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االختصار 

فعالية استخداـ البطاقة َب تعليم العبارات القصَتة َب مهارة الكالـ : كردة اجلنة 
 ( شربوف2دراسة ذبريبية َب الفصل السابع َب ادلدرسة اإلعدادية اإلسالمية احلكومية )

 

كثَت من معلمي اللغة العربية ال يهتموا هبذه . ككذا َب اللغة العربية. إف الكالـ إحدل من مهارة اللغة
لذلك . حىت يقدر الطالب َب الكالـ ناقص جدا. عند تعليم مهارة الكالـ مازلوا يتقدموف بطريقة القراءة. ادلهارة

ألف . إحدل من كسائلها ىى البطاقة. استخداـ الطريقة ادلناسبة مهمة جدا كاستخداـ الوسائل التعليمية أيضا
. ككذلك َب تعليم العبارات القصَتة ألهنا إحدل من احملادثة اليومية. البطاقة ذلا فائدة كثَتة كأشكاؿ متنوعة

كلذلك تريد الباحثة أف تعرؼ عن فعالية استخداـ البطاقة َب تعليم العبارات القصَتة َب مهارة الكالـ َب مدرسة 
.  شربوف2اإلعدادية اإلسالمية احلكومية 

فالغرض من ىذا البحث لنيل احلقائق عن استخداـ البطاقة َب تعليم العبارات القصَتة كدلعرفة فعاليتها 
.  شربوف2َب مهارة الكالـ لطالب الفصل السابع َب مدرسة اإلعدادية اإلسالمية احلكومية 

كل مهارة اللغة منها مهارة االستماع كالكالـ . كتعتمد الباحثة َب ىذه الرسالة على األسس التفكَتية
كالقراءة كالكتابة، ىناؾ صعوبات ألهنا َب الدرس أف ادلعلمُت ينبغوا أف ال يكوف متسهال أربع مهارات، أحد منها 

. لذلك جيب أف يكوف ادلعلم يطبق الطريقة الصحيحة كاستخداـ الوسائل ادلوافقة كالبطاقة كغَتىا. مهارة الكالـ
َب طريقة التحليل تقسم الطالب إىل فصلُت، . كأما الطريقة ادلستخدمة َب كتابة ىذه الرسالة ىى ذبريبية

. تطبيق البطاقة َب الفصل التجرييب كدكف استخدامها َب تعليم العبارات القصَتة. الفصل التجرييب كالفصل ادلراقيب
. كجلمع احلقائق بطريقة ادلالحظة ادلباشرة كادلقابلة الشخصية كعملية التدريس كاالختبار القبلى كاالختبار البعدل

من احلساب للفصل . نتائج َب ىذه الرسالة أف نتيجة للفصل التجرييب َب اإلختبار القبلى كاإلختبار البعدل
 الدالىل َب 2,75 أك 95 %الدالىل َب t table 2,04 ك .t hitung  36,826 أفالتجرييب ربصل النتيجة 

ال بتحصيل نتيجة اإلختبار الصحيح فقط كلكن  . t table  من  >  t hitung نتيجة أف مظهور .%99 
استخداـ البطاقة َب تعليم العبارات القصَتة أيضا ذلا دكر دلساعدة الطالب كمشحذة شجاعتو الستخداـ مهارة 

. القصَتة العبارات تعليم َب البطاقة كاستخداـ الطالب قدرة بُت التأثَت فيجاد. الكالـ أماـ الفصل بال خوؼ
 Ho ك مقبوؿ Ha كىذا. القصَتة العبارات تعليم َب الكالـ مهارة على تؤثر البطاقة استخداـ أف دبعٌت كىذا

 .مردكد

 t hitung t tableالفصل 

 2,04 16,370ادلراقيب 

 2,04 36,826التجرييب 

 



 
 

 
 

كلمة الشكر 
 

بسم اهلل الرمحن الرحيم 
 

 احلمد هلل رب العادلُت ضلمده كنستعينو كنستغفره كنعوذ باهلل من  
شركر أنفسنا كمن سيئات أعمالنا من يهد اهلل فال مضل لو كمن يضلل 

