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أهدى هذه الرسالة:
 .1لوالديي اجملبني أمي يرنالس وأيب احمد نجيب وكذلك زوجي حرينطا الذي لطاملا
كبريا للوصول إىل هذه النقطة إىل إخواين وأخوايت الذين قدموا احلافز
منحين ً
محاسا ً
والتشجيع والتشجيع للكاتب إلهناء هذه الرسالة يف أسرع وقت ممكن.

 .2وأل سا تذي املكرمني وألستاذايت املكرمات ساعدوين وعلموين الرتبية ولتعليميه
االسالميه.
 .3وجلميع أصدقائ ,أقدم شكرا جزيال عليهم الذين قد أعطوين الدعم والتشجيع
مادية ومعنوية وعلىالتعاون العلمي منذ معرفيت هذه اجلمعة احملبوبة حىت وصويل إىل
الغاية األخرية وهي نيل شهادة اجلامعية.
عسى اهلل سبحانه وتعاىل أن يتقبل أعمايل الصاحلة .إنه مسيع جميب الدعاء.آمني

ش

ملخص البحث
دلتر ايندا رقم القيد 202172476:فعالية منوذج احملادثة اليومية ليتحسني مهارة
الكالم
يف معهد الكنانه للرتبيه االسالمية احلديشة جاميب.قسم تدريس الغة العربية كلية الرتبية
والتعليم
جامعة سلطن طه سيف الدين اإلسالمية احلكومية جاميب
املشرفني الدكتوراة يغيا فريحرتني الماجستيراة و الدكتور بودي سنجايا الما
جستر,

الكلمات المفتاحية :محدثة يوميه  ،مهارة الكالم باللغة العربية.
هذا البحث هو بحث كمي  ،وتصميم البحث المستخدم مت تصميم االختبار
القبلي البعدي من جمموعة واحدة مع موضوع البحث جلميع طالب الفصل الثامن
الكنانة جاميب  ،مجع البيانات باستخدام طريقة اختبار مراقبة دراسة التوثيق.
كانت نتائج البحث عن إتقان التحدث في تعلم اللغة العربية في الصف الثامن
قيمة نتائج الكنانة جامبي دون استخدام منوذج احملدثة اليومية  ،أي أن متوسط
اختبار إجادة التحدث بلغ  65,39بينما إجادة التحدث يف تعلم اللغة العربية يف
قيمة نتائج اختبار إتقان كينانة جاميب متوسط -الصف الثامن طالب الكنانة جاميب
للعينات املقرتنة  ،مت tالتحدث  .83,53بناءً على احلسابات باستخدام اختبار

=  2pذيل) أو قيمة (  29sig.و =  21،240dfو = tاحلصول على السعر

ص

مما يعين أن القيمة أصغر بكثري0,000< 0،05
 ،Hαيتم قبول ، Hoمستوى اخلطأ أو مت رفض.
لذلك ميكن االستنتاج أن هناك فروقا يف استخدام كلمة حمدثة يف مهارة الكالم يف
تعلم اللغة العربية يف الصف الثامن طالب الكنانة اجلاميب.
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Penelitian ini merupakan Penelitian Kuantitatif, Desain penelitian yang
digunakan adalah One-Group Pretest-Posttest Design dengan subjek
penelitian seluruh siswa kelas VIII MTS Al-Kinanah jambi,
Pengumpulan data menggunakan metode Tes Obsevasi Studi
Dokumentasi.
Hasil penelitian Kemahiran berbicara pada pembelajaran bahasa Arab
pada peserta didik kelas VIII MTs al-kinanah jambi tanpa menggunkan
model muhadasah yaumiyah yaitu diperoleh nilai rata-rata hasil tes
Kemahiran berbicara sebesar 65,39 sedangkan Kemahiran berbicara
pada pembelajaran bahasa Arab pada peserta didik kelas VIII MTs alkinanah jambi yaitu diperoleh nilai rata-rata hasil tes Kemahiran
berbicara sebesar 83,53. berdasarkan perhitungan mengunakan Paired
Samples t test, diperoleh harga t=21.240, df =29 dan sig. (2 tailed) atau
p-value = 0,000 < 0,05, artinya nilai signifikan lebih kecil dari taraf
kesalahan atau Ho ditolak Hα diterima.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan menggunkan
muhadasah yaumiyah terhadap kemahiran berbicara dalam
pembelajaran Bahasa Arab pada peserta didik kelas VIII al-kinanah
jambi.

كلمة الشكر والتقدير
ط

بسم اهلل الرحمن الرحيم
إن احلمد اهلل حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بااهلل من شرور أفسنا ومن سيئات أعمالنا
منيهداهلل فال مضل له ومن يضلل فال هادي له.ونصلى ونسلم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا حممد
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين أما بعد.كتبت هذه الرسالة العلمية لتكميل
شرط من الشروط الالزمة للحصول على درجة العلم األول (س )1يف قسم تديس اللغة العربية كلية
الرتبية والتعليم اجلامعة االسالمية احلكمية سلطن طه سيف الدين اإلسالمية احلكومية جاميب.
كتابة هذه الرسالة العلمية ال ختلو عن
مسا عدة جميع األقووام,أريد أن أشكر لهم :
 .1األستاذ الدكتور الحاج سعيدي أشعري الماجستري رئيس جامعة سالطان طه سيف الدين اإلسالمية احلكومية

جامي.
 .2الدكتورة الحاحة فضيلة الماجستيرة كعميدة كلّية الًرتبية والتعليم جامعة سلطان طه سيف الدين اإلسالمية
احلكومية جامي.
 .3املشرفان الكرميان ,الدكتور بودي سنجايا الماجستري و يغيا فرحرتني الماجستري الذان قد بذال جهد مها
إلرشاد الكاتب ىف إنتهاء هذه الرسالة العلمية.
 .4الدكتور بودي سنجايا املاجسرتي رئيس قسم تدريس اللغة العربية ومجع األساتذ واألستاذات يف قسم تدريس اللغة
العربية.
.5األساتذ حرمن Lcرئيس املدرسة الثانوية الكنانة جاميب ومجيع األساتذ واألستاذت والطالبات يف املدرسة
الكنانة جاميب الذي قد سهل الكاتب نيل البانات يف امليدان.
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الباب األول
مقدمة
 .1خلفية البحث
اللغة هي واحدة من اللغات اليت المست خمتلف جماالت
اإلعالم التعليمي اإلسالمي ,كما لعبت اللغة العربية دوراً يف املستوى العايل للعلم
والتكنولوجيا ,مما أثرى الثقافة الوطنية ،ووسائل اإلعالم للتغيري السياسي الدويل اليت تظهر
الدور بشكل متزايد اليوم ،ودور اللغة جيعل جتربة اللغة العربية تطوراً سريعاً جداً.
إن تطور تعلم اللغة العربية يواجه العديد من التحديات ،ومن التحديات طريقة تعلم اللغة
), 2009افندي( العربية لكل معلم ،وخاصة معلمي اللغة العربية,
دائما مبصادر ) ،(2018وف ًقا لـ اجيف حرموان
يرتبط تعلم اللغة العربية ً
التعاليم اإلسالمية وهي القرآن واحلديث وأعمال العلماء املكتوبة باللغة العربية  ،لذلك
متت دراسة اللغة يف مجيع أحناء العامل تقريبًا .خاصة يف إندونيسيا  ،مت تدريس اللغة العربية
يف املدارس العامة واملدارس اخلاصة  ،مثل املدارس الداخلية اإلسالمية كمادة إلزامية.

أيضا لغة التدريس املستخدمة
بصرف النظر عن كوهنا مادة إلزامية  ،فإن اللغة العربية هي ً

يف عملية التعلم .باإلضافة إىل ذلك  ،أصبحت اللغة العربية إحدى أدوات االتصال
الدويل
هنك طرق لتعليم اللغة الغربية منها
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 .1طريقة الرتمجة النحوية  ،مع هذه الطريقة يتم تشجيع حفظ النصوص الكالسيكية يف
اللغات األجنبية والرتمجات يف لغة املتعلمني ,
 .2األسلوب املباشر ,مع هذه الطريقة عملية تعلم لغة ثانية أو لغة أجنبية هي نفس تعلم
اللغة األم اليت يتم باستخدام اللغة مباشرة وبشكل مكثف يف االتصاالت
 .3طرق القراءة ،مع هذه الطريقة اليت ال ميكن أن يكون تعليم اللغة واقعية متعددة األغراض
يف استعراض احتياجات املتعلمني لغة أجنبية.
كما تتطلب العديد من األساليب يف تدريس اللغة العربية ذكاء كل معلم لفهم
اجلوانب املتعلقة بنتائج التعلم ،وهي من خالل ابتكار تقنيات جديدة يف تعلم اللغة العربية
للطالب ليكونوا أكثر نشاطاً ومهارة وقدرة على إتقان اللغة العربية وإتقانه
دروس اللغة العربية هي املواضيع اليت تطور مهارات التواصل الشفهية والكتابية لفهم
وتعزيز املهارات اللغة العربية الفوشا والتعبري عن املعلومات واألفكار واملشاعر ،وتطوير العلوم
الدينية واملعرفة العامة والثقافة االجتماعية .هذا الدرس العريب هو لغة الدين والعلم ،باإلضافة
إىل كونه وسيلة للتواصال) اكتفيا(2010,
تدريس اللغة العربية اليت مت تشغيلها يف املدارس املختلفة  /املدارس بشكل عام ال يزال
يركز على طريقة الرتمجة النحوية وال يزال يفتقر نسبيا بدعم من عوامل التعليم املناسب .ال
ميكن إنكار أن املنهج الدراسي يلعب دوراً هاماً يف مسرية عملية التدريس والتعلم .إن مسألة
التعليم والتدريس مشكلة معقدة للغاية حيث تؤثر عليها
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عوامل كثرية .وأحد هذه العوامل هو املعلمون .املعلمون هم عنصر من عناصر التدريس اليت
تلعب دورا هاما وهاما ألن جناح عملية التدريس والتعلم يتحدد إىل حد كبري من قبل عامل
)عثمان(2002,املعلم
كمدرس جيد للغة العربية ،جيب أن تعرف بالضبط ما يهدف إليه تعليم اللغة،
وتعرف ما الذي تريد تعليمه لتحقيق هذا اهلدف ،وتعرف كيف حتضره أمام الصف حىت
ميكن حتقيقه يف الوقت احملدد يف املناهج الدراسية ،وتعرف أيضاً مىت يتم تدريس كل مرحلة.
وبعبارة أخرى ،فإن الغرض من تدريس اللغة العربية سيحدد املواد اليت سيتم تدريسها ،كما
سيحدد النظام والطريقة اليت سيتم استخدامها .باإلضافة إىل ذلك ،هناك أمر آخر جيب
النظر فيه وحتديد أولوياته يف التدريس وهو عامل املهارات اللغوية .إن طريقة تعلم اللغة
العربية وابتكارها سوف تشكل حتدياً لكل معلم للغة العربية .لذلك ،يتطلب تعلم اللغة
العربية أيضاً ذكاء كل معلم لفهم اجلوانب املتعلقة بنتائج التعلم ،أي من خالل ابتكار
تقنيات جديدة يف تعلم اللغة العربية .ال يزال تطور تعلم اللغة العربية يف املدارس الدينية غري
مثايل ألن التقنيات املطبقة أقل فعالية بالنسبة للطالب يف تعلم اللغة العربية .استناداً إىل
املالحظات األولية حول تعلم اللغة العربية يف الصف الثامن فإن تعلم اللغة العربية يف مبعهد
الكنانه هذه املدرسة ال يزال غري مثايل ،وخاصة تعلم املهارات .ويرجع ذلك إىل ختصيص
وقت صغري
من أوقات االجتماعات العربية .وقت اجتماع املواد العربية يف الصف الثامن.
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 .2تغين البحث
ساعتني ( 45دقيقة) خالل األسبوع وال يزال هناك العديد من الطالب الذين جيدون
صعوبة يف التحدث باللغة العربية .وميكن مالحظة ذلك يف عملية تدريس اللغة العربية السلبية
ويدون الطالب مالحظاهتم ،حبيث عندما يتم
وأنشطة التعلم .يشرح املعلمون املواد أكثر ّ

إجراء اختبارات اللغة العربية الشفهية ،يتلعثم الطالب يف اإلجابة ،كما أن متوسط نتائج
التعلم للطالب منخفضة أيضاً.

