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تالميذ الفصل  لدى أوالتمثيل دواراستخدام األب اللغة العربية رقية مهارة الكالمت
سمارنج  اإلبتدائية إعانةالصبيان منكانج كولون توغوبمدرسة ابع ر ال  

  م ۲۰۰٩/۲۰۰٨العام الدراسى 
 بحث علمى

فى  اإلجازة العالية   /درجة الليسانس صولإلكمال الشروط المقررة لح ةمقدم
  جامعة سمارنج الحكومية غة العربيةتعليم الل

 
 إعداد

  أليف زكي مبارك
۲۳۰۳٤۰٥۰۰٨  

 شعبة تعليم اللغة العربية
 
  

 اللغة واألدب األجنبى قسم
  والفنون اتكلية اللغ

 جامعة سمارنج الحكومية
م٢٠١٠  
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  ملّخص البحث
  

 األدوار استخدامب اللغة العربية ترقية مهارة الكالم. ٢٠١٠. زكي مبارك، أليف
اإلبتدائية إعانة الصبيان بمدرسة ابع ر التالميذ الفصل  لدى لتمثيلأوا

حبث . م ۲۰۰٩/۲۰۰٨سمارنج العام الدراسى  منكانج كولون توغو
ا، كلية اللغات . علمي قسم تعليم اللغة العربية، شعبة اللغات األجنبية وأد

 ،ركالدكتور زعيم املبا: املشرف األول. والفنون، جامعة مسارانج احلكومية
   .ذحريا صادق، املاجستري :املاجستري، واملشرف الثاين

  
  .أوالتمثيل طريقة األدواركالم اللغة العربّية، :  الكلمة الرئسية

وخالل هذا الوقت، . وتشمل مهارات اللغة االستماع والتحدث والقراءة والكتابة  
عد اللغة وحدها، واملعلمني يف كثري من األحيان تقدمي املواد التعليمية عن دراسة قوا

، وتعلم اللغة العربية ليكون قادرا على التحدث يف الواقع. كالممقارنة مع مهارات ال
رتابة دائما واحلماس يف  يف خالل التعلم يف الفصول الدراسية للمعلمني . باللغة العربية

هو االسرتخاء مع طريقة . كثري من األحيان عدم الطالب، وال سيما دروس اللغة العربية
ويتعرض الطالب شرط أن لغة التواصل مع الطبقة املادية أو السياقية . اللعب واملتعة تعلم

  .اليت يواجهها الطالب
باللغة  كالمدف هذه الدراسة إىل وصف اجلهود املبذولة لتحسني مهارات ال

العربية من خالل لعب دور وأساليب أخرى لتحديد التغريات يف سلوك الطالب يف 
مسارنج العام الدراسى  منكانج  كولون توغو انة الصبياناإلبتدائية إعمبدرسة الصف الرابع 

  .أوالتمثيل األدوار استخدامب اللغة العربية قية مهارة الكالمرت ل م ۲۰۰٨/۲۰۰٩
أجري . هذا البحث هو يف شكل من أشكال البحث والعمل الفصول الدراسية

ادة يف املدرسة حول يف االجتماع األول يف الدورة األوىل وفرت امل. هذا البحث يف دورتني
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والفصل يف املوضوع يف االجتماع الثاين ودورة الثانية واملواد املقدمة على أصريت يف 
  .االجتماع األول والقدم كرة موضوع يف االجتماع الثاين

مبدرسة وقد اجريت هذه الدراسة يف هذه الدراسة مجيع الطالب يف الصف الرابع 
. م ۲۰۰٩/۲۰۰٨مسارنج العام الدراسى  منكانج  كولون توغو الصبيان انةاإلبتدائية إع

لطالب الصف الرابع  ٣٦ومشلت الدراسة املعلمني والطالب الذين كانوا يشكلون 
. حصلت على معلومات عن مهارات التخاطب زيادة بالقيام االختبارات. االبتدائي

، ودقة )اختيار كلمة( اختبار قدرة الطالب حتدث تشمل جوانب عدة، وهي االلقاء
). اإلمياءات والتعبري(التعبري، والطالقة، وحجم ووضوح الصوت، واملوقف من اجلسم 

بيانات عن الطالب استجابة لنموذج التعلم يتحدث خالل التعلم عن طريق املالحظة 
مناذج من التعلم، واملعلمني واملواد / واحلصول على مقابلة، مبا يف ذلك االستجابة ألمناط

الكمية التقنيات املستخدمة لتحليل . أسلوب حتليل البيانات الكمية والنوعية. األساليبو 
اية الدورة   ١البيانات الكمية اليت مت احلصول عليها من االختبار التمهيدي، واختبار يف 

اية املطاف ٢و  استخدام تقنيات النوعي لتحليل البيانات النوعية اليت . دورة اختبار يف 
  .صول عليها من املراقبة واملالحظة املباشرة، واملقابالت والوثائق الصورمت احل

نتائج هذه الدراسة هو زيادة مهارات الطالب يف اللغة العربية التخاطب من 
مهارات الطالب يف الدورة . ٪ ٢٤،٩٠من  أوالتمثيل األدوار ستخدامإخالل أسلوب 

زيادة مهارات . يف الدورة الثانية) فئيت( ٧٤،١٧إىل  ٦٦،٩٤األوىل يتحدث عن زيادة 
بناء على نتائج املراقبة أو املالحظة . الطالب حتدث حتدث أيضا يف مجيع اجلوانب

املباشرة خالل الدروس واملقابالت يف الدورة األوىل وكما هو معروف دورة الثانية أن 
وكذلك دور مثري جدا لالهتمام واملرح الالطالب يعتقد أن التعلم للتحدث مع طريقة 

  .أساسا العربية الكالمتؤثر بوصفها حيوية واحلماس والثقة يف الطالب مهارات 
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ABSTRAK 
 

Zaki Mubarok, Alif. 2010. Peningkatan Kemampuan Berbicara Bahasa Arab 
Menggunakan Metode Bermain Peran atau Role Playing pada Siswa 
Kelas IV Madrasah Ibtidaiyyah Ianatussibyan Mangkang Kulon Tugu 
Semarang Tahun Ajaran 2008-2009. Skripsi. Program Studi Pendidikan 
Bahasa Arab, Jurusan Bahasa dan Sastra Asing, Fakultas Bahasa dan Seni, 
Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Dr. Zaim El Mubarok, 
M.Ag. Pembimbing II: Zukhaira, S.S., M.Pd. 

 
Kata kunci: keterampilan berbicara, metode bermain peran. 
 

Keterampilan berbahasa meliputi mendengar, berbicara, membaca dan 
menulis. Selama ini, para guru lebih sering memberikan materi pelajaran 
mengenai kajian tata bahasa saja dibandingkan dengan keterampilan berbicara. 
Padahal, belajar bahasa Arab dituntut untuk mampu berbicara dengan bahasa 
Arab. Selama pembelajaran di kelas para guru selalu monoton dan seringkali 
siswa kurang semangat terutama pelajaran bahasa Arab. Dengan metode bermain 
atau role playing merupakan pembelajaran yang santai dan menyenangkan. Siswa 
dihadapkan pada suatu kondisi kelas berbahasa yang komunikatif dengan materi 
yang kontekstual atau teralami oleh siswa. 

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan upaya meningkatkan keterampilan 
berbicara bahasa Arab melalui metode bermain peran atau role playing dan untuk 
mengetahui perubahan perilaku siswa kelas IV MI Ianatussibyan Mangkang 
Kulon Tugu Semarang tahun ajaran 2008-2009 terhadap peningkatan kemampuan 
berbicara bahasa Arab melalui metode bermain peran atau role playing. 

Penelitian ini berupa penelitian tindakan kelas. Penelitian ini dilakukan 
dalam dua siklus. Pada siklus I materi yang diberikan tentang في المدرسة pada 
pertemuan pertama dan tema في الفصل   pada pertemuan kedua dan Pada siklus II 
materi yang diberikan tentang  أصرتي pada pertemuan pertama dan tema  كرة القدم  
pada pertemuan kedua. 

Subjek dalam penelitian ini adalah semua siswa kelas IV MI Ianatussibyan 
Mangkang Kulon Tugu Semarang tahun ajaran 2008-2009. Penelitian ini 
melibatkan guru dan siswa kelas IV yang berjumlah 36 siswa. Data mengenai 
peningkatan keterampilan berbicara diperoleh dengan tes perbuatan. Tes 
kemampuan berbicara siswa ini meliputi beberapa aspek, yaitu diksi (pilihan 
kata), ketepatan ujaran, kelancaran, volume dan kejelasan suara, dan sikap tubuh 
(gerak-gerik dan mimik). Data mengenai respon siswa terhadap model 
pembelajaran berbicara diperoleh dengan observasi selama pembelajaran dan 
wawancara yang meliputi respon terhadap pola/ model pembelajaran, materi dan 
metode guru. Teknik analisis data dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif. 
Teknik kuantitatif dipakai untuk menganalisis data kuantitatif yang diperoleh dari 
hasil pretes, tes pada akhir siklus 1 dan tes pada akhir siklus 2. Teknik kualitatif 
dipakai untuk menganalisis data kualitatif yang diperoleh dari hasil observasi, 
pengamatan langsung, wawancara dan dokumentasi foto. 
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Hasil penelitian ini yaitu adanya peningkatan keterampilan berbicara 
bahasa Arab siswa melalui metode bermain peran atau role playing sebesar 
24,90%. Pada siklus I kemampuan berbicara siswa sebesar 66,94 meningkat 
menjadi 74,17 (kategori baik) pada siklus II. Peningkatan keterampilan berbicara 
siswa juga terjadi pada semua aspek. Berdasarkan hasil observasi atau 
pengamatan langsung selama pembelajaran dan wawancara pada siklus I dan 
siklus II diketahui bahwa siswa beranggapan bahwa pembelajaran berbicara 
dengan metode bermain peran atau role playing sangat menarik dan 
menyenangkan serta berpengaruh terhadap keaktifan, antusiasme, dan 
kepercayaan diri siswa terutama dalam keterampilan berbicara bahasa Arab.  
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  تصديق المشرفين
  

اىل  همي لتقدمتت املوافقة على هذا التقرير من طرف املشرفني يهذا البحث العلم
  .جلنة املناقشة كلية اللغات والفنون جبامعة مسارانج احلكومية

  
  

  حتت االشراف،
  

  املشرف الثاين        املشرف االول
  
  

  ذحريا صادق، املاجستري   املاجستري ،الدكتور زعيم املبارك
 :رقم التوظيف   ١٩٧١٠٣٠٤١٩٩٩٠٣١٠٠٣:رقم التوظيف

١٩٧٨٠٢٠١٢٠٠٦٠٤٢٠٠١   
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  الموافقةصفحة 
  

ا، كلية  إن هذا البحث العلمي ناقشه جملس املناقشة لشعبة اللغات األجنبية وأد
  .اللغات والفنون، جامعة مسارنج احلكومية

  م٢٠١۰اغوسطس  ١٦: يف التاريخ 
  

  جلنة املناقشة
  السكرتري          عميد الكلية /رئيس جلنة املناقشة

  
  

 DEAالدكتوراندا دياه فيتريي ويدياوايت،            األستاذ الدكتور روستونو املاجستري
رقم      ١٩٥٨٠١٢٧١٩٨٣٠٣١٠٠٣ :رقم التوظيف

  ١٩٦١٠١٢٣١٩٨٦٠١٢٠٠١:التوظيف
 

  املناقشة األوىل
  
  

  ريطنو فورمنا إراويت، املاجستري
  ١٩٧٨٠٧٢٥٢٠٠٥٠١٢٠٠٢:رقم التوظيف     

 
  لثاينااملشرف  /املناقش الثالث      األولاملشرف  /املناقش الثاين

  
 

  ذحريا صادق، املاجستري   املاجستري ،الدكتور زعيم املبارك
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 :رقم التوظيف   ١٩٧١٠٣٠٤١٩٩٩٠٣١٠٠٣:رقم التوظيف
١٩٧٨٠٢٠١٢٠٠٦٠٤٢٠٠١ 

 
  إقرار

  
  :أقّر أنا الطالبة

  أليف زكي مبارك:     اإلسم
  ٢٣٠٣٤٠٥٠٠٨:   رقم القيد

  تعليم اللغة العربية:     قسم
  االلغات األجنبية وأد:     شعبة
  اللغات والفنون، جامعة مسارنج احلكومية:     كلية

 األدوار استخدامب اللغة العربية ترقية مهارة الكالمأن هذا البحث العلمي عن 
منكانج كولون  انة الصبياناإلبتدائية إعبمدرسة ابع ر التالميذ الفصل  لدى أوالتمثيل

املقررة مقدم إلكمال الشروط م ۲۰۰٩/۲۰۰٨سمارنج العام الدراسى  توغو
. وكتبت بنفسي بالصدق واألمانة اإلجازة العالية /للحصول على درجة البكالريوس

وكانت املراجع واملصادر . ويتضمن هذا البحث على نتائج الدراسة وتوجيهات املشرف
  .هلذا البحث مع ترمجتها موافقا لطريقة كتابة البحث العلمي

  .وحررت هذا ملا يهمه األمر  
    

  
  م٢٠١٠أغسطس  ١٦ مسارانج،            
  الباحثة            
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  أليف زكي مبارك
 ٢٣٠٣٤٠٥٠٠٨: رقم القيد

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  كلمة شكر وتقدير
  

احلمد هللا رب العاملني، أمحده وأستعينه بالصرب والصالة واستهديه وأشكره على   
 اللغة العربية ترقية مهارة الكالموبعد، أكملت الباحثة هذا البحث عن . رمحته ونعمه

انة اإلبتدائية إعبمدرسة ابع ر التالميذ الفصل  لدى أوالتمثيل األدوار استخدامب
 مقدم م۲۰۰٩/۲۰۰٨سمارنج العام الدراسى  منكانج كولون توغو الصبيان

اإلجازة العالية يف تعليم اللغة  /إلكمال الشروط املقررة للحصول على درجة البكالريوس
  . العربية

ك بسبب تشجيع وإرشاد وإشراف كل وذل) بإذن اهللا تعاىل(مت هذا البحث   
  :وألجل ذلك، أقدم الشكر اجلزيل إىل . طرف
أمي السيد الذي أعطى مباركته دائما من أجل الصالة وجناحي، : أحب أسريت . ١

م الذين ما زالوا روح حيايت   .وإخوا
األستاذ الدكتور روستونو املاجستري عميد كلية اللغات والفنون، جامعة مسارنج . ٢

  .وميةاحلك
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ا،  DEAالدكتوراندا دياه فيتريي ويدياوايت، . ٣ ، رئيس شعبة اللغات األجنبية وأد
  .كلية اللغات والفنون، جامعة مسارانج احلكومية

الذي اعطين التوجيهات  األولاملشرف كما   الدكتور زعيم املبارك املاجستري،. ٤
 .واإلرشادات بالصرب واإلخالص

وفرت الدافع ، والتصحيح ، ا املشرف الثاين اليت ، كمذحريا صادق املاجستري. ٥
  .واالنتباه إىل الباحثني حىت االنتهاء يف هذا البحث

أعطين التشجيعات  يتال املناقشة األوىلريطنو فورمنا إراويت املاجستري، كما . ٦
  .والنصائح والتوجيهات واإلقرتاحات يف هذا البحث

عطين التشجيعات والنصائح سينجيه كوسواردونو البكالريوس، الذي أ. ٧
 . والتوجيهات واإلقرتاحات يف هذا البحث

حممد يوسف هاشم املاجستري الذي أعطين التوجيهات واإلرشادات يف إجناز هذا . ٨
 .البحث

 .مجيع مدرسي قسم تعليم اللغة العربية الذين أعطوين العلم واملعرفة والدافعة. ٩
اليت مسارنج  اتوسبيان منكانج كولون توغواإلبتدائية إعندرسة مب مجيع األطراف. ١٠

  .ساعدت يف تنفيذ هذا البحث
زكي و جاتور و  اوىل النهى( ٢٠٠٥مجيع االصدقاء يف قسم تعليم اللغة العربية . ١١

  .سنوات ٤اعطين التشجيعات و املساعدات حينما  ذيال) أفرتيياناو نانانج و 
ا. ١٢ االصدقاء يف قسم تعليم اللغة  مجيعو  مجيع االصدقاء يف اللغات األجنبية وأد

  .العربية
قد املؤلف مل يذكر واحدا  ذيال بحثال امجيع األطراف املعنية يف إعداد هذ. ١٣

 .تلو اآلخر، شكرا على كل شيء
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  .أرجو أن يكون هذا البحث نافعا ىل و للقارئني
  
  

أغسطس  ١٦ مسارانج،              
  م٢٠١٠

  
  

 الباحثة               
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      الباب األول
  مقدمة       

  
 البحث خلفية -أ

اللغة العربية هي املواد اليت تدرس يف املدارس اليت لديها قاعدة من الدين   
، يف عادة ما تسمى املدرسة االبتدائيةعلى املستوى األساسي، و االسالمي الذي بدأ 

ستوى األعلى من املدرسة الثانوية، حىت يصل ، يف امللة الثانوية من املدرسة الثانويةاملرح
ويتم ذلك كشكل من أشكال التعبري عن لغات أجنبية يف نفس  .إىل مستوى الكلية

آلن يف الرتاجع، أو على األقل للشعب الوقت احلفاظ على اللغة الدينية اليت بدأت ا
  .الذين سوف يفهمون واتقان اللغة العربية) وخاصة املسلم أو املسلمني(

مواضيع اللغة العربية يف مدرسة الطبيعة الذي يركز على تعلم اللغة والتعلم على   
ع ، ويهدف تعليم اللغة العربية لزيادة مهارات الطالب يف التواصل ملذلك .التواصل

، على حد سواء وفقا للقواعد والنحوي اليت توجد ،ستخدام الصحيح للغة العربيةاال
ومن املتوقع أن تعلم اللغة العربية لتحسني اإلبداع والفكر السلطة،  .شفويا وخطيا

  .والسلطة والتفكري لدى الطالب
هذا هو مماثل لتعلم اللغة العربية الواردة يف املناهج الدراسية للتعليم مستوى   

وحدة هو جعل الطالب قادرين على فهم اللغة العربية واستخدامها بشكل مناسب ال
طالب قادرين على التواصل بفعالية وكفاءة وفقا للقواعد  .وخالق ألغراض خمتلفة

  .، على حد سواء شفويا وخطياالتطبيق السلوك الواجب
و  إلستماعالعنصر هو مهارات ا .كما رأينا أن املهارات اللغوية من أربعة عناصر  

املكونات املوجودة يف هذه املهارات  .ةهارات الكتابممهارات القراءة و  و مهارات الكالم
  .اللغوية للتأثري على بعضهم البعض
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) ٢٠٠٥:٢، ودوين واغران يف(طارغان  وميكن تفسري ذلك بالتفصيل من قبل  
وكما سوف  .اليت يتم الربط بني املهارات اللغوية األربع وتؤثر على بعضها البعض

وباملثل، فإن الناس لن  .شخص ال يكون قادرا على التحدث إذا كان ال ميكن االستماع
حتدث والكتابة بوصفها املهارات املنتجة  .تكون قادرة على الكتابة دون أن يقرأ أوال

ونظرا لعالقة وثيقة هذه املهارات  .بدعم من مهارات االستماع والقراءة ومهارة تقبال
وهذا هو، على املهارات  .ربع، كثريا ما يشار إىل لعبة الشطرنج واحد الرابعاللغوية األ

  .األربع الختصاص اللغة هو شكل من أشكال ذات الصلة املشرتكة
ألنه من خالل  .مهارات احملادثة هي واحدة من املهارات اللغوية أهم الرئيسي  

ميكن أن توجه  شخص يتحدث ميكن نقل املعلومات من خالل الكالم لآلخرين حبيث
  .، فإنه ميكن أن حيدث هناك اتصال بني الناس مع بعضهم البعضولذلك .رسالتك
بدون هذه  .، واللغة هي عامل مهم باعتباره أداة أو وسيلة لالتصاليف احلديث  
التصال أو ، وميكن للناس امع اللغة .، واالتصاالت لن تكون قادرة على بسالسةاللغة

، حبيث ميكن لآلخرين أن تعرف ميكن تقدمي املشورة واآلراءالكشف عن نتائج تفكريه، 
  .ما يف الشارع الفكر

 احملدثحتدث يف هذا النشاط، واللغة أو  .إنتاجية ومعربة النشاط يه احملادثه  
، ، واالنتباه إىل االلقاء، والنطقجيب أن يكون شجاعا وماهرا يف اختيار املفردات

مع قادر على التقاط حمتوى أو معىن حديث أدىل ذلك أن املست .والطالقة عند التكلم
املهارات املنتجة، وحتدث وليس من السهل اك .حىت يتسىن جلميع خلق التواصل اجليد

ا وإمنا على ضرورة التدريبات .القيام به مع ممارسة الكالم  .هذه املهارة ال تأيت يف حد ذا
جلج عندما ميكن جتنب ، وسوف حتصل على أقصى قدر من النتائج وتلعلى حنو فعال