. أشهد أف ال إلو إال اهلل كأشهد أف زلمدا رسوؿ اهلل. فال ىادم لو
الصالة كالسالـ على حبيبنا كشفيعنا زلمد صلى اهلل عليو كالسالـ كعلى 

 .أصحابو كمن تبعهم بإحساف إىل يـو الدين الو ك

 كهبداية اهلل كتوفقو كمعونتو استطاعت الباحثة على إصلاز ادلناقسة  
للحصوؿ على درجة سرجانا فنديديكاف إسالـ َب قسم اللغة العربية 

 .بكلية الًتبية جبامعة شيخ نور جاتى اإلسالمية احلكومية شربوف

 كَب كتابة ىده الرسالة كجدهتا الباحثة عدة ادلشكالت ككانت  
الباحثة كاجبة على أف تقدـ َب ىذه ادلناسبة إىل من تفضيل بادلساعدات 
كاخلدمات كاإلرشادات على إسباـ ىذه الرسالة بالشكر اجلزيل بال حد لو 

 :إىل 

رئيس .  صاحب الفضيل األستاذ الدكتور معصـو سلتار، ادلاجستَت .1
 .جامعة شيخ نورجاتى اإلسالمية احلكومية شربوف



 
 

 
 

.   صاحب الفضيل األستاذ الدكتور سيف الدين زىرل، ادلاجستَت .2
رئيس كلية الًتبية جبامعة شيخ نور جاتى اإلسالمية احلكومية 

 .شربوف
.  صاحبة الفضيلة الدكتوراندا احلاجة راضية زين الدين، ادلاجستَت .3

 .رئيسة قسم اللغة العربية

كىو ادلشرؼ . صاحب الفضيل الدكتور احلاج فرحُت نور، ادلاجستَت .4
 .األكؿ الذل يهيئ أكقاتو الغالية إلشراؼ ىذه الرسالة

كىو ادلشرؼ .  صاحب الفضيل األستاذ ماماف رمساف، ادلاجستَت .5
 .الثاىن الذل يهيئ أكقاتو الغالية إلشراؼ ىذه الرسالة

كىو ادلمتحن .  صاحب الفضيل األستاذ حسن سيف اهلل، ادلاجستَت .6
 .األكؿ

.  صاحبة الفضيلة الدكتوراندا احلاجة راضية زين الدين، ادلاجستَت .7
 .كىى ادلمتحنة الثانية

 كأخَتا ترجو الباحثة من اهلل أف ذبعل ىذه الرسالة نافعة خاصة  
للباحثة نفسها كالنقد من القارئُت لتتميم ىذه الرسالة كالنقصاف 
 . كاخلطيئات ادلوجودة َب ىذه الرسالة كلها ربت مسئولية الباحثة

                                                                                 ٢٠١٢       شربوف،  يوليو 

 

            الباحثة



 
 

 
 

 ترجمة الباحثة

 

.  ـ١٩٨9 من مايو 5كلدت كردة اجلنة بشربوف َب التاريخ 
كتتكّوف  أسرة الباحثة من ستة أشخاص، ىم الباحثة كاألب امسو احلاج 

 الصغَت امسهما خَت األمم افصاحلُت كاألـ امسها احلاجة خزدية كاألخ
كتسكن َب قرية فامنباىاف . كإبراىيم حسن كاألخت الصغَتة امسها عناية

:  كأّما خلفيتها الًتبوية فكمايلى. جاكل الغربية, فلَتيد شربوف

 1995 - 1993 فلَتيد شربوف مدرسة ركضة األطفاؿ فامنباىاف .1
 2001 - 1995 فلَتيد شربوف 1 فامنباىافاإلبتدائية مدرسة  .2
 2001 بندا سَتامفوغ بربيس 2 ادلعلمات الدينية احلكمة مدرسة .3