وبناء على نتائج اجلولة الكربى مع املعلمني الذين يتحدثون العربية يف بركة بيزانتني
الكناناه اجلميب ،يف معرفة أن ثقة وشجاعة الطالب يف ممارسة التحدث باللغة العربية
منخفضة أيضاً ،فإن معظم الطالب خيشون ارتكاب أخطاء يف الكالم ويشعرون باحلرج إذا
كان يف ضحك األصدقاء ،فإن الثقة والشجاعة يف الظهور بالكالم ليست القدرة املوروثة
لالحندار ،خاصة التحدث باللغة العربية اليت تتطلب بالطبع تدريباً مكثفاً وتوجيهاً مكثفاً
الشعور بعدم الثقة الذي مر به هذا الطالب كان بسبب أن العديد من الطالب الذين
يشعرون باللغة العربية معقد ويصعب فهمهم ،حبيث يشعر الطالب باالكتئاب عند
حضورهم التعلم ويشعرون بعدم االرتياح ،كما أن الطالب يرتددون يف املشاركة بنشاط يف
التعلم ويفضلون الصمت واالستماع.
وبناء على نتائج املالحظات ،فإن تقنيات تعلم اللغة العربية املوجودة يف جونكانا من
قبل املعلمني أقل تنوعاً ،ومييل املعلمون إىل استخدام طرق حنوية للرتمجة وغالباً ما تتسبب
احملاضرات يف شعور الطالب بالتشبع والضجر ,وجيب على املعلمني تطبيق تقنيات تعلم
أكثر نشاطاً حبيث يكون الطالب أكثر اهتماماً ،واسرتاتيجيات أقل دقة خيتارها املعلمون
4

جتعل الطالب غري مهتمني مبتابعة تعلم اللغة العربية ألن املعلمني يسيطرون على التعلم يف
الفصول الدراسية والطالب أقل نظراً لقدرةهم على أن يكون
لديهم فلسفة نشطة ,إىل جانب أن الطريقة املستخدمة هي دائما مشاهدة ومملة حبيث
يرتدد الطالب يف متابعة الدفاع يف الصف.
وبالتايل،
ميزة احملاصلة ياومية هي محل الطالب على التحدث باللغة العربية يف الصف أو
خارج الفصول الدراسية حىت يتمكن الطالب من تطبيقها يف حياهتم اليومية .يف هذا
النموذج ميكن أن يكون تعلم التحدث باللغة العربية أكثر فعالية وأفضل .الطالب الذين
يستخدمون منوذج املهات اهلل الياومية.
أسرع يف إتقان مهارات التحدث باللغة العربية من الطالب الذين ال يستخدمون هذا
النموذج يف تعلم اللغة العربية .وميكن رؤية ذلك يف دار السالم غونتور الطالب بوندوك
احلديثة الذين هم أكثر جيدة يف التحدث باللغة العربية.
وأظهر حبثه زيادة ،وميكن إظهار الزيادة من متوسط درجات وأظهر حبثه زيادة،
وميكن إظهار الزيادة من متوسط درجات الصف اليت حصل عليها الطالب ،وهي نتائج
مهارات التحدث يف الدورة الثانية بنسبة  ٪76,38مقارنة بالدورة األوىل اليت تبلغ
 .٪65,54وبالتايل فإن حتسني مهارات الطالب يف التحدث من خالل منوذج
يف الدورة الثانية كان )التعلم النشط واإلبداعي والفعال واملمتع ( PAKEM
 .٪27,68الصف
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 .3تحديد البحث
بناءً على خلفية املشكلة أعاله  ،ميكن حتديد املشاكل اليت حتدث وهي

 .1ال يزال منط التدريس الذي قدمه املعلم يستخدم أسلوب احملاضرة والقواعد والرتمجات اليت
تبدو رتيبة
 .2قلة االهتمام بالتحدث باللغة العربية لدى الطالب واحلاجة إىل تطبيق منوذج حمدثة يومية يف
مدرسة الكنانة اإلسالمية الداخلية جاميب
 .3جيد الطالب صعوبة يف فهم تعلم اللغة العربية

 .4المشكلة البحث
واستناداً إىل اخللفية أعاله ،صاغ الباحثون املشكلة على النحو التايل
 .1كم الدرجة مهارة التحدث (مهارة كالم) للطالب الذين يستخدمون منوذج احملدثة اليومية؟
 .2كم الدرجة مهارة التحدث (مهارة كالم) للطالب الذين ال يستخدمون منوذج احملدثة اليومية؟
 . .3هل هناك تأثري معنوي على استخدام منوذج احملدثة اليومية لدى من ال يستخدم منوذج احملدثة
اليومية؟
 .5أهداف البحث
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وفيما يلي أهداف البحث اليت يريد حتقيقها يف هذا البحث:
 .1ملعرفة درجات قدرة الطالب على التحدث باستخدام منوذج احملدثة اليومية.
 .2التعرف على مهارات التحدث باللغة العربية لدى طالب مدرسة الكنانة اجلاميب الداخلية
اإلسالمية.
 . .3ملعرفة ما هو مستوى التأثري الكبري بني استخدام منوذج احملدثة اليومية ومن ال يستخدم منوذج
احملدثة اليومية؟.
 .6فوائد البحث
واستناداً إىل األهداف املذكورة أعاله ،فإن البحث قد متفات على النحو التايل.
 .1فوائد النظرية
ميكن أن يوفر هذا البحث خربة يف مهارات تربية اللغة العربية بشكل عام وتعلم التحدث مع
تطبيق منوذج احملضارة الياومية بشكل عام  ،وميكن استخدامه كمواد حبثية إضافية.
 .2فوائد العملية
ميكن أن توفر البحوث خربة يف مهارات تربية اللغة العربية باستخدام منوذج احملضارة :تلمزة.
الياوميةا.
املعلم :ميكن أن يساهم هذا البحث يف مهارات التدريس يف اللغة العربية مع تطبيق منوذج
املهاتسة اليومية ,تساهم املدارس يف زيادة عملية تعلم اللغة العربية بشكل عام واللغة العربية
بشكل خاص

7

الباب الثاني
اإلطار النظري
 .1نظارية البحث
أ.

البحث عن نماذج التعلم
وفقا لعبد اهلل مالوي ( )2017:96منوذج التعلم هو إطار
مفاهيمي يصف اإلجراء بشكل منهجي يف تنظيم جتربة التعلم لتحقيق أهداف ووظائف
تعليمية معينة كمبدأ توجيهي ملصممي التعلم واملعلمني يف ختطيط وتنفيذ أنشطة التعلم.
منوذج التعلم هو سلسلة من عمليات التدريس ) (2014:37وفقال ججو سحنا
والتعلم من البداية إىل النهاية ،الذي ينطوي على كيفية أنشطة املعلمني والطالب ،يف
تصميم بعض املواد التعليمية اليت تساعدها مواد تعليمية خاصة ،وكذلك كيف التفاعل بني
املعلمني من الطالب من املواد التعليمية اليت منوذج التعلم يتكون من عدة مراحل من عملية
التعلم اليت جيب القيام به ،ومنوذج التعلم يرتبط ارتباطا وثيقا جدا ألسلوب التعلم من
املتعلمني (أسلوب التعلم) وأسلوب التدريس  ،وكالمها أصبح لفرتة وجيزة( .أسلوب التعلم
والتدريس)
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ب.

مفهوم المحادثة اليومية
املفهوم األساسي للمهات اهلل هو احملادثة ،احملادثة هي واحدة من أهم املهارات
اللغوية اليت ميتلكها الطالب الذين يتعلمون اللغات األجنبية .ال يزال االفرتاض بأن احملادثة
هي مهارة صعبة ميتلكها كل من املعلمني والطالب حىت اآلن من ذوي اخلربة يف كثري من
األحيان .ويرجع ذلك إىل أن  49مهارة يف املدارس ال تطبق يف املمارسة سوى النظرية،
يف حني أن التنفيذ واملمارسة ال يزاالن غري موجودين.
تتضمن احملادثات مهارات جيدها الطالب صعبة ونادرة .لتلك احملادثة يف التعلم
ينبغي أن تطبق .ويهدف هذا إىل زيادة عدد الطالب ليكونوا أكثر نشاطاً وإبداعاً .باإلضافة
إىل ذلك ،فإن عملية التعلم ليست رتيبة ومملة.
احملادثة هي عملية إرسال واستقبال الرسائل بني شخصني أو أكثر باستخدام اللغة
املنطوقة  ،واليت هلا تأثري مباشر أو غري مباشر على أحد طريف املشاركني(.سحبنطا .)1998
يف أحداث احملادثة ،هناك رسالتني على األقل ،ويف هذه احلالة كل من مصدر
تسليم الرسالة و الرسالة مستلم مزدوج -دالة .مصدر املرسل مبثابة العائد أو االستجابة
القادمة من املتلقي .على العكس من ذلك ،االستجابة هي رسالة عكسية مرسلة من قبل
MSسجنطا (املستلم الذي يغري وظيفته كمصدر(سجنطا وفقا ل )1998
)1998:191
من تعريف ومنوذج االتصال هناك مخسة مكونات ،وهي:
 .1من :يف حالة االتصال يعمل كمرسل لألخبار أو مصادر األخبار
 .2قل ما :إعالن عملية وكذلك كائن مرسل ،أي رسالة50.
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 .3مع ما وسائل اإلعالم :تنص على أن الرسالة من املصدر يتحرك حنو املتلقي من خالل شيء
تسليم أو وسائل اإلعالم اليت ميكن التقاطها أو تصورها من قبل املتلقي
 .4موجهة للطالب :إعالن عملية احلركة ،مع ذكر اهلدف أو املتلقي للرسالة
 .5األثر الذي تسبب فيه :ذكر أن للرسالة معىن ،ميكن أن يؤثر بشكل مباشر على املتلقي،
املعريف والعاطفي والنفسي ،ويكون التأثري املباشر يف شكل استجابة تعطى مباشرة ،يف حني
أن التأثري غري املباشر حيدث بعد هناية عملية االتصال
) وفقا لـ أنشور  )2009طريقة احملضارة هي كيفية تقدمي مواد الدرس العريب من خالل
احملادثة  ،يف تلك احملادثة ميكن أن حتدث بني املعلم والطالب أو بني الطالب والطالب ،
وذلك إلثراء مفردات  words.asلغرض تدريس احملضارة هي كما يلي.:
 )1تدريب ألسنة الطالب على أن تكون مألوفة وبطالقة يف اللغة العربية.
 )2ماهر يف التحدث باللغة العربية حول ما هي األحداث يف اجملتمع والعامل الدويل ما يعرفه.
 )3قادرة على ترمجة حمادثات اآلخرين عن طريق اهلاتف واإلذاعة والتلفزيون ،وغريها.
 )4غرس الشعور باحلب وحب اللغة العربية والقرآن الكرمي ،حىت يكون هناك استعداد لتعلمها
وفهمها.
دروس احملضارة هي أول دروس اللغة العربية اليت تُعطى .جيب أن تبدأ احملادثة من
شيء بسيط أو أشياء  /أدوات اعتاد الطالب على رؤيتها كل يوم .على سبيل املثال  ،أواين
املدرسة واألدوات املنزلية وهلم جرا .أو ميكن أن يكون العمل الذي يقوم به الطالب عادة،
مثل اجللوس والوقوف والشرب وما إىل ذلك
(أنشور (2009
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احملضارة الياومية اليت سيطبقها الباحثون على طالب الصف الثامن بركة بيزانتني
الكينانة هي من خالل تطبيق األنشطة يف شكل حمادثة عربية بني الطالب قبل الدخول يف
عملية التعلم .سيتم تصميم احملادثة وف ًقا للمواد اليت سيتم دراستها يف عملية التعلم اليت
ستجري .ومن املتوقع أن يساعد نشاط املهدتاح ياومية على حتسني قدرة الطالب على
التحدث باللغة العربية وتوفري احلوافز للمواد اليت سيتم تدريسها.
خطوات املعلم يف احملادثة يومية:
 .1املعلمون حالة الطالب يف الفصول الدراسية
 .2يفتح املعلم الدرس مع حتيات
 .3املعلم جيذب االهتمام األويل من الطالب مع حتيات
 .4املعلم يقول للطالب إلعداد سوار بسيط
 .5املعلم يقول للطالب إىل سوار يف منتصف الصف يف أزواج واصطف
اهتماما للطالب الذين ميارسون احلوار
 .6يويل املعلمون
ً

من التفسري أعاله ،ميكن استنتاج أن تعلم التحدث باللغة العربية مع منوذج املهاتسة ياومية

ميكن أن يساعد يف حتسني قدرة الطالب على التحدث باللغة العربية وتوفري حافز للمواد
اليت سيتم تدريسه
ت.

فهم مهارة الكالم
القدرة على الكالم هو القدرة على التحدث األصوات مفصلية أو التعبري عن
تلقي املعلومات من خالل سلسلة من .الكلمات ،والتعبري ،ونقل األفكار واألفكار ،و
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النغمات والضغوط ،وحتديد احلاضر.إذا االتصاالت جتري وجها لوجه ،باإلضافة إىل إمياءات
)مكىت  (1998:81اليد وتعبريات الوجه .وفقال افندى ()2009:139
التحدث الكفاءة هي واحدة أو نوع من املهارات اللغوية اليت تريد أن تتحقق يف
تدريس اللغة احلديثة مبا يف ذلك اللغة العربية .هو الوسيلة الرئيسية لبناء البحوث املتبادلة ،
والتواصل املتبادل  ،وذلك باستخدام اللغة كوسيلة.
من أجل أن تكون قادرة على نقل املعلومات بشكل الغرض الرئيسي من اللغة هو
فعال  ،جيب على املتحدث فهم حمتوى احملادثة  ،باإلضافة إىل احلاجة أيضا إىل أن يكون
 ،ليس فقط ما يتم احلديث عنه  ،ولكن كيفية قادرا على تقييم تأثري توصيلها على
السطح عليه هذه املخاوف .
مشاكل اللغة ونطق أصوات اللغة  ،واليت يف نية الكالم هو كل األنشطة اليت نقوم
هبا يف إنتاج أصوات اللغة اليت تشمل التعبري  ،وهي كيفية موقف جهاز الكالم  ،مثل
اللسان واألسنان والشفاه والسقف يف الوقت (مكىت )1998:67الذي نشكل فيه صوتا ،
صوتيا وسلبيا
لكي يكون املتكلم متحدثا جيدا ،ومتحدثا باإلضافة إىل أنه جيب أن يعطي
االنطباع بأنه يتقن املشكلة اليت كان يتحدث عنها ،جيب على املتحدث أيضا أن يظهر
الشجاعة واإلثارة ،باإلضافة إىل أنه جيب على املتحدث أن يتحدث بوضوح وبصورة مناسبة
(موكيت) 1998:81
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من بعض التفامهات املذكورة أعاله ميكن أن ختتتم التحدث الكفاءة هو نوع
واحد من املهارات اللغوية يف التحدث أصوات التعبري أو قول كلمات للتعبري عن والتعبري
عن ونقل األفكار واألفكار واملشاعر.
ث .فهم القدرة على التحدث باللغة العربية
الكالم هنا ينطق األصوات العربية بشكل صحيح(2014:191) .وف ًقا لـ زحلانن
خترج هذه األصوات من خمارج احلرف اليت أصبحت إمجاع خرباء اللغة .ميكن حتقيق هذه
املهارة من خالل بعض التدريبات (املمارسة) ملا يُسمع بشكل سليب يف ممارسة االستماع.