  .التحدث
ميكن . باستخدام اللغة العربية وليس من السهل القيام به ادثهوباملثل، إذا كان احمل  

أيضا من قبل الطالب الذين اعتادوا النظر اىل اخللفية باستخدام لغة  أن يكون سبب هذا
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اليب وباإلضافة إىل ذلك من األس. جافا واللغة االندونيسية ىف االتصال اليومي
املستخدمة من قبل املعلمني هو أقل تنوعا، واالفتقار إىل البنية التحتية والتسهيالت اليت 

 .تقدمها املدرسة أيضا ميكن أن يصبح عنق الزجاجة يف عملية التعلم والتعليم
 ة الصبيانإعانأعاله حقائق ال خيتلف كثريا عن ما حيدث يف املدرسة االبتدائية   

واليت كما وردت من ال يزال  ،مسارانجنج مانكانج كولون توغو الشيخ غياليف الشارع 
  : وكان سبب هذا أيضا من العوامل الداخلية والعوامل اخلارجية، وهي .منخفضا للغاية

  العوامل الداخلية .أ
يف املدرسة قدرات طالب الصف الرابع . العوامل النابعة من داخل الطالب  

 ٢٠٠٩-٢٠٠٨ العام الدراسي مسارانجولون توغو مانكانج ك صبيانإعانة الاالبتدائية 
ألنه باإلضافة إىل . وخصوصا يف البلدان الناطقة بالعربية مكتوبة ال تزال منخفضة للغاية
التعلم املوضوعات  نقص الشجاعة حملاولة يتكلمون العربية يف املواقف الرمسية أو يف عملية

على الرغم من . ت أيضا صغرية نسبيا، وهي مملوكة من قبل الطالب املفردااللغة العربية
، ولكن ول املوضوعات العربية يف املدارسأن هذه الفئة هي الفئة اليت حصلت على أ

ألن املدرسة . ، ومهارات القراءة والكتابة ال بأس به اللغة العربيةماعإلتقان مهارات االست
لذلك ال يشعر  ،بدأت منذ كانت يف الدرجة األوىل هي مقدمة للغة العربية نفسها قد

م حباجة إىل التعرف على . الطالب الكثري من املتاعب لتعلم اللغة العربية ا جمرد أ ا
  .جوانب من املهارات الناطقة بالعربية

  العوامل اخلارجية.ب 
هذا العامل يأيت من اآلباء واملعلمني واملرافق . العوامل النابعة من خارج الطالب  

اآلباء أو األسر الطالب والبيئة األول يف اكتساب . ا املدرسةوالبنية التحتية اليت تقدمه
عملت معظم أولياء أمور الطلبة . اللغة هو مؤثر جدا على مهارات الطالب يف التواصل

م اعتادوا على استخدام . واملزارعني والتجار صبيانإعانة الاملدرسة االبتدائية يف هذا  أ
أثري كبري على األطفال الذين أيضا استخدام لغتهم هذا هو ت. لغة جافا يف احلياة اليومية
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وكان هناك أيضا أحد الوالدين الذين اعتادوا على استخدام اللغة االندونيسية . األم
ا الذين كانوا دائما على التحدث باللغة  لغتهم اليومية هلا تأثري كبري على أبنائها وبنا

 .االندونيسية يف احلياة اليومية
آلباء واملعلمني وشارك أيضا عامال حامسا يف جناح الطالب يف باإلضافة إىل ا  

كما وردت يف املناهج التعليمية مستوى الوحدة والكفاءة معايري  .تعلم التحدث بالعربية
، واملشاعر من خالل احلديث، واهلاتف قادرة على التعبري عن األفكار واآلراء واألفكار،

املعلمني مت القيام باألعمال  .سب االقتضاء، حراء حوار باستخدام اللغة العربيةوإج
، يف هذه احلالة املعلم يعطي لغة وخاصة يف تعلم اللغة العربيةالتجارية يف حتسني تعلم ال

تفسريا حول املواد اليت تدرس يف هذه االجتماعات ومن مث توجيه املعلمني العطاء مهام 
، ولكن ال دا مبا فيه الكفايةجي التعلم من خالل هذه الطريقة املنصوص عليها .للطالب

، ولكن الكثري يف متابعة نشاط التعلم ال القصوىبني الطالب  .تزال هناك أوجه قصور
، والذين يطلبون بنشاط واحد فقط أو اثنني رد الدردشة أو ميزح مع صديق آخرمنها جم

 يف يف حني أن الطالب الذين يتحدثون أقل ذكاء فقط .من الطالب أذكياء وشجعان
  .، وأحرجت أن يسألت، ألنه شعر ال يتكلمون العربيةصم

حتية وإذا كانت البنية الت. من املرافق والبنية التحتية ذات أمهية نسبيا عن التعلم  
 صبيانإعانة الاملدرسة االبتدائية يف . ، مث تعلم وستتأثرليست كاملة مبا فيه الكفاية

ألنه على الرغم من أن . ةحتية ليست كافيواملرافق والبنية الت مسارانجمانكانج كولون توغو 
اللغة العربية هي  ، ولكن يف ذلك عدم وجود الكتب املتعلقة مبواضيع مثل قاموساملكتبة

  .، وكثري غريهاوهو كتاب من قصص باللغة العربية ،اللغة العربية
 ابعر التالميذ الفصل العربية  نيمراقبة قدرة طالب الصف الرابع من ميتشيغ  

- ٢٠٠٨ العام الدراسي مسارانجمانكانج كولون توغو  صبيانإعانة الاالبتدائية  ملدرسةبا
ن التحدث يف هذه احلالة غالبيتهم يشعرون خيشو . ال يزال منخفضا للغايةم ٢٠٠٩

للباحثني . ، وذلك بسبب اخلوف من ويشعر حمرجا أو ال مألوفةباستخدام اللغة العربية
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يف  أوالتمثيل األدوار استخدامبلغة العربية وحاول لتحسني القدرة على التحدث بال
العام  مسارانجمانكانج كولون توغو  إعانتوصبيانملدرسة االبتدائية باالصف الرابع 

  .م٢٠٠٩-٢٠٠٨ الدراسي
ووفقا  .الطريقة هي طريقة لتعلم للعب دور يف اطار حماكاة أو حاالت مصطنعة  

تعلم اللغات، وخاصة يف تعلم اللغة للباحثني ومناسبة وفعالة األساليب املستخدمة يف 
ا تقوم بدور أو لعب دور، وتطوير اإلبداع الطالب .العربية مع حماكاة،  .ونظرا أل

والطالب سوف تكون سعيدة أكثر يف عملية تعلم اللغة العربية بشكل خاص على 
 ،ن عملية التعلم تصبح رتيبة ومملةهذه احلالة ميكن أن ختلق حالة م .مهارات التحدث

وميكن أن يزرع أيضا الشجاعة والثقة  .ألنه يف سن الطالب أكثر ارتياحا إذا دعوا للعب
  .من الطالب، وميكن أيضا أن يزيد من الرغبة يف التحدث يف عملية التعلم

من حقيقة املذكورة أعاله، والباحثني املهتمني يف جمال إجراء البحوث لتحسني   
 صبيانإعانة الملدرسة االبتدائية باالصف الرابع  القدرة على التحدث باللغة العربية يف

من خالل طريقة  م٢٠٠٩-٢٠٠٨ العام الدراسي مسارانجمانكانج كولون توغو 
ويتوقع من خالل هذا البحث سيتم حتقيق األهداف جييد . أوالتمثيل األدوار ستخدامإ

  .التحدث باللغة العربية
  
  
  
 حدود البحث -ب

انة إعملدرسة االبتدائية ابعربية يف الصف الرابع باللغة ال كالمالقدرة على ال
ال يزال منخفضا  ٢٠٠٩- ٢٠٠٨ العام الدراسي مسارانجمانكانج كولون توغو  الصبيان
 .الطالب مل تكن قادرة على التعبري عن األفكار واآلراء بشكل صحيح شفهيا .للغاية

من عدة أمور، من  اخنفاض القدرة على التحدث مع الطالب يف اللغة العربية هو سبب
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خلفية الطالب الذين اعتادوا على استخدام لغة ) ١: (بني أمور أخرى، على النحو التايل
طالب ال جترؤ على حماولة يتكلمون ) ٢(، ة االندونيسية يف احلياة اليوميةجافا واللغ

، عدم وجود تدريب الطلبة يف التحدث باللغة العربية) ٣(، يف رمسية أو غري رمسيةالعربية 
عدم وجود املرافق والبىن ) ٥(واألساليب املستخدمة من قبل املعلمني هو أقل تنوعا، ) ٤(

  .التحتية اليت توفرها املدارس الدينية
  
  فروض البحث - ج

، الباحث يقتصر نطاق املشكلة يف إىل حتديد القضايا اليت مت وصفهاواستنادا   
 األدوار ستخدامإبية من خالل طريقة باللغة العر  تكلماملشكلة فقط لزيادة القدرة على ال

 مسارانجمانكانج كولون توغو  صبيانإعانة الملدرسة االبتدائية بايف الصف الرابع  أوالتمثيل
  .٢٠٠٩-٢٠٠٨ العام الدراسي

  
  البحث مشكالت -د

واستنادا إىل اخللفية املذكورة أعاله، اليت ستناقش يف صياغة املشكلة هي على   
  :النحو التايل

تالميذ  لدى أوالتمثيل األدوار استخدامب اللغة العربية ترقية مهارة الكالمية كيف) ١
مسارنج العام  اإلبتدائية إعانة الصبيان منكانج كولون توغومبدرسة ابع ر الالفصل 
  ؟م۲۰۰٩/۲۰۰٨الدراسى 

 صبيانإعانة الملدرسة االبتدائية با كيفية تغيري سلوك طالب الصف الرابع) ٢
 رتقية مهارة الكالمل ٢٠٠٩-٢٠٠٨ العام الدراسي مسارانجوغو مانكانج كولون ت

  ؟ أوالتمثيل األدوار استخدامب اللغة العربية
 
  البحث أهداف - ھ

  :، فإن الغرض من هذه الدراسة هي كما يليوفقا للمشكلة اليت مت ذكر أعاله  



 

7 

تالميذ  لدى أوالتمثيل األدوار استخدامب اللغة العربية ترقية مهارة الكالموصف ) ١
مسارنج العام الدراسى  اإلبتدائية إعانة الصبيان منكانج كولون توغومبدرسة ابع ر الالفصل 
  .م۲۰۰٨/۲۰۰٩

 صبيانإعانة الملدرسة االبتدائية با وصف التغيريات يف سلوك طالب الصف الرابع) ٢
اللغة  رتقية مهارة الكالمل ٢٠٠٩-٢٠٠٨ العام الدراسي مسارانجمانكانج كولون توغو 

  .أوالتمثيل األدوار استخدامب العربية
  
  همية البحثأ -ز

، فمن املتوقع يف كتابة هذا ميكن أن تكون مفيدة على حد وفقا خللفية أعاله  
  :سواء نظريا وعمليا

  الفوائد النظرية) ١
نظريا، ميكن هلذا البحث إثراء التعليم وتطوير اللغة العربية ونظرية ميكن أن تسهم   

 .على الكالم بشكل خاص على القدرة على التحدث باللغة العربيةيف حتسني القدرة 
  الفوائد العملية) ٢

من املمكن أن نتائج هذا البحث أن يكون مفيدا يف ممارسة لعدة أطراف، مبا يف   
  :ذلك ما يلي

  
 معلم  -  أ

، وال تعلم اللغة العربيةوميكن استخدام اسرتاتيجية واحدة أو بديلة جديدة يف 

ولكنها ميكن أن تؤدي أيضا إىل حتريك  .هارات التحدثسيما يف جوانب م

املعلمني أن يكون دائما مبتكرة يف تطوير اللغة العربية عملية التعلم حبيث أن 

  .مملةال التعلم هو أكثر تنوعا و 
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 طالب  - ب
نأمل أن هذا البحث حتفيز الطالب على مواصلة حتسني حتصيل الطالب يف 

 .ز الثقة يف استخدام اللغة العربيةمواضيع اللغة العربية وميكن أن تعز 
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  الباب الثاني
  االطار النظري

  

   السابقة الدراسات   ١.٢
وحبثت الدراسة يف املهارات اللغوية واملهارات العامة حتدث على وجه اخلصوص 

وكان طالب ختصص يف اللغات واألدب العديد من . ليست شيئا جديدا يف عامل التعليم
ووقعت معظم هذه الدراسات هو البحث العملي . ذا الصددالدراسات اليت أجنزت يف ه

تعلم الكالم املهارات اللغوية . الفصول الدراسية يهدف إىل حتسني تعليم اللغة اجلارية
، وإتقان ملهارة مهمة جدا يف عملية التعلمالالزمة للحصول على االهتمام ألن هذه ا

حنن تلبية احتياجات التواصل مع ، ومهارات احملادثة ألول مرة يف هذه احلياة. اللغة
  .اآلخرين

األدب الذي يكمن وراء هذا البحث هو عمل البحوث السابقة النتائج ذات 
ارت هذه القضية عن مهارات وقد أجريت بعض البحوث ذات الصلة اليت أث. الصلة

، )٢٠٠٦(، أيفي إستقامة )١٩٩٩(، من قبل ليتيوايت التحدث، من بني أمور أخرى
  :تفسري هذه األعمال يف وصف أدناه نظريا، وميكن). ٢٠٠٩(فة أفرتينا خال

واألحباث اليت أجريت حتت عنوان ترقية لغة جافا منوعة كراما ) ١٩٩٩(ليتيوايت 
وحتدث من خالل التجربة اليومية تقنيات القص يف طلبة الصف الثاين يف مدرسة 

ج الدراسة العثور من نتائ  .١٩٩٩-١٩٩٨يف العام الدراسي  ١جيلوجنوك  بانيوماس
على أي أثر كبري يف القدرة على التحدث األدب املختلفة من خالل هذه التقنية من 

الصف الثاين العام الدراسي  جيلوجنوك قول اخلربة اليومية للبلد واحد يف بانيوماس
، اطلب من الطالب مناقشة مزايا من ليتيوايت نتائج من البحوث .١٩٩٩- ١٩٩٨

 .ة اهلدف، وهي لغة جافا متنوعة من األدب مع رصد دقيقحيث التواصل مع اللغ
 .العيب هو يف نطاق حمدود من اللغة املستخدمة يف قول اخلربة اليومية
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وتقع أمهية هذا البحث مع البحث الذي أجراه الباحث على حتسني مهارات 
 .اتالفرق يكمن يف األساليب والتقني .احملادثة اليت ينبغي حتقيقها من قبل املؤلفني

، يف دور، وطريقة القيام بدور أو لعب لدراسة الطريقة املستخدمة خمتلفةتستخدم هذه ا
م يف حني أن  .حني أن البحث العلمي يف استخدام أساليب أو تقنيات لنقول جتار

  .كل لغة لديها خصائص بنفسه .االختالفات يف اللغة، ومها جاوة والعربية
ث اليت أجريت عن أطروحة هلا بعنوان البحو ) ٢٠٠٦(أيفي إستقامة وباملثل 

زيادة القدرة كراما حديثه مع جافا منوعة حماكاة هندسة اللغة السابع يف ألعاب جيم "
يف حبثه ويبني زيادة يف مهارات الطلبة يف . نوسوبوو  ليكسونو رجينسي الصف جونيور

صف املتوسط ميكن الربهنة حتسني من القيم من ال .خمتلف اآلداب يف الكالم ولغة جافا
 .٤.،٦٢-٢.،٦٠اليت مت احلصول عليها من قبل الطالب الذين هم يف البداية فقط 

من الدورة األوىل متوسط قيمة الفئة ارتفع اىل  .٪٢،٢ وميثل هذا زيادة قدرهادورة أوال 
  .يف دورة الثانية ٪١١،٨يف الدورة الثانية، وبالتايل زيادة نسبة بلغت  ٢.،٧٤

حث مع البحث الذي أجراه الباحث على حتسني مهارات وتقع أمهية هذا الب

 .الفرق يكمن يف األساليب والتقنيات .احملادثة اليت ينبغي حتقيقها من قبل املؤلفني

، يف لدراسة الطريقة املستخدمة خمتلفة، وطريقة القيام بدور أو لعب دورتستخدم هذه ا

يف حني أن  .اب احملاكاةحني أن البحث العلمي يف استخدام أساليب أو تقنيات ألع

  .بنفسهكل لغة لديها خصائص  .، ومها جاوة والعربيةاالختالفات يف اللغة

اجلهود "كما أجرى البحث عن أطروحة هلا بعنوان  )٢٠٠٩(أفرتينا خلفة 
املبذولة لتحسني مهارات التحدث بالعربية مع السياقية واستنادا إىل النهج فئات الطالب 

سيمارانج يف العام  ١سالم احلادي عشر عد حممد سلطان اجونج االتصالية اإل ٢ اللغة
، ميكن أن تظهر هذه الزيادة من القيم من يف حبثه يظهر زيادة .٢٠٠٩-٢٠٠٨الدراسي

مقارنة مع  ٪٤٩،٤٨الصف املتوسط اليت حصل عليها الطالب يف الدورة األوىل من 
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احلديث عن النهج لذا حتسني مهارات الطالب من خالل . ٪٣٨،٨١عمل مسبق من 
نتائج املهارة ليتكلم يف . ٪١٠،٦٧القائم على التواصل السياقية يف الدورة األوىل من 

لذا حتسني مهارات . ٪٤٩،٤٨مقارنة مع الدورة األوىل من  ٪٧٦،٩٠الدورة الثانية من 
الطالب من خالل احلديث عن النهج القائم على التواصل السياقية على الدورة الثانية 

  .٪٢٧،٤٣من 
وتقع أمهية هذا البحث مع البحث الذي أجراه الباحث على حتسني مهارات 

 .الفرق يكمن يف األساليب والتقنيات .احملادثة اليت ينبغي حتقيقها من قبل املؤلفني
، وطريقة القيام بدور أو لعب دور، يف لدراسة الطريقة املستخدمة خمتلفةتستخدم هذه ا

دام أساليب أو تقنيات النهج القائم على التواصل حني أن البحث العلمي يف استخ
  .، والقواسم املشرتكة اليت هي اللغة العربيةبينما على اللغة .السياقية

واستنادا إىل أنه قد مت التعرض ذكر أعاله، ميكن القول ان اهلدف من إجراء مزيد 
دف زيادة من البحوث لتعزيز مهارات الطالب يف البلدان الناطقة بالعربية، وذلك 

هل ميكن أن خنلص أن هناك العديد من التقنيات . مهارات وأساليب وتقنيات خمتلفة
لكن الباحثني تركز . اليت ميكن استخدامها يف تعلم املهارات الالزمة ليتكلم اللغة العربية

على أساليب لعب دور أو دور اللعب ىف حماولة لتحسني مهارات التحدث باللغة 
  .العربية

  
 النظرية  يةساساأل  ٢.٢

لى النظريات اليت تدعم هذا ويف األساس النظري يكون وضعت ع

حمادثة املهارات وأساليب التعلم، وطريقة الدور : ، من بني أمور أخرىالبحث

الدور، وتعلم مهارات  واألدوار تعلم اإلجراءات، وتعلم اللغة العربية مع طريقة

  .االبتدائية ةاحملادثة يف املدرس
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  الكالم ةار مه ١.٢.٢

العديد من اخلرباء يتحدثون عن املهارات اليت مت طرح رأيه، سواء 

  :وميكن أن يرى يف وصف أدناه .يف شكل وتعريف نوع من نوع

  الكالم ةمفهوم مهار  ١.١.٢.٢
ووفقا لعبد اخلالق املختار الذي كان يتحدث املهارات هي 

قدات شكل من أشكال طريقة لتكون قادرة على التعبري عن املعت

، لومات واملعارف واألفكار واآلراءواملشاعر واألحاسيس والتجارب واملع

ر واألحاسيس والتجارب ذلك أن املعتقدات واملشاع .ووجهات النظر

، ميكن أن األفكار واآلراء، واآلراء اليت توجه وفهمها واملعلومات، واملعرفة

لم تك ،)١٩٨٩:١٦٠(طائمة من جهة اخرى، وفقا  .من قبل اآلخرين

، وبعد بوضوح تأثري على املاجستري الكلمات بشكل صحيحهو القدرة 

م ، سواء يف التواصل عن أنفسهميف حياة اإلنسان ، لتلبية احتياجا

  .ودعم مكانتها بني اإلنسان

يتحدث هو مهارة "يعطي فكرة  )١٩٩٧:٣٤(وآخرون طارغان 

تكلم يعين يف حاجة ماسة لل."نقل الرسائل من خالل اللغة الشفوية

نورغيانطارا وباإلضافة إىل ذلك،  .باللغة شفويا يف نقل الرسالة أو الغرض

، وحتدث لغة ثانية هو النشاط الذي "إعطاء حدود )١٩٩٤:٢٧٦(
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، يعين ، بعد االستماع النشاطوهذا هو .أجري يف أنشطة اللغة البشرية

 القدرة على التحدث لشخص يتأثر مهارات االستماع قادرا على  ."

