابو خريياحلاج .B.A 

X11 IPA :  احلاج ابو خرييB.A. 

 طالب
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 عضاء منظمة املدرسة أ ).3
بعد احلوار املباشر مع رئيس املدرسة وقسم اإلدارة بأن أعضاء 

  : املنظمة هذه املدرسة هي 
  كياهي احلاج اكوس ترمذي هدى :      رئيس املؤسسة -
  مد صاىف غقران الدكتوراندوس احلاج حم:      رئيس املدرسة -
   S.pdحممد بييت رازق :    مساعد قسم الطالب-
   B.Aسري هاريات :     مساعد قسم املنهج -
  أبو مضفر وتيتني خردية :        إال دارة -
  تيكوه باسوكي :    مشرف منظمة الطالب -
  إمرأة املفيدة :      حارس املكتبة -

  : وأما ويل الطالب هم 
   S.Siنيدة أنيك م:      1  الفصل العاشر-
   .S.Pdنونونك مستيكا نيعسيه :      2 الفصل العاشر -
    .S.Pd. نور البديعة:  IPA الفصل احلادي عشره -
  الدكتوراندا ليليك نصوحة :  IPS الفصل احلادي عشرة -
    B.Aو خريى بأ:  IPA الفصل الثاىن عشرة -
   B.A أبو خريى:  IPS الفصل الثاىن عشرة -
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 رسني فيها احوال املد ).4
 سداتى سيدوارجو –كالجنايار " نور اهلدى"كان للمدرسة العالية 

وهم يدرسون أنواع العلوم فيها ومتخرجون من . مثانية وعشرون مدرسا
و ) IKIP PGRI(، و )IAIN(اجلامعة مثل اجلامعة إال سالمية احلكومية 

)UNISMA ( و)UGM (انداه أما مدرس اللغة العربية فهي األستاذة. وغريها 
متخرج من كلية التربية جبامعة إال سالمية احلكومية سونان  S.Pd.i.ووالن
  51.امبيل

  
   ىف هذه املدرسة عدد املدرسني

 جمال التعليم األمساء النمرة
 مامتاتيكا  )IKIP PGRI(الدكتوراندوس سوجايانتو  1
 تاتانكارا  )SH.) UNDARاحلاج حممد ارفان فضلي، 2
 سوسيولوكر  )IAIN(الدكتوراندوس احلاج حممد صاىف غفران  3
 فنديديكان سين  )BA) IAINحلمي حبري،  4
 فقه )BA) UNHASYاحلاج ابو خريي،  5
ِ شعيب مشهودى 6 . الدكتوراندوس احلاج حممد

)IAIN( 
 كنوان

 كيميا  )BA )D3 IKIPحممد امام امسوىن،  7
 اكونومي  )BA )UMSارياتى، سري ه 8

                                                
  2009 مایو 23  حصول الوثائق یوم السبت  51
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 اللغة العربية  )S.Ag )ST. Alkhozim. عبد الغفور 9
 فيفيكان  )IKIP(الدكتوراندوس احلاج حممد فارحان  10
 القران حديث  )IAIN(الدكتوراندا احلاجة ليليك نصحة  11
 فيسيكا  )S.Pd. )IKIPنور جميدة،  12
 ية اللغة اإلجنيلز )SS )UGMحممد سعيدي،  13
 سيجارا  ) S.Pd.  )IKIP PGRIهادى فراينو،  14
 بيو لوكى  )S.Pd ) IKIP PGRIحممد فوزي،  15
 اللغة اإلجنيلزية  )S.Pd  )IKIP PGRIامنة الزهرية،  16
 كيميا  )S.Pd )IKIP PGRIنونوع مستيكا،  17
 انترو فولوكى  )S.Pd. )UNISMAوينارسي،  18
 مامتاتيكا  )S.Pd. )UNISMAنور البديعة،  19
 فنجاسكسى  ) D2 PLB(تكوه باسوكى  20
 فسيسيكا  )IKIP(كومسين اندارتن  21
 اللغة العربية  )S.Pd.I )IAINخري الربية،  22
 بيولوكى  )S.Si) UNISMAانيك مفيدة،  23
 عقيده االخالق  ) S.Sos.I )IAINايدافو روانيت،  24
 اللغة اإلندو نسية  )S.Pd. )UNEJحممد بيىت رزق،  25
 القران حديث  )IAIN(الدكتوراندا معفرة  26
  - )UGM(حممد صادق  27