جدا على الطالب حتقيق إتقان تام للغة العربية.
بدون ممارسة شفهية مكثفة  ،من الصعب ً
إحدى تقنيات التدريب لتحقيق املهارات اللغوية الشفوية بشكل فعال  -مبعىن من البسيط

إىل املعقد  -هو استخدام متارين منط اجلملة (التمارين بالنمازيج)  ،وهو مصطلح آخر أكثر
شيوعا هو (منط احلفر) وف ًقا لوهاب روزيدي ومملوات النعمة ( ، )148 :2012فقد اقتبس
ً

)رأي جيواندونو .)128-127 :1996( ،

التحدث هو نشاط لغوي نشط من مستخدم اللغة الذي يطالب مببادرات حقيقية
يف استخدام اللغة للتعبري عن نفسه .شفويا .هبذا املعىن  ،فإن التحدث جزء من املهارات
اللغوية املنتجة النشطة .كجزء من املهارات اللغوية النشطة واإلنتاجية  ،تتطلب مهارات
التحدث التمكن من عدة جوانب وقواعد الستخدام اللغة .وباملثل مع مستوى إتقان
املهارات اللغوية اليت ميتلكها الطالب  ،ميكن أن يتضمن شكل تدريس التحدث أنشطة
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باستخدام اللغة املنطوقة مبستويات متفاوتة من الصعوبة .جيب أن ينعكس ذلك يف تنفيذ
تدريس اللغة  ،مبا يف ذلك اختبار اللغة.
يعتمد قياس القدرة على التحدث على ما إذا كانت الرسالة أو املعىن يتم نقلها
من املتحدث إىل املستمع أم ال .ألن معىن اللغة جمردة  ،مث قياسه عن طريق قياس األعراض
اليت تصف املعىن من خالل أنواع اختبارات التحدث .هذه األعراض هي )1 :النطق ،
ومدى جودة نطق الطالب لكلمة أو مجلة  )2 ،القواعد  ،ومدى حفاظ الطالب على
القواعد النحوية يف التحدث  3 ،املفردات  ،ومقدار املفردات اليت يستخدمها الطالب يف
التحدث 4 ، .الفهم  ،مدى فهم الطالب للغة التواصل املستخدمة.
 .2اللغة العربية
يشري مكروف ( )2009:23إىل أن مهارات التحدث باللغة العربية تنقسم إىل
(وينمي
(وينمي) ّ
الكال(‖(مهارة ال تتطلب الكثري من ( ) )-مستويني ،الكالم باالسم ّ
التفكري والفكر .ميكن أن تكون هذه األشكال من الكالم إما تكرار ما يقوله املعلم ،

والقراءة مع الورق  ،أو حفظ مكتوب أو مسع ناش .يف حني أن  --يتحدث) ‖ (هي مهارة
تنطوي على ما ال يقل عن طرفني  ،ومها الشخص الذي يتحدث والذي يسمع .وبالتايل يف
' هذه احملادثة املهارات املطلوبة إلشراك األفكار واملشاعر وكذلك املهارات املطلوبة اشتماء
حبيث ميكن أن جتري احملادثة بسالسة.
الكفاءة هي واحدة من أنواع املهارات اللغوية اليت تريد أن تتحقق يف تدريس
اللغات احلديثة مبا يف ذلك اللغة العربية .التحدث هو الوسيلة الرئيسية لتعزيز التفاهم
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املتبادل ،والتواصل املتبادل ،باستخدام اللغة كوسيلة هلا (أفندي  .)2009التحدث هو
مهارة نقل رسالة من خالل اللغة املنطوقة .العالقة بني الرسائل واللغة املنطوقة كوسيلة
للتسليم وثيقة جدا .الرسالة اليت يتلقاها املستمع ليست يف شكلها األصلي ،ولكن يف شكل
صوت لغة .الرسالة اليت يتلقاها املستمع ليست يف شكلها األصلي ،ولكن يف شكل صوت
يغري الرسالة يف الشكل من الصوة من اللغة داخل شكله
لغة .حياول املستمع بعد ذلك أن ّ

أصليّة ) تاريغان .(1997حىت يف الكالم هو يف حاجة ماسة للغة شفويا يف نقل الرسالة أو
القصد 43 .إن التحدث مرادف الستخدام اللغة شفوياً) .وفقا للشافعي .(1996

مهارات التحدث قادرة على اختيار وتنظيم األفكار اليت سيتم نقلها  ،صب هلم يف
رموز اللغة وفقا لنظام اللغة املستخدمة  ،وقادرة على اختيار جمموعة متنوعة من اللغات وفقا
ل سياق االتصاالت  ،ونطقها مع التجويد احلق  ,والضغط ,هلجة  ,واإليقاع .ووفقا لباريرا
)وعمران (1996
الكالم هو عنصر من عناصر تسليم الرسائل والرسائل شفويا .يقول دجيواندونو
( )9668إن التحدث هو نشاط لغوي نشط ملستخدم لغة يطالب مببادرة حقيقية يف
استخدام اللغة للتعبري عن نفسه شفوياً
هناك عدة مفاهيم جيب فهمها يف طبيعة مهارات التحدث (الشافعي  )1996على النحو
التايل:
 .1مهاراة التحدث هي مهاراة مهمة جدا للتواصل .ميكن أن يتم االتصال بشكل فعال
وفعال باستخدام اللغة  ،يف حني أن طبيعة اللغة هي الكالم .عملية التحدث .أن تكون
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قادرة على التحدث بشكل جيد يتطلب مهاراة التحدث .وهكذا ميكن القول أن مهارات
التحدث هي الشكل الرئيسي لالتصال.
 .2مهاراة التحدث هي عملية إبداعية كل حدث تواصل مع مهارات التحدث ينطوي بالتأكيد
على املتحدثني واملستمعني الذين هم يف وضع نشط وخالقة.
 .3مهاراة التحدث هي نتيجة لعملية التعلم مهارات التحدث اجليد ميكن أن يتقن من خالل
عملية التعلم وممارسة بانتظام .لذلك ،فإن التخطيط اجليد للتعليم مطلوب على أساس
املنهج املستخدم.
 . .4مهاراة التحدث كوسيلة لتوسيع مهارات التحدث بالرؤى هي أيضا وسيلة لتوسيع معارف
الطالب ورؤى يف خمتلف جماالت احلياة .هناك العديد من املواد التعليمية يف املناهج الدراسية
اليت ميكن استخدامها لتوسيع معارف الطالب ورؤى باستخدام مهارات التحدث.
ميكن تطوير مهارات التحدث مع جمموعة متنوعة من املواضيع .لتطوير هذه املهارات
التحدث حيتاج الطالب إىل حتفيز مع جمموعة متنوعة من املواضيع اليت تسمح هلم
بالتحدث .يف هذه احلالة سيكون من الرائع إذا أخذ تعلم مهاراة التحدث وتدريبه املوضوع
من جمال دراسة أو موضوع آخر.
من التفسري أعاله ،خلص الباحثون إىل أن مهاراة التحدث باللغة العربية هي القدرة
على التعبري عن اآلراء أو األفكار واملشاعر (الرسائل) باللغة العربية لشخص أو جمموعة
شفوياً ،إما وجهاً لوجه أو عن بعد كشكل من
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أشكال السلوك االجتماعي .من هذا الفهم هناك أربعة عناصر على األقل موجودة يف
القيام فعل من الكالم ,وهي:
 .1مكربات الصوت,
 .2مستلمو الرسائل (املستمعون),
 .3حمتويات الرسالة (التدليك)
 .4وسائل اإلعالم تسمى اللغ
املفهوم األساسي للمهات اهلل هو احملادثة ،احملادثة هي واحدة من أهم املهاراة
اللغوية اليت ميتلكها الطالب الذين يتعلمون اللغات األجنبية .ال يزال االفرتاض بأن احملادثة
هي مهارة صعبة ميتلكها كل من املعلمني والطالب حىت اآلن من ذوي اخلربة يف كثري من
األحيان .ويرجع ذلك إىل أن  49مهارة يف املدارس ال تطبق يف املمارسة سوى النظرية ،يف
حني أن التنفيذ واملمارسة ال يزاالن غري موجودين .تتضمن.
احملادثات مهارات جيدها الطالب صعبة ونادرة .لتلك احملادثة يف التعلم ينبغي أن تطبق.
ويهدف هذا إىل زيادة عدد الطالب ليكونوا أكثر نشاطاً وإبداعاً .باإلضافة إىل ذلك ،فإن
عملية التعلم ليست رتيبة ومملة .احملادثة هي عملية إرسال واستقبال الرسائل بني شخصني أو
أكثر باستخدام اللغة املنطوقة  ،واليت هلا تأثري مباشر أو غري مباشر على أحد طريف
املشاركني (.سجنطا .)1198
يف أحداث احملادثة ،هناك رسالتني على األقل ،ويف هذه احلالة كل من مصدر تسليم
الرسالة و الرسالة مستلم مزدوج
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بدالً من ذلك كانت االستجابة رسالة عكسية مت إرساهلا من قبل املستلم الذي غري وظيفته
)MS 1198سجنطا(كمصدر يف أحداث احملادثة ،هناك رسالتني على األقل،
ويف هذه احلالة كل من مصدر تسليم الرسالة و الرسالة مستلم مزدوج -دالة .مصدر املرسل
مبثابة العائد أو االستجابة القادمة من املتلقي .على العكس من ذلك ،االستجابة هي رسالة
). MS 1998سجنطا (عكسية مرسلة من قبل املستلم الذي يغري وظيفته كمصدر
 .3إطار التفكير
جيب أن تتم املهارات اللغوية عن طريق حفظ املفردات واملمارسة  ،ولكن يف املرحلة
الدورية لن تكون فعالة إذا مت إجراؤها بشكل مستمر ألهنا ستجعل الطالب يشعرون بامللل
والشعور بالرتابة  ،حبيث يقل اهتمام الطالب بالتعلم .إىل جانب ذلك  ،اللغة ليست معقدة
للغاية مقارنة بالدروس األخرى إذا كان التطبيق باللغة فقط  ،فاألمر خمتلف إذا كان عليك
تعلم أدوات اللغة أو لغة القواعيد .هذا بالفعل جزء صعب من تعلم اللغة.

جدول  1المبا دئ الفكرية
اخللفية
.1منوذج التعلم التقليدي
 .2يشعر الطالب بامللل وامللل يف تعلم اللغة العربية

عملية

التعليم
18

بعد استخدام حمدثة يوميه

قبل استخدام حمدثة يوميه

حتليل

حتليل
2
فرضية
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 .4دراسة السابقة
تبحث هذه الدراسة يف تأثري منوذج احملدثة اليومية على مهارات اللغة العربية (مهرة
الكالم) لطالب الثامن بسنرتن الكنانة اجلاميب بناءً على استكشاف الباحث  ،ووجدت
عدة كتابات متعلقة هبذا البحث.

.1

أيضا حبثًا عن أطروحتها بعنوان تطبيق
األوىل هي إيال ليانا ( )2010اليت أجرت ً

منوذج ( PAKEMالتعلم النشط واإلبداعي والفعال واملمتع) لتحسني مهارات

التحدث باللغة العربية لطالب مدرسة سلطان آغونغ اإلسالمية اإلعدادية  03الصف
الثامن ج كالينياماتان  -العام األكادميي جليبارا  .2010/2009خلفية البحث هذه
( )1ما زالت معرفة  34طالبًا باللغة العربية منخفضة  )2( ،نقص املفردات العربية لدى
أيضا طالب مل يتمكنوا من التمييز بني
الطالب  )3( ،يف مهارات القراءة  ،هناك ً

تعبريا يف التواصل باللغة العربية ،
احلروف اهلجائية على اإلطالق  )4( ،الطالب أقل ً

( )5مهارات اللغة العربية املنخفضة شفهيًا  )6( ،عدم االهتمام أو االهتمام أو الدافع
لتعلم اللغة العربية.