يف حني أن البيانات لتوضيح أن  .م بعد مساع دوي لغة شخص ماالكال

يتم تعريف القدرة على الكالم والقدرة على التعبري عن احلالة يف األرواح 

  .أو القدرة على نشر القصص واحلكايات، وأعرب عن تسلسل األفكار

احلديث هو القدرة على صياغة ويقول األصوات أو الكلمات 

احلديث هو نظام من  .واألفكار، أو املشاعرللتعبري عن األفكار، 

  .اإلشارات اليت ميكن أن يسمع ويفهم

من هذه املفاهيم، ميكن االستنتاج بأن احلديث هو املهارة ليقول 

، ، والتواصل األفكارصياغة األصوات أو الكلمات للتعبري عن السريع

  .واألفكار، واملشاعر

ال ويشمل تسعة املفهوم األساسي للتكلم بصفته وسيلة لالتص
  :، وهي)٢٠٠٣:٢يونيوان، ( احلالة
  حتدث هو عملية التواصل  - ١

إذا ويرتبط  .حتدث أحيانا تستخدم كوسيلة لالتصال مع البيئة
هذا مع وظائف اللغة، يتم استخدام احلديث كوسيلة الكتساب املعرفة 

يتحدث هو واحد من أهم أداة  .وتطويعها، وتعلم، والسيطرة على البيئة
تصال لشعب لتكون قادرة على اإلعالن عن أنفسهم باعتبارهم أفرادا لال

  .من اجلمهور
  .التحدث واالستماع ومها األنشطة املتبادلة - ٢
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احلديث واالستماع الثنني من األنشطة املختلفة وثيقة الصلة 
ولكن لن يكون فصل، مثل العملة من جانب واحد هو احملتل حتدث 

جيب أن يسبق  .احملتلة من جهة أخرىاألنشطة واألنشطة االستماع 
أنشطة يف الكالم معىن جديدا  .األنشطة االستماع من أنشطة حتدث

التحدث واالستماع أنشطة مكملة  .عندما تليها االستماع األنشطة
، لبعضها البعض وتنصهر يف االتصال الشفهي، كما يف احلديث

  .ها، والتحدث على اهلاتف، وكثريا ما األسئلة، وغري ومناقشة
املتكلمني يف االتصال الشفهي وجاري خارج املستمعني يف 

، وعلى ، بسهولةالنشاط الذي مت تبديل األدوار املتبادلة بصورة تلقائية
التحدث  .حنو سلس من املتكلم إىل املستمع، واملستمع يصبح املتكلم

واالستماع أنشطة مكملة لبعضها البعض، يكمل كل منهما اآلخر، ال 
طة من احلديث إذا مل يستمع أحد ألنه قال التحدث يوجد أي نق

  .واالستماع األنشطة على حد سواء األنشطة اليت متبادلة
  حتدث هو التعبري اإلبداعي - ٣

من خالل البشر ال تفيد حتدث جمرد فكرة، لكنه يظهر أيضا 
جئة الكلما. شخصيتهم ت اليت ال تنص انه ال يستخدم سوى كلمة و

 .عرب يف نقية وعفويةاعلى ما يقول لكنه 
  حتدث هو السلوك الذي ميكن أن نتعلمه - ٤

من خالل احلديث، وكان يصف  .احلديث هو تعبري عن املتكلم

يف شخصية السلوك زلة  .حتدث رمزا للشخصية احلديث .نفسه املتكلم

املتكلم غري أن سلوك املتكلم هو املتكلم دينامية لألحداث من حوله، 

  .عنيمجهوره، أو إىل كائن م
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  احلديث األدوات الالزمة لتوسيع آفاق - ٥
من . وميكن أيضا حديثه أن تستخدم لزيادة املعرفة وتوسيع آفاق

خالل أنشطة من احلديث، وسوف ما جتد شخص، ومشاهدة، وفهم 
  .من خالل املالحظة والوعي ونفسه. بيئتهم

  
  
 

  حتدث هي السمات مشع - ٦
جمموعة متنوعة ميكن التعرف على الصور الشخصية من جانب 

على سبيل املثال من خالل حتركاته، سلوكه، عاداته، املفضلة . من الطرق
يف جوهرها، واحلديث لوصف ما يف قلبك، . لديه، وطريقة الكالم

ألنه كثريا ما يقال إن احلديث . والعقل، واملشاعر، والرغبات، واألفكار
 .هو مؤشر للشخصية

الصوت يف الكالم  صوت اجلودة وصوت امللعب، هلجة، وسرعة
الناس يف حالة من القلق والتوتر عادة  .مؤشرا حلالة عاطفية يف شخص

ولكن  .ما يكون بصوت مرتفع، حادة، أو يهتز غري مرحية للغاية لسماع
يف أن يستمع إليه الناس الذين هم يف مستقر عاطفيا، واهلدوء، والثقة 

  .سوف يتحدث عادة بصوت شجي لذيذ
  يةقدرة لغوية وبيئ - ٧

واذا كان يف حي من حياته حتدث يف كثري  .الرجل هو نتاج بيئته
من األحيان، والبيئة ويوفر دائما فرصة للتعلم واملمارسة حتدث، ميكن انه 

وهذا يعين أن الشخص قد قدرات لغوية  .من املتوقع أن حتدث يف املهرة
  .كافية
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لبيئات اليت ال تدعم تطوير شخص يصور اللغوية على النحو ا
حوار بني  .على سبيل املثال حي فقري من النشاط اللغوي .لتايلا

حميط  .األطفال واآلباء أو غريهم من أفراد األسرة منخفضة للغاية
، أعمى للحديث، ال توجد أي فرصة للتعلم يف الكالم حبيث اهلادئ

ا ال تتمدد   .جتعل يف أ
  
  

  الكالم أهداف ٢.١.٢.٢
دام لغة احلديث للتعبري واهلدف هو أن تكون قادرة على استخ

الغرض الرئيسي هو  طارغان بينما وفقا). خمتار عبد اخلالق(عن شفهيا 
ولذلك، بصفة عامة مخسة ). ١٩٨١:١٥طارغان، ( التواصل يف الكالم

) ٥(مقنعة، و) ٤(التحفيز، ) ٣(أبلغ، ) ٢(للرتفيه، ) ١: (أهداف، وهي
أن حيدث،  اجلمع بني األهداف املختلفة للحديث ميكن .التحرك

على سبيل . ااعتمادا على ما احلاالت والظروف اليت سيتم تسليمه
املثال، حمادثة قد يكون مزجيا من التقارير واملذكرات، وكذلك من املمكن 

 .يف ترفيهي مرة واحدة ومقنعة
 .والغرض من تعلم مهارات احملادثة الواردة يف معايري الكفاءة

اللغة العربية يف املدارس االبتدائية والغرض مهارات احملادثة يف مواضيع 
 .وطلبة قادرين على التعبري عن األفكار واآلراء واألفكار، واملشاعر لفظيا

أشكال مهارات احملادثة يف . ةجاء اهلدف يف أشكال خمتلفة من األنشط
شكل رواية القصص، وإعالن واهلاتف ونقل الرسائل أو املعلومات من 

الم، وقال املعبود، وطلب اإلجابة مع مصادر خمتلفة أو وسائل اإلع
صديق، وأجري مقابالت، ويلخص النتائج، معربا عن حل من خالل 
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نقل املعلومات والتقارير جمموعات النقاش، أو الرأي أو رفض االقرتاح، 
رحلة، يف انتقاد والثناء، وتقدمي تقرير عن األحداث، واخلطب، 

  .واحملاضرات، والوعظ، واملناقشة
  م العوامل حديثه فعاليةدع ٣.١.٢.٢

جيب أن املتكلم شخص جيد يعطي االنطباع انه يتقن املشكلة 
 .يف السؤال، وإتقان جيد للموضوع اليت سوف تنمو من شجاعة وطالقة

وباالضافة اىل اتقان هذا املوضوع، جيب أن يكون املتكلم يتكلم بوضوح 
ناك ه .نطق األصوات لغة أقل دقة ميكن أن يصرف املستمع .ودقة

العديد من العوامل اليت حتتاج إىل عناية لدفع أي شخص ميكن أن 
 هذه العوامل هي عوامل اللغة والعوامل غري اللغوية .تصبح اللغة جيدة

  ):١٩٨٨:١١ موكيت، و أرشاد(
  العوامل اللغوية) ١    
  دقة التعبري -أ     

 .قال أحدهم وكان املتكلم لتعتاد على أصوات اللغة صحيح
وهذا يعطل فعالية  .لغة أقل دقة ميكن أن يصرف املستمع نطق األصوات

ونطق األصوات من لغة غري مناسبة أو عيب سبب الضجر،  .التعبري
والقليل من املتعة، وأقل إثارة لالهتمام، أو على األقل ميكن أن يصرف 

ويعترب النطق ألصوات اللغة تعطيل إذا كنت تنحرف بعيدا  .املستمع
لغة الشفوية، لذلك تشتيت للغاية، وتعطيل جدا عن جمموعة من ال

  .االتصاالت أو مكربات الصوت
  التنسيب للضغط، هلجة، واملفاصل، واملدة املناسبة -ب    

يتفق الضغط، هلجة، واملفاصل، ومدة جاذبية خاصة يف 
وعلى الرغم من املشاكل اليت  .احلديث، وأحيانا حىت عامال حامسا
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ع وضع ضغط، هلجة، واملفاصل، نوقشت هي أقل إثارة لالهتمام، م
وعلى العكس، إذا  .ومدة مناسبة سيسبب مشكلة لتكون مثرية لالهتمام

  .كان تسليم الشقة وحدها سيؤدي حتما إىل امللل وفعالية يتم ختفيض
وضع الضغط على مقطع لفظي مناسبة أو أقل من شأنه أن 

ملستمعني وهذا من شأنه أن يؤدي زلة انتباه ا .يؤدي إىل وقوع خمالفات
سوف حتول من مرجع يتحدث اللغة، حبيث أن هذا املوضوع أو الرسائل 

ونتيجة لذلك جيوز تعطيل  .الرئيسية اليت حيملها قدرا أقل من االهتمام
  .فعالية االتصاالت

  اختيار الكلمات -ج
ومن  .وينبغي أن يكون اختيار كلمات دقيقة، واضحة ومتنوعة

قطة من قبل املستمعني الذين كانوا الواضح أن من السهل فهم هذه الن
وسيتم مستمعني أكثر حفز وسوف تكون أكثر تفهما إذا  .مستهدفني

 .ما استخدمت يف السابق كانت عبارة معروفة أو مفهومة لدى السامع
الكلمات  .يف كل حمادثة باستخدام كلمات شعبية سيكون أكثر فعالية

ف حتول دون اليت مل يعرف ما سيؤدي إىل الفضول، ولكنها سو 
  .االتصال

وينبغي أن تكون على علم رئيس ونعرف من مجهوره، ما 
 .اخلطاب الرئيسي، وتعديل خيارات قال مع هذا املوضوع، واجلمهور

مستمعني سوف يكون أكثر اهتماما وسعيدة لالستماع إىل املتكلم إذا 
  .تكلم بشكل واضح يف لغة تتقن

  دقة اهلدف املتحدثون - د
املتكلمني الذين يستخدمون  .ستخدام اجلملهذا ينطوي على ا

شخص ما جيب أن  .العقوبة نافذة التقاط املستمعني وتسهيل املناقشة
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يكون قادرا على ترتيب املتكلمني العقوبة سارية املفعول، اجلملة حنو 
  .اهلدف، والتسبب بالتايل يف الواقع، مما يرتك انطباعا أو رسالة

جانب السالمة واالستمرارية وميكن وصف األحكام الفعالة من 
علينا أن نرى إذا كان مسة من مسات الكمال   .والرتكيز واالنتباه، والتدبري

وستكون سالمة اجلملة  .كل كلمة يف احلقيقة جزءا مناسبا من عقوبة
ذات الصلة والعالقة  .للتلف بسبب عدم وجود موضوع أو هناك لبسا
لكلمات مع الكلمات بني عناصر اجلملة، على سبيل املثال، بني ا

 .جيب أن تكون عالقة منطقية واضحة .والعبارات مع العبارات يف اجلملة
ال ميكن أن يتحقق من تركيز االهتمام على أهم جزء يف اجلملة عن 
اية اجلملة، وبالتايل فإن الضغط واحلصول  طريق وضع اجلزء يف بداية أو 

ن العقوبات وباإلضافة إىل ذلك، جيب أن تكو  .على وقت للتحدث
  .فعالة أيضا كفاءة يف استخدام كلمة، لذا اعتربت ما من كلمات مفرطة

  عوامل غري لغوية) ٢
  جامدةالوهناك موقف معقول، واهلدوء، و  - أ

سيكون من بني املتحدثني الذين ليسوا من اهلدوء والبطء، 
من موقف أن  .وقاسية بالتأكيد يعطي انطباعا بأن أقل إثارة لالهتمام

هذا  .م كان يف الواقع املعرض ميكن أن تظهر له سلطة والنزاهةاملتكل
املوقف إىل حد كبري حتديد ما اذا كان املوقف واملكان، والتمكن من 

لكن هذا  .وسوف إتقان جيد للمواد على األقل إزالة التوتر .املادة
اذا استخدمت، مع مرور الوقت سوف ختتفي  .املوقف يتطلب ممارسة
  .هر موقف هادىء وعقاليناألعصاب وسوف تظ

  وينبغي أن توجه إىل رأي الشخص اآلخر -ب
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وجهة النظر اليت  .وينبغي أن توجه ملشاهدة املتكلم إىل املستمع
م،  تركز فقط على اجتاه واحد يؤدي إىل املستمع يشعر بقيمة ويعتين 
ولكن إذا كانت اللغة هي اليت تواجه صعودا، جانبية، أو عن منصبه  

تمع نتيجة يشعر بأقل قدر من االهتمام ومييلون إىل الشعور  كرئيس للمس
  .كسول لالستماع إىل احلديث

  
  وهناك استعداد لتقدير آراء اآلخرين -ج

يف نقل حمتويات احملادثة، ينبغي للمرء أن اللغة لديها موقف 
فتح، مبعىن من املعاين ميكن أن تقبل آراء اآلخرين، على استعداد لقبول 

ومع ذلك، . ستعداد لتغيري رأيه إذا رئي أن هناك خطأالنقد، وعلى ا
واملتكلمني ال تتبع فقط الناس اآلخرين اآلراء وتغيري رأيهم، ولكنه أيضا 

بالطبع، . جيب أن تكون قادرة على الدفاع عن رأيه وجيعل املستمع يقتنع
  .ال ميكن أن الرأي ينبغي أن تتضمن حجة قوية جيب احتساب الصواب

  اكي بالضبطلفتات وحي - د
ميكن للمنجزات وكذلك التعبري املناسب أيضا أن تدعم فعالية 

أشياء هامة باإلضافة إىل الضغط، مبساعدة عادة عن . من التحدث
هذا ميكن ان يساعد على حتويل مزيد من . طريق اإلمياءات أو التعبري

حمادثة أو اتصال، وهو ما يعين احملادثات لن يشعر قوية ومكربات 
ومع ذلك فهم أقل واحلركات . بحت أكثر راحة عند التكلمالصوت أص

املفرطة سيتعارض مع فعالية حتدث قد تكون أكثر توجيه اهتمام 
  .اجلمهور لفتات والتعبري عن هذا اإلفراط، وبالتايل فإن رسالة من احملادثة

  صوت بريق -ھ
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وجيب تكييف الصخابة املستوى الدراسي للوضع واملكان وعدد 
وينبغي أن نكون  .هو أن نالحظ ال يصرخ .، والصوتيةمن املستمعني

قادرين على ضبط بريق صوتنا ميكن االستماع من قبل املستمع بكل 
  .وضوح وعدم اإلفراط

  
  طالقةال -ف

مستمعني سوف يكون من األسهل اللتقاط حمتويات حمادثة 
وغالبا ما حتدث اللغة  .اللغة إذا كان املتكلم ميكن التحدث بطالقة

ع، حىت يف بعض أجزاء اليت ميكن أن تتداخل مع اعتقال وفهم متقط
ويف املقابل، حتدث اللغة بسرعة كبرية كما سيكون من الصعب  .املستمع

 .على املستمعني للقبض على مضمون احملادثة
  املنطق/ أمهية  - غ

وهذا يعين أن  .جيب أن تكون مرتابطة والفكرة للفكرة ومنطقيا
  .اجلملة، وموضوع العالقات العالقات داخل أجزاء من

  التمكن من املوضوع -ح
واهلدف هو ليس  .املتكلمني الرمسية يطالبون دائما اإلعداد
والتمكن من املواضيع  .موضوع آخر اليت مت اختيارها حبيث يتقن حقا

حىت يف التمكن من املوضوع هو  .تعزيز الشجاعة والطالقة يف احلديث
  .ة الكالماملهم، بل عامال رئيسيا يف عملي

  
  التعلم طريقة ٢.٢.٢

الطريقة هو خطة شاملة لتقدمي مواد اللغة بشكل أنيق ومنظم ليست هي 
ج  وزارة الرتبية (األجزاء اليت تتعارض مع كافة اليت يستند إليها يف حتديد 
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ويرتبط من الناحية النظرية واألسلوب مع هذا النهج، ). ٧١:٢٠٠٤والتعليم، 
حدد التصميم التعليمي، وأدركت عمليا يف إجراء وهي منظمة اجتماعية تت

  .التعلم
سورامحد، ( ومن املعروف أساليب عدة يف نظام التعليم الوطين

أساليب التدريب على ) ٢(حماضرة األسلوب،  )١( :وهي) ١٩٧٦:٢٠
التشاور،  طريقة املناقشة أو) ٤(طريقة السؤال واجلواب، ) ٣(و) حفر(استعداد 

طريقة  )٧(،  resistasiطريقة) ٦(والتجارب،  طريقة املظاهرات) ٥(
موعة، ) ٨(الرحالت امليدانية،  ) ١٠(طريقة نظام النوبات، و) ٩(طريقة عمل ا

  .األدوارالفن املسرحي االجتماعي و أساليب 
إعادة املعلنة، : وميكن استخدام هذه التقنية يف تعلم الكالم، وهذا هو

لة، ونطلب، واستكشاف األسئلة، ملواصلة تشري إىل القول إن اإلجابة على األسئ
قصة، رواية، قصة السلسلة، حمادثة، قصص صور هلا، رواية القصص، وإعطاء 

دور اللعب، ومقابالت ومناقشات، واهلاتف، تعليمات والتقارير واألدوار أو 
  .درامي، والفن املسرحي االجتماعي

  
  دورال طريقة ٣.٢.٢
معىن أن تفعل، " draomai"ونانية تأيت من الكلمة الي) مسرحية(دور ال

الدراما وسائل العمل، والعمل، ). ٣٢:٢٠٠١الويو، (والقوة، والعمل، أو العمل 
يف احلياة الدنيا، وحيتوي على الدراما باملعىن األوسع ملراجعة ما إذا  . أو العمل

ا فرع مستقل من  كانت الدراما باعتبارها واحدة النوع األديب، أو اللعب على أ
املسرحية هي واحدة النوع من الكتابات اليت يتم جنبا إىل جنب مع الشعر . فنال

العروض املسرحية واألشكال الفنية اليت تكون مستقلة من التكامل بني . والنثر
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خمتلف أنواع الفنون مثل املوسيقى واإلضاءة، واللوحة، واألزياء، وفنون املكياج، 
  .وغريها

أنه من املمكن متاما إلنشاء ) ١: (اتوتستند دور لعب طرق على افرتاض
األدوار لتشجيع ) ٢(القياس أصيلة يف حاالت املشكلة احلقيقية يف احلياة، 

الطالب على أن تكون قادرة على التعبري عن مشاعره يف اإلفراج الوقت نفسه، 
عملية النفسية اليت تنطوي على املواقف والقيم ومعتقداتنا ويؤدي إىل الوعي ) ٣(

وكان هذا منوذجا ). ٢٠٠٧:٢٥أونو، . (من خالل املشاركة مع التحليلالعفوي 
  .جورج سافيل رائدا من قبل

كل يف حياته شيئا . اجلميع يف واقع احلياة وطرق فريدة من تتصل اآلخرين
لذلك، ولكي نفهم أنفسنا واآلخرين أمر بالغ األمهية بالنسبة لنا . امسه يلعب دورا

لذلك ضرورة، وحنن قادرون على . فية هذا الدور هوليكون على بينة من دور وكي
وضع انفسنا يف موقف أو حالة أخرى واخلربة أو استكشاف أكرب قدر ممكن من 

هذه القدرة هي املفتاح لكل فرد على . األفكار واملشاعر من أشخاص آخرين
  .فهم نفسه وتكون قادرة يف النهاية على وتتصل مع اآلخرين

دف إىل مساعدة الطالب يف اكتشاف معىن تلعب دورا كنموذج للتع لم 
موعة) النفس(اهلوية  . يف العامل واالجتماعية وحل املعضلة مع مساعدة من ا

وهذا يعين أنه من خالل لعب دور، يتعلم الطالب على استخدام مفهوم الدور، 
. هو على بينة من األدوار املختلفة للسلوك والتفكري والسلوك نفسه من اآلخرين