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

 



67 
 

 سوسيولوكى  ) IAIN(نعمة الصاحلة  28
 اللغة العربية  ) S.Pd.I )IAINانداه ووالن،  29

  
 حوال التالميذ فيها أ ).5

. حواىل) 2009 – 2008(كان عدد التالميذ ىف السنة االن 
. وهم جييئون حول املدرسة او القرية. تلميذا)  وتسعونمائة  (190

ويسكنون ىف بيتهم ألم جييئون حول املدرسة ومتخرجون من أنواع 
كثري منهم يتخرجون من املدرسة الثانوية اإلسالمية وقليل منهم . املدرسة

  . من املدرسة املتوسطة العامة
  52.عدد التال ميذ ىف هذه املدرسة

  
 الفصل عدد التالميذ

 التلميذات التالميذ
 اموع

 35 21 14 1االول  
 34 19 15 2االول  
 IPA 10 17 27الثاىن 
 IPS 12 26 38الثاىن 
 IPA 8 20 28 الثالث

                                                
  2009 مایو 23وم السبت   حصول الوثائق ی 52
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 IPS  9 19 28الثالث 
 190 122 68 اجلملة 
  

ن عدد الطلبة ىف املدرسة دا على نظر املواد، وجدت الياحثة بأاعتما
يترقي وىف السنة قبل هذه ان عدد الطلبة ىف الفصل " نور اهلدى"العالية 

  . األول والثانية حيتوى من فصل و واألن يكون فصلني
 الطلية نشأت ايضا جودة وبترقية هذه املدرسة من حيث عدد

  . تعليمية
 سيد – سداتى –جنايار كاال" نور اهلدى"حوال اإلدارة ىف املدرسة العالية أ ).6

 . وارجو
جيدة موافقة بقرار " نور اهلدى"كانت اإلدارة ىف املدرسة العالية 

  . الدزارة الشؤون الدينية
مج دارة ىف تلك املدرسة، ان الربناوبعد احلوار املباشر مع عضو اإل

  : ىف املدرسة هو 
  : ج التعليمي  حيتوى على الربنام  . أ

ا مبح العمل السنوي وفتر الوظينة وجدول التاريخ التعليمي وبرن   -
  . الدرسى

املعلم اليومي والفصلي والكتب لكتابة دفتر وكشف احلضور    -
  للمعلمني 
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  : إدارة للطالب، حتتوي على   ب
    الدفتر األساسي للطالب -
   Leggerالدفتر    -
  ورقة اإلنتقال وا لدخول للطالب    -
  كشف احلضور للطالب    -

  : ، حتتوى على إدارة للمعلم  ت
  الكتابة األساسي للمتهبح    -
  برنامج للمعلم    -
  دفتر النتائج للطالب    -
  الكتب املقررة للمعلم    -

  : إدارة للموظف، حتتوى على   ث
  كشف احلضور للموظق    -

  : املراسلة، حتتوي على   ج
  الكتاب لدفتر الربنامج    -
  الدفتر للوثيقة    -

   إدارة الصدوق، حتتوي على  ح
  الكتاب األساسي ألمني الصندوق    -
  الكتاب لدفتر رسوم التدريسى الطالب الشهرية   -

  : إدارة املكتبة حتتوي على   خ
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  دفاتري الكتاب املوجود    -
  الدفتر ملستعري الكتاب    -
  بطاقة الكتب    -

  : إدارة التكملة، حتتوي على  . د
   الدفتر للجرد -
   لرقم للجرد -

 –كاال جنايارا سداتى " نور اهلدى" ىف املدرسة العالية حوال األجهزةأ ).7
 . سيدوارجو

هي ما تتعلق " نور اهلدى"من احوال األجهزة ىف املدرسة العالية 
  : بالعملية التعليمية، ومنها 

