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Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu 

mengikutinya bergiliran, di muka dan di 

belakangnya, mereka menjaganya atas perintah 

Allah. Sesungguhnya Allah tidak merobah Keadaan 

sesuatu kaum sehingga mereka merobah keadaan 

yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah 

menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, 

Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-

kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.  

(Q.S Ar-Ra’du : 11)  
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 اإلهداء

 
 بعد املركر برحلة مليئة بالنضاؿ

 يف الوصوؿ إىل أىداؼ اليـو
  يب ك أمي ابحبيبُت أل البحث العلمي اأقدـ ىذ

 الحاجة رسنانيك  أحمد كوساس الحاج
 ، اتهمكرمح اتهمتضحيك  ادعائهمال شيء ظمكنٍت أف أذمح دكف 

 أيضا ألخيت الكبَتة  ال تنسى

 رحميانتي
 .دائما ينساعدت اليت

 أيضا من أجل: وأقدم

 فتري محفوظةزكجيت احملبوبة 

محمد ك  سري سنارتيك  محمد الفجرك  ناتلين داوي كيلموتوك  ن.أ. دافيدك األصحاب كػػػ  
  دوي جندرا مكتيك  فضلي النورك  أبرار

أدعية  ك فرص ك اتتضحيحيت أعطواين لنجاحي منذ فًتة طويلة  وفيتوقاللذين قد ثنّىوا علّي لو ك 
 صادقة

 ك أحواؿ ءاشيأشكرا على كل 
 ورمحنبركاتو ك  ٍتكاهلل سبحانو كتعاىل أنعم

 نجاحي كلنا مجيعنال ىدايتوك 
  مُت يا رّب العاملُتآ
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 ملخص البحث
بًتبية الثامن  لصفيف ال البطللكالـ الطريقة املسرحية على مهارة ال فعالية. 1027. حممد عيٍت راضي

العاـ يف   مرتافوراجندام ألوسللبنُت  دار اهلجرةمعهد   (TMI)اإلسالمية املعلمُت 
كلية اللغة,    تعليم قسم, اللغة العربيةتعليم شعبة البحث العلمي, . 1025/1026األكادظمي 

ابحاج سفياف ثورم ف، ( I)املشرفة:  .اجلامعة بالنكارايا االسالمية ابحكوميةك التعليم, الًتبية 
 .غيطا سوفريادم، املاجستَت ىف الًتبية( II) ،املاجستَت 

 الكمية ،كالـ مهارة ال ،املسرحيةطريقة : الكلمة األساسية

على دراسة العلـو كالثقافة اإلسالمية. ينكوف قادر يل اللغة العربية ىي األداة الرئيسية للطالب

خاصة حوؿ مشكلة الطرؽ  ال تزاؿ ىناؾ العديد من املشاكل يف تعلم اللغة العربية ، كمع ذلك،
ىذا مؤثر جدنا على نتائج تعلم  العربية.يف دركس اللغة  لتعليم أربع مهارات كاالسًتاتيجيات املستخدمة

 يف تعلم اللغة العربية. طريقة املسرحيةللتجربة باستخداـ  ىذه املشكلة ىي ما يلهم الباحث الطالب.
 وفيستخدم نالذي لطالب الصف الثامن كالـعرفة الفرؽ يف مهارات الملالغرض من ىذا البحث 

 طريقة املسرحيةعرؼ مدل فعالية تطبيق يريد أف يك  ، املسرحيةطريقة  وفال يستخدم نكالذي طريقة املسرحية
 يف تعلم اللغة العربية.

يف  البطل ىو وموضوعك  ىو ذبربة حقيقية. والكمية املقارنة ، ك نوعبتستخدـ طريقة البحث 
جمموعتُت  تاأخذ, ك سكافالكللبنُت   دار اهلجرةمعهد   (TMI)اإلسالمية بًتبية املعلمُت الثامن  لصفال

تقنيات ك  املقارنة. صفالتجريبية كالصف الثامن "ب" ك صفأم الصف الثامن "أ" كال كعينة ،  ةمتجانس
 املراقبة كاالختبارات كالوثائق.بمجع البيانات 

للطالب الذين يستخدموف الطريقة  كالـال ة( مهار 1 نتائج ىذه الدراسة تشَت إىل ما يلي:
 كالـال ةمهار ( 2 .جّيد جّدا طالب يف ىذه الفئة 4.14ت احصل على متوسط درجا املسرحية ،

 طالبنا يف ىذه الفئة 2.71احصل على متوسط درجة  للطالب الذين يستخدموف الطريقة املسرحية ،
 ةيف تعلم مهار ها أكثر فعالية من عدـ استخدام( تعليم اللغة العربية باستخداـ الطريقة املسرحية 3.  مقبوؿ
بسبب نتائج اختبار القياس كاختبار النظرية باستخداـ  إىل اختالؼ كبَت بُت االثنُت ،ىذا يرجع  الكالـ