ملية لعب هذا الدور الذي ميكن أن يقدم أمثلة على العمر اإلنتاجي للسلوك ع
إهلام كسب ) ٢(استكشاف مشاعرهم، ) ١: (البشري كوسيلة للطالب ما يلي

تطوير املهارات واملواقف ) ٣(والتفاهم اليت تؤثر على املواقف والقيم واملفاهيم، 
  .وعة من الطرقاملواضيع درس مع جمموعة متن) ٤(يف حل املشاكل، و
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يف لعب دور الطلبة يف العمل، تنطبق، وتكلم بصفته الشخص الذي 
من حيث اللغة، فهذا يعين أن املتعلمني جيب أن يعرف ويكون قادرا على . لعب

  .استخدام أنواع خمتلفة من لغات
  
  

موعات ١.٣.٢.٢   مزايا ونقاط الضعف لعب دور ا
  دور التميز النموذجية اللعب) ١

وطلب من الالعبني للتعبري  .املتعلمني على امتالك زمام املبادرة واإلبداع تدريب- أ
سوف املتعلمني االستفادة من املعرفة  .عن رأيهم يف الوقت الذي أكملت الدراما

 .مبثابة األب واألم واألوالد، وقادة، وما إىل ذلك(واخليال من اللعب دوره 
حتليل بسرعة عليها، واختاذ قرار أو  ريب الطالب ملتابعة حمتويات احملادثة،دت– ب

 .استنتاج يف وقت قصري
دور عرض من قبل املتعلمني مع اهتمام سيحصل قريبا اهتمام من قبل غريه من  - ج

 .املتعلمني
موعات الكبرية أو جمموعات صغرية - د  .وميكن استخدام هذا النموذج يف كل من ا
 .ب اآلخرين الذين يؤدون الدورميكن أن تساعد املتعلمني على فهم جتار   - ه
  ميكن أن تساعد املتعلمني على حتليل وفهم الوضع والتفكري يف املشاكل اليت - ف

 .حتدث يف لعب هذا الدور
 .ينمو الشعور القدرة والثقة لتلعب دورا يف التعلم تواجه مشاكل - ز

 
موعات اللعب) ٢   ضعف دور ا

  .عينااملتعلمني ال ميكن أن تلعب دورا م   - أ
من احملتمل أن حتدث صعوبات يف التكيف أنفسهم إىل الدور الذي جيب القيام -ب

  .به
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لقد استغرق األمر فرتة طويلة مبا فيه الكفاية لتكون قادرة على تصوير شيء يف  -ج
  .التعليم والتعلم األنشطة

  .لعب دورا حمدودا يف بعض احلاالت للتعليم والتعلم األنشطة - د
  دورالتعلم اإلجراآت  ٤.٢.٢

باستخدام األسلوب، وحتقيق النجاح يف تعلم بالطبع يتطلب إجراء أو الطرق 
 .هذا يهدف اىل االستفادة من طريقة ميكن أن تعمل بشكل صحيح .املناسبة واملالئمة

وهنا سوف تكون بعض آراء اخلرباء وأعربت عن لعب  .حبيث ميكن حتقيق نتائج مرضية
 .دور التعلم اإلجراءات

إىل وجود تسعة من اخلطوات اليت  )١٨٩:٢٠٠٣يف والولويو، (وسافيل  سافيل
موعة، ) ١: (، وهيلعبت دورا ا حتديد ) ٢(حتفيز ا إلعداد ) ٣(، )الصب(املدىل 
) ٦(، )املرحلة أمام الطبقة(العمل ) ٥(إعداد املرحلة يف مرحلة األدوار، ) ٤(مراقب، 

مناقشة والتقييم ) ٨(إعادة، ) عرض(ل خارج تعم) ٧(، )العفوية(مناقشة وتقييم األول 
 .تبادل اخلربات واستخالص التعميمات )٩(الثاين، وحل املشكالت، و

يوضح أن اإلجراء األدوار ) ٢٦:٢٠٠٨(، أونو محزة سافيل وسافيل اتفق مع
 )٣( اختيار املشاركني،) ٢(و ) االمحاء(التسخني ) ١: (يتألف من تسع خطوات، وهي

مناقشة ) ٦(، )اللعب(يلعب دورا ) ٥(حيدد املرحلة،  )٤( ،)مراقب(إعداد مراقبني 
) ٩(مناقشة وتقييم على حد سواء، و ) ٨(يلعب دور إعادة أزعج إعادة، ) ٧(والتقييم، 

 .لتبادل اخلربات والنتائج
لإلجراءات اليت مت املذكورة أعاله، والذي يتألف من تسع خطوات يف التعلم عن 

ور الذي ميكن أن يتحقق من احتمال جناح التعلم كما هو طريق استخدام لعب الد
  .ألنه يتم وصف هذه اإلجراءات يف متماسك .متوقع
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  دورال بطريقة تعلم اللغة العربية ٥.٢.٢
طريقة الدور هو أسلوب واحد اليت ميكن استخدامها يف تعلم اللغة العربية، وال   

دور تطوير مهارات الخالل القيام بومن  .سيما يف جانب من جوانب التعلم يف الكالم
ومن  .الطالب يف احلديث واحلوار مع بعض احلركات اليت تدعم أو توضيح احملادثات

ألن الطالب الذين لعبوا  .دور القطار أيضا شجاعة الطالب يف احلديثالخالل القيام ب
املتوقع أن ومن  .دور وفقا للمواضيع املطروحة من املشاكل اليت توجد يف البيئات اليومية

  .ميكن للطالب عن تقديرنا للدور الذي لعبه
بالتفصيل اخلطوات اليت اختذت من قبل املعلم يف التعلم أن أتكلم العربية مع 

  : طريقة للدور على النحو التايل
  قدم املشاكل اليت حتدث يف احلياةاملعلم ي. ١
ب إىل تسع املدرسني حتديد الالعبني يف هذا الدور، من خالل تقسيم الطال. ٢

  .وتألفت كل جمموعة من اربعة اشخاص. جمموعات
املدرسني حتديد القضايا اليت حتتاج لعبت من قبل الطالب يف أنشطة من الكالم، . ٣

  .وتقاسم املشاكل اليت تشكلت كل جمموعة
ا املعلمون وفقا لطابع القائمة. ٤   .وحتدد تقسيم األدوار اليت يقوم 
  . يف شكل سيناريو احلوار من أجل توزيع أو احملادثة العربيةبعد وصفه لدور املعلمني. ٥
  .ممثلني من كل جمموعة يتقدم الختيار أرقام اليانصيب أو تظهر األرقام التسلسلية .٦
يتم إعطاء الطالب الفرصة للتعلم لفهم النص األول قبل أن يلعب السيناريو وضعها . ٧

  .دقائق ١٠مع حد أقصى من الزمن وقدم 
  .٩، و  ٨،  ٧،  ٦،  ٥،  ٤،  ٣،  ٢،  ١أت لعبة األرقام مع الكثري وبد. ٨
  .بعد كل مباراة كاملة، واملدرس يقدم تفسريات، وردود الفعل والنقد ألداء الطالب. ٩

  االبتدائية ةفي المدرس كالمال ةتعلم مهار  ٦.٢.٢
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ية يف وفقا ملستوى التعليم املناهج وحدة على أساس الكفاءة، تعلم اللغة العرب  
االبتدائية األهداف هو أن يكون الطلبة قادرين على التواصل بفعالية وكفاءة وفقا  ةاملدرس

املنهج هو جمموعة من . للقواعد السلوك الواجب التطبيق، على حد سواء شفويا وخطيا
اخلطط وحتديد األهداف، واحملتوى واملواد التعليمية وطرق استخدامها لتوجيه تنفيذ 

التعليم هو . )٩٦:٢٠٠٧خمليص، ( يمية لتحقيق أهداف تعليمية معينةاألنشطة التعل
وفيما يتعلق بالتعليم . عملية طويلة استمرت من العمر أن تؤدي إىل تغيري حنو األفضل

  :وصف على النحو التايل) ١٠٨:٢٠٠٦(سوفارالن واملناهج 
غري املهرة عملية التعليم هي عملية التغيري، من الذين ال يعرفون إىل العلم، من 

، ال يستطيعون التعبري عن الشعور لتصبح اللغة ، ويكون من غري فاضلة محيدةإىل املهرة
 .بطالقة يعرب عن معىن للغة وهلم جرا
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  الباب الثالث
  هج البحثامن

  
  تصميم البحث ١.٣

دراسة لتعلم التحدث باللغة العربية باستخدام الدور الطبقة العمل باستخدام 
ف أعمال البحوث هي واحدة من اسرتاتيجيات حل املشكالت الص. تصميم البحث

ا على اكتشاف وحل املشكالت القائمة يف عملية  اليت تستخدم عمل حقيقي وقدر
دف حتسني أو تعزيز . التعلم يف الصف الدراسي واملدرسة عمل البحوث اليت أجريت 

  .)٥٨:٢٠٠٨وآخرون،  أريكونطا(نوعية التعليم يف الصف املمارسة 
تصميم املستخدمة يف هذا البحث هو تصميم منوذج عمل الفصول الدراسية 

هذا التصميم هو شكل من . )٩٢:٢٠٠٦، أريكونطايف (تاغارت کميس و والبحثية لل
ومن املقرر إجراء حبوث العمليات يف الفصول الدراسية يف . أشكال التقييم يعكس

) ١: (تتكون من أربع مراحل حيث كل دورة. دورتني للدورة األوىل والدورة الثانية
أنشطة يف الدورة الثانية هو حتسني . التأمل) ٤(املالحظة، و) ٣(العمل، ) ٢(التخطيط، 
  .من دورة أوال

تاغارت عندما كما کميس و  التسلسل الزمين للنموذج فصول البحث والعمل من
  :هو مبني يف الصورة التالية

                 ورة األوىلالد                     لدورة الثاىن ا       

       

  صور الفصول تدفق العمل البحث                   
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  : الوصف
PI   :دورة التخطيط األول  

PII    :ثايندورة التخطيط ال  
T   :العمل  
O   :املراقبة  
R   :التأمل  

 :يف التفاصيل وميكن تفسري أنشطة كل دورة يف هذه الدراسة على النحو التايل
  ة البحث في الدور األولىعملي ١.٣.٣

أنشطة املرحلة األوىل تتكون من  .األحباث اليت أجريت يف الدورة األوىل جلستني
  .التخطيط، والعمل، واملراقبة، والتفكري: أربعة مراحل هي

  التخطيط ١.١.٣.٣
التخطيط هو  .اخلطوة األوىل يف هذا البحث هو يف مرحلة التخطيط

ويتم التخطيط يف حماولة حلل  .جمال البحوث تكوين خطة عمل سيتم تنفيذها يف
املشاكل اليت اكتشفت يف وقت مبكر، وانعكاسات كل ما جيب القيام به يف 

ع وجود ختطيط تعلم العمل، وسوف تكون أكثر مم .مرحلة من مراحل العمل
  .تركيزا ومنهجية

التنسيق ) ١: (على الباحثني مرحلة التخطيط اليت أجريت األنشطة التالية
وضع تنفيذ خطة تعليمية ) ٢(املعلمني حول التعليم الذي ينبغي القيام به،  مع
مبادئ : إنشاء وإعداد أدوات البحث واليت تشمل) ٣(، )حمطة االذاعية)

واملبادئ التوجيهية إلجراء مقابالت معهم وثائق توجيهية للبحث ودليل املراقبة 
 .إعداد املواد اليت سيتم تدريسها) ٤(الصورة، و 
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  العمل ٢.١.٣.٣
يف تنفيذ التدابري  .العمل هو تنفيذ أو تطبيق خطة التعلم وقد أعد
وكما ورد يف خطة  .والباحثني تسرتشد خطط الدروس اليت مت وضعها مسبقا

تنفيذ التعلم، وهو العمل الذي ينبغي القيام به يف عملية التعلم ويتألف من 
  .اإلغالقثالث مراحل، وهي مقدمة، واألنشطة األساسية، و 

يف املرحلة األولية، اشرتط لذلك أن املعلمني الطالب مستعدون 
الذي سيقدم معلمني وبدأت الدراسة اليت أجراها  .للمشاركة يف عملية التعلم

يعطي اخلطاب بشأن املسائل، من ) ٣(طالب لفة، ) ٢(، بسم اهللاقراءة ) ١(
مث ) ٤(،  دورال، و خالل إعطاء األسئلة للطالب حول أنشطة الناطقة بالعربية

شرح ) ٥(املعلم يعطي شرحا لألنشطة الناطقة بالعربية مع أساليب األدوار، 
القواعد واألهداف والفوائد اليت ميكن احلصول عليها الطالب بعد املشاركة يف 

  .تعلم التحدث بالعربية مع وسيلة لدور
  :و التايليف املرحلة األساسية من التعليم، ضمن أنشطة أخرى تنفذ على النح

  املعلم يقدم املشاكل اليت حتدث يف احلياة. ١
املدرسني حتديد الالعبني يف هذا الدور، من خالل تقسيم الطالب إىل تسع  .٢

  وتألفت كل جمموعة من اربعة اشخاص .جمموعات
املدرسني حتديد القضايا اليت حتتاج لعبت من قبل الطالب يف أنشطة من  .٣

  .ليت تشكلت كل جمموعةالكالم، وتقاسم املشاكل ا
ا املعلمون وفقا لطابع القائمة .٤   .وحتدد تقسيم األدوار اليت يقوم 
بعد وصفه لدور املعلمني يف شكل سيناريو احلوار من أجل توزيع أو احملادثة  .٥

  .العربية
ممثلني من كل جمموعة يتقدم الختيار أرقام اليانصيب أو تظهر األرقام  .٦

  .التسلسلية
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عطاء الطالب الفرصة للتعلم لفهم النص األول قبل أن يلعب السيناريو يتم إ .٧
  .دقائق ١٠وضعها مع حد أقصى من الزمن وقدم 

  .٩، و  ٨،  ٧،  ٦،  ٥،  ٤،  ٣،  ٢،  ١وبدأت لعبة األرقام مع الكثري . ٨
بعد كل مباراة كاملة، واملدرس يقدم تفسريات، وردود الفعل والنقد ألداء  .٩

    .الطالب
تتام األنشطة، املعلم ويلخص هذا النشاط وخلص إىل أن التعلم قد اخ
إزاء أوجه القصور أو الصعوبات اليت يواجهها الطلبة يف التحدث باللغة . حدثت

بعد الدورة األوىل من عملية التعلم اكتمال، مث أجريت . العربية باستخدام الدور
الدرجات، ومتوسط، املقابالت يف ثالثة طالب، كل منها احلصول على أعلى 

ذا التدخل يف . وأدىن أنشطة املقابالت اليت أجريت يف بقية، وليس املقصود 
  .عملية التعلم

  املراقبة ٣.١.١.٣
مراقبة نشاط من املالحظات اليت أبداها املراقبون من مجيع اإلجراءات 

يف عملية مراقبة أو  .املتخذة من قبل الطالب يف أنشطة التدريس والتعلم حتدث
وسيكون هناك نوعان من السلوك ميكن  .رصد الباحثون مبساعدة صديق

إجيايب على سلوك  .مالحظة أن السلوك اإلجيايب والسلوك السليب للطالب
يف حني مزدحم  .الطالب الذين لوحظ اهتمام بني الطالب اآلخرين أثناء الدرس

السائدة مراقبة السلوكيات السلبية من بني أمور أخرى أنفسهم وتعطيل صديق 
  .)مازحا(
  التفكري ٤.١.١.٣

التفكري هو نشاط للتعلم من اإلشارة مرة أخرى إىل نتائج اإلجراءات 
وبعبارة أخرى، والتفكري هو نشاط التفكري يف اإلجراءات اليت مت القيام . املتخذة

دف إىل حتديد أوجه القصور ومزايا التعليم اليت مت تنفيذها، . به يف هذا التأمل 
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وميكن من نتائج . إىل إجياد حلول للتغلب على الصعوبات القائمةوالسعي 
أوال عن طريق حل املشاكل . انعكاس سيتم إعداد خطة لتنفيذ املرحلة الثانية

  .القائمة يف الدورة األوىل، واحلفاظ على مزايا دورة أوال
  دور الثانيالعملية البحث في  ٢.١.٣

حبث يف الدورة الثانية من عمل يهدف إىل حتسني التعلم اليت مت تنفيذها 
ا الدورة األوىل، وميكن استخدامها مبثابة  يف دورة أوال من القيود اليت شهد
ا تعلم التحدث باللغة  مبادئ توجيهية لكيفية االستجابة للتغريات اليت شهد

دورة الثانية هي أساسا نفس تدابري النشاط على  .العربية يف الدورة الثانية
اخلطوات يف املرحلة األوىل من األنشطة اليت تتألف من أربع مراحل التخطيط، 

  .والعمل، واملراقبة، والتفكري
  التخطيط ١.٢.١.٣

يف مرحلة التخطيط، وإعداد الباحث األشياء اليت ستجرى يف الدورة 
) ١: (ضريية ما يلياألعمال التحالثانية، مع حتسني النتائج تعكس دورة أوال 

حمطة (إدخال حتسينات التعلم تنفيذ خطة ) ٢(التنسيق مع املعلمني، و
مبادئ : تطوير أداة البحث اليت سيتم استخدامها تتألف من) ٣(، )االذاعية

إعداد املواد  )٤(توجيهية للتقييم واملراقبة وأدلة، وأدلة مقابلة، والوثائق والصور، و
  .اليت سيتم تدريسها

  العمل ٢.٢.١.٣
يف هذه احلالة للباحثني القيام بأعمال وفقا للخطط اليت بذلت يف الدورة 

املواد التعليمية ال تزال هي نفسها كما يف اجلولة األوىل هو الدخول يف . الثانية
ا جمرد أن هذا املوضوع سيتم . حوار أو التحدث باللغة العربية باستخدام الدور ا

املوضوع من مشاكل يف الدورة األوىل وقد مت ذلك تقدمي خمتلف املشاكل مع هذا 
وباإلضافة إىل املواضيع . حىت ال يشعر الطالب بامللل او مرهقا للتعلم أن يستمر
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املختلفة اليت يتوقع من الطلبة أن تكون أكثر نشاطا وخالقة، وميكن أن تضيف 
تمعإىل املعرفة واخلربة واملعرفة لدى الطلبة يف معاجلة املشاكل اليت حت   .دث يف ا

  املراقبة ٣.٢.١.٣
هذه أنشطة  .وسيجري املراقبة على دورة الثانية خالل التعلم والتقدم

املراقبة اليت أجريت لتقييم التغريات يف سلوك الطالب يف التعلم بعد أن يتكلم 
يف هذه احلالة ما إذا كان الطالب قد انشغلت يف الرتكيز أو اليت ال  .اللغة العربية

  .اصة وغري متحمس للمشاركة يف عملية التعلمتزال اخل
  التفكري ٤.٢.١.٣

دور الوأجريت أنشطة تفكر يف الدورة الثانية لتحديد مدى فعالية طريقة 
يف هذه  .واحدة من الطرق املستخدمة لتعلم املهارات الالزمة ليتكلم اللغة العربية

ية، باإلضافة إىل معرفة احلالة يف زيادة مهارات الطالب يف البلدان الناطقة بالعرب
  .التغريات يف سلوك الطالب بعد مشاركته يف تعلم الكالم مع وسيلة لدور

  
  بحثالموضوع  ٢.٣

الرابع باملدرسة بالعربية الصف  لكالما ةع يف هذه الدراسة هي املهار و موض
 ٢٠٠٩-٢٠٠٨صبيان مانكنج كولون توغو مسارنج السنة الدراسية اإلبتدائية إعانة ال

   :انتخاب الصف الرابع واملوضوعات البحثية وذلك لألسباب التالية. طالبا ٣٦لغ الذي ب
  .ةالفئة الرابعة هي الدرجة األوىل للحصول على املواد الدراسية للغة العربية يف املدرس .١
على اللغة العربية ، وال سيما يف  كالمالفئة الرابعة هي فئة اليت مل تكن قادرة على ال .٢

  .ت التحدثجوانب مهارا
  .بالعربية املواد التعليمية الواردة يف املناهج الدراسية للتعليم مستوى الوحدة كالمال .٣
  

  تغاير البحث ٣.٣
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يعرف املتغري كما ختتلف ) ١١٦:٢٠٠٦، أريكونطا يف(سوتريسنو هادي 
أن  )١١٨:٢٠٠٦( أريكونطا هذا هو يف تناغم مع .األعراض موضوع البحث .العوارض
وبالتايل ميكن التوفيق بني أن  .كائن من الدراسة، أو ما أصبح مركزا للبحوث  املتغري هو

يف هذا البحث، وهناك نوعان  .املتغري هو أعراض متنوعة، واليت أصبحت هدفا لألحباث
ات املتغريات واملتغريات من املتغريات اليت ميكن استخدامها هي املدخالت واملخرج

  : نحو التايل، اليت ميكن وصفها على الالعملية
  املتغريات املدخالت واملخرجات ١.٣.٣

املتغريات املدخالت واملخرجات يف هذه الدراسة هو مهارات الطالب يف 
وميكن توقع الشرط األويل ملهارات الطالب يف البلدان  .البلدان الناطقة بالعربية