  : البناء، حيتوي على  . أ
   غرف 6:       غرفة الفصل   -
   غرفة 1:     املكتب ملدير املدرسة   -
   غرفة 1:       غرفة الضيف   -
  اغرفة :       غرفة الفن   -
   غرفة 1:         احلمام   -
   غرفة 1:         مصلى   -
   غرفة 1:   موقف اجلوال أو السيارة   -

  :  حتتوى على –األجهزة التعليمية  ب

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

 



71 
 

   IPA      :1األجهزة للعلم   -
   2:        الة للكتابة -
   40:       الكومبيو تري   -
   4:       اخلزانة للوثيقة   -
   2:     اخلزانة ألمني اإلدارة   -
   1:       الة للرياضة   -
   3:      اخلزانة للمكتبة   -
   9:      الساعة احلائطية   -
   8:       املكتب للمعلم   -
   10:        اخلريطة   -
   3:       اللوح لإلعالن   -
    7:        السبورة   -
   1:     اللوح ألمساء املعلمني   -
   1:     اللوح ألمساء الطالب   -
   1:   اللوح لتخطيط الطالب   -
   1:       اللوح للتاريخ   -
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 .  سيدورجو– سداتى –كاالجنايار " نور اهلدى"تكايف املدرسة العالية  ).8
حكومة حتت هي مدرسة الال" نور اهلدى"هذه املدرسة العالية 

ساسية من رسوم التدريس للطالب، إشراف املؤسسة، فمصروفها اآل
 . نفق ثابت والثابت وتكلفة املبين للطالب اجلد وغريهاوغريها من م

 .  سيدوارجو– سداتى –كاالجنايار " نور  اهلدى"املنهيج ىف املدرسة العالية  ).9
مساعده قسم املنهج، فمنهج   أا بعد احلوارات مع رئيس املدرسة و

 .  الوحدة التعليميةتستخدم منهج
" نور اهلدى" ىف املدرسة العالية  درسا اضافياالنشاطات الالرمسية ).10

 .  سيدوارجو– سداتى –كاالجنايار 
هذه النشاطات هي نشاطات تعاون عليها رشيس  املدرسة ومنظمة 

  : ومنظمات أخري، ومن نشاطاا هي ) OSIS(اللطالب 
  ىف الشهر مرتان :      حفلة الراية -
  مرة واحدة ىف األسبوع :      الرياضة -
  مرة واحدة ىف األسبوع :      قرأة القران -
  مرة واحدة ىف األسبوع :      الكشاف -
  مرة واحدة ىف األسبوع :    الدفع النفسي -
  مرة واحدة ىف االسبوع :      اخلياطة -
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  عرض املواد وحتليل املواد :  الفصل الثاىن 
يف نيل . تقدم الباحثة املواد اليت قد حللتها الباحثة ىف العرض ماسيأيت

  . قة النظر واحلوار واألسئلة واستباناتخدم الباحثة الطرق منها طرياملواد، تست
 IPAوموضوع البحث هنا هو من الطلبة ىف الصف الثانية عشر قسم العلم 

 يم النقش العاملي ىف الفصل وكيف تطبيق استراجية تعلملعرفة كيف IPSوقسم 
ى العاملي  جناح الطالب ىف استخدام نقاشرقية مهارة الكالم للطالب و كيفت

  . ىف مهارة الكالم الطالب، فإجاإت النظر ىف الفصل حني تقيم عملية التعليم
  : وفيما يلي تقدم الباحثة حتليل املواد  هذا البحث 

  عرض املواد وحتليل املواد من املالحظة   .1
من الطرق اليت تستخد مها الباحثة ىف حتليل املواد هي طريقة النظر 

  . حني يقيم التعليميعين ينظر عمليات الطال
 املعلم ليست فهم املادة الدراسية ىف تستنبط الباحثة بأن وظيفة

العمليات التعليمية لكنه ايضا يستطيع ان يقدر صناعة خطة التعليم كصناعة 
. تاجةل املواد واألجهزة األخرى احملمشروع برنا مج بوحدة التعليم وحتلي

  .  ىف الفصل فعالياهذه هي أسباب دفعية ىف العملية التعليمية
 عرضت من جانب أخرى يستخدم املعلم طريقة النقش العاملي كما

  :الباحثة حتليها فيما يلي 
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   واإلختتام اإلقتراح . أ
السالم ورئيس الفصل ب، جيلس الطالب ويقولون قبل بداية الدرس