( الذم قاؿ: "ىناؾ Haمث ) 0.05<  الذيل( 2ابحصوؿ عليها ىي قيمة سيج. ) "tاختبار مستقل "
تعلم للذا فإف الطريقة املسرحية فعاؿ مردكدة.  (Ho)ك  فركؽ ذات داللة إحصائية بُت اجملموعتُت" مقبولة

 .للبنُت لطالب الصف الثامن يف دار اهلجرةكالـ ا  ةاللغة العربية يف مهار 
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ABSTRAK 

 

Muhammad ainy radhi. 2017. Efektifitas Metode Drama Terhadap 

Keterampilan Berbicara Untuk Kelas VIII Tarbiyatul Muallimin Islamiyah (TMI) 

Darul Hijrah Putra Cindai Alus Martapura Tahun Ajaran 2016/2017. Skripsi, 

Jurusan Pendidikan Bahasa, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut 

Agama Islam Negeri Palangkaraya. 

Pembimbing: (I) Drs. H. Sofyan Sori N, M.Ag. (II) Gito Supriadi, M.Pd. 

Kata Kunci: Metode drama, keterampilan berbicara, kuantitatif 

Bahasa Arab merupakan alat utama bagi peserta didik untuk bisa 

mempelajari ilmu-ilmu serta kebudayan Islam. Akan tetapi, masih banyak sekali 

permasalahan dalam pembelajaran Bahasa Arab, khususnya pada masalah metode 

dan strategi yang digunakan untuk mengajarkan empat maharah (keterampilan) 

yang terdapat dalam pelajaran Bahasa Arab. Hal tersebut sangat berpengaruh 

terhadap hasil prestasi belajar siswa. Permasalahan inilah yang menginspirasi 

peneliti untuk bereksperimen dengan menggunaan metode drama dalam 

pembelajaran Bahasa Arab. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedan keterampilan 

berbicara siswa kelas VIII yang menggunakan metode drama dan yang tidak 

menggunakan metode drama, serta ingin mengetahui seberapa efektif metode 

drama diterapkan dalam pembelajaran bahasa arab. 

Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif komparatif, dan 

jenis penelitian ini adalah true eksperimen. Subjek penelitian ini adalah siswa 

kelas VIII (TMI) darul hijrah Putra sebagai populasinya, diambil dua kelompok 

homogen sebagai sampelnya, yaitu kelas VIII A sebagaia kelas eksperiment dan 

kelas VIII B sebagai kelas pembanding. Teknik pengumpulan data dengan 

obsevasi, test, dan dokumentasi. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:  1) Keterampilan berbicara siswa 

yang menggunakan metode drama, memperoleh nilai rata-rata siswa 4,14 masuk 

dalam kategori 2 .جيّد جّدا) Keterampilan berbicara siswa yang tidak menggunakan 

metode drama, memperoleh nilai rata-rata siswa 2,71 masuk dalam kategori مقبول. 

3) Pengajaran bahasa Arab dengan menggunakan metode drama lebih efektif dari 

pada tidak menggunakan motode drama dalam pembelajaran keterampilan kalam 

hal ini disebabkan terdapat perbedaan yang signifikan diantara keduanya, karena 

hasil pengukuran dan uji analisa hipotesa dengan menggunakan independen 

sample “t” test diperoleh yaitu nilai Sig. (2-tailed) < 0,05 maka (Ha) yang 

mengatakan “adanya perbedaan yang signifikan antara dua kelompok” diterima 

dan (Ho) ditolak. Jadi metode drama efektif terhadap pembelajaran bahasa arab 

dalam keterampilan berbicara siswa kelas VIII Darul Hijrah Putra. 
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 التمهيد
 بـــــــــسم اهلل الرحمن الرحيم

الصالة ك السالـ على سيدنا رسوؿ اهلل ك محدا ك شكرا هلل على النعاـ ك اهلداية 
ستطيع النتهاء كتابة يأف  باحثكوف اليحىت  على الو ك صحبو ك من تبعو إىل يـو الدين

يف  البطللكالـ الطريقة املسرحية على مهارة ال فعالية "البحث العلمي ربت املوضوع: 

, قيم هبذا "للبنُت  دار اهلجرةمعهد   (TMI)اإلسالمية بًتبية املعلمُت الثامن  لصفال
لكلية الًتبية ك التعليم شعبة  عض الشركط للحصوؿ على درجة سرجافإلكماؿ بالبحث 

 .ابحكوميةاجلامعة بالنكارايا اإلسالمية تعليم اللغة العربية
 ،ال تزاؿ العديد من القصور كالضعف اتويف كتابالعلميالبحث  ىذايدرؾ املؤلف 

يتلقى املؤلف  اف مع كل تواضع لذلك ىذا يرجع إىل حمدكدية قدرة كمعرفة املؤلف.
  لكماؿ يف ىذه الكتابة.لانتقادات كاقًتاحات من خمتلف األطراؼ 

التوجيو كالتحفيز من خمتلف ك يف ىذه ابحالة ، تلقى املؤلف الكثَت من املساعدة 
 من منطلق الشكر كالتقدير ملا يلي: لذلك ، أعرب املؤلف ستكماؿ.االاألطراؼ يف 