حدث الناطقة بالعربية مكتوبة ال تزال منخفضة، وبالتايل بعد عقد من تعلم الت
الطالب ميكن أن يكون أكثر مهارة يف البلدان  باللغة العربية باستخدام الدور

  .الناطقة بالعربية
  عمليةالتغريات امل ٢.٣.٣

 .بالعربية مع وسيلة لدور كالممتغريات عملية يف هذا البحث هو تعلم ال
مني تعلم لدور التعلم املستخدمة من قبل املعلمني يف التعليم والتعلم، حيث املعل

األدوار  لمون اللغة العربية على أساس أنهتوجيهات حبيث ميكن للطالب يتك
ومن املتوقع مع املزيد من الطالب لدور شجاع واملاهرة  .وفقا للمشاكل القائمة

  .بالعربية كالميف البلدان ال
  اآلالت البحث ٤.٣

أونو (اآلالت هو أداة تستخدم اللتقاط البيانات أو املعلومات   
على حنو أكثر دقة الصك أداة أو مرفق استخدامها من قبل  .)٢٠٠٨:٧١محزة،

الباحثني يف جمال مجع البيانات من أجل مزيد من العمل بسهولة وأفضل النتائج من 
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 ،أريكونطا( حيث أكثر دقيقة وكاملة، وبالتايل أكثر سهولة معاجلتها بشكل منهجي
  .بار و غري اختباراألداة املستخدمة يف هذا البحث هو اخت .)١٦٠:٢٠٠٦

  اآلالت اختبار ١.٤.٣
االختبارات على جمموعة من األسئلة أو التدريبات، فضال عن الصكوك 
األخرى املستخدمة لقياس املهارات واملعرفة والذكاء، والقدرة أو املوهبة اليت 

  ).١٥٠:٢٠٠٦ ،أريكونطا(ميلكها أفراد أو مجاعات
ويستخدم  .إجراء االختبار االختبارات املستخدمة يف هذه الدراسة هو

 .هذا االختبار لتحديد مدى حتسن الطالب املهارات يف البلدان الناطقة بالعربية
اجلوانب اليت يتم قياسها  .وقال الطالب لتظهر ليتكلم اللغة العربية وفقا لدورها

االلقاء أو اختيار ) ١: (دور ما يلياليف االختبارات تكلم بالعربية مع طريقة 
حجم ووضوح ) ٤(الطالقة،  )٣(من دقة التعبري والرتنيم، ) ٢( الكلمات،
تقييم (ويتم تنفيذ االختبارات حتدث  ).فتات ويقلد(لفتات ) ٥( الصوت، و
  .بقدر أربع مرات، مرتني يف اجلولة االوىل ومرتني يف اجلولة الثانية) التحدث

عب هذا تقييم مهارات الطالب يف البلدان الناطقة بالعربية مع وسيلة لل
 .وحتويلها إىل قيمة أو قيمة الغاية) قيمة اخلام(الدور باستخدام نظام التسجيل 

املبادئ التوجيهية للتسجيل يف هذه الدراسة باستخدام منوذج معهد وزارة 
تفاصيل التسجيل يظهر يف  .)١٣٢:١٩٩٦- ١٣٣جواندونو، يف(اخلارجية 
  :على النحو التايل ١اجلدول 

  
  دورال العربية التهديف مع أسلوب لعبالناطقة ب .١الجدول 

الوزن عالمة فئة تقديم  المعايير
 الجوانب

 رقم

استخدام أسلوب غري  - أ  ٣  أقل   اختيار (االلقاء  ١. 
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٣ 

  
  

  كاف
  

  جيد
  

جيد جدا

  
  
٦  
  
  
٩  
  
١٢  

وليس (مناسب ومل ختتلف 
  )متنوعة
استخدام أسلوب ليس  -ب

صحيحا متاما ولكن متنوعة 
  )متنوعة(
استخدام أسلوب  -ج

  أقل متغريمناسب ولكن 
استخدام أسلوب دقيق  - ھ

 جدا ومتنوعة

 )كلمةال

  
  
  
٢  
  
 

  أقل
  

  كاف
  

  جيد
  

جيد جدا

٢  
  
٤  
  
٦  
  
٨  
 

الكالم والتجويد وليس  - أ
  صحيحا متاما

الكالم والتجويد  -ب
  وأحيانا املناسبة

الكالم والتجويد  -ج
  وغالبا ما يكون مناسبا

مناسبة جدا الكالم  - ھ
 والرتنيم

دقة التعبري 
 والرتنيم

٢. 

  
  
  
  
٢  
  

  أقل
  

  كاف
  
  

  جيد

٢  
  
٤  
  
  
٦  

الكالم متقطع وأقل  - أ
  بوضوح

ا  -ب يتكلم بطالقة ، ا
جمرد أن هناك تكرار 

  الكلمات او اجلمل
احلديث هو جيد مبا  -ج

 .٣ الطالقة
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جيد جدا

  
٨ 

  فيه الكفاية
احلديث هو جيد  - ھ

 وطالقة
 

  
  
  
  
  
٢  
 

  أقل
  
  

  كاف
  

  جيد
  
  
  

جدا جيد

٢  
  
  
٤  
  
٦  
  
  
  
٨ 

الصوت هو أقل  - أ
مسموعة ، جمرد أجزاء قليلة 

 فقط ميكن مساع
يبدو واضحا مبا فيه  -ب

  الكفاية
صوت وبصوت عال  -ج

وواضح ولكن ال يزال ال 
توجد كلمات هذا الصوت 

  غري واضح
صوت مسموع بوضوح  - ھ

حىت يتسىن جلميع األحكام 
   وميكن مساع

حجم وضوح 
 الصوت

٤. 

  
  
  
  
١  
  
 

  أقل
  
  

  كاف
  
  

  جيد
  

١  
  
  
٢  
  
  
٣  
  

لفتات والتعبري ال يدل  - أ
بشكل واضح وليس وفقا 

  للتحدث
لفتات ويقلد اليت  -ب

أظهرت بوضوح تام ولكن 
  أقل وضوحا وفقا

وتظهر بوادر والتعبري  -ج
بشكل واضح وفقا لتلك 

موقف اجلسم 
)لفتات ويقلد(

٥. 
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جيد جدا

  
٤ 

ا   اليت يتحدث 
لفتات ويقلد اليت  - ھ

أظهرت بشكل واضح جدا 
  دثوفقا للتح

جيد جدا ١٠  جمموع
  

اللغة العربية ميكن أن يرى يف اجلدول  حمادثةيف حني أن املبادئ التوجيهية لتقييم 
  :على النحو التايل ٢

  قيمة املدى  فئة رقم
  ١٠٠ -  ٨٥  جيد جدا  .١
  ٨٤ -  ٧٠  جيد  .٢
  ٦٩-  ٦٠  كفى  .٣
  ٥٩ - ٠  أقل  .٤

 
أعاله، أنه من املعروف أن  ٢ادئ التوجيهية للتقييم يف اجلدول واستنادا إىل املب  

مهارات الطلبة يف التحدث باللغة العربية باستخدام الدور متكن من حتقيق جيد جدا إذا  
، إذا كانت كل الفئات يف جمموعة ١٠٠ – ٨٥كانت الفئة موجودة يف نطاق القيم بني 

 ٦٠طالب احلصول على قيم الفئة بني ، إذا ما يكفي من ال٨٤ - ٧٠من القيم ما بني 
  .٥٩ - ٠، وأقل إذا كان الطالب احلصول على قيم الفئة بني ٦٩-
  

  الصكوك غري اختبار  ٣.٤.٢
بدال من استخدام أدوات اختبار والباحثني تستخدم أيضا غري اختبار 

تستخدم اآلالت لدراسة سلوك الطالب حنو تعلم التحدث بالعربية  .الصكوك
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لصكوك غري االختبار املستخدمة يف هذا البحث واملراقبة، ودليل ا .دورالمع 
  .املقابلة، والوثائق الصورة

  املبادئ التوجيهية للمراقبة ١.٢.٤.٣
املالحظة دليل املستخدم لتحديد أنشطة الطالب يف عملية التعلم 

والحظ اجلوانب يف هذه الدراسة والسلوك اإلجيايب والسلوك السليب اليت  .وقعت
رصد السلوك اإلجيايب للطالب اليت أجريت  .ها الطالب عندما تتبع الدرسميلك

املوقف  .لتحديد مدى خطورة الطالب يف تعلم التحدث بالعربية تليها األدوار
السليب من الطالب الذين مشغولون بأنفسهم مالحظتها مزعجة وصديق 

  ).مازحا(
  مقابلة  دليل ٢.٢.٤.٣

ما دعا مقابلة شفوية أو االستبيان هو املقابالت يف كثري من األحيان ك
أريكونطا، ( حوار أجراه املقابلة للحصول على املعلومات من الضيف

واملقصود أنه ال  .يف مقابلة جيب أن تعرف بالتأكيد تقنياته .)١٥٥:٢٠٠٦
ولذلك هناك حاجة إىل توجيه  .ميكن بلوغ هذا اهلدف من املقابلة مع جيدة

  . ميكن تشغيلها بسالسةمقابلة مقابلة األنشطة اليت
لغة الطالب ) ١: (مقابلة دليل حيتوي على سبعة أسئلة اليت ركزت على

الطالب االهتمام حنو تعلم التحدث باللغة ) ٢(املستخدمة يف احلياة اليومية، 
، االنطباع من الطالب يتعلمون اللغة العربية بعد مشاركته يف األدوار) ٣(العربية، 

لدور، ااجهها الطالب عندما يتحدثون اللغة العربية مع الصعوبات اليت يو ) ٤(
 كالمما إذا كان الدور الذي ميكن أن حتسني مهارات الطالب يف البلدان ال) ٥(

اللغة  كالمآراء حول كيفية تدريس املعلمني الطالب يف التعلم وال) ٦(بالعربية، 
لم التحدث األشياء اليت تريد الطالب يف تع) ٧(دور، الالعربية باستخدام 

  .بالعربية مع طريقة الدور
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  ةالوثائق الصو  ٣.٢.٤.٣
دراسة وثائق تكميلية الس. الوثائق هو سجل لألحداث اليت مرت    
  ).٢٤٠:٢٠٠٨سويونو ، (ختدام وسائل املراقبة ومقابلة يف البحث النوعي   

وثائق أن الصورة . يف هذه الدراسة، واليت كانت تشكل وثائق الصورة
والقصد من استخدام هذه . امة إىل حد ما دليال على وقوع احلدثوالبيانات اهل

األدوات للحصول على تسجيل نشاط أو سلوك الطالب خالل عملية التعلم 
  .يف شكل وثائق الصورة

  
  أساليب جمع البيانات ٥.٣

أساليب مجع البيانات يف هذه الدراسة أن هناك نوعني من االختبارات والتقنيات   
 .غري االختبار

  تقنيات اختبار ١.٥.٣
 .مت احلصول على البيانات يف هذه الدراسة عن طريق إجراء اختبار يعمل

عمل االختبار هو اختبار الطالب اليت ال نشاط على التحدث باللغة العربية 
يف هذه الدراسة، وأجريت اختبارات أربع مرات، مرتني يف  .دورالباستخدام 

وميكن بناء على املرحلة األوىل من األنشطة  .انيةاجلولة االوىل ومرتني يف اجلولة الث
مث  .يعرف نقاط الضعف وأوجه القصور من الطالب يف البلدان الناطقة بالعربية

من نقاط الضعف اليت ميكن إصالحها وجود إلجراء اختبارات على الدورة 
دة من اختبارات املرحلة الثانية ميكن ان تكون معروفة مهارات الطالب زيا .الثانية

  .دوراليف البلدان الناطقة بالعربية مع طريقة '
  راقبةامل ٢.٥.٣

والحظ الباحثون مراقبة  .أبديت مالحظات خالل عملية التعلم وقعت
سلوك من السلوكيات اإلجيابية والسلبية من الطالب عندما تعلم التحدث 
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والحظ بعد والحظ الباحثون الطالب يف التعلم النشاط،  .بالعربية تليها األدوار
 .الباحثون يف كشوف رصد سلوك مجيع الطالب اإلجيابية والسلبية على حد سواء

  .وقد مت تسجيل من أجل تفادي وقوع أخطاء يف اسرتجاع البيانات
  قابلةامل ٢.٢.٥.٣

أنشطة أجريت مقابالت ملعرفة كيف يفكر الطالب تعلم التحدث باللغة 
باللغة  كالمب يف تعلم الجه الطالالعربية باستخدام األدوار، الصعوبات اليت توا

م ورسائل من الطلبة حنو تعلم التحدث باللغة العربية ، وكذلك ملعرفة انطباعا
وأجريت مقابالت على ثالثة طالب  .العربية باستخدام لعب األدوار األساليب

االضطالع  .الذين يتلقون كل على أعلى الدرجات، ومتوسط، وأقل القيم
حىت ال تعطل  .رج ساعات من التعلم، وهي كسر يف اليومبأنشطة مقابلة من خا
  .أنشطة التعليم والتعلم

.  
  تقنيات تحليل البيانات ٦.٣

تقنيات حتليل البيانات املستخدمة يف هذه الدراسة هو حتليل للتحليل 
  .الكمي والنوعي

  تقنيات الكمية  ١.٦.٣
اليت مت  وقد مت حتليل البيانات الكمية عن طريق حساب كمية البيانات
يف هذه  .احلصول عليها من نتائج االختبار يف الدورة األوىل والدورة الثانية

عشرات من كل  .الدراسة، استخدم الباحثون وسيلة لتبسيط تقييم التهديف
وهكذا ميكن أن يكون معلوما مدى  .جانب ومن مث عدلت يف شكل قيم جممعة

كن حلساب القيمة، وميكن ومي .قيمة املهارات حتدث الطالب باللغة العربية
  : البحث باستخدام الصيغة

 =  قيمة
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  : العثور على متوسط قيمة الفئة، وميكن البحث باستخدام الصيغة

      =  متوسط القيمة
ميكن  .كما يتم جتميع كل جانب، وحساب متوسط قيمة فئتها

  : استخدامها حلساب متوسط قيمة كل جانب يف الصيغة

x=  متوسط القيمة   ٪١٠٠  
  : الوصف

s∑ : جمموع النقاط 

 :  ∑n إمجايل القيمة 

SN  :  أقصى درجة 

S  :  عدد الطالب يف الصف 

دور الباللغة العربية باستخدام  كالمحول حتسني مهارات الطالب يف ال
باإلضافة . هو مقارنة عدد الطالب الذين حصلوا يف الدورة األوىل والدورة الثانية

باللغة العربية ، وتستخدم أيضا التقنيات الكمية يف  كالمال ةإىل اختبارات مهار 
 .حساب النسبة املئوية للمالحظات الطالب

  نوعية التقنيات ٢.٦.٣
وتستخدم تقنية لتحليل البيانات النوعية اليت مت احلصول عليها من نتائج 

ة هو حتليل ووصف البيانات خطوة يف حتليل البيانات النوعي. غري االختبار
توثيق البيانات يف شكل رسومات أو صور فوتوغرافية لوصف النتائج . النوعية

ومت حتليل البيانات يف شكل مقابالت وصفها . اليت مت احلصول عليها مع وثائق
وميكن من نتائج هذا التحليل ميكن العثور عليها يف . على أساس تالحظ املقابلة

ا قدرة الطالب على ال تحدث باللغة العربية، ومعرفة املعوقات اليت يشعر 
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الطالب عندما تتبع عملية التعلم، والتغريات يف سلوك الطالب بعد مشاركته يف 
 .دورال تعلم الكالم باستخدام طريقة
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  الباب الرابع
  نتائج البحث ومباحثه

  
  البحث الموضوع والمكان، و الوقت ٤.١

اإلبتدائية إعانة مبدرسة ابع ر الميذ الفصل تالاملوضوع يف هذا البحث هو ال  
وكان عدد من  .م ۲۰۰٩/۲۰۰٨مسارنج العام الدراسى  الصبيان منكانج كولون توغو

 ١٩طالبا، ويتألف من عدد من الطالب الذكور والطالبات  ٣٦طالب الصف الرابع 
  ).١انظر امللحق (وفيما يلي أمساء هؤالء الطالب  .طفال ١٧األطفال 

اإلبتدائية إعانة الصبيان رسة املدحوث العملية هو أحد الفصول يف موقع الب
يف الشارع الشيخ غيالنج كراجان الثاين منكانج كولون ، مسارنج منكانج كولون توغو

  . توغو مسارنج
ابتداء من ) يوما ٤٥(استمرت حبوث الطبقة العمل وقت واحد ونصف الشهر 

  .٢٠٠٩أبريل  ١حىت  ٢٠٠٩فرباير  ١٨
  

  تائج البحث ومباحثهن ٤.٢
 .نتائج اختبارات وجتارب غري .يف الفصل الرابع وستعرض نتائج البحث واملناقشة  

دف إىل حتسني القدرة على معرفة مهارات التحدث باللغة  نتائج االختبارات اليت 
دور، يف حني أن عدم اختبار يهدف إىل حتديد التغريات يف سلوك الالعربية باستخدام 

  .دورالباللغة العربية باستخدام  كالمحتسني القدرة على الالطالب حنو 
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  األدوارترقية مهارة الكالم ب ٤.٢.١
  الحالة األولي ٤.٢.١.١

باللغة العربية، إجراء اختبار  كالملتحديد الشروط األولية يف قدرة الطالب على ال  
لتعلم الذي مت إجنازه يف هذه الدراسة النتائج اليت مت احلصول عليها من قبل دورة ا .أويل

هذا النشاط يطلب من  يف". التعارف"من قبل املعلم، بشأن األنشطة احلوار يقرتن عنوان 
وميكن رؤية نتيجة ملهارات الطالب يف البلدان الناطقة  .الطالب إىل األمام إلجراء احملادثة

  : أدناه ٣بالعربية قبل البت يف اجلدول 
  بالعربية قبل دورة لكالما نتائج اختبار المهارات .٣الجدول 
  متوسط  ٪ وزن القيمة تردد جمموعة القيم  الفئة الرقم
١.  
٢.  
٣.  
٤.  

  جيد جدا
  جيد
  يكفي
  أقل

١٠٠-٨٥  
٨٤-٧٠  
٦٩-٦٠  
٥٩- ٠  

-  
-  
٢١  
١٥ 

٠  
٠  

١٣٠٢  
٧٩٥  

٠٠،٠٠٪  
٠٠،٠٠٪  
٥٨،٣٣٪  
٤١،٦٧٪ 

٢٠٩٧/٣٦=
٥٨،٢٥  

  )أقل(

  ٥٨،٢٥  ٪١٠٠  ٢٠٩٧ ٣٦  جمموع

بالعربية يف قبل  كالمن مهارات الطالب يف البلدان الأعاله يبني أ ٣من اجلدول   
من الطالب الذين  ١٠٠- ٨٥ الفئة بشكل جيد للغاية مع جمموعة .دورة يف فئة الفقراء

من القيم أي  ٧٠- ٨٤ احلصول عليها مل تكن موجودة، وال جيوز لفئة جيدة مع جمموعة
 ٢١من  ٦٠- ٦٩ موعةوصلت الفئة مبا فيه الكفاية مع جم .طالب الذين حصلوا عليه

طالبا  ١٥من القيم حصلت عليها  ٥٩- ٠وأقل الفئة مع جمموعة ). ٪٥٨،٣٣(طالبا 
يف الدورة  ٥٨،٢٥وبالتايل ميكن ان يكون معروفا إىل الصف املتوسط ). ٪٤١،٦٧(

  :وميكن رؤية هذه النتائج يف اجلدول التايل .السابقة مع فئة أقل
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ف نتناول فيما يلي بوضوح نتيجة لنقاط اكتساب كل جانب من جوانب وسو   
  .الطلبة مهارات التحدث باللغة العربية قبل دورة

  )ةاختيار كلم(جوانب االلقاء  ٤.٢.١.١.١
يف مناسبة وجود أو عدم واملفردات ) اختيار كلمة(ويستند سجل جوانب االلقاء   

وميكن رؤية نتائج جوانب االلقاء  .العربيةاملستخدمة أو الطالب احملدد عند الناطقة ب
  : أدناه ٤يف اجلدول ) اختيار كلمة(

في الدورة ) كلمة خيار(نتائج التقييم الجوانب اكتساب االلقاء  .٤الجدول 
  السابقة
  متوسط  ٪ وزن القيمة تردد  ةالقيم  الفئة الرقم
١.  
٢.  
٣.  
٤.  

  جيد جدا
  جيد
  يكفي
  أقل

١٢  
٩  
٦  
٣  

-  
٦  
٢٥  
٥  

٠  
٥٤  
١٥٠  
١٥  

٠٠،٠٠٪  
١٦،٦٧٪  
٦٩،٤٤٪  
٥٠،٦٩=  ٪١٣،٨٩  

  )أقل(
  ٥٠،٦٩  ٪١٠٠  ٢١٩ ٣٦  جمموع
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طالب  كالمال ةأعاله يبني أن متوسط درجات اكتساب مهار  ٤من اجلدول   
صلة جيدة جدا . أو أقل ٥٠،٦٩للفئة ) اختيار كلمة(العربية على جوانب االلقاء 

عن فئة ببساطة . ٪١٦،٦٧الطالب أو  ٦وصل كل من فئات . الأحد احلصول عليه
الطالب أو  ٥ مث فئة أقل اليت حققها. ٪٦٩،٤٤الطالب أو  ٢٥ اليت حققها
١٣،٨٩٪.  