  . يأمهم واملعلم يردهم
ة األوىل قسام واموعتح الدرس، بقسم الطالب إىل مخسة أبعد ف

واموعة الرابعة تكون .  وسائاللفرقة الثانية والثالثة تكونتقدم املادة وا
وعدد ها من كل . واموعة األوىل والثانية تكونان متوسطني. دافعا

  .  طالب ال أكثر10اموعات 
قبل بداية النقش العاملي يلقى املعلم املادة الىت يلعيها إىل الطالب 

امة النقش، يطلب املعلم من كل جمموعات متكلم، وقبل إق. باخلطابة
ويطلب من اعضاء كل جمموعات أن يلقي أفكاره بعد نقاش الطالب ىف 

  . كل جمموعات ووجد وا املشكلة إللقاء أمام الطالب
مث بيدأ .  ويرتب املعلم الفصل ترتيبا اخرامث وقف املعلم النقش

علم من كل النقش واملعلم كمتكلم ىف ذلك الوقت، ويطلب امل
 ان يلقي أفكاره ويطلب املعلم طالبا. فكارهااموعات ان تلقي أ

مث يطلب املعلم من .  املتوسطةب من املعلم طالبا من اموعةواحيانا يطل
اموعات الدافعة أن يلقي كال مهم جيعل املعلم حال النقش جيدا بني 

  . اموعات الدفعية والرادين
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وادفعهم لكتابة مضمون . عة املتوسطةوأحيانا يطلب من امو
يهم حني يلقي نائب من كل وأحيانا يطلب منهم ان يرفع أيد. النقش

  . اموعات
 فاملعلم خيالط بني الطالب من كل جمموعات حني كفى النقش

 ملعلم الكالم أو املادة اليت النقشمث يستنبط ا. ىف االستدار الشامل
  . دعات اجليدة كالمها أو ارائها من اموعات أين امواويستخلص

ىل طالبه ويطلب رلية إعطى املعلم الواجبة املتوىف اختتام املادة ي
  . هموا ويقرء وامادة لسهولة على النقش ويقول السالممنهم ان يف

  مهارة الكالم  ب
ألقي املعلم أوال املادة الىت تكون نقاشا الذي طالب بطريقة اخلطابة قبل 

ل جممدعات متكلم ولكل جمموعات تعني وتشاور مادة بداية النقشى، لك
وطالب أخرون يكتبون اإلجابة من متكلمهم . ويرمز أفكارا من النقش

   53.واملعلم يستطيع ان ينظر مهارة طالم ىف الكالم
  عرض املواد وحتليل املواد من املقابلة   .2

. ومعلم دين اإلسالم" نور اهلدى"يس املدرسة تتكلم الباحثة مع رئ
 –كاالجنايار " نور اهلدى"من احلوارات السابقة فيعرف ان املدرسة العالية 

  KTSP.(54( سيدوارجو هي منهج بوجدة التعليم –سداتى 

                                                
  2009 مایو23  حصول المالظة یوم السبت  53
  2009 مایو 24  حصول المقابلة یوم االحد  54
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 والكالم ا  ىف اللغة العربيةاىف العام العصر هذا، يطلب الطالب ماهر
ادثة لذا يطلب كذلك من املعلم أن يوحد بني تعليم اللغة العربية واحمل. يوميا

  .  يومياحىت يستطيع الطالب ان يطبقوا
ومن األجهزة التعليمية اليت يستطيع أن يستخد مها املعلم لترقية جود 

  . أو الكو مبيوتري  VCDالتعليم كتلفاز أو 
 احلملية التعليمية وألقي املعلم بتطبيق مث طبق املعلم ذه األجهزة ىف

طريقة النقش او األخرى او يعلق املعلم طريقة النقش العاملي ىف تعليم اللغة 
  . العربية

ومن تطبيق هذه اخلطة أن جيد الطالب أو يعرفوا بأن األفكار ىف 
 وهذا يدل ةالنقش تستطيع ان تبينها حىت تترقي مهارة الطالب ىف بيئة جديد

وإلقاء املواد بطر يقة النقش العاملي يزيد العلوم .  التقد ير جيداعلى أن
   55.للطالب وإال ميان باهللا