 -2007  
 من سنة جامعة شيخ نور جاتى اإلسالمية احلكومية شربوف .4

 . حىت اآلف2007
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الباب األول 

مقدمة 

 خلفية البحث . أ
اللغة ىي نظاـ رمز الصوت تعسفى كيستخدمو أعضاء مجاعات 

ال ديكن ك. (2010:17شحاتو، )اجتماعية لتبادؿ األفكار كادلشاعر 
فصػل تعليم اللغة األجنبية عن العناصر األربعة من ادلهارات كىي مهارة 

أما عند فتحي . االستماع كمهارة الكالـ كمهارة القراءة، كمهارة الكتابة
فهناؾ مخسة العناصر  (1986:168 (علي يونس كرشدم أمحد طعيمة

. ىذه ادلهارات األربعة يربط بعضها بعضا, خرىا مهارة القواعدآك
َب االتصاؿ ضلن ضلتاج إىل تطبيق الكلمات الصحيحة ك ادلوافقة 

ادلهارات األربعة السابقة تتعّلق . لكى يفهم ادلستمع فهما جيدا دبا يقصد
 َب احلياة امنها دبهارة الكالـ الىت تشتمل على العبارات القصَتة تطبيق

ادلالحظة ىنا أف تطبيق الكلمات أك العبارات يوافق بالعادة . اليومية
سالـ "  ليست(selamat datang)" أىال كسهال"العربية على سبيل ادلثاؿ 

. كغَتىا" على رليئكم
لذلك تعليم الكالـ مهم جدا َب تعليم اللغة العربية لكى  خيلق 

كلكن َب الواقع أف الطالب يشعركف صعوبة عند تطبيق . االتصاؿ اجليد
 صعوبة َب فهمها كاستيعاهبا االكلمات العربية َب االتصاؿ حىت يشعرك



 
 

 
 

ؿ َب ىذه ادلسئلة ليعاجلها كمثل تطبيق الطريقة ؤكألف ادلعلم مس. أيضا
. الصحيحة كاستخداـ الوسائل ادلوافقة كالبطاقة كغَتىا

إذا كنا نواصل مهارة الكالـ باحلياة اليومية، فالكالـ أمر ضركرل 
للغاية ألنو كسيلة َب عملية االتصاؿ كإذا كانت عملية االتصاؿ ليست 

كيقص َب كتاب رمحة . ذلا فهم جيد فاالتصاؿ ليس فعالة
 سنة لكنها مل تتكلم كلوكلمة 13ىناؾ ابنة عمرىا  (2008:1.2)

 كيظن ادلسؤكلوف أف ىذه الفتاة .كسلوكها ال تشَت إىل الطفلة العادية
ككشفت التحقيقات أهنا كانت منذ الطفولة يغلقها . تعذهبا كالدهتا

ككالدهتا . ليها أبداإككاف كالده مل يتحدث . القفص احلديدل كالدىا َب
من مثاؿ السابق ضلن . كأخوىا الكبَت إذا ربدثا فهمسا خوفُت للوالد

نستطيع أف نستنتج أف االتصاؿ مهم كالبد أف ىذه العملية يتعلق دبهارة 
 .االستماع كالكالـ

ىل ذبريب الباحثة الشخصية عند الًتبية العملية كنُت  إكنظرا 
. درست اللغة العربية كقدمت مهارة الكالـ للطالب َب احلمس جدا

 مهارة الكالـ ما تعليمكلكن َب الواقع، كثَت من معلمي اللغة العربية عند 
كثَت من معلمي اللغة زالوا  يتقدموف بطريقة القراءة على ذلك ادلثاؿ 

العريبة عند تعليم مهارة الكالـ ىم يأمركف الطالب لقراءة احلوار فقط 
إذا ندرسو ال تعليم الكالـ بعميق فهذه الطريقة من . رلموعةن أك منفردةن 

تعليم مهارة القراءة ليس تعليم مهارة الكالـ كلومل ينكر أف تلك الطريقة 



 
 

 
 