  اجلوانب دقة التعبري والرتنيم ٤.٢.١.١.٢
ويستند تقييم اجلوانب دقة التعبري والتجويد واملناسبة وعلى ما إذا كان الطالب   

وميكن رؤية  .يف اللغة العربية املنطوقة يف القول بأن استخدام الكلمات والتجويد املناسبة
  : أدناه ٥نتائج الكالم والتجويد جانب الدقة يف اجلدول 

النتائج دقة نقاط اكتساب جوانب الكالم والتجويد في الدورات  .٥الجدول 
  السابقة

  متوسط  ٪ وزن القيمة تردد  ةالقيم  الفئة الرقم
١.  
٢.  
٣.  
٤.  

  جيد جدا
  جيد
  يكفي
  أقل

٨  
٦  
٤  
٢  

-  
٢٢  
١٣  
١  

٠  
١٣٢  
٥٢  
٢  

٠٠،٠٠٪  
٦١،١١٪  
٣٦،١١٪  
٦٤،٥٨=   ٪٢،٧٨  

  )أقل(
  ٦٤،٥٨  ٪١٠٠  ١٨٦ ٣٦  جمموع

أعاله متوسطات اكتساب مهارات الطالب يتحدث اللغة  ٥استنادا إىل اجلدول  
 .٦٤،٥٨العربية يف الصف الرابع من جوانب دقة التعبري والتجويد يف فئة ببساطة مبعدل 

طالبا أو  ٢٢وصل كل من فئات  .٪ يف الفئة جيدة جدا٠٠،٠٠أو  من الطالب وكثري
طالب أو  ١وبقدر  .٪٣٦،١١للطالب أو  ١٣٪، ليتحقق من الفئة بنسبة ٦١،١١
  .٪ يف فئة أقل٢،٧٨
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  جوانب من الطالقة ٤.٢.١.١.٣

احلايل على أساس وجود أو عدم الطالب يف ) التقييم(يف اجلوانب امللساء   
  : أدناه ٦وميكن رؤية نتيجة اجلانب السلس يف اجلدول  .البلدان الناطقة بالعربية

  جوانب عشرات الطالقة نتائج اقتناء على دورة السابقة .٦الجدول 
  متوسط  ٪ وزن القيمة تردد  ةالقيم  الفئة الرقم
١.  
٢.  
٣.  
٤.  

  جيد جدا
  جيد
  يكفي
  أقل

٨  
٦  
٤  
٢  

-  
١٢  
٢٠  
٤  

٠  
٧٢  
٨٠  
٨  

٠٠،٠٠٪  
٣٣،٣٣٪  
٥٥،٥٦٪  
٥٥،٥٦=  ٪١١،١١  

  )قلأ(
  ٥٥،٥٦  ٪١٠٠  ١٦٠ ٣٦  جمموع

بالعربية اجلانب  لكالمأعاله يبني أن مهارات الطالب يف البلدان ا ٦ اجلدول
لفئة جيدة جدا التوجد الطالب الذين  .٥٥،٥٦الطالقة يف فئة فقرية مع املعدل من 

 ٢٠٪، ليتحقق من الفئة بنسبة ٣٣،٣٣طالبا إما فئة أو  ١٢حيصلون عليها، حقق 
  .٪ يف فئة أقل١١،١١طالب أو  ٤وما يصل اىل . ٪٥٥،٥٦ للطالب أو

  حجم وضوح الصوت ٤.٢.١.١.٤
يركز على أصوات ) تسجيل(يف جانب من جوانب حجم ووضوح تقييم سليم   

وميكن النظر إىل نتائج االختبار  .الطالب واضحة وإذا كانت اللغة العربية عند التحدث
  : تايلعلى النحو ال ٧وضوح حجم الصوت يف اجلدول 
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  النتائج حجم الجوانب اكتساب نقاط وضوح الصوت في دورة سابقة .٧الجدول 
  متوسط  ٪ وزن القيمة تردد  ةالقيم  الفئة الرقم
١.  
٢.  
٣.  
٤.  

  جيد جدا
  جيد
  يكفي
  أقل

٨  
٦  
٤  
٢  

-  
٢٠  
١٦  
-  

٠  
١٢٠  
٦٤  
٠ 

  

٠٠،٠٠٪  
٥٥،٥٦٪  
٤٤،٤٤٪  
٦٣،٨٩=  ٪٠٠،٠٠  

  )يكفي(

  ٦٣،٨٩  ٪١٠٠  ١٨٤ ٣٦  جمموع

بالعربية من املهارات يف  كالمأعاله يبني أن حيازة املعدل ال ٧من اجلدول   
 ٠يف فئة أو مع مثلما التفاصيل بقدر  ٦٣،٨٩جوانب من حجم ووضوح صوت 

طالبا أو  ٢٠وصل كل من فئات  .٪ يف الفئة جيدة جدا٠٠،٠٠الطالب أو 
الطالب أو  ٠وبقدر  .٪٤٤،٤٤للطالب أو  ١٦٪، ليتحقق من الفئة بنسبة ٥٥،٥٦
  .٪ يف الفئة املنخفضة٠٠،٠٠

  )حتركات احلركة والتعبري(جوانب املوقف  ٤.٢.١.١.٥
يركز التقييم على ) اإلمياءات والتعبري(يف جانب من جوانب املوقف من اجلسم   

وميكن رؤية نتيجة  .بالعربية كالماإلمياءات وتعبريات الوجه أو تعبري الطالب يف البلدان ال
  : أدناه ٨يف اجلدول ) اإلمياءات والتعبري(من اجلسم ملوقف اجلانب 
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 )تحركات الحركة والتعبير(الموقف النتائج حجم الجوانب اكتساب  .٨الجدول 
  في دورة سابقة

  متوسط  ٪ وزن القيمة تردد  ةالقيم  الفئة الرقم
١.  
٢.  
٣.  
٤.  

  جيد جدا
  جيد
  يكفي
  أقل

٤  
٣  
٢  
١  

-  
٢١  
١٥  
-  

٠  
٦٣  
٣٠  
٠ 

  

٠٠،٠٠٪  
٥٨،٣٣٪  
٤١،٦٧٪  
٦٤،٥٨=  ٪٠٠،٠٠  

  )يكفي(

  ٦٤،٥٨  ٪١٠٠  ٩٣ ٣٦  جمموع

باللغة  ة الكالمأعاله اكتساب املعدل من الطلبة مهار  ٨استنادا إىل اجلدول   
 ٦٤،٥٨من ) اإلمياءات والتعبري(العربية يف اجلوانب الطبقة الرابعة من موقف من اجلسم 

 ٢١ .٪ يف الفئة جيدة جدا٠٠،٠٠ الطالب أو ٠امجاىل  .أو يف فئة مبا فيه الكفاية
 مث يف فئة تتحقق ببساطة من قبل الطالب .٪ يف كل فئة من الفئتني٥٨،٣٣طالبا أو 

  .٪٠٠،٠٠أو  ٠بالنسبة للفئة أقل من اليت حققها الطالب  .٪٤١،٦٧أو  ١٥

  نتائج الدورة األولى ٤.٢.١.٢

الطالب يف البلدان نتائج االختبار يف الدورة األوىل هو نتيجة ملهارات : أدناه  
الكالم بالعربية باستخدام الدور اليت نفدت يف اجتماعني، والذي يستخدم يف املدرسة 

نتائج وأظهرت . يف موضوع االجتماع األوىل والفصل يف املوضوع االجتماع الثاين
  :يلي ٩االختبار على الدورة األوىل يف اجلدول 
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  في الدورة األولىربية بالع لكالما ةنتائج اختبار المهار  .٣الجدول 
  متوسط  ٪ وزن القيمة تردد جمموعة القيم  الفئة الرقم
١.  
٢.  
٣.  
٤.  

  جيد جدا
  جيد
  يكفي
  أقل

١٠٠-٨٥  
٨٤-٧٠  
٦٩-٦٠  
٥٩- ٠  

١  
١٢  
٢٠  
٣  

٨٦  
٨٦٤  
١٣٤٠  
١٧٠  

٢،٧٨٪  
٣٣،٣٣٪  
٥٥،٥٦٪  
٨،٣٣٪  

٢٤٦٠/٣٦=
٦٨،٣٣  

  )يكفي(

  ٦٨،٣٣  ٪١٠٠  ٢٤٦٠ ٣٦  جمموع

بالعربية على  كالممهارات الطالب يف البلدان الأعاله يبني أن  ٩من اجلدول   
أن يتحقق إال عن  ١٠٠-٨٥الفئة بشكل جيد للغاية مع جمموعة من  .دورة كنت جيدة

 ٨٤- ٧٠طالبا وطالبة فقط ، مع جمموعة من القيم  )٪٢،٧٨( ١طريق كل من الفئات 
 ٦٩- ٦٠ مبا فيه الكفاية مع جمموعة من )٪٣٣،٣٣(طالبا  ١٢ميكن حتقيقه من خالل 

 ٥٩- ٠وبالنسبة للفئات أقل مع جمموعة من ). ٪٥٥،٥٦(طالبا  ٢٠يتحقق من قبل 
وزادت وهكذا ميكن ان تكون معروفة  .)٪٨،٣٣( ٣اليت حصل عليها الطالب 

٪ للفئة كافية ، من حيث ٦٨،٣٣للمتوسط قيمة الفئة يف الدورة األوىل اليت تساوي 
من أنه ال تزال هناك الطالب الذين مل  احلصول على متوسط قيمة الفئة ، على الرغم

وميكن رؤية هذه النتائج يف  .٦٥تصل إىل حد الراشد اليت مت حتديدها اليت تساوي 
  : اجلدول التايل
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وسوف نتناول فيما يلي بوضوح نتيجة احلصول على نقاط يف كل جانب من 
  .العربيةباللغة  كلمجوانب قدرة الطالب على الت

  )اختيار كلمة(جوانب االلقاء  ٤.٢.١.٢.١
يف مناسبة واملفردات أو عدم ) اختيار كلمة(ويستند التسجيل يف جوانب االلقاء   

وميكن رؤية نتائج جوانب  .بالدوربالعربية  كالماستخدامها، أو عندما طالب خمتارة ال
  : أدناه ١٠يف اجلدول ) اختيار كلمة(االلقاء 
في الدورة ) كلمة خيار(ائج التقييم الجوانب اكتساب االلقاء نت .١٠ل الجدو 

  األولى
  متوسط  ٪ وزن القيمة تردد  ةالقيم  الفئة الرقم
١.  
٢.  
٣.  
٤.  

  جيد جدا
  جيد
  يكفي
  أقل

١٢  
٩  
٦  
٣  

-  
٢٣  
١٣  
-  

٠  
٢٠٧  
٧٨  
-  

٠٠،٠٠٪  
٦٣،٨٩٪  
٣٦،١١٪  
٦٥،٩٧=  ٪٠٠،٠٠  

  )أقل(
  ٦٥،٩٧  ٪١٠٠  ٢٨٥ ٣٦  جمموع

أن متوسط درجة من الناطقني باللغة العربية مهارات الطالب يف من أعاله يبني   
يف هذه  .كافية اجلدول  ١٠أو يف فئة  ٦٥،٩٧يساوي ) اختيار كلمة(جوانب االلقاء 

 .، والطالب ال تزال أقل دقة ولكن قد ختتلف)اختيار كلمة(احلالة استخدام االلقاء 
ا جمرد أن هناك بعض  بشكل عام، والطالب هم قادرين على اختيار املفردات جيدة، ا

الطالب الذين ال يزال االرتباك يف اختيار الكلمات، وخاصة يف جمال استخدام إسم 
طالبا لفئة واحدة جيدة جدا ال  ٣٦وهكذا ميكن أن نرى أن من  .الضمريإسم اإلشارة و 

 عن فئة ببساطة اليت حققها .٪٦٣،٨٩طالبا أو  ٢٣وصل كل من فئات  .حتصل عليه
  .من أجل الشيء أقل فئة للحصول عليه. ٪٣٦،١١لطالب أو ا ١٣
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  اجلوانب دقة التعبري والرتنيم ٤.٢.١.٢.٢

اجلوانب التعبري ودقة يف الرتنيم املناسبة وعما إذا كان ) سجل(ويستند تقييم   
الطالب يف القول بأن استخدام الكلمات والتجويد املناسبة يف اللغة العربية احملكية يف 

  .أدناه ١١وميكن رؤية نتائج الكالم والتجويد جانب الدقة يف اجلدول  .رالقيام بدو 

  ة االولىالنتائج دقة نقاط اكتساب جوانب الكالم والتجويد في الدور  .١١الجدول 
  متوسط  ٪ وزن القيمة تردد  ةالقيم  الفئة الرقم
١.  
٢.  
٣.  
٤.  

  جيد جدا
  جيد
  يكفي
  أقل

٨  
٦  
٤  
٢  

-  
٢٢  
١٣  
١  

٠  
٢٦  
١٠  
٠  

٠٠،٠٠٪  
٧٢،٢٢٪  

٢٧،٧٨٪  
٦٨،٠٦=  ٪٠٠،٠٠  

  )أقل(
  ٦٨،٠٦  ٪١٠٠  ١٩٦ ٣٦  جمموع

فوق متوسط درجات اكتساب القدرة على التحدث  ١١استنادا إىل اجلدول   
 .٦٨،٠٦باللغة العربية دقة الصف الرابع جوانب الكالم والتجويد يف فئة ببساطة مبعدل 

 .فردات، ونطق املفرداتوهذا يدل على أن الطالب هو جيد مبا فيه الكفاية يف امل
 .وباإلضافة إىل ذلك، والطالب ومعظمهم من التجويد هو الصحيح يف قراءة املفردات

مل يكن  ١طالبا، لفئة جيدة جدا وأقل فئة يف دورة  ٣٦وهكذا ميكن أن نرى أن من 
عن  .٪ يف كل فئة من الفئتني٧٢،٢٢طالبا أو  ٢٦ما جمموعه  .هناك أن حتصل عليه

  .٪٢٧،٧٨الطالب أو  ١٠ ليت حققهافئة ببساطة ا

  جوانب من الطالقة ٤.٢.١.٢.٣
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احلالية على أساس وجود أو عدم ) سجل(يف جانب من جوانب تقييم الطالقة   
وميكن رؤية  .دور على أساس املشاكل القائمةالالطالب يف البلدان الناطقة بالعربية، و 

  :يلي ١٢ نتيجة اجلانب السلس يف اجلدول

  الولىانب عشرات الطالقة نتائج اقتناء على دورة اجو  .١٢الجدول 
  متوسط  ٪ وزن القيمة تردد  ةالقيم  الفئة الرقم
١.  
٢.  
٣.  
٤.  

  جيد جدا
  جيد
  يكفي
  أقل

٨  
٦  
٤  
٢  

-  
٢٥  
١١  
-  

٠  
١٥٠  
٤٤  
٠  

٠٠،٠٠٪  
٦٩،٤٤٪  
٣٠،٥٦٪  
٦٧،٣٦=  ٪٠٠،٠٠  

  )أقل(
  ٦٧،٣٦  ٪١٠٠  ١٩٤ ٣٦  جمموع

اء الدورة األوىل ، ومهارات الطالب يف أعاله يظهر أنه بعد إجر  ١٢ اجلدول  
البلدان الناطقة بالعربية اجلانب الطالقة يف فئة ببساطة عن طريق نقاط يف املتوسط 

ا جمرد أنه التزال  .٦٧،٣٦ يف هذه احلالة نعومة من الطالب جيدة مبا فيه الكفاية، ا
حىت  .أتأة يف الكالمهناك بعض الطالب الذين غالبا ما يكونون تكرار اجلمل املنطوقة وت

طالبا أو  ٢٥بالنسبة لفئة من ال شيء جيد جدا لكسب هلم، إما فئة اكتسبت 
الطالب أو  ٠وبقدر  .٪٣٠،٥٦للطالب أو  ١١٪، ليتحقق من الفئة بنسبة ٦٩،٤٤
  .٪ يف الفئة املنخفضة٠٠،٠٠

  

  

  اجلوانب حجم وضوح الصوت ٤.٢.١.٢.٤
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تركز على ما إذا  ) تسجيل( يف جانب من جوانب حجم ووضوح تقييم سليم  
وميكن النظر إىل نتائج  .كان الطالب واضحة وأصوات عند التحدث إىل هذا الدور

  .على النحو التايل ١٣االختبار وضوح حجم الصوت يف اجلدول 

 النتائج حجم الجوانب اكتساب نقاط وضوح الصوت في دورة .١٣الجدول 
  االولى

  متوسط  ٪ وزن القيمة تردد  ةالقيم  الفئة الرقم
١.  
٢.  
٣.  
٤.  

  جيد جدا
  جيد
  يكفي
  أقل

٨  
٦  
٤  
٢  

١  
٢٥  
١٠  
-  

٨  
١٥٠  
٤٠  
٠ 

  

٢،٧٨٪  
٦٩،٤٤٪  
٢٧،٧٨٪  
٦٨،٧٥=  ٪٠٠،٠٠  

  )يكفي(

  ٦٨،٧٥  ٪١٠٠  ١٩٨ ٣٦  جمموع

من أعاله يبني أن متوسط درجة من الناطقني باللغة العربية مهارات الطالب يف   
يف هذه احلالة أكثر .فية اجلدولكا  ١٣أو يف فئة  ٦٨،٧٥جوانب حجم ووضوح صوت 

من صوت الطلبة واضح مبا فيه الكفاية حبيث ميكن االستماع إىل مجيع أجزاء اجلملة 
طالب يف  ٪٢،٧٨أو  ١طالبا، ما يصل اىل  ٣٦وهكذا ميكن أن نرى أن من  .)النص(

عن فئة ببساطة اليت  .٪٦٩،٤٤طالبا أو  ٢٥وصل كل من فئات  .فئة جيدة جدا
  .٪ يف الفئة املنخفضة٠٠،٠٠الطالب أو  ٠وبقدر  .٪٢٧،٧٨لطالب أو ا ١٠ حققها

  

  )حتركات والتعبري(جوانب املوافق  ٤.٢.١.٢.٥
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تقييم يركز على ) والتعبري لفتات(يف جانب من جوانب املوقف من اجلسم 
وميكن رؤية نتيجة  .احلركات ومالمح الوجه أو التعبري من الطالب يف الدور وفقا لدورها

  .أدناه ١٤يف اجلدول ) اإلمياءات والتعبري(اجلانب من اجلسم ملوقف 
 )تحركات الحركة والتعبير(الموقف النتائج حجم الجوانب اكتساب  .١٤الجدول 

  االولىفي دورة 
  متوسط  ٪ وزن القيمة تردد  ةالقيم  الفئة الرقم
١.  
٢.  
٣.  
٤.  

  جيد جدا
  جيد
  يكفي
  أقل

٤  
٣  
٢  
١  

-  
٢٤  
٩  
٣  

٠  
٧٢  
١٨  
٣ 

  

٠٠،٠٠٪  
٦٦،٦٧٪  

٢٥،٠٠٪  
٦٤،٥٨=   ٪٨،٣٣  

  )يكفي(

  ٦٤،٥٨  ٪١٠٠  ٩٣ ٣٦  جمموع

فوق املعدل من الطلبة مهارات التحدث يف الصف  ١٤استنادا إىل اجلدول   
يف فئة ببساطة مبعدل ) اإلمياءات والتعبري(الرابع العربية موقف اجلانب من اجلسم 

ا جمرد  .ة وفقا للتحدثأكثر من موقف اجلسم الطاليب واضح مبا فيه الكفاي .٦٤،٥٨ ا
أن هناك بعض الطالب الذين يفتقرون إىل التعبري يف البلدان الناطقة بالعربية مع لعب 

اليت أشارت إىل ) اإلمياءات والتعبري(لعب دور أو الدور الذي ميكن للموقف من اجلسم 
وهكذا ميكن أن  .الطالب ليست واضحة، ال يتفق مع الطابع الذي تضطلع به احلرف

طالبا أو  ٢٤عن  .٪ أو يف فئة جيدة جدا٠٠،٠٠تلميذ وتلميذة، أي  ٣٦نرى أن من 
 .٪٢٥،٠٠ أو ٩مث يتحقق فئة الطالب أو بنسبة  .٪ يف كل فئة من الفئتني٦٦،٦٧

  .٪٨،٣٣الطالب أو  ٣ وبالنسبة للفئة أقل من اليت حققها

  ثانينتائج الدورة ال ٤.٢.١.٣
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ة هو نتيجة الطلبة مهارة الكالم باللغة العربية نتائج اإلختبار يف الدورة الثاني  
باستخدام الدور للمرحلة الثانية اليت أجريت يف جلستني، وذلك باستخدام أي موضوع 

يف هذه احلالة  . موضوع يف اإلجتماع الثاين" كرة القدم"يف اإلجتماع األول و " أصريت"
حمطة االذاعية، وطريقة كان هناك حتسن من الدورة األوىل من التعلم، سواء يف شكل 

وميكن رؤية نتائج تعليم املعلمني، وإضافة إىل جتربة جديدة يف دورة تعلم املفردات أوال 
  .أدناه ١٥اختبار دورة الثانية يف اجلدول 

  في الدورة الثانيبالعربية  لكالما ةنتائج اختبار المهار  .١٥الجدول 
  سطمتو   ٪ وزن القيمة تردد جمموعة القيم  الفئة الرقم
١.  
٢.  
٣.  
٤.  