  عرض املواد حتليل املواد من اإلستفتاء   .3
 مث نشره ة نتيجة اإلستفتاء الذي صنعه الباحثة الباحثىف البحث هذا

نات هذا اإلستفتاء هي تطبيق استراجية تعليم النقش ومصمو. ابل طا65اىل 
" نور اهلدى"العاملي ىف ترقية قدرة الكالم عند طالب املدرسة العالية 

  .  سيدوارجو– سداتى –كاالجنايار 

                                                
  2009 مایو 25 حصول المقابلة یوم اإلثنین  55
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 هي نشر ورقة اإلستفتاء اىل ةومن خطوات اليت سلكها الباحث
تجيب،  وبعد نشر إال ستفتاء واجاب املس.  طالب65املستجيب وعددهم 

  : هذا إالستفتاء مث إعطاء النتيجة بشروط مايلي ة  الباحثتوأخد
   3بالرقم  ) A(اإلختيار .  أ

   2بالرقم ) B(اإلختيار .ب
   1بالرقم ) C(اإلختيار .ت

  : وأمساء املستجيب كما يلي 
 الفصل أمساء املستجيب  الرقم 

 XI IPA انيس وحدة ألوييت  1

 XI IPA فطري رزقية جاياتى  2

 XI IPA حبيب الرمحن  3

 XI IPA هدية الفوزا  4

 XI IPA إيتا نور عزيزة  5

 XI IPA عزا ديينا مرتيل  6

 XI IPA حسن اخلامتة  7

 XI IPA ليلة املغفرة  8

 XI IPA ليليك مفتح الرمحة  9

 XI IPA لطفى انصاري  10

 XI IPA مرأة الصاحلة  11
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 XI IPA مايا جكراتا  12

 XI IPA حممد عظيم  13

 XI IPA حممد فحر الدين الكرمي  14

 XI IPA حممد حلمي مسروري  15

 XI IPA حممد مسعودى  16

 XI IPA حممد صانفييا نتا  17

 XI IPA حممد يسعد املعنيس  19

 XI IPA حممد يسرا افيفي  20

 XI IPA نور قوزية  21

 XI IPA نور ليلية  22

 XI IPA نور امامة  23

 XI IPA ولدا سلفية  24

 XI IPA والندارى قورتاما  25

 XI IPA زهرة فطري  26

 XI IPA زكية الفحرة  27

 XI IPS افقة اهلمة  28

 XI IPS امحد جعفر رمحن  29

 XI IPS امحد رفعان ترمذي  30

 XI IPS انديين اعكريين  31
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 XI IPS اريف فحر الدين  32

 XI IPS اول احلسنة  33

 XI IPS الوك والندارى  34

 XI IPS افا سلفيا  35

 XI IPS فينا مضرية احلرية  36

 XI IPS الف نور ليلي  37

 XI IPS انداه مفيدة  38

 XI IPS انداه رمحواتى  39

 XI IPS جويتا مايا ساري  40

 XI IPS حرية احمللة  41

 XI IPS قريعة  42

 XI IPS فزمية املفيدة  43

 XI IPS ليلة العرفة  44

 XI IPS ليليك سوهارتى  45

 XI IPS حمتار  46

 XI IPS حممد ادم عطاء اهللا  47

 XI IPS حممد فرى السلحاقى  48

 XI IPS حممد عماد السعيد  49

 XI IPS حممد عمران  50
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 XI IPS حممد خري االنوار  51

 XI IPS متام نيفات االنوار  52

 XI IPS ية نسوة اخلري  53

 XI IPS نوفيا حكمة احلسنة  54

 XI IPS نوفتا مرييا حكمة  55

 XI IPS نور فائزة  56

 XI IPS نور املعلمة  57

 XI IPS فوفوت اندرياتى  58

 XI IPS رمحة مداية  59

 XI IPS راتنا ويدي استوتى 60

 XI IPS ربعة االداوية  61

 XI IPS سادام املربك  62

 XI IPS ملتممة صلحة ا 63

 XI IPS سيىت رمحنية  64

 XI IPS سايفول انوار  65
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  اجلول
توزيع نتيجة اإلستفتاء الطالب عن تطبيق استراجية تعليم النقش 