ترتبط دبهارة الكالـ كما سبق أف ادلهارة األربعة َب اللغة يرتبط بعضها 
 .  بعضا

ككذلك كثَت من ادلعلمُت الذين يستخدموف الوسائل َب تعليم 
اللغة العربية خصوصا َب تعليم مهارة الكالـ حىت جيعل التعليم ليس 

كَب تعليم اللغة العربية الطالب . فعالية كجيعل الطالب ملال كليس محسا
ف يتكلموا باجلملة البسيطة َب أمازالوا يشعركف الصعب عند يأمر ادلدرس 

ألنو أعرض باستخداـ العبارة القصَتة َب البطاقة لتنمية , اللغة العربية
كألف َب التعبَت اليومى ضلن ال , (مهارة الكالـ)ربصيل تعليم اللغة العربية 

. نستطيع أف هنرب من العبارات الىت ترتبط على كل رلاؿ
كأساس على خربة الباحثة عند تعلم اللغة العربية أىن شعرُت  

الصعب عند التكلم أك التحدث اللغة العربية مع أصحاىب ألف العملية 
 .الكتابةكىل تعليم القراءة إالتعليمية التستخدـ الوسائل إال قليال كتركز 

ىا الباحثة، َب البحث تبناء على ادلالحظة ادلباشرة اليت فعل
 احلكومية ىناؾ عدة عوامل اليت تساىم عداديةالتمهيدل َب ادلدرسة اإل

:  ادلشقة َب مهارة الكالـ الينتبها ادلدرسوف إال قليال ، منها ما يلى 
 . ادلعلم ليس لو استطاعة ادلوافقة َب مهارة الكالـ . أ

. ال يطبق األساليب ادلتنوعة كادلبتكرة حىت جيعل التعليم شللة . ب
ىل أمهية مهارة الكالـ كفوائدىا، جيب على ادلعلم أف يبدأ إنظرا 

مع توقعات الطالب يستطيعوف على استخداـ . باىتماـ مهارة الكالـ
الدكتور , اللغة العربية مع تصحيح النطق كفهم معٌت زلادثة أك اتصاؿ



 
 

 
 

ألف الباحثة ستجرب أف تعلم ادلهارة . (2004:76)حسن شحاتو 
 .الكالـ بتطبيق البطاقة الىت تكتب فيها العبارات القصَتة

أخذ الباحثة ادلوضوع َب تكأساسا على خلفية البحث السابقة، 
 البطاقة فى تعليم العبارات القصيرة استخدامفعالية  "ىذه الرسالة بػ

". فى مهارة الكالم 
 

مشكلة البحث  . ب
الباحثة  كأما مشكلة البحث َب ىذه الرسالة فهى كما ستعرض

: فيما يلي
 اإلحساس بادلشكلة. 1

: كأما اإلحساس بادلشكلة َب ىذه الرسالة فعلى ثالثة أمور كىى
ميداف البحث ىو ما يتعلق بالعبارة القصَتة كالبطاقة كمهارة  . أ

السابع بادلدرسة اإلعدادية اإلسالمية الكالـ َب الفصل 
 . شربوف2احلكومية 

 .منهج البحث َب كتابة ىذه الرسالة فهو حبث كمي . ب
 .نوع البحث َب كتا بة ىذه الرسالة فهو حبث امربيك. ج
 
 
 
 



 
 

 
 

ربديد البحث  . 2

ف تبحث أإف ادلسائل الىت تتعلق بادلوضوع كثَتة ال سبكن الباحثة 
كأما الوسيلة ىى . فيها كلها مع أهنا زلدكدة ادلعرفة كالوسائل احملتاج إليها

: كلذا حددت الباحثة فيما يلى . فاتيحاملالومضية كبطاقة 

 البطاقة َب كحدة الدرس استخداـ القصَتة باتًن العبارتعل . أ
. التعارؼ كىي عن كؿاأل

طالب الفصل السابع َب ادلدرسة اإلعدادية اإلسالمية قدرة . ب
. التعارؼعلى مهارة الكالـ َب تعويض ,  شربوف2احلكومية 