 .2دوي استيت( )2011فقد أثار مسألة التحدث بعنوان "تطبيق الطريقة املباشرة لتحسني
مهارات التحدث باللغة العربية يف الفئة السابعة يف هذه الدراسة اليت أجريت يف مدرسة
كندل واليت فحصت نتائج حبث استيت  ،وجد أن العديد من الطالب مل يكونوا معتادين
على التحدث باللغة العربية ألن التدريس ركز على قواعد اللغة العربية بدالً من مهارات
التحدث .مدرسة كندل 2011/2010
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 .3الفصل الثالث  ،فجرين شوديقوه ( )2010مشكلة التحدث بعنوان "حتسني مهارات
التحدث باللغة العربية لطالب الصف السابع من مدرسة السالم السلمة من خالل أمناط
التحفيز من أشكال االستجابة الشفوية يف عملية التدريس والتعلم يف 2010/2009
األكادميي عام".
كشف فجرين يف حبثه عن خلفية مشاكل البحث على النحو التايل)1( :
معرفة الطالب باللغة العربية ال تزال منخفضة  )2( ،نقص املفردات العربية اليت يتقنها
الطالب  )3( ،هناك بعض الطالب غري قادرين على ذلك .قراءة النص العريب )4( ،
ضعف قدرة الطالب على اللغة العربية  )5( ،اخنفاض اهتمام الطالب بتعلم اللغة العربية.
 .5فرضية البحث
الفرضية اليت ميكن صياغتها بناءً على دراسة أطر ونظريات البحث ذات الصلة هي

تأثري استخدام منوذج حمدثة يونيه لزيادة مهارات التحدث باللغة العربية يف الصف الثامن
بوندوك بيسانرتين الكنانة جاميب.
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الباب الثالث
منهجية البحث
 .1مكان ووقت البحث
وقد أجري هذا البحث يف الصف الثامن املدرسةالثانوية الكينانة جاميب
بارو ،مدينة مدينة املقاطعة مايانغ مانغورايjl.sumberrejo RT 28. ،يقع على
جاميب
 .2منهجية البحث وتصميمه
تستخدم طرقة البحث هذه األساليب الكمية .للحصول على البيانات واملعلومات
واحلقائق اليت تكسف وتشرح املسكلة اليت مث احلصول عليها من خالل امسوحات مع
التحليل الوصف ,أي عن طريق حتليل البيانات الكمية اليت مث احلصول عليها من نتا ئج
البحث يف شكل بيانات ومعلومات حول املشاكل اليت متت مناقشتها.
ميكن تفسري طرق البحث الكمي على أهنا طرق حبث تستند إىل فلسفة الوضعية,
وتتخدم لفص السكان أو العينا ت احمددة ,ويتم إخراء تقنيات أخذ الغينات بشكل
عشوائي ,ومجع البيانات باسخدام أدوات البحث ,وحتليل البيانات اكمية/اإلحصائية يهدف
اختبار الفرضيات اليت مث جلس(.سوغيونو )2008:14
كان تصميم البحث املستخدم هو تصميم االختبار التمهيدي جملموعة واحدة.
يوجد يف التصميم اختبار مسبق قبل تلقي العالج .وبالتايل ميكن معرفة نتائج العالج بشكل
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أكثر دقة  ،ألنه ميكن مقارنتها باحلالة قبل العالج .ميكن وصف هذا التصميم على النحو
التايل:
جدول 4,1
تصميم جمموعة االختبار التمهيدي الالحق
إختبار البعدي

العبلج

إختبار القيلي

T2

X

T1

تصميم رملوعة واحدة مع ااخلتبار القبلي والبعدي
املعلومات:
 = T1قيمه االختبار القيلي قبل إعطاء العالج.
 = T2قيمة االاختبار البعدي بعد إعطاء العالج
 = Xالعالج
ميكن للبحث الدي يستخدم تصميماًكهذا أن يتخذ اخلطوات التالية.
 .1قم بإجراء االختبار القليب ( 1 Tكاختبار القبلي على املفعول قبل إعطاء العالج.مث احسب
املتوسط لتحدىد حتصيلهم األول.
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 .2ها ت العالج ( , )Xأي التدريس املربمج على املفعول اليت مت التبارها مسب ًقا لفرتة
 .3أعط االختبار البعدي ( ) 2Tكا ختبار هائي حلساب املتوسط لتحديد حتصيل
املفعول بعد تلقي العالج
 .4قارن متو سط عدد املفعول بني االختبار اللقليب واالختبار واإلختبار البعدي ملعره االختالفات يف
التحصيل أو التأثري الذي يسببه.
 .5استخدم حتليال إحصا ًئيا ملعرفة ما إدا كان الفرق كبريا أم صغريا عند مستوى معني.
 .3تقنيات السكان وأخذ العينات
أ.

السكان
السكان هو منطقة التعميم تتكون من :األشياء  /املوضوعات اليت هلا صفات وخصائص معينة
حيددها الباحث لدراستها ومن مث استخالص النتائج .لذلك كان جمموع السكان يف هذه الدراسة
مجيعهم من طالب مدرسة الكنانة اجلاميب اإلسالمية الدا خلية

جدوال 4,2
طالب الصف الثامن يف مدرسة الكنانة اإلسالمية الداخلية جاميب
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رقم

عدد الطالب
مستوي الصف
اسم رومبل
الطال
إجمالي

بة

الطالب

75

37

38

1

VII

1

34

30

34

2

VIII

2

3

IX

3

27
27
102

ب.

جمموع

عينة
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جزء من العدد واخلصائص اليت ميتلكها السكان (األستاذ الدكتور سوجيونو )3 :2018 ،
أسلوب أخذ العينات إذا مت استخدام مجيع أفراد اجملتمع من قبل مجيع طالب الصف الثامن يف
الكنانة اجلاميب.
 .4متغيرات البحث وعالجها
متغريات البحث هي كل شيء بأي شكل من األشكال  ،حيددها الباحثون لدراستها حىت
)سوجويون (2016:61,يتم احلصول على معلومات عنها  ،مث يتم استخالص النتائج
تنقسم املتغريات إىل قسمني  ،ومها املتغريات املستقلة أو املتغريات املستقلة واملتغريات التابعة أو
بناء على الفهم أعاله  ،حتتوي هذه الدراسة على متغريين  ،ومها:
املتغريات ذات الصلة ً ،
) .1متغري مستقل(
)املتغري املستقل (املتغري املستقل) هو متغري يؤثر أو يكون سبب تغيريه أو ظهور متغري تابع (مرتبط
سوجونو ( 2016:61
يستخدم للتنبؤ باملتغري .قيمة املتغريات األخرى يف هذه Xاملتغري X.يرمز له عادة باحلرف
الدراسة واليت تعمل كمتغري مستقل هو منوذج احملدثة اليومية
) .2متغري ذو صلة (متغري تابع
املتغري املرتبط (املتغري التابع) هو متغري يتأثر أو يصبح نتيجة  ،بسبب املتغري املستقل
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هو متغري متوقع أو يتم شرح قيمته Y .املتغري Y.يرمز له عادة باحلرف )سوجونو (2016:61
يف هذه الدراسة اليت تعمل كمتغري ذي صلة وهو القدرة على التحدث لطالب (مهارة الكالم) وهي
خمرجات التعلم اليت حيققها الطالب بعد تلقي العالج
 .5أدوات البحث
أداة البحث هي أداة تستخدم يف مجع البيانات أو املعلومات املتعلقة بالبحث .حيتاج
املؤلف إىل عدة أدوات حبثية للحصول على البيانات املطلوبة .كانت األدوات املستخدمة يف هذه
املراقبة والتوثيق .أين سيتم احلصول على حملة عامة عن منوذج يومية الدراسة عبارة عن اختبارات ،
حمدثة يف الفصل الدراسي.
أ .اختبار
االختبار هو أداة قياس موحدة .لقياس وجود أو غياب وحجم قدرة الكائن قيد الدراسة.
يُفهم االختبار على أنه أداة قياس أو إجراء منهجي يتكون من عدد من األسئلة أو العبارات
باستخدام منوذج احملدثة اليومية .كعناصر اختبار

االختبار املقدم هو اختبار كتايب  ،وال ميكن فصل هذا االختبار عن مواد القراءة اليت جيب
أن يقدمها املعلم (الباحث) .مت إجراء االختبار مرتني  ،ومها االختبار األويل (االختبار القبلي
واالختبار النهائي (االختبار البعدي) مت إجراء االختبار األول لتحديد مدى حتسن مهارات
التحدث لدى الطالب قبل استخدام منوذج احملدثة اليومية .بينما كان االختبار الثاين هو
معرفة نتائج مدى مهارات التحدث لدى الطالب بعد العالج من خالل تطبيق منوذج احملدثة
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اليومية .ميكن االستنتاج أنه باستخدام هذه التقنية  ،ميكن للطالب فهم احملادثات املتعمقة
بسهولة وميكنهم مجع املعلومات على مدى فرتة زمنية طويلة وميكنهم رؤية تأثري كبري واحلصول
على بيانات دقيقة.
جدول 4,3
شعرية أدوات البحث
رقم

ادلؤكر

جممووع

السؤال

التقييم

4

1, 2, 3,

C1

ادلؤكر ادللموس

الكفاءات األساسية

رقم

 .1معرفة حمتوى العقل أو

نطق احلروف

.1

احملتوى الرئيسي للنص

والكلمات والعبارات
واجلمل العربية املتعلقة

4
C2
3

5, 6, 7

3

8،9،10

 .2قادر على فهم النص
العريب

C3

 .3تطبيق املعىن والعالقات
بني املفردات يف الصورة
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باملوضوع

معلومة:
 .1املغرفة )(C1
 .2الفهم)(C2
 .3التطبيق)(C3
 .2ورقة المراقبة
تُستخدم ورقة املالحظة ملعرفة ومراجعة تنفيذ البحث الذي مت يف هذه احلالة مدى
أين .املالءمة بني خطوات البحث والنموذج اليت مت استخدامها كعالج يف الدراسة.
ورقة املالحظة يف هذه الدراسة ورقة مالحظات املعلم .تُستخدم ورقة مالحظة املعلم
ملعرفة خطوات منوذج التعلم الذي يطبقه املعلم يف عملية التعلم.
 .3دراسة التوثيق
واليت ميكن استخدامها كمرجع الستكمال البيانات تستخدم هذه التقنية جلمع املستندات
املطلوبة  ،وبالتحديد يف شكل مواد إعالمية أخرى صحيحة مثل :بيانات صورية ملواقع
البحث وملفات تعريف املدرسة وبيانات حول حالة الطالب يف الفصل.
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 .6صالحية األداة وموثوقيتها
 .1الصالحية
تأيت الصالحية أو الصالحية من كلمة صالحية واليت تعين مدى دقة ودقة أداة
القياس يف أداء وظيفة القياس .مبعىن آخر  ،الصالحية هي مفهوم يتعلق مبدى قياس
االختبار ملا يفرتض أن يقيسه .يتم ذلك بواسطة مدققني ملعرفة مدى دقة أداة القياس.
 .2املوثوقية
يقال أن األداة ميكن االعتماد عليها إذا كانت األداة متسقة أو مستقرة يف نتائج
القياس اخلاصة هبا حبيث ميكن الوثوق هبا .األدوات املوثوقة ليست متحيزة واليت توجه
املستجيبني الختيار إجابات معينة .األدوات اليت ميكن الوثوق هبا أو املوثوق هبا ستنتج
أيضا
بيانات موثوقة ً
إذا كانت البيانات متوافقة بالفعل مع الواقع  ،فكم مرة يتم أخذها  ،ستبقى النتائج
أيضا إىل مستوى منخفض من
كما هي .البيانات مستقرة ألن األداة موثوقة .تشري املوثوقية ً

شيء ما.

 .7تقنيات تحليل البيانات
تقنية البحث املستخدمة يف هذه الدراسة هي تقنية حتليل البيانات املستخدمة بواسطة
البيانات من البحث امليداين باستخدام طرق معاجلة البيانات وف ًقا للطبيعة الكمية للبيانات.
معاجلة نتائج البحث باستخدام اإلحصاء الوصفي والتحليل االستنتاجي باخلطوات التالية:
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 .8التحليل اإلحصائي الوصفي
مت استخدام التحليل اإلحصائي الوصفي لوصف صياغة املشكلة األوىل  ،وهي
وصف مهارات التحدث يف تعلم اللغة العربية دون تطبيق منوذج احملدثة اليومية على طالب
الصف الثامن مدرسة الكنانة اجلاميب .والثاين هو وصف مهارات التحدث يف تعلم اللغة
العربية من خالل تطبيق منوذج حمدثة يومية على طالب الصف الثامن من طالب الكنانة
اجلاميب.
لذلك  ،حيصل املعلم على صورة واضحة ملهارات القراءة احلامسة للطالب حبيث ميكن
جتميعها يف فئات :منخفضة وعالية.
إنشاء جدول توزيع الرتدد
مطروحا منها أصغر البيانات
أ .حساب نطاق الفئة  ،أي البيانات األكرب
ً
R = X t - Xr
معلومة:
 = Xtأعلى نتيجة
= Xrأدين درجة
ب.احسب عدد فئة الفاصل الزمين
K= 1+(3,3) log N
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معلومات:
=Kعدد الفصل
 =Nكمية البيانات أو عدد العينت
ج .احسب طول فئة الفاصل الزمين

معلمومات:

𝑅
𝑝
𝑅

 = Pطول فئة الفصل الزمين
= Rنطاق
 = Kعدد الفصول
 .1معدل )(Mean
تفسرها على أهنا القيمة اإلمجالية جملموعة البيا نات مقسومة على عد د درجات
معدل )(Meanاملستجيني
على عدد درجات املستجيبني
صيغة التوسط هي:
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𝐾

𝑖𝑥∑ =𝑓𝑖.
𝑓𝑓𝑋̅ = ∑𝑖 𝐾=1
𝑖

معلومات :
̅𝑋= معدل
𝑖𝑥= القيمة اإلحصا ئية
تردد جمموعة القيمة املقابلة

𝑖𝑓

𝑘 =عدد اجملموعات
 .2االحنراف املعياري
) ̅𝑥√∑(𝑥𝑖−
𝑛−1

=SD

املعلومات :
 = SDاالحنراف املعياري
̅𝑥 = معدل
𝑖𝑥 = القيمة اإلحصا ئية
𝑛 =الكثري من البيانات
 .3الفئة
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حتديد تصنيف مهارات القراءة املهمة بنطاق فصل من
x 100

𝑛𝑖𝑚 𝑖𝑎𝑙𝑖𝑛𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑚𝑎𝑘𝑠−
𝑖𝑟𝑜𝑔𝑒𝑡𝑎𝑘 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ

=

ميكن رؤية التصنيف يف اجلدول التايل.
.جدول 4,4
تصنيف مهارات التحدث (مهارة كالم)
رقم
الفئة
خمفظ جدا

0–34

1

منخفض

35–54

2

متوسط

55–64

3

عايل

65–84

4

عايل جدا

85– 100

5
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 .1التحليل اإلحصائي االستنتاجي
أ .اختبار احلالة الطبيعية
اختبار الوضع الطبيعي هو اختبار يتم إجراؤه على البيانات لتحديد ما إذا كانت البيانات
موزعة بشكل طبيعي أم ال.
.اختبار اااحلالة الطبيعية املستخدم هو طريقة
هو اختبار Kolmogorov-smirnovيف طراف  α = 0،05كما يلي
|)|FO(x)- SN(x
= D hitungأقصى
معلومات :
: D