  جيد جدا
  جيد
  يكفي
  أقل

١٠٠-٨٥  
٨٤-٧٠  
٦٩-٦٠  
٥٩- ٠  

٥  
٢٧  
٤  
٠  

٤٥٠  
٢١٨٧  
٢٧٢  
-  

١٣،٨٩٪  
٧٥،٠٠٪  
١١،١١٪  
٠٠،٠٠٪ 

٢٩٠٩/٣٦=
٨٠،٨١  

  )جيد(

  ٨٠،٨١  ٪١٠٠  ٢٩٠٩ ٣٦  جمموع

 بالعربية دورة كالمأعاله تبني أن مهارات الطالب يف البلدان ال ١٥ من اجلدول  
طالب أو  ٥طالبا،  ٣٦من  .٨٠،٨١مع قيمة متوسط درجة  الثاين يف كلتا الفئتني

 .١٠٠حيت  ٨٥٪، واليت حصلت على قيمة جيدة جدا مع جمموعة من ١٣،٨٩
حققت  .٪٧٥،٠٠أو  ٢٧ من الطالب ٨٤-٧٠ حصلت كل من الفئات مع جمموعة

وأقل الفئة مع  .٪١١،١١أو  ٤ من الطالب ٦٩-٦٠ الفئة مبا فيه الكفاية مع جمموعة
وهكذا يظهر أن يف هذه الدورة الثانية،  .شيء للحصول عليه ٥٩-٠من القيم  جمموعة

ا وصلت اىل حد معني الراشد اليت تساوي  وقد  .٦٥فإن قيمة مجيع الطالب جيدة، أل
زاد هذا بعد جتديد حمطة االذاعية الذي مت إحرازه من املعلمني، وتعليم املعلمني كيفية 

ا  احلصول على أفضل واضحة أكثر يف شرح املادة، واالستعداد للطالب أكثر نضجا ال



 

58 

وميكن  .حتصل على جتربة التعلم يف الدورة األوىل، وإتقان الطالب املفردات تنمو أكثر
  : رؤية هذه النتائج يف اجلدول التايل

  

ات بالعربية مهار  كالموميكن وصف عشرات االنتعاش وكل جانب من جوانب ال  
  .الطالب يف الدورة الثانية على النحو التايل

  )اختيار كلمة(جوانب االلقاء  ٤.٢.١.٣.١

يف مناسبة وجود أو عدم ) اختيار كلمة(جوانب االلقاء ) سجل(ويستند تقييم   
وميكن  .باستخدام الدورواملفردات املستخدمة أو الطالب احملدد عند الناطقة بالعربية 

  .أدناه ١٦يف اجلدول ) اختيار كلمة(اء رؤية نتائج جوانب االلق

في الدورة ) كلمة خيار(نتائج التقييم الجوانب اكتساب االلقاء  .١٦ل الجدو 
  الثاني

  متوسط  ٪ وزن القيمة تردد  ةالقيم  الفئة الرقم
١.  
٢.  
٣.  
٤.  

  جيد جدا
  جيد
  يكفي
  أقل

١٢  
٩  
٦  
٣  

٢  
٢٧  
٧  
-  

٢٤  
٢٤٣  
٤٢  
-  

٥،٥٦٪  
٧٥،٠٠٪  
١٩،٤٤٪  
٧١،٥٣=  ٪٠٠،٠٠  
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  )جيد(
  ٧١،٥٣  ٪١٠٠  ٣٠٩ ٣٦  جمموع

أعاله يبني أن متوسط درجة من الناطقني باللغة العربية مهارات  ١٦اجلدول  من  
يف هذه  .أو يف فئة جيدة ٧١،٥٣يساوي ) اختيار كلمة)الطالب يف جوانب االلقاء 

وهكذا ميكن أن نرى أن من  .احلالة استخدام الطالب من االلقاء غري دقيقة ومتنوعة
وصل كل من فئات الطالب  .٪٥،٥٦الطالب أو  ٢طالبا لتحقيق الفئة جيد جدا  ٣٦
من أجل ال  .٪١٩،٤٤ أو  الطالب ٧لفئة حققت متاما بنسبة  .٪٧٥،٠٠أو  ٢٧

  .شيء أقل فئة للحصول عليه

  اجلوانب دقة التعبري والرتنيم ٤.٢.١.٣.٢

ناسبة وعما إذا كان اجلوانب التعبري ودقة يف الرتنيم امل) سجل(ويستند تقييم   
الطالب يف القول بأن استخدام الكلمات والتجويد املناسبة يف اللغة العربية حتدث مع 

وميكن رؤية نتائج الكالم والتجويد جانب الدقة يف اجلدول  .تلعب دورا أو لعب دور
  .أدناه ١٧

  نية الثاالنتائج دقة نقاط اكتساب جوانب الكالم والتجويد في الدور  .١٧الجدول 
  متوسط  ٪ وزن القيمة تردد  ةالقيم  الفئة الرقم
١.  
٢.  
٣.  
٤.  

  جيد جدا
  جيد
  يكفي
  أقل

٨  
٦  
٤  
٢  

٥  
٢٨  
٣  
-  

٤٠  
١٦٨  
١٢  
٠  

١٣،٨٩٪  
٧٧،٧٨٪  
٨،٣٣٪  
٧٦،٣٩=  ٪٠٠،٠٠  

  )جيد(
  ٧٦،٣٩  ٪١٠٠  ٢٢٠ ٣٦  جمموع
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يف الرابع اجلوانب  كالمفوق املعدل من الطلبة مهارات ال ١٧استنادا إىل اجلدول   
وهذا يدل  .٧٦،٣٩متوسط قدره   .عربية دقة فئة من الكالم والتجويد يف فئة جيدةال

على أن الطالب هو جيد يف قراءة املفردات، املفردات، باالضافة اىل طالب التجويد هو 
 ٥طالبا، أي ما جمموعه  ٣٦وهكذا ميكن أن نرى أن من  .الصحيح يف قراءة املفردات

 أو الطالب ٢٨اما الفئة اليت حققت  .دا٪ يف فئة جيدة ج١٣،٨٩طالب أو 
لفئة الفقراء ال يوجد  .٪٨،٣٣أو  ٣ لتحقيق ما يكفي من فئة الطالب .٪٧٧،٧٨

  .لديه واحدة حصلت عليه

  جوانب من الطالقة ٤.٢.١.٣.٣

جانبا من الطالقة يف املرحلة احلالية وجود أو عدم ) سجل(ويستند تقييم   
وميكن رؤية  .دور على أساس املشاكل القائمةالية، و الطالب يف البلدان الناطقة بالعرب
  .أدناه ١٨نتيجة اجلانب السلس يف اجلدول 

  لثانيجوانب عشرات الطالقة نتائج اقتناء على دورة ا .١٨الجدول 
  متوسط  ٪ وزن القيمة تردد  ةالقيم  الفئة الرقم
١.  
٢.  
٣.  
٤.  

  جيد جدا
  جيد
  يكفي
  أقل

٨  
٦  
٤  
٢  

٤  
٢٧  
٥  
-  

٣٢  
١٦٢  
٢٠  
٠  

١١،١١٪  
٧٥،٠٠٪  
١٣،٨٩٪  
٧٤،٣١=  ٪٠٠،٠٠  

  )جيد(
  ٧٤،٣١  ٪١٠٠  ٢١٤ ٣٦  جمموع

أعاله يظهر أنه بعد إجراء الدورة الثانية، ومهارات الطالب يف  ١٨ اجلدول  
يف هذه  .٧٤،٣١بالعربية اجلانب الطالقة يف كلتا الفئتني مع املعدل من  كالمالبلدان ال

دور ال باستخداملفعل يف البلدان الناطقة بالعربية احلالة، وما إذا كان الطالب بطالقة با
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وهكذا ميكن  .بسهولة من قبل اجلمهور) احملادثة(حبيث ميكن فهم حمتويات نص احلوار 
أن يكون معلوما أن قيمة اقتناء متوسط فئة لفئة اجلانب الطالقة بشكل جيد للغاية اليت 

، ليتحقق من ٪٧٥،٠٠الطالب أو ٢٧ حقق كل فئة .٪١١،١١الطالب أو  ٤ حققها
  .لفئة الفقراء ال يوجد لديه واحدة حصلت عليه .٪١٣،٨٩الطالب أو  ٥ قبل فئة

  اجلوانب حجم وضوح الصوت ٤.٢.١.٣.٤

يركز على أصوات ) تسجيل(يف جانب من جوانب حجم ووضوح تقييم سليم   
وميكن النظر إىل نتائج . الطالب واضحة وإذا كان عندما يتكلم باستخدام الدور

  على النحو التايل ١٩الختبار وضوح حجم الصوت يف اجلدول ا
  الثانيالنتائج حجم الجوانب اكتساب نقاط وضوح الصوت في دورة  .١٩الجدول 
  متوسط  ٪ وزن القيمة تردد  ةالقيم  الفئة الرقم
١.  
٢.  
٣.  
٤.  

  جيد جدا
  جيد
  يكفي
  أقل

٨  
٦  
٤  
٢  

٥  
٢٤  
٧  
-  

٤٠  
١٤٤  
٢٨  
٠ 

  

١٣،٨٩٪  
٦٦،٦٧٪  
١٩،٤٤٪  
٧٣،٦١=  ٪٠٠،٠٠  

  )جيد(

  ٧٣،٦١  ٪١٠٠  ٢١٢ ٣٦  جمموع

باللغة العربية مهارات  كالمأعاله يبني أن متوسط درجة من ال ١٩اجلدول  من  
بشكل عام، صوت  .أو يف فئة جيدة ٧٣،٦١الطالب يف جوانب حجم ووضوح صوت 

). النص(الطالب بصوت عال وواضح حبيث ميكن االستماع إىل مجيع أجزاء اجلملة 
يدل على أن الطالب قد مت الشجعان وليس خجولة ليتكلم اللغة العربية يف وسط وهذا 
٪ ١٣،٨٩طالب أو  ٥طالبا، أي ما جمموعه  ٣٦وهكذا ميكن أن نرى أن من  .الصف

بالنسبة للفئة  .٪٦٦،٦٧ أو الطالب ٢٤اما الفئة اليت حققت  .يف فئة جيدة جدا
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٪ يف ٠٠،٠٠الطالب أو  ٠قدر وب .٪١٩،٤٤أو  ٧ يتحقق ببساطة عن طريق الطالب
  .الفئة املنخفضة

  )حتركات احلركة والتعبري(جوانب املواقف  ٤.٢.١.٣.٥

) تسجيل(التقييم ) اإلمياءات والتعبري(يف جانب من جوانب املوقف من اجلسم   
 .الدور وفقا لدورها باستخدام تركز على اإلمياءات ومالمح الوجه أو التعبري من الطالب

  .أدناه ٢٠يف اجلدول ) اإلمياءات والتعبري(يجة ملوقف اجلانب من اجلسم وميكن رؤية نت

 )تحركات الحركة والتعبير(الموقف النتائج حجم الجوانب اكتساب  .٢٠الجدول 
  الثانيفي دورة 

  متوسط  ٪ وزن القيمة تردد  ةالقيم  الفئة الرقم
١.  
٢.  
٣.  
٤.  

  جيد جدا
  جيد
  يكفي
  أقل

٤  
٣  
٢  
١  

٤  
٢٨  
٤  
-  

١٦  
٨٤  
٤  
٠ 

  

١١،١١٪  
٧٧،٧٨٪  
١١،١١٪  
٧٥=  ٪٠٠،٠٠  

  )جيد(

  ٧٥  ٪١٠٠  ١٠٨ ٣٦  جمموع

األعلى يف سجل متوسط املهارات الناطقة بالعربية تالميذ  ٢٠ وفقا للجدول  
يف فئيت مبتوسط ) اإلمياءات والتعبري(الصف الرابع االبتدائي موقف اجلانب من اجلسم 

 .الطالب جيدة وواضحة وفقا للتحدثيف هذه احلالة أكثر من موقف اهليئة  .٧٥قدره 
 .جترأ وباإلضافة إىل ذلك، حيظى الطالب للتعبري عن األرقام على أساس األحرف لعب

٪ يف فئة ١١،١١طالب أو  ٤طالبا، أي ما جمموعه  ٣٦وهكذا ميكن أن نرى من 
مث يتحقق من قبل فئة  .٪ يف كل فئة من الفئتني٧٧،٧٨طالبا أو  ٢٨عن . جيدة جدا
  .لفئة الفقراء ال يوجد لديه واحدة حصلت عليه .٪١١،١١أو   ٤ الطالب



 

63 

  

الحالة ر على ادو األ باستخدامباللغة العربية  كلمالت ةمهار  ترقيةخالصة  ٤.٢.١.٤
  دورة األولى و دورة الثانيةو  ةاألولي

  
 أوالتمثيل األدوار استخدامخالصة النتائج زيادة مهارات التحدث باللغة العربية ب  
مبدرسة ابع ر التالميذ الفصل  األولية ، الدورة األوىل والدورة الثانية لدى الةعلى احل

م ۲۰۰٩/۲۰۰٨مسارنج العام الدراسى  اإلبتدائية إعانة الصبيان منكانج كولون توغو
  .أدناه ٢١وميكن أن ينظر يف اجلدول 

أسلوب اللعب خالصة تحسين مهارات التحدث باللغة العربية . ٢١الجدول 
  أو التمثيل رادو األ باستخدام

  تقييمالجوانب   الرقم
  )٪( تحسن  متوسط قيمة الفئة

KA SI  SII  KA-SI  SI-SII  KA-SI  
  ٪٤١،١١  ٪٨،٤٣  ٪٣٠،١٤  ٧١،٥٣  ٦٥،٩٧  ٥٠،٦٩  )اختيار كلمة(االلقاء   .١
  ٪١٨،٢٩  ٪١٢،٢٤  ٪٥،٣٩  ٧٦،٣٩  ٦٨،٠٦  ٦٤،٥٨  دقة التعبري والرتنيم  .٢
  ٪٣٣،٧٥  ٪١٠،٣٢  ٪٢١،٢٤  ٧٤،٣١  ٧٦،٣٦  ٥٥،٥٦  الطالقة  .٣
  ٪١٥،٢١  ٪٧،٠٧  ٪٧،٦١  ٧٣،٦١  ٦٨،٧٥  ٦٣،٨٩  حجم ووضوح الصوت  .٤
املوقف من اجلسم   .٥

  )حتركات احلركة والتعبري(
١٦،١٤  ٪١٦،١٤  ٪٠٠،٠٠  ٧٥  ٦٤،٥٨  ٦٤،٥٨٪  

        ٣٧٠،٨٤  ٣٣٤،٧٢  ٢٩٩،٣٠  جمموع
  ٪٢٤،٩٠  ٪٥٤،٢٠  ٪١٢،٨٨  ٧٤،١٧  ٦٦،٩٤  ٥٩،٨٦  متوسط

باللغة العربية  كالمناه هو خالصة لالختبارات مهارات الأد ٢١بيانات اجلدول   
من اجلدول أنه ميكن أن . الثاين األولية، ودورة األول ودورة الةيف احل اردو اال باستخدام

يف . الثاين األولية ، الدورة األوىل ، ودورة الةينظر إىل أن متوسط قيمة متزايدة من احل
يف املرحلة األوىل تصل إىل . فئة الفقراء مبا يف ذلك ٥٩،٨٦بداية فئة من متوسط 

مث زيادة يف . ٪، ومشلت يف الفئة مبا فيه الكفاية١٢،٨٨بنسبة  ٦٦،٩٤متوسط الدرجة 
وبالتايل زيادة القيمة املتوسطة . يف كلتا الفئتني ٧٤،١٧٪ إىل ٥٤،٢٠الدورة الثانية من 
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توسط درجة فئة مشتق من زيادة م. ٪٢٤،٩٠األولية للدورة الثانية من  الةلفئة من احل
يف الظروف ) كلمة خيار(زيادة جوانب االلقاء . متوسط جمموع نقاط عن كل جانب

أو على  ٦٥،٩٧من بعد العمل يف املرحلة األوىل إىل  ٥٠،٦٩األولية متوسط الدرجة 
. ٪٨،٤٣أو يساوي  ٧١،٥٣٪، مث يف دورة الثانية، واملعدل زاد من جديد اىل ٣٠،١٤

من الشرط األويل للدورة الثانية من ) اختيار الكلمات( االلقاء لذلك الزيادة يف
األولية  الةيف احل ٦٤،٥٨جوانب التعبري ودقة التجويد على درجة متوسط . ٪٤١،١١
٪، يف الدورة الثانية اليت يعاين منها ٥،٣٩يف الدورة األوىل بنسبة  ٦٨،٠٦إىل أن 
دقة التعبري والتجويد من البداية زيادة على هذا فإن . ٧٦،٣٩٪ الزيادة إىل ١٢،٢٤

األولية متوسط  الةجلانب من جوانب الطالقة يف احل. ٪١٨،٢٩وحىت الدورة الثانية من 
٪ يف الدورة الثانية ٢١،٢٤االوىل بنسبة  اليف احل ٦٧،٣٦حيت  ٥٥،٥٦الدرجة من 

ولية مما يزيد من نعومة من الشروط األ. ٧٤،٣١٪ الزيادة إىل ١٠،٣٢اليت يعاين منها 
جوانب من حجم ووضوح الصوت على الشروط األولية . ٪٣٣،٧٥للدورة الثانية من 
، مث على دورة ٦٨،٧٥٪ إىل ٧،٦١يف الدورة األوىل بنسبة  ٦٣،٨٩ليسجل متوسط 

أو يساوي  ٧٣،٦١الثانية ومتوسط درجة من جوانب حجم ووضوح الصوت ارتفع إىل 
البداية وحىت الدورة الثانية من  لذلك الزيادة يف حجم ووضوح الصوت من. ٪٧،٠٧

يف الظروف األولية متوسط ) اإلمياءات والتعبري(ملوقف اجلانب من اجلسم . ٪١٥،٢١
يف الدورة األوىل ال تزيد على اإلطالق، بل على دورة الثانية  ٦٤،٥٨الدرجة من 

ت اإلمياءا(وبالتايل زيادة يف املوقف من اجلسم . ٧٥٪ إىل ١٦،١٤شهدت زيادة بنسبة 
  .٪١٦،١٤من الشرط األويل للدورة الثانية من ) والتعبري

وميكن مالحظة واستنادا إىل التفاصيل أعاله أن تعلم التحدث باللغة العربية مع   
 .طريقة لعب الدور أو لعب دور يف تعزيز مهارات الطالب يف البلدان الناطقة بالعربية

مهارات الطالب يف اللغة العربية  للتعلم اليت عقدت قبل بالطرق تلعب دورا أو لعب دور
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بعد  .يتحدث يف فئات أقل، ازدادت يف الدورة األوىل اليت هي يف الفئة مبا فيه الكفاية
  .عقد عمل يف الدورة الثانية وزاد أن تكون جيدة

ملزيد من التفاصيل، ميكن اعتبار الزيادة يف الناطقة بالعربية مهارات الطالب يف    
  .لرسم البياين التايلكل جانب من جوانب يف ا

  

  

  

  

  أوالتمثيل األدوار استخدامب تغيري سلوك طالب ٤.٢.٢

  نتائج غري اختبار الدورة األوىل ٤.٢.٢.١
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عدم احلصول على نتائج االختبار يف الدورة األوىل من املالحظة واملقابالت 
احلصول عليها من البيانات غري االختبار وميكن تفسري النتائج اليت مت  .والصور والوثائق
  .على النحو التايل
  املرقبة ٤.٢.٢.١.١

 .أبديت مالحظات خالل عملية التعلم تقدم، ورصد الباحثون مبساعدة صديق  
دف  .يتم ذلك لتسهيل عملية املراقبة البيانات اليت مت احلصول عليها عن طريق املراقبة 

 للطالب خالل تعلم التحدث باللغة العربية إىل حتديد السلوك اإلجيايب والسليب
السلوك اإلجيايب من الطالب الذين يصبحون املالحظات يشمل  .باستخدام االدوار

ا، من بني  .االهتمام الطالب أثناء الدرس السلوكيات السلبية يف املالحظات اخلاصة 
قبة أو املالحظة وميكن رؤية نتيجة املرا .)مازحا(أمور أخرى، مزدمحة واألصدقاء مزعج 