  . العاملي ىف ترقية قذرة الكالم

 ترقية قدرة الكالم عند طالب
استراجية تعليم النقش 

 العاملي
 الرقم

14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  
3 2 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 1 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 4 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 5 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 7 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 8 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 9 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 10 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 11 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 12 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 13 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 14 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 15 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 16 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 17 
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3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 18 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 19 
2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 20 
3 3 2 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 21 
2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 22 
2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 23 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 24 
3 3 2 3 1 2 3 3 3 2 3 3 3 3 25 
2 2 2 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 26 
3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 27 
3 3 2 3 3 1 3 2 2 3 3 3 3 3 28 
2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 29 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 30 
3 3 3 3 1 2 3 3 2 2 3 3 2 3 31 
3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 32 
3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 
3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 34 
3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 35 
3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 36 
3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 37 
3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 38 
3 2 3 3 3 3 1 2 2 2 3 3 2 3 39 
2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 40 
3 3 3 1 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 41 
2 2 2 2 1 2 3 2 2 3 3 3 3 3 42 
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2 2 2 2 2 3 2 1 3 3 3 3 3 3 43 
3 3 3 3 3 1 2 3 2 3 2 3 2 2 44 
2 2 2 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 45 
3 3 3 3 3 1 3 3 2 3 3 2 3 2 46 
3 3 2 2 3 1 2 3 3 3 3 2 3 2 47 
3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 48 
3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 49 
3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 50 
2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 51 
2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 52 
3 2 1 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 53 
3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 54 
3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 55 
3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 56 
3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 57 
3 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 58 
3 2 2 3 1 3 3 3 3 3 3 2 3 3 59 
2 1 1 3 3 3 3 1 2 3 2 3 3 3 60 
2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 61 
2 2 3 1 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 62 
3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 63 
1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 64 
3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 65 
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 تطبيق استراجية تعليم يا البحث األول والثانية هي كيفإلجاب قضا
" نور اهلدى"النقش العاملي ىف تدريس اللغة العربية ىف املدرسة العالية 

 هذا البحث تستعمل بطر يقة القياسية – سيدوارجو – سداتى –كاالجنايار 
  : الباحثة النسبة املائوية 

  ول اجل
  تطبيق خطة التعليم بطريقة النقش العاملى 

 الرقم  ىف املائة  التقدير 
 ج ب أ ج ب أ

 النتيجة 

1. 4
8 

1
6 

0 74 .73%   %26،15  %0،00  %100  

2 5
4 

1
1 

0  %83،07  %16،92  %0،00  %100 

3 5
7 

8 0  %87،79  %87،30  %0،00  %100 

4 5
7 

8 0  %87،69  %12،30  %0،00  %100 

5 5
4 

1
0 

1  %83،07  %15،38  %1،79  %100 

6 5
2 

1
2 

1  %80  %18،46  %0،25  %100 
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يأخذ التصوير من البيانات السابقة عن تعليم اللغة العربية ىف املدرسة 
لفهم اجلدول .  سيدوارجو– سداتى –كاالجنايار " نور اهلدى"العالية 

  . السابقة تقدم الباحثة نيانات مايلي
و . 48وعددهم " نعم"او ) أ( جييب املستجيب 65 من  1ال  ىف السؤ.  أ

ال يوجد لذا " ال"أو ) ج( طالبا، و 15وعد دهم " احيانا"أو ) ب(
الطالبات أن تقبل الدرس اللغة العربية بطريقة استراجية تعليم النقئس 

  . العاملي
، و 54وعد دهم  " نعم"أو ) أ( حييب املستجيب 65 من 2ىف السؤال  .ب

ضنهر، "وعددهم " ال"أو ) ج( طالبا 11وعد دهم " احيانا(أو ) ب(
لذا تطبيق طريقة النقش العاملى يستطيع أن يترقي مهارة الطالب ىف 

  . الكالم العريب
، و 57وعددهم " نعم"أو ) أ( جييب املستجيب 65 من  3ىف السؤال  .ت

صفر، : وعددهم " ال"أو ) ج( طالب، و 8وعددهم " احيانا"أو ) ب(
لذا ان تطبيف طريقة النقش العاملى يستطيع ان يستفيد " ري موجودغ"