أحرز هدفا

D hitung

): FO(xنظرية التوزيع التك
): SN(xتوزيع تردد املراقبة الرتاكمي
معا يري االختبار :
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يتم ذكر البيا نات ليتم توزيعها  Dhitung < Dtabelعلى مستوى كبري = .0،05 α
بشكل طبيعي إذا

أيضا معا جلة فا حصي احلالة الطبيعية مبسا for Windows
با إلضافة إىل ذلك ,يتم ً

عدة بر نامج تقدميي

IBM SPSSبا حتليل  Kolmogorov-Smirnovطريف كبري 0،05 = α

versi 21
االختبار التا لية:
أ .قيمة . 50،0>sigيتم قبول  ,Hoلذلك ميكن استنتاج أن
تأيت من جمموعة سكا نية موزعة بشكل طبيعي.
ب  .قيمة  50،0 >sigمت رفض ,لذلك ميكن استنتاج أن العينة تأيت من جممع ال يتم
توزيعه بشكل طبيعي.
ب .اختبار اخلطية
مت إجراء اختبار جتانس التباين ملعرفة أن العينتني اللتني متت مقارنتهما كانتا جمموعتني هلما
املتجانس يف هذه الدراسة  ،مت إجراء اختبار التجانس Fmaxنفس التباين أو التباين
باستخدام االختبار
من  Hartley-pearsonعلى النحو التاىل
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𝑥𝑎𝑚 𝑠2

𝑛𝑖𝑚 Fmax = 𝑠2

معايري االختبار هي إذا

 Fhitung < Ftabelعلى املستوى احلقيقى مع

Ftabel

عند املستوى dkو dkبدرجات احلرية على التوايل وف ًقا ملقام الشراء Fحنصل على توزيع
قاسم على املستوى

0،05= α

ت .اختبار الفرضيات
.1للعثور على الفرق
يستخدم اختبار الفرضيات إلثبات احلقيقة أو لإلجابة على الفرضيات املقدمة يف هذه
الدراسة .اختبار الفرضية

املستخدم يف هذه الدراسة هو اختبار عينة واحدة Paired sample-T Test
 Tأو
خبطوات االختبار التالية :أ) صياغة الفرضيات اإلحصائية.
H0 : μ1 =μ2
H1:μ1≠μ
ث .اختبار الفرضية
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للبحث عن االختالفات :بعد إجراء
اخلتبار املطلبات األسا سية وإثبات البياننات املعاجلة ستم توزيعها بشكل طبعي ومتجانسة,
يتبعها اختبار الفرضية املقرتحة اليت ميكن قبوهلا أو رفضها .يستخدم الفرضيات إلثبات
احلقيقة أو اإلجابة على الفرضيات املقدمة يف هذه الدراسة.اختبار الفرضيات املستخدم يف
هذا البحث هو
هو  Paired Sample T- Testعلى مستوى كبري  0،05 = αمع خطوات:
.1صياغة الفرضيات إحصائيات
H0 : μ1 =μ2
H1:μ1≠μ
معلومات :
 = H0ال جيد أثر إجيبايب ومعنوي بني إتقان احملادثة وحتصيل دراسة اللغة العربية
الطالب الصف الثامن باملدرسة الثانوية الكنانة مجيب .
𝛼 = Hيو جد أثر إجيايب ومعنوي بني إتقان احملادثة
.2حتديد قيمة درجات احلرية) (dk
dk = N1 + N2 – 2
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.3حتديد القيمة ttabel ,0يف 0،05 = α
)ttabel = t(α , dk
 .4حتديد القيمة : thitung

t’=𝑥1 − 𝑥2
𝑣2

𝑣1

+ 𝑛2
𝑛1

√

د) رسم اخلامتة
وصف موجز للبحث املتعلق باالخرتاع .حياول الباحث ربط االستنتاجات بالنظرية ونتائج
البحث السابق وكذلك التوصيات املتعلقة بالبحث اجلديد واملمارسة . .لذلك ميكن استنتاج
ما إذا كان هناك تأثري حملاضرة يومية على القدرة على التحدث باللغة العربية لطالب الصف
الثامن من الكنانة اجلاميب .معايري االختبار  ،إذا
 thitung ≥ ttabelوبالتايل H0

مقبولة و 𝛼 Hمرفوض .

أيضا IBM SPSS versi 16 for Windows
يتم حساب اختبار الفرضيات ً

باستخدام الربنامج
0،05 = α
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على مستوى كبري
 .9الفرضية اإلحصائية
الختبار فرضية البحث  ،متت صياغة فرضية إحصائية H0.و 𝛼.H
 = H0ال يو جد تأشر معنوي الستخدام منو ذج احملدثة اليومية يف القدرة على التحدث
باللغة العربية لدى طالب الصف الثامن منطالب االكنانة اجلاميب.
𝛼 = Hيو جد تأشر معنوي الستخدام منو ذج احملدثة اليومية يف القدرة على التحدث
باللغة العربية لدى طالب الصف الثامن منطالب االكنانة اجلاميب.
مث مقارنته باجلدول مبستوى tاختاذ القرار بشأن نتائج اختبار الفرضيات هو نتيجة اختبار
داللة يبلغ
 ٪5لالختبار أحادي الطرف لتحديده
 Hoمقبولة أو مرفوضة إذا كان العدد  < t tableمث يتم قبول هو Ho ،
هذا يعين أن االختبار املسبق هو  (Ho: μ1 = μ2 ).اذا  Tعدد  ≥ tمث اجلدول
نفس االختبار البعدي
 Haوافقت ,
هذا يعين أن االختبار البعدي أفضل من االختبار القبلي.
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ملعرفة مدى تأثري منوذج احملدثة اليومية على مهارات التحدث باللغة العربية  ،من خالل إجياد

القيمة posttestو pretest

الفرق يف متوسط

بناءً على هذه احلسابات  ،ميكن استنتاج ما إذا كان استخدام منوذج حمدثة يومية له تأثري

على إتقان اللغة العربية أم ال .من املتوقع استخدام هذه القيمة كمقارنة إذا كانت هناك
دراسات مماثلة الختبار تأثري وسائط التعلم األخرى.
.10

جدول البحث

لتسهيل قيام الباحثت بإجراء البحوث يف ىذا اجملال ,يرتب الد ؤلفون أجندة منهجية تظهر
يف جدول جدول البحث على النحو التايل:

أنواع
رق النشاطات
م

دمسرب

نفمرب

اغيتس

فرباير

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1

 1غرسال
عنوان

نفمرب

دمسرب

X

 2تقدم
وتعيني
احماضرين
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املشرفني

X

 3ندوة
االقرتاح

X

 4اقرتاح
الندوة
جلنة
X

التنسيق
اإلدارية
 5إذن أمر
إعادةتعني
 6إجراء
البحوث
 7فرضية

 8التشاورمع
املشرف
 9كتابة
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الرسالة
وإرساهلاإىل
فريق
املمتحن
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الباب الرابع
عرض البيانات ومنا قشتها
 .1وصف البيانات
كان الغرض من هذه الدراسة هو حتديد مهارات التحدث باللغة العربية يف األنشطة
التعليمية لطالب الفصل الثامن الكنانة اجلاميب  ،وكذلك حتديد فعالية منوذج احملدثة اليومية

يف أنشطة تعلم اللغة العربية للفصل الثامن الكيانه اجلاميب .مت تضمني هذا One-
Design

 Group Pretest-Posttestالبحث يف البحث

الذي يهدف إىل معرفة تأثري منوذج احملدثة على تعلم اللغة العربية.
كان اإلجراء األول الذي قام به الباحث هو طلب اإلذن من مدرسة الكنه اجلاميب
مسموحا به أم ال .على
اإلسالمية الداخلية  ،قبل أن جيري حبثًا يف املدرسة سواء كان ذلك
ً
أساس التنسيق مع مدير املدرسة وهو أستاذ هارمني ل .قبل إجراء البحث  ،قم بتقدمي

UIN STS .Jambiتصريح حبث من حرم.
مت إجراء هذا البحث يف مدرسة الكنانة اإلسالمية الداخلية جاميب بأخذ عينة من
 70طالبا من الصف الثامن .يف هذه الدراسة  ،قدم الباحثون العالج على شكل توزيع
استبيانات على مجيع طالب الصف الثامن يف مدرسة الكنانة اإلسالمية الداخلية جاميب.
اليت أعدها الباحث )(RPPيتم إجراء البحث وف ًقا خلطة تنفيذ التعلم .
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مت إجراء هذا البحث يف مدرسة الكنانة اإلسالمية الداخلية  ،جاميب من خالل أخذ
عدد طالب الصف الثامن من مجيع الطالب .يف هذه الدراسة أعطت الباحثة العالج على
شكل منوذج حماضرة يومية يف تعلم اللغة العربية يف الفصل الثامن بعد االختبار ومل تعط
أيضا نتائج الدراسة املكونة من بيانات االختبار
العالج على اإلطالق .يصف هذا الفصل ً
القبلي والبعدي  ،وسيتم حتليل البيانات باستخدام اإلحصاء الوصفي واإلحصاءات

االستنتاجية.
أ .التحليل اإلحصائي الوصفي
يف التحليل الوصفي  ،كانت البيانات اليت متت معاجلتها هي نتائج االختبار القبلي
والبعدي ملهارات التحدث يف الفصل الثامن الكنانة جاميب اليت طبقت منوذج احملدثة اليومية.
يستخدم التحليل الوصفي لتقدمي نظرة
عامة على درجات نتائج تقييم إتقان القراءة للطالب اليت مت احلصول عليها يف شكل أعلى
(متوسط)  ،واالحنراف املعياري  ،والتباين  ،ومعامل الدرجات  ،أدىن درجة  ،ومتوسط
التباين الذي يهدف إىل معرفة الوصف العام لنتائج إتقان التحدث دون تطبيق منوذج الوحدة
ومع تطبيق منوذج احملدثة .نتائج التحليل الوصفي كالتايل.
 .1نتائج التحليل التمهيدي للبيانات بدون نموذج محدثة اليوم
بناءً على نتائج البحث حول مهارات التحدث دون استخدام منوذج احملدثة اليومية الذي مت

إجراؤه يف مدرسة الكانة الرجاميب اإلسالمية الداخلية  ،فإن البيانات اليت مت احلصول عليها
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من أداة اختبار إتقان التحدث هي كما يلي .باستخدام اختبار احلالة الطبيعية واختبار
اخلطية واختبار الفرضية باستخدام ارتباط حلظة املنتج.
 .2نتائج التحليل التمهيدي للبيانات بدون نموذج المحدثة اليومية
بناءً على نتائج البحث حول مهارات التحدث دون استخدام منوذج احملدثة
اليومية الذي مت إجراؤه يف مدرسة الكانة الرجاميب اإلسالمية الداخلية  ،فإن

البيانات اليت مت احلصول عليها من أداة اختبار إتقان التحدث هي كما يلي:
مث يتم حتليل البيانات باستخدام اختبار احلالة الطبيعية واختبار اخلطية
واختبار الفرضية باستخدام ارتباط حلظة املنتج.

الجدول
نتائج التعلم المسبق في الصف الثامن بسنترين الكنه جامبي
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الرقم

اإلسم

اإلختبار

الرقم

اإلسم

القبلي

اإلختبار
القبلي

1

انكا فتري

60

18

ندتا ايشة

60

2

ايو اورا

70

19

نديا اوليا

70

3

دلال افرليا

80

20

نشوا سلسا اقييكة

80

4

دني مريني

80

21

نورة لتيفة

80

5

فوزية مفيد

50

22

نف اندريني

70

6

فتري خير نسأ

30

23

نر جنة

70

7

فريا بلفا ذفينا

60

24

نر حسنتغ

60

8

حذرة مرسلة

60

25

نري اولي رحمة

70

9

املد اننديا فتري

70

26

قرةاليني

80

10

كميك شحرا فتر 40

27

ريش حلفني فتري

60

11

لقن محرا

60

28

رسك ميلتيفة

70

12

لتفينا اندري

80

29

رسك رهم اوليا

60

13

موليا وردة ايما

80

30

رسك اوليا

70

14

ملدنيا بينتي

50

31

روندري متية اوليا

80

15

مفتحل حدية

40

32

سلما ملك حسن

70
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16

مسلمة

70

33

سلفي بينتي

60

17

نديا فلنسى

60

34

سحيال كميل حسن

70

يمكن رؤية نتائج التحليل الوصفي لنتائج تقييم كفاءة الطالب في التحدث بعد
استخدام نموذج المحدثة اليومية على النحو التالي:

الجدول 4,5
التحليل الوصفي البعدي للفئة الثامنة بسنترين الكنانة جمبي
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ال

االختبار الالحق

اإلح

اإلحصاء الوصفي
عدد عدد العينات

34

ي

65،29

يقصد

12،61

األمراض المنقولة جنسيا .انحراف

30

الحد األدنى

80

أقص

قيمة خمرجات تعلم الطالب  ،وهي بناءً على نتائج االختبار البعدي  ،ازداد متوسط

 ,65،29االحنراف املعياري لـ  ,12،610لتحليل وصفي كامل ميكن رؤيته يف امللحق
لتحديد فئة نتائج مهارات التحدث .أين قيمة الفاصل الزمين لتصنيف نتائج مهارات

التحدث يف النطاق ( .)0،80لذلك يتم عرض فئة درجات مهارات التحدث قبل تلقي
العالج التجرييب على النحو التايل:
جدول 4,6
توزيع التصنيف البعدي الصنف الثامن الكنانة الجامبي