 البطاقة َب تعليم العبارات القصَتة َب مهارة استخداـفعالية  . ج
َب الفصل التجرييب من ادلدرسة اإلعدادية اإلسالمية  الكالـ

 . شربوف2احلكومية 
 
أسئلة البحث   .3

 القصَتة بدكف ات قدرة الطالب الذين يتعلموف العبارإىل أل حد. أ
 البطاقة َب مهارة الكالـ لطالب الفصل السابع استخداـ

 (الفصل ادلراقىب)  شربوف؟2اإلعدادية اإلسالمية احلكومية 
 القصَتة ات قدرة الطالب الذين يتعلموف العبار إىل أل حد.ب

 البطاقة َب مهارة الكالـ لطالب الفصل السابع استخداـب
 (الفصل التجريىب)  شربوف؟2اإلعدادية اإلسالمية احلكومية 



 
 

 
 

 القصَتة ات البطاقة ُب تعليم العباراستخداـ فعالية إىل أل حد. ج
ُب مهارة الكالـ لطالب الفصل  السابع التجرييب اإلعدادية 

 شربوف؟ 2اإلسالمية احلكومية 
 

أهداف البحث   .ج
 القصَتة اتلنيل احلقائق عن قدرة الطالب الذين يتعلموف العبار .1

 البطاقة َب مهارة الكالـ لطالب الفصل السابع استخداـبدكف 
.  شربوف2اإلعدادية اإلسالمية احلكومية 

 القصَتة اتلنيل احلقائق عن قدرة الطالب الذين يتعلموف العبار .2
 البطاقة َب مهارة الكالـ لطالب الفصل السابع استخداـب

.  شربوف2اإلعدادية اإلسالمية احلكومية 
 ات البطاقة ُب تعليم العباراستخداـلنيل احلقائق عن فعالية  .3

القصَتة ُب مهارة الكالـ لطالب الفصل  السابع التجرييب 
 . شربوف2اإلعدادية اإلسالمية احلكومية 

 
  األسس التفكيرية .د

أف اللغة تشتمل َب فنوف أربعة ىي االستماع كالكالـ كالقراءة 
تلك ادلهارات يتعلق بعضها . (1977 : 143 ،علي يونس )كالكتابة 

كباإلضافة إىل ذلك، كل مهارة ىناؾ صعوبات ألهنا َب الدرس . بعضا



 
 

 
 

أف ادلعلمُت ينبغوا أف ال يكونوا متسهال أربع مهارات، أحد منها مهارة 
.  الكالـ

لتعليم مهارة الكالـ ينطول علي األصوت إما عالية أك منخفضة 
كمدة أك قصَتة كينطوم أيضا على سلارج احلركؼ ألهنا قادرة على تغيَت 

.  ادلعٌت كاذلدؼ مثل لفظ بعض مع بعد كخلق مع حلق كغَتىا
مهارة الكالـ َب عملية التعليم كالتعلم ال ينبغى أف يكوف متسهَّال 

ذا كاف الشخص يطبق احملادثة اخلاطئة إ. ألف الكالـ ليس نشاطا سهال
ألف الكالـ عند معرؼ . فسيختلف القصد أكسيكوف معناه غامضة

ىو العمل ادلدرسي ادلنهجي الذل يسَت كفق خطة  (1985: 197)
ىل مستول ديكنو من ترمجة أفكاره كمشاعره إللوصوؿ بالطالب , متكاملة

, بلغة سليمة– شفاىا ككتابة – كأحاسيسو كمشاىداتو كخرباتو احلياتية 
. كفق نسق فكرم معُت

كلكن َب الواقع َب ادلدارس كثَت من ادلعلمُت ال يطبقوف ىذه 
كلذلك التفكَت . األنشطة مع أف الشرح السابق الكالـ عملية مهمة جدا