  .أدناه ٢٢للسلوك الطالب اإلجيابية والسلبية الدورة األوىل يف اجلدول 
  مراقبة سلوك الطالب الدورة األولىالنتائج  .٢٢الجدول 
 )٪( النسبة املئوية  تردد  سلوك الطالب الرقم
  ٪٥٢،٧٨  ١٩  تنظر جبدية  .١
  ٪٣٣،٣٣  ١٢  مشغول أنفسهم  .٢
  ٪١٣،٨٩  ٥  )مازحا(مزعج صديق   .٣

  ٪١٠٠  ٣٦  جمموع

أعاله ميكن أن ينظر إليه خالل سلوك التعلم من الطالب  ٢٢اجلدول  من  
تنظر ٪ ٥٢،٧٨أو  ١٩اللسلوكيات اإلجيابية بقدر . باستخدام الدوربالعربية  كالمال

٪ النفس الصاخبة، والطالب ٣٣،٣٣طالبا أو  ١٢مث عن السلوك السليب بقدر  ،جبدية
واستنادا إىل املالحظة اليت أجريت على  ).مازحا(صدقاء املخالف أ٪ ١٣،٨٩أو  ٥

سلوك الطالب، وميكن أن نرى أن الطالب مل يكن متحمسا لذلك يف املشاركة يف تعلم 
يف هذه احلالة ال يزال الطالب المتحمس، ال باستخدام االدوار التحدث باللغة العربية 
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ولذلك، فإنه جيب . صدقاءأتزال هناك بعض الطالب الذين احتشدوا أنفسهم وتعطيل 
  .أن يكون أكثر إجيابية من سلوكيات الطالب يف الدورة الثانية

  املقابلة ٤.٢.٢.١.٢

ومن املعروف أن نتيجة املقابلة من الطالب الثالثة الذين حصلوا على أعلى 
 وجيري حتقيق الطالب الذين حصلوا على أعلى الدرجات هو .نقاط، يف املتوسط، وأدىن

تنفيذ  ."أمحد ذو الفقار"، وادىن درجة  "رمحة ديتا رزق"، عن القيمة  "لناعانسة األو "
  .ويتم ذلك حىت ال تعطل عملية التعلم .املقابلة بعد االنتهاء التعلم أو يف االسرتاحة

الطالب اللغة املستخدمة ) ١: (مقابلة حيتوي على سبعة أسئلة اليت ركزت على
االنطباع  )٣( باللغة العربية، كلممام حنو تعلم التالطالب االهت) ٢(يف احلياة اليومية، 

واجهت ) ٤(، باستخدام االدوارباللغة العربية  كلممن الطالب بعد املشاركة يف تعلم الت
سواء لدور ) ٥(، باستخدام االدوارصعوبات من قبل الطالب عندما تتكلم اللغة العربية 

الطالب اآلراء حول كيفية ) ٦(ة ، بالعربي كلميف تعزيز الطالب مهارات يف البلدان ال
األشياء اليت تريد ) ٧(، باستخدام االدوارباللغة العربية  كلمتدريس املعلمني يف تعلم الت

  .يف املستقبلباستخدام االدوار باللغة العربية  كلمالطالب يف تعلم الت

ديتا،  ارمح، رزقعانسة األولنا استنادا إىل مقابلة، ميكن معرفة اللغة اليت يستخدمها
وردا على سؤال الثاين،  .وأمحد ذو الفقار يف احلياة اليومية لغات اجلاوية واإلندونيسية

كان من دواعي سرور  .باللغة العربية كلمالطالب الثالثة اعرتف املهتمني مبتابعة تعلم الت
مع السبب  دورالطريقة بباللغة العربية  كلماالنطباع الثالث على تعلم الطالب على الت

  .ن منهمكني يف التعلمأل

طريقة الدور بالصعوبات اليت يواجهها الطالب الثالثة يف البلدان الناطقة بالعربية 
هو طالب ثالث وكان شعور ال تزال تفتقر إىل املفردات اليت متلكها أو قليال نسبيا، يف 
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ا ال تزال تشعر بالتوتر عند تنفيذ أو القيام بدور  يف وسط حني أيضا يف بعض األحيان أ
  .وفقا لثالثة طالب لدور لتحسني املهارات يف البلدان الناطقة بالعربية .الصف

آراء طالب ثالث حول طريقة تدريس املعلمني يف األساس نفسه وهو امر جيد 
باستخدام باللغة العربية  كلميف اتصال مع األشياء اليت تريد الطالب يف تعلم الت .وممتع

  .ثة لتغيري موضوع أكثر متعة ومثرية لالهتمام، احتج الطالب الثالاالدوار

  الصور الوثائق ٤.٢.٢.١.٣

نتائج وثائق الصور املستخدمة كما يتضح من البيانات احلقيقية يف هذه الدراسة   
 أوالتمثيل األدوار استخدامب اللغة العربية مهارة الكالم، كدليل على أن كان هناك نشاط 

  .مسارنج إلبتدائية إعانة الصبيان منكانج كولون توغوامبدرسة ابع ر التالميذ الفصل  لدى

تلقى التقاط الصور يف هذا البحث القيام به يف وقت طالب املعلمني شرحا عن 
موعة، عند الطالب القيام بأنشطة يت  كلماملواد املعروضة، عندما طالب بتشكيل ا

النتائج على أساس  وميكن تفسري هذه .دور، وعندما قابلت الطالبالالعربية مع طريقة 
  .صور الوثائق أدناه

  

  أنشطة الطالب في ذلك الوقت من االستماع إلى شروح المعلمين . ٢الصور 
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أعاله، تشري إىل النشاط الطاليب يف الوقت استمع إىل املعلم عن التعلم  ٢ الصور  
وائد اليت ستجري، واليت تعطي مقدمة للمواد اليت سيتم تقدمي وشرح للقواعد وأهداف وف

استنادا إىل صور، ينظر الطالب االنتباه إىل  .باستخدام االدوارباللغة العربية  كلمتعلم الت
جمموعات،   ٩وعالوة على ذلك، واملعلمني تقسيم الطالب إىل  .تفسريات املعلم بعناية

  .أدناه ٣ الصوركما هو مبني يف 

 أنشطة الطالب في تشكيل المجموعات. ٣الصور 
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يف  .يظهر أنشطة الطالب يف ذلك الوقت من تشكيل الفريق أعاله ٣ صورال  
 .طالب ٤وتألفت كل جمموعة من . جمموعات ٩هذه احلالة، يقسم املعلم الطالب إىل 

ا عازمة وجادة يف اختيار أعضاء الفريق يف جمموعة من الطالب  .معظم الطالب يبدو أ
، مث "يف الفصل"لعربية حتت عنوان مكتوبة باللغة ا) احملادثة(مت إعطاء احلوار السيناريو 

وميكن رؤية هذا يف  .اقيم املخطوطة يف وسط الصف على أساس الرقم التسلسلي يظهر
  .أدناه ٤الشكل 

  باستخدام االدواربالعربية  كالمأنشطة الطالب في ال. ٤الصور 

 

العربية  وتكلميأنشطة الطالب يف ذلك الوقت يبدو أن  أعاله ٤صور ويبني ال  
يف الصور أعاله يظهر الفريق كنت منهمكني يف اللعب حىت األحرف  .دام االدوارباستخ

موعات األخرى   .الذين جلبوا هذا كما فعلت من قبل ا

  الثانيةنتائج غري اختبار الدورة ا ٤.٢.٢.٢

عدم احلصول على نتائج االختبار يف الدورة الثانية من املالحظة واملقابالت   
ن تفسري النتائج اليت مت احلصول عليها من البيانات غري االختبار وميك. والصور والوثائق
 .على النحو التايل
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  املراقبة ٤.٢.٢.٢.١

 .أبديت مالحظات خالل عملية التعلم تقدم، ورصد الباحثون مبساعدة صديق  
دف  .يتم ذلك لتسهيل عملية املراقبة البيانات اليت مت احلصول عليها عن طريق املراقبة 

باستخدام باللغة العربية  كلميد السلوك اإلجيايب والسليب للطالب خالل تعلم التإىل حتد
السلوك اإلجيايب من الطالب الذين يصبحون املالحظات يشمل االهتمام  .االدوار

ا، من بني أمور  .الطالب أثناء الدرس السلوكيات السلبية يف املالحظات اخلاصة 
وميكن رؤية نتيجة ملراقبة أو رصد السلوك  .)مازحا(أخرى، مزدمحة واألصدقاء مزعج 

  .أدناه ٢٣اإلجيايب والسليب دورة الطلبة الثاين يف اجلدول 

  ثانيةمراقبة سلوك الطالب الدورة الالنتائج . ٢٣اجلدول 
 )٪( النسبة املئوية  تردد  سلوك الطالب الرقم
  ٪٧٧،٧٨  ٢٨  تنظر جبدية  .١
  ٪١٣،٨٩  ٥  مشغول أنفسهم  .٢
  ٪٨،٣٣  ٣٥  )مازحا(ق مزعج صدي  .٣

  ٪١٠٠  ٣٦  جمموع

 كلمأعاله ميكن أن ينظر إليه خالل سلوك التعلم من الطالب ال ٢٣اجلدول  من  
٪، ٧٧،٧٨طالبا أو  ٢٨عن السلوك اإلجيايب ما يصل اىل  .باستخدام االدواربالعربية 

 ٪ الصاخبة النفس،١٣،٨٩طالب أو  ٥مث عن السلوك السليب بقدر  .ننظر عن كثب
  ).مازحا(مزعجة أصدقاء الطلبة  ٪٨،٣٣و أ ٣

وإستنادا إىل املالحظة اليت أجريت على سلوك الطالب يف هذه الدورة الثانية، 
ميكن أن نرى أن محاسة الطالب يف املشاركة يف تعليم التحدث باللغة العربية باستخدام 

  .تابعةاالدوار يف هذه احلالة كان متحمس للطالب وميكن الرتكيز على التعليم مل
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  املقابلة ٤.٢.٢.٢.٢

وأجريت املقابلة يف الدورة الثانية من خالل مقابلة الطالب الثالثة الذين حصلوا   
يف الدورة الثانية للطالب الذين حصلوا . على أعلى الدرجات، ومتوسط، وأقل القيم

 ، وادىن"رزق رمحة ديتا"، ليتم حتقيق القيمة من خالل "عانسة األولنا"على أعلى قيمة 
  ."أمحد ذو الفقار"درجة و

، عن طريق طرح االوىليف الدورة الثانية من املقابالت اليت أجريت يف عينه دورة 
) ٢(اللغة اليت يستخدمها الطلبة يف احلياة اليومية، ) ١( :سبعة أسئلة حول استعراض
ركة االنطباع من الطالب بعد املشا) ٣(باللغة العربية،  كلممصلحة الطالب حنو تعلم الت

بالعربية  كلمالصعوبات اليت يواجهها الطالب عند الت) ٤(، باالدواريف تعلم لغة الكالم 
اللغة العربية،  كلمونقدرة الطالب يت لرتقيةر ادو االما إذا كانت ) ٥(، باستخدام االدوار

باستخدام باللغة العربية  كلمالطالب اآلراء حول كيفية تدريس املعلمني يف تعلم الت) ٦(
 باستخدام االدوارباللغة العربية  كلماألشياء اليت تريد الطالب يف تعلم الت) ٧(، واراالد

  .يف املستقبل
ديتا وأمحد ذو الفقار هي  رمحا بعد ميكن النظر املقابلة أن اللغة املستخدمة رزقي

القول ان اللغة املستخدمة يف احلياة اليومية االندونيسية،  عانسة االولنا، مث وىلغة جا
ا ال تزال مهتمة يف تعلم التعل   .باللغة العربية كلمى الرغم من أ

باستخدام باللغة العربية  كلماالنطباع الثالث، بعد حضور الطالب للتعلم الت
ممتعة ألنه ميكن أن يتكلم اللغة العربية بشكل جيد وسلس، وعملية التعلم تصبح  االدوار
يف حفظ السيناريو والعصيب  استخدام االدواربالصعوبة الثالثة اليت يواجهها الطالب . مملة
  .رادو االيف 

ر لتحسني مهارات الطالب يف او االدوفقا لثالثة طالب الذين متت مقابلتهم، و 
باللغة  كلمهذا باإلضافة ألن الطالب وقتا ممتعا مع تعلم الت. بالعربية كالمالبلدان ال
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م يف الدورة الثانية هو أحد العوامل ومثة عامل آخر لنجاح التعل. باستخدام االدوارالعربية 
  .باستخدام االدوار مع الطالب كالماليت ميكن أن تزيد من ثقة املعلمني عند ال

الرأي الثالث على كيفية تدريس الطالب املعلمني يف الدورة الثانية هو نفسه 
. الذي يف تدريس املعلمني لديها جيدة، ومتعة، ويتم تدريس املواد ميكن فهمها بسهولة

يف اتصال مع األشياء اليت تريد الطالب يف تعلم الكالم يف املستقبل وغالبا ما تعقد 
  .باستخدام االدوارباللغة العربية  كلملتعلم الت

  الصور التوثيق ٤.٢.٢.٢.٣
دورة يف الثانية، يتم أخذ صورة يف وقت طالب املعلمني تلقيت شرحا عن املواد   

وميكن تفسري هذه  .باستخدام الدوارالعربية  كلمطة يتاملعروضة، عند الطالب القيام بأنش
  .النتائج على أساس صور الوثائق أدناه

  أنشطة الطالب في ذلك الوقت من االستماع إلى شروح المعلمين. ٥الصور 

 

أعاله، تشري إىل النشاط الطاليب يف الوقت استماعه إىل شرح املعلمني  ٥ صورال  
 كلممضمون الكالم، وقواعد وأهداف وفوائد تعلم التفيما يتعلق مقدمة من التعلم، و 

صور، وينظر الطلبة متحمسة جدا يف الاستنادا إىل  .باستخدام االدوارباللغة العربية 
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وباإلضافة إىل ذلك، طالب يف أعقاب روح التعلم جيدة  .االستماع اىل شرح املدرس
  .جدا

  الدوارباستخدام ابالعربية  كالمأنشطة الطالب يف ال. ٦الصور 

  

باستخدام العربية  كلمونأعاله يظهر أنشطة الطالب يف ذلك الوقت يت ٦صور ال  
موعة األوىل لعب شخصيات الذين جلبوا هذا كما . االدوار يف الصورة أعاله يظهر ا

موعات األخرى   .فعلت من قبل ا
  

إعانة لمدرسة االبتدائية با تغيير سلوك طالب الصف الرابع خالصة ٤.٢.٢.٣
اللغة  الكالم التعليم مهارةبعد  سمارانجمانكانج كولون توغو  الصبيان
 أوالتمثيل األدوار استخدامب العربية

، ازداد مهارات باستخدام االدوارباللغة العربية  كلمبعد املشاركة يف تعلم الت  
قبل لتعلم  .باللغة العربية، وأعقب ذلك تغيريات يف سلوك الطالب كلمالطلبة يف الت

ر أقل للطالب الراغبني يف تعلم العربية، والسيما يف ادو المع طريقة تنفيذها ل كلمالت
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احلديث، وذلك ألن االفرتاض من الطالب الذين يقولون أن اللغة العربية يصعب 
 ١وميكن رؤية التغيريات يف سلوك الطالب بعد املشاركة يف دورة التعلم  .دراستها وفهمها

  .أدناه ٢٤والثاين يف دورة اجلدول 

  ثانيةالدورة الو  الدورة االولى مراقبة سلوك الطالبالنتائج . ٢٤اجلدول 
  الدورة الثانية  الدورة االولى  سلوك الطالب  الرقم

  ٪ تردد  ٪ تردد
 ٪٧٧،٧٨ ٢٨ ٪٥٢،٧٨ ١٩  تنظر جبدية  .١
 ٪١٣،٨٩  ٥ ٪٣٣،٣٣ ١٢  مشغول أنفسهم  .٢
  ٪٨،٣٣  ٣ ٪١٣،٨٩  ٥  )مازحا(مزعج صديق   .٣

  ٪١٠٠ ٣٦  ٪١٠٠ ٣٦  جمموع

أعاله يظهر التغيري يف سلوك الطالب من دورة  ٢٤البيانات الواردة يف اجلدول   
وميكن تفسري وبناء على اجلدول الذي يف الدورة األوىل ال تزال  .الثاين األول و دورة

ويربز هذا يف السلوكيات السلبية  .هناك بعض الطالب الذين التركز على التعلم ملتابعة
ا بقدر بني ال ٪ شهدت ٣٣،٣٣طالبا أو  ١٢طالب اآلخرين، مشغول يف حد ذا

يف الدورة ) مازحا(وكان تعطيل صديق  .٪١٣،٨٩أو  ٥اخنفاضا يف الثاين دورة لطالب 
 .٪ يف الدورة الثانية٨،٣٣طالب أو  ٣٪ خفضت اىل ١٣،٨٩طالب أو  ٥األوىل من 

 ١٩ الدورة األوىل من حوايل عن السلوك اإلجيايب، والطالب الذين اهتماما جديا يف
   .٪٧٧،٧٨طالبا أو  ٢٨٪، بزيادة على دورة ثانية ليصل إىل ٥٢،٧٨طالبا أو 

يف الدورة (من ميكن أن ينظر إىل نتائج غري اختبار فوقه تغيري السلوك السليب 
وباإلضافة إىل ذلك، فإن النتائج من  .)يف اجلولة الثانية(حنو السلوك اإلجيايب ) األوىل

الطالب الذين يف  .الحظات واملقابالت تشري إىل تغيري اجيايب يف سلوك الطالبامل
البداية أقل محاسا، وليس نشاطا، أقل اهتماما يف املشاركة يف التعلم يف الكالم أكثر 
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م سعداء الختاذ تعلم الت  كلمحيوية ونشاطا واملهتمة باملشاركة يف التعلم، ألنه يف العام ا
   .ستخدام االدوارباباللغة العربية 

األولية، ودورة األوىل والدورة  الةبناء على نتائج اختبار حتسني احلديث عن احل
 رتقية مهارة الكالملر ادو االالثانية تواكبها تغيريات يف سلوك الطالب، مما يثبت أن طريقة 

ائية إعانة اإلبتدمبدرسة ابع ر التالميذ الفصل  لدى أوالتمثيل األدوار استخدامب اللغة العربية
 .م۲۰۰٩/۲۰۰٨مسارنج العام الدراسى  الصبيان منكانج كولون توغو
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  الخامس بابال
  ختتاماإل

  
  الخالصة ١.٥

استنتاجات تستند إىل وضع صيغة للمشكلة، ونتائج البحث واملناقشة وميكن   
  : احلصول على ما يلي

الصف الرابع طالب يف  أوالتمثيل األدوار استخدامبباللغة العربية  كالمال ةهار امل. ١
بعد   م٢٠٠٩- ٢٠٠٨ سيمارانج العام الدراسي إعانة الصبيان املدارس االبتدائية

وميكن مالحظة هذه  .أوالتمثيل األدوار استخدامبعقد تعلم التحدث باللغة العربية 
األولية، ودورة  الةاليت أجريت على احل كالمال ةعلى نتائج اختبارات مهار  رتقيةال

يف البداية، مهارات الطالب يف احلديث اليزال أقل من تلك الفئة  .دورةاألول والثاين 
فإنه مل يتم التوصل بعد إىل احلد املعني  .فئة ٥٩،٨٦مع تقدير معدل متوسطه 

بعد إجراء الدورة األوىل، ومتوسط قيمة مهارات الطالب  .٦٥الراشد اليت تساوي 
ورة يف الثانية، زاد متوسط د .يف فئة أو كافية ٩٤،٦٦٪ إىل ٨٨،١٢حتدث بنسبة 

وبالتايل زيادة القيمة املتوسطة لفئة  .أو يف فئة جيدة ١٧،٧٤٪ اىل ٢٠،٥٤درجة 
  .٪٩٠،٢٤من الشروط األولية للدورة الثانية من 

تليها أيضا تغيريات يف  أوالتمثيل األدوار استخدامباللغة العربية  الكالمحتسني مهارة . ٢
يصبح الطالب أكثر نشاطا والنقدية ومحاسا يف  .ايبسلوك الطالب حنو السلوك اإلجي

تعلم املزيد من االهتمام ومتابعة دقيقة لكل التفسريات من املعلمني، يف حني أن 
ا اخلاصة كأصدقاء مزدحم ومزعج  استنادا ). مازحا(خفض السلوكيات السلبية طال

يف تعزيز  أوالتمثيل األدوارإىل النتائج اليت تعرضوا ميكن االستنتاج بأن ثبت طريقة 
  .بالعربية كالممهارات الطالب يف البلدان ال
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  اقتراح ٢.٥
  : ميكن تسليمها بناء على نتائج هذه الدراسة االقرتاحات التالية

أسلوب  .باللغة العربية الكالمويتعني على املعلمني استخدام أساليب متنوعة للتعلم ا. ١
الطالب لعب أكثر  أوالتمثيل األدوارن خالل ألنه م أوالتمثيل األدواربديل املتبع هو 

  .شجاعة وثقة من أن أتكلم مع العربية املاهرة
اخلرباء أو املمارسني يف جمال تعليم اللغة إلجراء حبوث مماثلة باستخدام خمتلف . ٢

 .باللغة العربية كالمأساليب التعلم للحصول على خمتلف وسائل بديلة للتعلم ال
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