49

رقم

مدى اليمة

تكرر

( النسبة الؤية)%

الفئة

1

0-34

0

0

منخفظ جدا

2

53-54

7

30،4

منخفظا

3

55-46

6

26،1

متوسطة

4

65-84

10

32،5

عايل

5

85-100

0

0

عايل جدا

جمموع

23

100

استنادا إلى اجلدول أعاله,فإن قيمة االحتبار القبلي للفصل الثا من قبل العالج للطالب ل
ً
جدا بنف بنفسة ,%و 7
قيمة حتصيل دراسة,أي أن هناك.أشخاص يف فئة منخفضة ً
0
أشخاص يف الفئة,املنخفضة بنسبة مئوية من  6 %30،4اشخاص يف الفئة
املتو سطة بنسبة  10, %اشخاص يف الفئة العالية بنسبة .0% 34،5شخاص يف
26،1
الفئة العا لية جدا بنسبة . %ميكن رسم جدول التصنيف أعاله يف شكل رسم بياين على
,0
النحو التايل:

50

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
sangat tinggi

tinggi

sedang

rendah

sangat rendah

 .3نتائج التحليل البعدي لبيانات االختبار بتطبيق نموذج محدثة يوميه.
بناءً على نتائج البحث الذي مت إجراؤه يف مدرسة الكنانة اإلسالمية الداخلية جاميب  ،فإن
البيانات اليت مت احلصول عليها من أداة اختبار مهارات التحدث هي كما يلي:
نتائج التعلم بعد االختبار في الصف الثامن بسنترين الكنانة الجامبي
الرقم اإلسم

الرقم اإلسم

اإلختبار
البعدي

اإلختبار
البعدي

1

انكا فتري

80

 18ندتا ايشة

80

2

ايو اورا

60

 19نديا اوليا

80
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3

دلال افرليا

70

 20نشوا سلسا

90

اقييكة
4

دني مريني

100

 21نورة لتيفة

90

5

فوزية مفيد

100

 22نف اندريني

90

6

فتري خير نسأ

70

 23نر جنة

80

7

فريا بلفا ذفينا

80

 24نر حسنتغ

90

8

حذرة مرسلة

100

 25نري اولي رحمة

80

9

املد اننديا فتري 80

 26قرةاليني

80

 10كميك شحرا فتر 80

 27ريش حلفني فتري 80

 11لقن محرا

90

 28رسك ميلتيفة

90

 12لتفينا اندري

80

 29رسك رهم اوليا

90

 13موليا وردة ايما

80

 30رسك اوليا

90

 14ملدنيا بينتي

70

 31روندري متية اوليا 80

 15مفتحل حدية

90

 32سلما ملك حسن 90

 16مسلمة

70

 33سلفي بينتي

90

 17نديا فلنسى

90

 34سحيال كميل

80

حسن
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جدول 4,7
التحليل الوصفي البعدي للفئة الثامنة بسنترين الكنانة
االختبار الالحق

اإلحصاء الوصفي

34

عدد العينات

65،29

يقصد

12،610

األمراض المنقولة جنسيا.
انحراف

30

الحد األدنى

80

أقصى

بناء على نتائج االختبار البعدي  ،ازداد متوسط
قيمة مخرجات تعلم الطالب  ،وهي ً
 65،29االحنراف املعياري لـ  ,12،610لتحليل وصفي كامل ميكن رؤيته يف امللحق
لتحديد فئة نتائج مهارات التحدث .أين قيمة الفاصل الزمين لتصنيف نتائج مهارات
التحدث يف النطاق ( .)0،80لذلك يتم عرض فئة درجات مهارات التحدث قبل تلقي
العالج التجرييب على النحو التايل:
53

لتحديد فئة نتائج مهارات التحدث .حيث تكون قيمة تصنيف مهارات التحدث يف النطاق
( .)100-0لذلك يتم عرض فئة درجات مهارات التحدث قبل تلقي العالج التجرييب على
النحو التالي:

جدول 4,8
توزيع التصنيف البعدي الصنف الثامن الكنانة الجامبي
رقم

مدى اليمة

تكرر

( النسبة الؤية)%

الفئة

1

0-34

0

0

منخفظ جدا

2

53-54

7

30،4

منخفظا

3

55-46

6

26،1

متوسطة

4

65-84

10

32،5

عايل

5

85-100

0

0

عايل جدا

جمموع

23

54

100

استنادا إلى اجلدول أعاله,فإن قيمة االحتبار القبلي للفصل الثا من قبل العالج للطالب ل
ً
جدا بنف بنفسة ,%و 7
قيمة حتصيل دراسة,أي أن هناك.أشخاص يف فئة منخفضة ً
0
أشخاص يف الفئة,املنخفضة بنسبة مئوية من  6 %30،4اشخاص يف الفئة
املتو سطة بنسبة  10, %اشخاص يف الفئة العالية بنسبة .0% 34،5شخاص يف
26،1
الفئة العا لية جدا بنسبة . %ميكن رسم جدول التصنيف أعاله يف شكل رسم بياين على
,0
النحو التايل:
ج.
أثر
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
sangat tinggi

tinggi

sedang

استخدام كلمة محدثة على مهارات التحدث
 .1اختبار قاعدة البيانات
55

rendah

sangat rendah

قبل إجراء مزيد من معاجلة البيانات  ،مت اختبار متطلبات البحث األساسية  ،وهي اختبار
مفيدا للتغلب على ما إذا كان البحث الذي سيتم
احلالة الطبيعية .يعد اختبار احلالة الطبيعية ً
إجراؤه يتم توزيعه بشكل طبيعي أم ال .يف إجراء اختبار احلالة الطبيعية  ،مت استخدام اختبار
باستخدام مستوى أمهية  .0,05إذا كان Kolmogorov Smirnovاحلالة الطبيعية
مهما < )(Sig.العدد الكبري
 ،فسيتم توزيع  0,05 (Sig.)> 0،05كان الرقم ً

البيانات بشكل طبيعي .فيما يلي نتائج اختبار احلالة الطبيعية اليت مت احلصول عليها.
جدول 4,8
االختبار التمهيدي لقاعدة البيانات .1

Descriptive Statistics
Std.
Deviatio Mini Maxi
n mum mum
80

30

12,610

N Mean
34 65,29

PRET
EST

يف نتائج اختبار احلالة الطبيعية لبيانات االختبار القبلي  ،من املعروف أن قيمة األمهية هي
 .0،200باستخدام مستوى األمهية  0،05يعين قيمة سيج .أكرب من (.0 >0,200
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Std.
Deviatio Mini Maxi
n mum mum
100

60

N Mean
34 83,53

9,173

POST
TEST

.2االختبار المعياري لبيانات االختبار الالحق
يف نتائج اختبار احلالة الطبيعية لبيانات االختبار البعدي  ،من املعروف أن قيمة األمهية هي
 0،200باستخدام مستوى أمهية  .0,05تعين قيمة التوقيع  .أكرب من (>0,200
 )0,05لذلك ميكن استنتاج أن بيانات االختبار القبلي يتم توزيعها بشكل طبيعي .ميكن
رؤية التحليل الكامل يف امللحق.
ب  .اختبار التجانس
مت إجراء اختبار التجانس هذا هبدف معرفة ما إذا كانت البيانات اخلاصة بإبداع التعلم لدى
الطالب يف االختبار القبلي والبعدي للفصل الثامن من مدرسة الصيانوية اإلسالمية الداخلية
الكنانة اجلاميب متجانسة  /هلا نفس التباين أم ال . .معايري اختاذ القرار هي إذا كانت قيمة
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فإن sig <α = 05,0فإن البيانات متجانسة وإذا كانت قيمة sig> α = 0،05
البيانات غري متجانسة  ،فإن حساب بيانات اختبار التجانس يستخدم
IBM SPSS Statisctic
جدول 4,9
نتائج اختبار التجانس القبلي والبعدي للفئة السابعة مدرسة الصيانوية اإلسالمية
الداخلية الكنانة جامبي.
Test of Homogeneity of
Variances
KEMAHIRAN_BERBICAR
A
Levene
Sig.

df2

df1

Statistic

,116
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1

2,534

ميكن مالحظة  SPSS 0،16بناء على اجلدول  4,8االختبار باستخدام 0،116
أن قيمة األمهية هي
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ألن قيمة األمهية أكرب من  ، 0,05أي  0,05 > 0,116حبيث ميكن القول بأن البيانات
متجانسة .لذا فإن الفصل املستخدم للبحث هو فئة متجانسة .ألن الفصل متجانسة ،
ميكن إجراء دراسة.
ب .اختبار الفرضية
بناءً على اختبار املتطلبات املسبقة للتحليل اإلحصائي  ،وجد أن بيانات خمرجات التعلم يف
هذه الدراسة مت توزيعها بشكل طبيعي .وبالتايل ،ميكن إجراء اختبار الفرضيات

باستخدام صيغة االختبار  Tعينة واحدة أو Paired Samples t test.
وبالتايل  ،فإن الفرضية اإلحصائية تتم صياغتها على النحو التايل:
ال يوجد فرق يف مهار ات حتدث من خالل تطبيق منو ذج يؤممية يف تعلم اللغة
= Hoحمد ثة
لطالب الصف الثامن السينا وية يف مدرسة الكنانة اإلسالمية جاميب
= توجد فرق يف مهار ات حتدث من خالل تطبيق منوذج حمدثة يومية يف تعلم الغة العربية
Ho
لطالب الصف الثامن السناوية يف مدرسة الكنانة اإلسالمية جاميب.
فيما يلي جدول لنتائج بيانات اختبار الفرضيات على نتائج مهارات التحدث باستخدام
حمدثة يومية.
Descriptive Statistics
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Std.
Mini Maxi

Deviatio Varia

N mum mum Mean
PRETES
T

n

34

30

80 65,29

12,610

34

60

100 83,53

9,173

nce
159,0
02

Valid N
(listwise)
POSTTES
T

Paired Samples Correlations
Correla
N

60

tion

Sig.

84,13
5

Pair PRETEST &
1

POSTTEST

34

,017 ,924

Paired Samples Test
Paired Differences
95%
Confidence
Interval of the

Sig.

Difference

(2-

Std.
Deviatio Std. Error Low
Mean

n

Mean

61

er

tailed
Upper

t Df

)

Pair PR
1 ET
-6,875 33 ,000

-12,839

-

2,652 23,6

15,467

32

18,23
5

ES
TPO
ST
TE
ST

نتائج مهارات التحدث دون تطبيق منوذج احملدثة يف جدول اإلحصاء الوصفي  ،متوسط
اليومية هي  65،29مع االحنراف املعياري  12،610وبعد تطبيق منوذج احملدثة اليومية
نتائج مهارات التحدث  .83،53مع االحنراف املعياري  173,9وهذا يعين كان متوسط
نتائج إتقان التحدث دون تطبيق منوذج احملاضرة أن هناك اختالفات وصفية يف متوسط
قيمة إتقان التحدث اليومية .بعدم تطبيق منوذج حمدثة يوميه .أو بعبارة أخرى  ،فإن متوسط
بعد تطبيق منوذج احملدثة اليومية أكرب مما كان عليه قبل تطبيق منوذج احملدثة اليومية.
يف جدول اختبار العينات املقرتنة  ،القيم اليت مت  33sig.و = dfو t = 6،875
عليها هي(2 tailed) atau p-value = 0,000 < 0,05احلصول
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وهكذا مت اختبار  ،H0.مما يعين أن القيمة أصغر بكثري من مستوى اخلطأ أو يتم رفض
الفرضية املقرتحة من خالل البيانات .لذلك ميكن االستنتاج أن هناك اختالفات يف تطبيق
منوذج حمدثة يوميه ملهارات التحدث يف تعلم اللغة العربية يف طالب الصف الثامن يف مدرسة
الصيانوية اإلسالمية الداخلية جاميب.

الباب الخامس
اإلختتام
 .1الخالصة
أ.

حتصيل دراسة الغة العربية الطالب قبال استخدم حمادثة اليومية يف عملية التعلم اللغة العربية
الطالب يف الصف الثامن يف معهد الكنانة جاميب هو أن قيمة املتوسطة من اإلختبار القبلي
 65،29مع اخراف املعري. 12،610.
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ب.

حتصيل دراسة اللغة العربية الطالب بعد استخدم استخدم حمادثة اليومية يف عملية التعلم اللغة
العربية الظالب يف الصف الثامن يف معهد الكنانة جاميب هو أن قيمة املتوسطة من اإلختبار
البعدي  83،53مع احنراف املعياري .9،173

ج.

وجود تأثري معنوي يف حتسني مهارات التحدث (مهراة كالم) لدى طالب الصف
الثامن يف معهد الكنانةجاميب وجد harga t =6،870
=  df = 33 dan sig. ( 2tailed) atau p-valueمبعىن أن قيمة األمهية أصغر
0،000< 0،05
من  H0مرفوض.

تأثريا معنويًا الستخدام حمدثة يومية يف مهارات التحدث يف
ح .لذلك ميكن االستنتاج أن هناك ً
تعلم اللغة العربية يف طالب الصف الثامن يف معهد الكنانة جاميب.

 .2اقتراح
البناء مع اضطراب عملية التعلم املستمر
أثناء البحث  ،ميكن للمؤلفني تقدمي اقرتاحات على النحو التايل:
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أ.