  . املعلم التوكنولوجي كو سيلة التعليم
، و 57وعددهم " نعم"أو ) أ( جييب املستجيب 65 من 4ىف السؤال  .ث

: صفر : وعددهم " ال"أو ) ج( طالب، و 8وعددهم " احيانا"أو ) ب(
ع املعلم أن يكون مشرفا لكي لذا ان تطبيق طريقة النقش العاملي يستطي

  . يفهم الطالب عملية التعليم

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

 



86 
 

، و 54وعددهم " نعم"أو ) أ( جييب املستجيب 65 من  5ىف السؤال  .ج
وعددهم " ال"أو ) ج( طالب و 10وعددهم " احيانا"أو ) ب(

لذا أن تطبيق املعلم ان يشرح حلظة فلحظة حىت اشترك . الطالب
ن الطالب ان جيدوا مراد املادة ىف ويقدرو. الطالب كلهم ىف التعليم

  . تلك العمليات
، و 52وعددهم " نعم"أو ) أ( جييب املستجيب 65 من 6ىف السؤال  .ح

  . وعددهم اطالب" ال"أو ) ج(، و 12وعددهم " احيانا"أو ) ب(
لذا ان ذه تطبيق طريقة النقش العاملي يستطيع املعلم ان يعلق طريقة 

  . ادةالنقش العاملي مع موضوع امل
لذا ان نتيجة النسبة املائوية تطبيق استراجية نعليم النقش العاملي ىف 

  88،50% يعىن ) أ(اللغة العربية باملعدل عليا هي النسبة املائوية اجاب 
 يعىن جيد حىت 76- 100% فإذا هذه النتيجة الىت يسمى بالتسبة املائوية 

العربية باملدرسة العالية نور ان تطبيق استراجية تعليم النقش العاملى ىف اللغة 
  . يعمل جبيدا"اهلدى 

  ترقية قدرة الكالم الطالب
  

 الرقم  ىف املائة  التقدير 
 ج ب أ ج ب أ

 النتيجة 

7 4
5 

1
7 

3  %69،23  %26،15  %4،61  %100  
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9 4
8 

1
5 

2  %72،84 %23،07  %3،07  %100 

10 5
0 

1
0 

5  %76،92  %15،38  %9،23  %100 

11 5
4 

7 4  %83،07 %15،76   %6،15  %100 

12 4
5 

1
7 

3  %69،23  %26،15 %4،61  %100 

13 4
9 

1
5 

1 %75،38 %23،07 %1،53  %100 

14 5
0 

1
4 

1 %76،92 %21،53  %1،53  %100 

 100%  3،50%  20،32%  70،61%  بامعدل
 لذ ان نتيجة النسبة املائوية ترقية قدرة الكالم ىف اللغة العربية باملعدل

 فإذا هذه النتيجة الىت – 7061% يعىن ) أ(عليا هي النسبة املائوية اجاب 
  .  يعىن مقبول75 – 100% يسمى با لنسبة املائوية 

قش العاملي ىف ترقية  بيت ان تطبيق استراجية تعليم النملعرفة مناسبة
فذلك البحث تستعمل برمز املستوى األمهية . قدرة الكالم عند طالب

)product moment .( واما رمزها كما يلي :  
rxy  =  

  
        2222 

 




yyNxxN

yxxyN
 

  )product moment(املستوى االمهية :     rxy:  البيان 
 x    : جمموع درجات متغريx.   
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 y   : جمموع درجات متغريy.   
 2x   : جمموع درجات التربيعية ملتغريx   
 2y   :يعية ملتغري جمموع درجات التربy   

N      : عدو العينة  
  اللوحة 

ملتحص النتيجة اال ستفتاء عن تطبيق استراجية تعليم النقش العاملي 
  . ىف ترقية قدرة الكالم عند طالب

 x y xy X2 Y2 الرقم

1 18 21 378 324 441 
2. 18 24 432 324 576 
3. 17 24 408 289 576 
4. 18 22 398 324 474 
5. 15 24 360 225 576 
6. 18 22 396 324 484 
7. 16 24 384 256 576 
8. 18 23 414 324 529 
9. 17 23 391 289 529 