األساسية اليت تأسيس ىذا البحث الذم أجرتو الباحثة أف كل معلم 
اللغة العربية نادر جدا الذم يطبق مهارة الكالـ َب عملية التعليمية 

. حبيث يشعر الطالب صعوبة َب الكالـ
ؿ عن مشاركة خلق اخلرباء َب ادلؤسسات التعليمية ؤكادلعلم ىو مس

فالبد لديو اإلستطاعة َب العملية التعليمية . ادلسؤكلة عن خلق أىالء
 كىو يعرؼ َب تطبيق الطريقة  أك. ليجعل تدريسو  مسرّا كليس فيو ملال



 
 

 
 

 بادلواد اليت يدرسها ألف صلاح العملية التعليمية ال ديكن ةاألسلوب ادلناسب
إذا مل , أف حيصل بفضل بُت الطريقة كادلواد التعليمية اليت يطبقها ادلعلم

. يكن َب التعليم تطبيق الطريقة اجليدة لن تصل ىدؼ التعليم ادلخطط
كذلك ألف أسلوب التدريس ىو الطريق الذل سلكو ادلعلم لتحقيق 

ىدؼ التعليم من ادلواد ادلعركضة ادلهم عن مهارة الكالـ مثل قوؿ دككتور 
إف ادلعلم قبل دخوؿ الصف جيب عليو أف  (2008:9)حسن شحاتو 

. يفكر َب خطة كماذا ككيف سيتم تدريس ىذه ادلادة
يطبق الطريقة الصحيحة كاستخداـ لذلك جيب أف يكوف ادلعلم 

َب كتاب مقرر راضية زين الدين . الوسائل ادلوافقة كالبطاقة كغَتىا
ألف الوسائل التعليمية ىى ادلواد الىت تستخدـ ُب حجرات  (2011:2)

الدراسة أك ىى غَتىا ادلوافق التعليمية لتسهيل معاين الكلمات ادلكتوبة 
 .أك ادلنطوقة

 حفظة من الطريقة َب تعّلم اللغة العربية جيدة ىى كإحدل
َب عملية االتصاؿ اليومية ضلن ال نستطيع ألف .  العبارة القصَتةشلارسةك

 .أف هنرب من العبارات الىت ترتبط على كل رلاؿ
 

  
 
 
  



 
 

 
 

 البحث فرضية   .ه
Ha :  البطاقة ُب تعليم استخداـكجود تأثَت دالىل بُت فعالية 

 القصَتة ُب مهارة الكالـ لطالب الفصل السابع اتالعبار
. التجرييب َب تلك ادلدرسة

Ho :   البطاقة ُب تعليم استخداـعدـ تأثَت دالىل بُت فعالية 
 القصَتة ُب مهارة الكالـ لطالب الفصل  اتالعبار

 . التجرييب َب تلك ادلدرسةسابعاؿ
 

 تنظيم الكتابة . و
:  ادلبحث َب ىذه الرسالة يشتمل أبوابا تالية 

مقدمة تتكوف من خلفية البحث كمشكلة البحث :  الباب األول
كربديد ادلسألة كأسئلة البحث كأىداؼ البحث 

كاألسس التفكرية كفرضية البحث كتنظيم الكتابة   
فعالية الباب الثاىن التحليل النظرل العامة عن  :  الباب الثانى

 العبارات القصَتة َب مهارة تعليمبطاقة َب اؿ استخداـ
 الكالـ

 البحث تتكوف من تصميم البحث كالزمرة مناىج : الباب الثالث
 كطريقة طريقة مجع احلقائق كادلثاؿ كالوقت كادلكافك

ربليل احلقائق كخطوات البحث 



 
 

 
 

ربليل احلقائق تتكوف من ربليل البحث ىو يتكوف  : الباب الرابع
من كصف احلقائق كاألحواؿ الواقعية كربليل احلقائق 

كالتحليل كادلناقشة 
اخلاسبة تتكوف من نتائج البحث ك االقًتاحات :  الباب الخامس

المراجـع 
المالحـق  
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