بالنسبة للمعلمني  ،وخاصة معلمي اللغة العربية  ،من املأمول أن يقبل الطالب يف كل درس
بسهولة املواد اليت يتم نقلها وال يشعرون بامللل وامللل من املشاركة يف التعلم .يستخدم
املعلمون

ب .جيب على الطالب االستمرار يف حتسني وممارسة قدرهتم على التحدث باللغة العربية مع بعضهم
البعض داخل وخارج عملية التعلم يف أي وقت ويف أي مكان  ،باإلضافة إىل أن تعلم اللغة
العربية ال يتم احلصول عليه فقط يف املدرسة ولكن ميكن احلصول عليه يف اخلارج من خالل
اإلعجاب بقراءة الكتب .اللغة العربية كتب اللغة  ،املشاركة يف األنشطة اللغوية مثل أنشطة
تعلم اللغة العربية  ،وخاصة األنشطة ذات الطبيعة الوطنية.
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املالحق

Kisi-kisi Instrumen penelitian
No
1.

Kompetensi
dasar
Melafalkan huruf, kata,
frasa dan kaliamt
bahasa arab yang
berkaitan dengan tema

Indikator
Materi
1. Mengetahui isi
pikiran atau isi pokok
teks tersebut
2. Mampu memahami
teks bahasa arab
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Indikator
penilaian

Nomor Soal

Jumlah

C1

1, 2, 3, 4

4

C2

5, 6, 7

3

3. Menerapkan makna
dan hubungan antar
mufradat dalam sebuah
gambar

C3

8, 9, 10,

Keterangan:
1. Pengetahuan (C1)
2. Pemahaman (C2)
3. Penerapan (C3)

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)

Nama Sekolah/Madrasah : Pondok Pesantren Al-Kinanah Jambi
Mata Pelajaran

: Bahasa Arab

Kelas/Semester

: VIII/Ganjil

Materi Pokok

: في يوم األحد
68

3

Waktu

: 2 x 45 menit (1 x Pertemuan)

A.Kompetensi Inti:
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya.
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab,
peduli, (toleransi,gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi
secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan
pergaulan dan keberadaannya.
3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan
prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan,
teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata.
4. Mengolah, mengkaji, dan menalar dalam ranah konkrit (menggunakan,
mengurai, merangkai, memodifikasi, membuat) dan ranah abstrak
(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai
dengan yang dipelajari di sekolah dan sumbeer lain yang semua dalam
sudut pandang/teori.

B. Kompetensi Dasar
1. Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa arab sebagai bahasa
pengantar komunikasi internasional dan bahasa pengantar khazanah
keislaman yang diwujudkan dalam semangat belajar.
2. Mewujudkan prilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan
lingkungan sosial sekitar rumah dan sekolah
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3. Menunjukkan prilaku motivasi internal untuk pengembangan kemampuan
bahasa
4. Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa arab
sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji
khazanah keislaman
5. Mengidentifikasi teks hiwar bahasa arab berkaitan dengan في يوم األحد
C. Indikator
1.1.1. Siswa bertanya tentang materi yang belum dipahami
1.1.2. Siswa melakukan diskusi tentang tema في يوم األحد
1.1.3. Siswa mendemontrasikan hiwar dengan percaya diri
1.1.4. Siswa menyimpulkan isi hiwar dengan percaya diri di depan kelas
4.1.1. Melafalkan mufradat dengan baik dan benar
4.1.2. Memahami makna yang terkandung dalam setiap mufradat
4.1.3.

Membuat jumlah sesuai mufradat tentang  في يوم األحدdengan struktur
kalimat yang baik dan

4.1.4.

benar

Mendemontrasikan hiwar dengan bacaan yang baik dan benar
tentang في يوم األحد

4.2.1.

Menyimpulkan isi hiwar dengan bahasanya sendiri tentang في يوم

األحد
4.2.2. Membuat hiwar sesuai konteks tentang في يوم األحد

C.Tujuan Pembelajaran
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1. Setelah pembelajaran siswa diharapkan mampu melafalkan mufradat,
memahami makna, mendemonstrasikan kembali, dan membuat hiwar
في يوم األحدdengan baik dan benar tentang
2. Siswa mampu menunjukkan perilaku yang religius, tanggung jawab,
disiplin, kreatif, mandiri, rasa ingin tahu, kerja keras, dan demokratis.

D.Materi Pembelajaran

ي
َح يد
ييف يَـ ْوم األ َ
لس َال ُم َعلَْي ُك ْم.
َزاكيي  :اَ َّ
الس َال ُم َوَر ْمحَةُ اللّيه َوبَـَرَكاتُهُ.
يرْد َوا ْن َ :و َعلَْي ُك ُم َّ
زاكيي  :مىت تستـي يق ُ ي
َح يد يَا يرْد َوا ْن؟
َ
َ َ َ َْْ
ظ يَـ ْوم األ َ
الس ي
يرْدوا ْن  :عا د ًة أَستَـي يق ُ ي
الربيع ية و الن ْ ي
صبَاحاً تَـ ْق يريْـبًا.
ظ ُمبَكًرا ييف َّ َ
َ َ ْْ
ِّصف َ
اعة َّ َ َ
َ
الصبَاح؟
َزاكيي َ :ما َذا تَـ ْف َع ُل ييف َّ
صلِّى ُّ
الصْب َح ُمثَّ اَقْـَراُ الْ ُق ْرآ َن الْ َك يرْميَ
يرْد َوا ْن  :اُ َ
َزاكيي َ :م َىت تَـنَ َاو ُل الْ ُفطُْوَر؟
الس ياد َس ية
اع ية َّ
يرْد َوا ْن  :أَتَـنَ َاو ُل الْ ُفطُْور َم َع َعائيلَييت ييف َّ
الس َ
َزاكيي َ :ما َذا تَـ ْف َع ُل بَـ ْع َد تَـنَ ُاويل الْ ُفطُْوير؟
ي ي ي ي
ي
ي
ب إي َىل الْ َم ْزَر َع ية.
رْد َوا ْن  :اُ َساع ُد اَي ْيب يف تَـنْظْيف الْبَـْيت ُمثَّ اَ ْذ َه ُ
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َزاكيي َ :م َىت تَـ ْريج ُع يم َن الْ َم ْزَر َع ية؟
يردوا ْن  :اَريجع يمن الْمزرع ية ييف ال َّس ي ي
اسَيرتيْ ُح
َ
ْ ُ َ َ َْ َ
اعة احلَاديَةَ َع ْشَرةَ ُمثَّ ْ
َْ
َزاكيي َ :وَما َذا تَـ ْف َع ُل يعْن َد َما تَ ْس َم ُع اَ َذا َن الظُّ ْه ير؟
ي
ي
ب إي َىل الْ َم ْس يج يد.
رْد َوا ْن  :عْن َد َما اَ ْمسَ ُع اَذَا َن الظُّ ْه يراَ ْذ َه َ
زاكيي  :وما َذا تَـ ْفعل بـع َد ي
ص ير؟
َ
ص َالة الْ َع ْ
َ ُ َْ َ
ََ
ي ي
يرْدوا ْن  :اَ ْذ َه ي
ص يدقَائيى.
ب ُكَرةَ الْ َق َديم َم َع اَ ْ
َ
ب إ َىل الْ َملْ َعب اللْ َع َ
ُ
َزاكيي َ :وَم َىت تَـنَ ُام ييف اللَّْي يل؟
الس ي ي ي
ِّص ي
ف لَْي ًال
يرْد َوا ْن  :اَنَ ُام ييف َّ َ
اعة التَّاس َعة َوالْن ْ
زاكيي  :اَنْ ي
ب ُمْنتَ يظ ٌم يَا يرْد َوا ُن
َ
َ
ت طَل ٌ
ي
ك يَا َزاكيي
ت َك َذال َ
يرْد َوا ْن َ :واَنْ َ

F. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN
Model

Alokasi

Tahapan

Kegiatan

kegiatan

waktu
Pendidik

Peserta didik
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10 menit

Orientasi
a. Guru mengucapkan salam sebagai Siswa
Kegiatan
Awal

pembuka pertemuan.

mendengarkan

Ceramah dan
tanya jawab

penjelasan guru

b. Guru menyapa dan menanyakan kabar
siswa dengan ungkapan “Ahlan wa
sahlan” dan “Kaifa haalukum?”
c. Guru

dan

siswa

berdoa/membacaBasmalah

sebelum

memulai pelajaran.
d.

Guru

mengecek

kehadiran

siswa.
e. Guru menyampaikan informasi tentang
materi yang akan disampaikan.
Apersepsi
a. Guru menyampaikan informasi tentang
materi yang akan disampaikan.
Motivasi
a. Guru

menjelaskan

pentingnya

konsentrasi
dalam pembelajaran qiroah karena
kesalahan

dapat

menimbulkan

kekeliruan dalam pemahaman.
Kegiatan 1) Guru sudah mempersiapakan Audio
1) Siswa aktif dalam diskusi 10s
inti

pembelajaran yang akan di putar.

kelas

2) Guru menjelaskan tentang metode
Audiolingual yang akan dipakai
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menit

Diskusi

3) Setelah mendengarkan tentang materi
2) siswa mengikuti diskusi
hiwar  في يوم األحدkemudian guru dan kelas
Diskusi

siswa mendiskusikan tentang materi في
يوم األحد
4) Guru menjelaskan tentang materi hiwar
3) Siswa
في يوم األحد

10 menit
memperhatikan

dan mendengarkan materi
5) Guru menjelaskan kepada peserta didik pembelajaran
tentang jenis mata pelajaran,topik yang jelaskan

yang

di

melalui

akan di bahas,dan tujuan pembelajaran audio,dan bertanya jika
25 menit
ada materi yang belum
yang ingin di capai.
jelas
4) siswa

memperhatikan

6) Guru meminta peserta didik untuk penjelasan
memperhatikan

baik-baik

dari

guru

terhadap

materi pembelajaran yang akan di
5) siswa mempresentasikan
sampaikan melalui media audio
7) Guru memerintahkan peserta didik kembali ringkasan materi
yang
untuk mencatat bagian-bagian yang di pembelajaran
mengikuti berhasil mereka serap
mendengarkan
berbagai intruksi (perintah)yang akan selama
program media audio
disampaikan lewat media audio.
anggap

penting,serta

8) Guru mengusahakan membuat suasana
tetap hening atau kondusif selama
6) sebelum
pemutaran program media.

pendidik

9) Guru memperhatikan dan mencatat menjawab
berbagai reaksi peserta didik selama pertanyaan
mereka

mengikuti

kegiatan ajukan
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pertanyaan-

oleh

yang

di

peserta

Audiolingual

pembelajaran dengan memanfaatkan didik,terlebih
program Audio.
10) Disamping

berikan
sebagai

sumber,pendidik

juga

nara kepada

dahulu
kesempatan

siswa

sebagai mendiskusikan

fasilitator.

jawabannya.
7) Kemudian

11) Guru

memberikan

menjelaskan

untuk

materi

evaluasi
yang

siswa

dan mempresentasiakn hasil

kurang diskusi mereka
8) Tiap siswa mengerjakan

dipahami oleh peserta didik .

materi

yang

telah

ditugaskan
9) Siswa mendengarkan dan
mencatat penjelasan guru

Kegiatan 1) Guru memberikan soal pretes dan
1) Siswa mengisi soal pretes 15 menit

Ceramah dan

akhir

tanya jawab

posttest untuk siswa

dan postes

2) Guru menutup pelajaran

2) Siswa

mendengarkan

dengan sungguh-sungguh

H.Penilaian
1. Tes
a. Sikap dan kerja sama siswa saat diskusi dan kekompakan siswa saat
presentasi

75

b. Keaktifan siswa saat melakukan percakapan dan presentasi
c. Hasil presentasi masing-masing siswa

Mengetahui,

Jambi,
GuruMata Pelajaran

Deltri Ayunda

Kisi-kisi Instrumen penelitian
No
1.

Kompetensi
dasar
Melafalkan huruf, kata,
frasa dan kaliamt
bahasa arab yang
berkaitan dengan tema

Indikator
Materi
1. Mengetahui isi
pikiran atau isi pokok
teks tersebut
2. Mampu memahami
teks bahasa arab
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Indikator
penilaian

Nomor Soal

Jumlah

C1

1, 2, 3, 4

4

C2

5, 6, 7

3

3. Menerapkan makna
dan hubungan antar
mufradat dalam sebuah
gambar
Keterangan:
1. Pengetahuan (C1)
2. Pemahaman (C2)
3. Penerapan (C3)
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C3

8, 9, 10,

3

اَل َك َال ُم
ك َك َما يَليى!
تَ َكلَّ ْم َم َع إي ْخ َواني َ
ي
اعة
التَـ ْعلُ ُم ِبَ َم َ
لس َال ُم َعلَْي ُك ْم.
اجٌر  :اَ َّ
فَ َ
الس َال ُم َوَر ْمحَةُ اللّيه َوبَـَرَكاتُهُ.
يولْ َدا ُن َ :و َعلَْي ُك ُم َّ
ك يَا يو َلدا ُن؟
ف َحالُ َ
اجٌر َ :كْي َ
فَ َ
يولْ َدا ُن  :يخبري ْ ي
اجٌر؟
ه.وَكْي َ
َْ
ف يَا فَ َ
احلَ ْم ُدللّ َ
اجٌر  :اَ ْحلَ ْم ُدليلّه إي ِّين يخبَْري
فَ َ
ص ية الثَّاليثَية؟
ك ييف احلي َّ
يولْ َدا ُن َ :ما َذا َد ْر ُس َ
فَاجر  :ييف احلي َّ ي ي ي
س الْ َعَربييَّية.
ٌَ
صة الثَّالثَة َد ْر ُ
الري ي
يولْ َدا ُن  :واَنَا ييف احلي َّ ي ي ي
اضيَّية.
س َِّ
َ
صة الثَّالثَة َد ْر ُ
فَاجر  :هل يعْن َد َك ي
ب ييف َه َذا اليَ يوم؟
الواج ُ
َ
ٌَ َ ْ
،عْن يدي ي
يولْ َدا ُن  :نَـعم ي
ايف
ب ييف العيْل يم ْ
اجلُ ْغَر ِّ
َْ
الوج ُ
َ
اجٌر
فَ َ
يولْ َدا ُن