10 18 23 414 324 529 
11 18 22 396 324 484 
12 18 23 414 324 529 
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13 18 24 432 324 576 
14 17 23 391 289 529 
15 18 24 432 324 576 
16 17 24 408 289 576 
17 17 24 408 289 576 
18 17 24 408 289 576 
19 18 23 414 324 529 
20 18 20 360 324 400 
21 18 22 396 324 484 
22 18 20 360 324 400 
23 18 22 396 324 484 
24 17 21 357 289 441 
25 17 20 340 289 400 
26 18 19 342 324 361 
27 18 23 414 324 529 
28 17 20 340 289 400 
29 17 23 408 289 529 
30 16 21 336 256 441 
31 15 22 330 225 484 
32 18 23 414 324 529 
33 18 23 414 324 529 
34 18 19 342 324 361 
35 18 23 414 324 529 
36 16 21 336 256 441 
37 17 23 408 289 529 
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38 14 20 280 196 400 
39 15 22 330 225 484 
40 18 21 378 324 441 
41 17 16 272 289 256 
42 18 16 288 324 256 
43 18 21 378 289 441 
44 14 18 252 196 324 
45 17 22 374 289 484 
46 12 19 228 144 361 
47 16 21 336 256 441 
48 18 24 432 324 576 
49 15 20 300 225 400 
50 16 19 204 256 361 
51 18 23 432 324 576 
52 17 22 374 289 484 
53 15 22 330 225 484 
54 16 20 320 256 400 
55 17 21 357 289 441 
56 16 22 352 256 484 
57 18 23 414 324 529 
58 17 21 357 289 441 
59 17 20 340 289 400 
60 16 17 272 256 289 
61 15 21 315 225 441 
62 13 17 221 169 289 
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63 17 23 391 289 529 
64 18 21 378 324 441 
65 17 23 374 289 484 

ملة 
 اجل

 2x

 
10

98
 

  y

 
 

14
01

 

 xy

 

15
02

2 

 2x

 

18
63

1 
 2y

30
06

2 

  

rxy  =  
  

        2222 
 





yyNxxN

yxxyN
 

rxy  =  
         22 1401300626510981863175

)1401)(1098(140165





xx

x  

rxy =  
         160801195403012056041193465

153829865.91


  

rxy  =  
   179322912139

1447230


  

rxy  =  
2176800683
1447230


  

rxy  =  38,78292445  

يظهر من احلساب االحصائى السابق على ان قيمة األخري ملستوى اال 
عن تطبيق استراجية تعليم النقش العاملي ىف ترقية ) product moment(مهية 

 فهذه اصبح 70،61 وهي اصغر من قيمة 38،782قدرة الكالم هي 
  . بدلية مردوداوالفروض ال. الفروض الصفرية مقبوال
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  باب الرابع
  اإلختتام

  
  خالصة البحث  . أ

ختتتم الباحثة حبثها ىف هذا الباب حيث تقوم فيه ملخص البحث من 
  : األبواب السابقة فيما يلي 

ان تطبيق استراجية تعليم النقش العاملي ىف ترقية قدرة الكالم عند طالب   .1
 سدوارجو ىف الطبقه -  سداتى–االجنايار ك" نور اهلدى"املدرسة العالية 
  . اكثر من كاىف

ان تطبيق استراجية تعليم النقش العاملى ىف ترقيه قدرة الكالم عند طالب   .2
 سيدوارجو ىف الطبقة – سداتى –كاالجنايار " نور اهلدى"املدرسة العالية 

  . جيدة
  

  قتراحات اإل ب
  : حات التالية تراقدم الباحثة اإلقبعد معرفة حصول البحث، ست

ء  عن النقصان واالخطامازال هذا البحث، بعيدا عن الكامل وال ختلو  .1
 يهتمموا بنقد ذه املسألة   انولذالك ترجوا لباحثة من القّراء

  . هاوتصوير
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   لنفس الباحثة والباحثني األخرين عسى ان يكون هلذا البحث قيمة نافعة  .2
ابة مقبولة حسنة ونافعة عل هذه الكن جت من اهللا تعاىل ااواخريا ترجو  .3

  . للباحثة وللقراء
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