َ :ه ْل َع يملْتُهُ ييف املْن يزيل؟
َ
ي
ك املَر ياج َع
،ع يم ْلتُهُ ييف احلي َّ
ص ية ْاالُْوَىل يالَن يَّين َال اَْمتَل ُ
 :الَ َ
َ

ب؟
اجٌر  :اَ ُّ
ي َد ْرس ُيحت ُّ
فَ َ

ب درس اللُّغَية ي
ي
ي
ت؟
،واَنْ َ
َ
العَربييَّة َ
ولْ َدا ُن  :اَنَا اُح ُّ َ ْ َ

78

ي
ب َد ْرس التّا يريْ يخ ْي
اإل ْس َاليم ِّي
فَ َ
اجٌر  :اَنَا اُح ُّ َ
ي ي
ب َد ْرس التّا يريْ يخ ْي
ي
اإل ْس َاليم ِّي؟
ولْ َدا ُن  :ل َماذَا ُحت ُّ َ
ي ي
ي
فَ َ ي ي
ت؟
ا.وَكْي َ
ف اَنْ َ
َّين اَ ْستَطْي ُع أَ ْن أَفْـ َه َم ديْـنَـنَا َكثْيـًر َ
اجٌر  :ألَن ْ
ي
ب درس اللُّغَية ي ي
ي
ي
الع ْولَ َم ية.
العَربييَّة ألَنـ ََّها َس ْهلَةٌ َوُمفْي َدةٌ يِف َع ْ
صر َ
َ
ولْ َدا ُن  :أ ََما أَنَا اُح ُّ َ ْ َ
فَاجر  :علَى في ْكرة،هل ايستَـع َد ْدت ليم َقابـلَية ا يإلمتيح ي
ان َغ ًدا؟
ٌَ َ
َ َْ ْ ْ َ ُ َ ْ َ
ي ي
ي
س ُكلَ َها.
َين َملْ أَُر ياج ُع َ
الد ُرْو َ
ولْ َدا ُن  :لَ َّما يَا اَخي،أل ِّْ
اع ًة ييف َه َذا اللَّْي يل؟
ف إي َذا نَـتَـ َعلَّ ُم َمجَ َ
اجٌر َ :وَكْي َ
فَ َ
َح َس ُن،في ْكَرةٌ َجيِّ َدةٌ
يولْ َدا ُن  :أ ْ
فَاجر  :سآيت مع أَصح ي ي
اع ًة يِف َه َذا اللَّْي يل؟
ايب لنَتَـ َعلَّ َم َمجَ َ
َ ٌ َ َْ َ َ ْ َ ْ
ص يديْيقي
يولْ َدا ُن  :تَ َشَّرفْ ُ
ت،بي ُك ِّل ُسُرْور يَا َ
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Soal Pre-Test
Nama :
Kelas :

أ .إختر اجابة صحيحة ا,ب,ج,د من األسئلة األتية !
الجغرفي؟
 .1ما معىن فى العلم
ّ

جIlmu Biologi .

اIlmu Psikologi.

دIlmu Ekonomi .

بIlmu geografi.

.2ماذا درسك فاجر يف احلصة الثّالثة...............؟
اجلغريف
ج.علم
.1للغة العربيه
ّ

اإلسالمي
د.درس التّاريخ
الرياضيّة
ب.درس ّ
ّ
.3هل عندك ولدان الوجب ِف هذا اليوم...............؟
.1نعم

ج.صحيح

ب.ال

د.خطأ

.أي درس حيب فاجر..............؟
ّ 4
.1للغة العربيه

الرياضيّة
ب.درس ّ

اجلغريف
ج.علم
ّ
اإلسالمي
د.درس التّاريخ
ّ

ب.اكتب حرف (ص) إذاكانت العبارة موافقة.
السابقة وحرف (خ) إذاكانت غري موافقة!
ّ
.5حيب فاجر درس اللغة العربية

().....
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اإلسالمي
.6يف احلصة الثالثة فاجر درس التّاريخ
ّ
.7أما حيب ولدان درس اللغة العربية ألهنا سهلة ومفيدة يف عصر العوملة
().....

ج.صل العبارة اآلتية بالصورة المناسبة!
اإلسالمي
.8درس التّاريخ
ّ

الرياضية
.9درس ّ

الجغرافي
.10علم
ّ

81

().....

Kisi-kisi Instrumen penelitian
No
1.

Kompetensi
Dasar
Melafalkan huruf, kata,
frasa dan kaliamt
bahasa arab yang
berkaitan dgn tema

Indikator
Materi
1. Mengetahui isi
pikiran atau isi pokok
teks tersebut
2. Mampu memahami
teks bahasa arab
3. Menerapkan makna
dan hubungan antar
mufradat dalam sebuah
gambar

Keterangan:
4. Pengetahuan (C1)
5. Pemahaman (C2)
6. Penerapan (C3)
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Indikator
penilaian

Nomor Soal

Jumlah

C1

1, 2, 3, 4

4

C2

5, 6, 7

3

C3

8, 9, 10,

3

اَل َك َال ُم
ك َك َما يَليى!
تَ َكلَّ ْم َم َع إي ْخ َواني َ

ي
َح يد
ييف يَـ ْوم األ َ
لس َال ُم َعلَْي ُك ْم.
َزاكيي  :اَ َّ
الس َال ُم َوَر ْمحَةُ اللّيه َوبَـَرَكاتُهُ.
يرْد َوا ْن َ :و َعلَْي ُك ُم َّ
زاكيي  :مىت تستـي يق ُ ي
َح يد يَا يرْد َوا ْن؟
َ
َ َ َ َْْ
ظ يَـ ْوم األ َ
الس ي
يرْدوا ْن  :عا د ًة أَستَـي يق ُ ي
الربيع ية و الن ْ ي
صبَاحاً تَـ ْق يريْـبًا.
ظ ُمبَكًرا ييف َّ َ
َ َ ْْ
ِّصف َ
اعة َّ َ َ
َ
الصبَاح؟
َزاكيي َ :ماذَا تَـ ْف َع ُل ييف َّ
صلِّى ُّ
الصْب َح ُمثَّ اَقْـَراُ الْ ُق ْرآ َن الْ َك يرْميَ
يرْد َوا ْن  :اُ َ
َزاكيي َ :م َىت تَـنَ َاو ُل الْ ُفطُْوَر؟
الس ياد َس ية
اع ية َّ
يرْد َوا ْن  :أَتَـنَ َاو ُل الْ ُفطُْور َم َع َعائيلَييت ييف َّ
الس َ
َزاكيي َ :ماذَا تَـ ْف َع ُل بَـ ْع َد تَـنَ ُاويل الْ ُفطُْوير؟
ي ي ي ي
ي
ي
ب إي َىل الْ َم ْزَر َع ية.
رْد َوا ْن  :اُ َساع ُد اَي ْيب يف تَـْنظْيف الْبَـْيت ُمثَّ اَ ْذ َه ُ
َزاكيي َ :م َىت تَـ ْريج ُع يم َن الْ َم ْزَر َع ية؟
الس ي ي
ي
ي ي
اسَيرتيْ ُح
يرْد َوا ْن  :اَْرج ُع م َن الْ َم ْزَر َعة ييف َّ َ
اعة احلَاديََة َع ْشَرَة ُمثَّ ْ
َزاكيي َ :وَماذَا تَـ ْف َع ُل يعْن َد َما تَ ْس َم ُع اَذَا َن الظُّ ْه ير؟
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ي
ي
ب إي َىل الْ َم ْس يج يد.
رْد َوا ْن  :عْن َد َما اَ ْمسَ ُع اَ َذا َن الظُّ ْه يراَ ْذ َه َ
زاكيي  :وماذَا تَـ ْفعل بـع َد ي
ص ير؟
َ
ص َالة الْ َع ْ
َ ُ َْ َ
ََ
ي ي
يرْدوا ْن  :اَ ْذ َه ي
ص يدقَائيى.
ب ُكَرَة الْ َق َديم َم َع اَ ْ
َ
ب إ َىل الْ َم ْل َعب اللْ َع َ
ُ
َزاكيي َ :وَم َىت تَـنَ ُام ييف اللَّْي يل؟
الس ي ي ي
صي
ف لَْي ًال
يرْد َوا ْن  :اَنَ ُام ييف َّ َ
اعة التَّاس َعة َوالْنِّ ْ
زاكيي  :اَنْ ي
ب ُمْنتَ يظ ٌم يَا يرْد َوا ُن
َ
َ
ت طَل ٌ
ي
ك يَا َزاكيي
ت َك َذال َ
يرْد َوا ْن َ :واَنْ َ
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Soal Pos-Test
Nama :

Kelas :
ب .إختر اجابة صحيحة ا,ب,ج,د من األسئلة األتية !
 .2ما معىن تناول الفطور؟
اsarapan roti.

جMakan malam .

بsarapan pagi .

دmakan siang .

.2ماذا يفعل ردوان يف الصباح؟
.1أصلى الصبح ج.تناول الفطور
د.لعب

ب.نوم

.3ردوان تلميد...............؟
.1كسالن

ج.جهل

ب.منتظم

د.شكس

.4مىت تنام ردوان يف الليل..............؟
.1الساعة التاسعة و النصف ليال
ب.الساعة السادسة والنصف ليال
ج.الساعة العاشرة
د.الساعة الثانية عشرة
ب.اكتب حرف (ص) إذاكانت العبارة موافقة.
السابقة وحرف (خ) إذاكانت غير موافقة!
ّ
.5زكى تلميذ منتظم.

().....
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.6يسمع ردوان أذان الظهر أذهب اىل املدرسة).....( .
السادسة
الساعة ّ
.7يتناول الفطور ردوان مع عائلىت ِف ّ

().....

ج.صل العبارة اآلتية بالصورة المناسبة!
.8مزرعة

.9نتاول الفطور

.10كرة القدم
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Descriptive Statistics
N

Minimum
34

PRETEST

Maximum

30

Mean

80

Std. Deviation

65,29

Variance

12,610

159,002

Valid N (listwise)
60

34

POSTTEST

100

83,53

9,173

Test of Homogeneity of Variances
KEMAHIRAN_BERBICARA
Levene Statistic

df1

2,534

df2
1

Sig.
66

,116

ANOVA
KEMAHIRAN_BERBICARA
Sum of Squares

df

Mean Square

F

Between Groups

5652,941

1

5652,941

Within Groups

8023,529

66

121,569

13676,471

67

Total

Sig.

46,500

Paired Samples Statistics
Mean
Pair 1

PRETEST

65,29

N

Std. Deviation
34

12,610

87

Std. Error Mean
2,163

,000

84,135

POSTTEST

83,53

34

9,173

1,573

Paired Samples Correlations
N
Pair 1

Correlation
34

PRETEST & POSTTEST

Sig.

,017

,924

Paired Samples Test
Paired Differences
95% Confidence Interval of
the Difference
Mean
Pair 1

Std. Deviation

Std. Error Mean

Lower

Sig. (2-

Upper

T

Df

tailed)

PRET
EST –
POST

-18,235

15,467

2,652 -23,632

TEST

88

-12,839

-6,875

33

,000

التوشق
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بطاقة اإلسراف
اإلسم

 :دلرتي ايندا

رقم القيد

202172476 :

القسم/الكلية  :تدريس اللغة العربية /الرتبية والتعليم
املوضوع

 :فعالية منوذج احملادثة اليومية لتحسني مهارة الكالم يف معهد الكنانة للرتبية

االسالمية احلديشة جاميب
املشرف األول  :الدكرتاة يغيا فرحرتين املاجسترياة
الرقم

مادة اإلستشارة

التاريخ

توقيع
املشرف

1
2
3

اخلميس 2021-1-21-تصحيح مشرو البحث
اإلثنني2021-1-21

تصحيح الباب األول

اخلميس 2021-1-28-تصحيح الباب الثاين

4

اإلثنني2021-2-1

تصحيح اإلطار النظري

5

اجلمعات2021-2-5

تصحيح الدراسة السابقة

6

اخلميس2021-2- 9

تصحيح الباب الثالث

7

اإلثنني2021-6-2

تصحيح الباب الرابع

8

اإلثنني 2021-6-12

تصحيح اجلملة اليت كتب باللغة
اإلندونيسيا إىل اللغة العربية
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9

الثالثاء  2021-8-10تصحيح عدد العربية
تصحيح املراجع واملصادر والتتمات

10

اإلثنني2021-8-23

11

اخلميس 2021-10-7توقيع ملناقشة الرسالة العلمية

حتريرا جاميب ,
املشرف األول
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املشرف الثاين  :الدكرت بودي سنجايا املاجستري
الرقم

مادة اإلستشارة

التاريخ

توقيع
املشرف

1
2
3

اخلميس 2021-1-21-تصحيح مشرو البحث
اإلثنني2021-1-21

تصحيح الباب األول

اخلميس 2021-1-28-تصحيح الباب الثاين

4

اإلثنني2021-2-1

تصحيح اإلطار النظري

5

اجلمعات2021-2-5

تصحيح الدراسة السابقة

6

اخلميس2021-2- 9

تصحيح الباب الثالث

7

اإلثنني2021-6-2

تصحيح الباب الرابع

8

اإلثنني 2021-6-12

تصحيح اجلملة اليت كتب باللغة
اإلندونيسيا إىل اللغة العربية
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9

الثالثاء  2021-8-10تصحيح عدد العربية
تصحيح املراجع واملصادر والتتمات

10

اإلثنني2021-8-23

11

اخلميس 2021-10-7توقيع ملناقشة الرسالة العلمية

حتريرا جاميب ,
املشرف الثاين
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املاجسيتر
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