بن علمي. أ.س. فيلوا، بكالوريس ىف ابحقوؽ. املاجستَت ىف فضيلة السيد الدكتور ا .1
 .اإلسالمية ابحكوميةبالنكارايا مدير اجلامعة . كابحقوؽ

اجلامعة ىف التعليم الًتبية ك كلية   عميدفضيلة السيد فهمي. املاجستَت ىف الًتبية. ك .2
 .اإلسالمية ابحكوميةبالنكارايا 

مساعدة العميد ىف ك  .فضيلة السيدة ابحاجة ركضة اجلنة, املاجسًت ىف الًتبية .3
 .األكادظمية

  .اللغة عليمتقسم  ةئيسكر. الًتبيةىف ملاجستَت ، اسانيت إرلينا ةفضيلة السيد .4



 

 ل

 

 .شعبة تعليم اللغة العربية سكرتَت ، املاجستَت ىف الًتبية.عبد اهلل  فضيلة السيد .5
استغلوا  الذمكاملشرؼ األكؿ   ،ابحاج سفياف ثورم ف، املاجستَت  فضيلة السيد .6

 .البحث االوقت لتقدًن كالتوجيو للمؤلف حىت ظمكن االنتهاء ىذ
الذم استغلوا  كاملشرؼ الثاين  ،غيطا سوفريادم، املاجستَت ىف الًتبية  السيد فضيلة .7

 .البحث االوقت لتقدًن كالتوجيو للمؤلف حىت ظمكن االنتهاء ىذ
اإلسالمية  بالنكارايااللغة العربية ىف اجلامعة  عليمكل املدرسُت ك املوظيفُت لشعبة ت .8

 ابحكومية.
 .الذين خدموا يف املكتبةرئيس املكتبة كمجيع املوظفُت  .9

دار املدرسة املتوسطة كرائيس ، املاجستَت ىف الًتبية  ابحاج حممد لطفي فضيلة السيد  .10
يف إكماؿ البحث من أجل إنتاج العمل ك شاركٍت  ينساعدللبنُت الذم  اهلجرة
 .العلمي

 ابحكومية اجلامعة بالنكارايا االسالمية اللغة العربيةتعليم شعبة األساتيذ كاألساتيذة يف  .11
أف  كوف الباحثيالدعاء ك النصائح ك العاطفة حيت انة ك ٍت اإلعاّلذين قد أعطي

  تهد كثَتا ىف التعّلم.صم
أشكرؾ كأسبٌت أف ربصل على مكافأة  التربعات من األفكار كابحسنات املعطاة ،

 كنأمل أف تفيد نتائج ىذه الدراسة مجيع األطراؼ. آمُت تضاعفها اهلل سبحانو كتعاىل.
 

   

 ٢ٕٔٓأكتوبر     بالنكارايا،
 

 محمد عيني راضي
4144414421
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 األول بابال

 مقدمةال

 بحثالخلفية  .أ 

النتيجة ك  شكل من أشكاؿ األعماؿ األدبيةنوع من اإلبداع كأنو  األدب ىو

كلذلك، . اللغة للتعبَت عن ابحياة البشرية عليها اليت تستخدـ يلةىو كسيف ابحقيقة ، هامن

 هرتظك   .بشكل عاـ فاحمليطة حياة اإلنسافإف العمل األد يب، ضمتوم على القضايا 

 .اخللفية األدبية من الرغبة يف الكشف عن كجوده

كذا، ، كىلغة اجلغرافيةالسب املنطقة أك حب أف ينقسم يتم األدب ،عادةكمن ال

 أك شعر أك قصص ركاية أك قصص قصَتة )مكتوبة أك شفهية( يشمل على األدب 

 .أك اخلط مسرحية من الرسم أكأك مسرحية  قصيدة

أك  األدب املسرحي( أف www.academia.edu/17522362/Dramaرأل كافُت )

، جدا حىت من األدب املشهور كاحد يى مسرحية ىناؾ التطور  عصريف ىذا الك  اليـو

على سبيل املثاؿ، املسلسالت، كاألفالـ، كالعركض األخرل  .يةجماؿ املسرحمن السريع 

  .اليت تصور حياة الكائنات



2 

 

 

 اكثَت   يةعامل التعليميف الاملشاكل ( ظهرت 82: 2003جامارة ك زين )يقوؿ 

، يف مهارة الكالـ تعلم اللغةيعٍت كاحد منهم  عملية التعليم،املشاكل اليت توجد يف  هامن

ركز يديدة بحل املشكلة، كليس اجلطريقة اليبحث يستمر أف إبداع لديو املعلم كلذلك أف 

 من الطريقة ختالفات األخرلإلايهتم أيضا باىتمامو، كلكن يف  مرارا رتبةاملطريقة العلى 

كيقوؿ اخلرباء أف  اليت ظمكن ازباذىااللعبة من تعليم اللغة  . املسرحية يستخدـاملناسبة

هتدؼ إىل  اللعبة املسرحيةذه ابحالة، عليم. ىيف التكاحدة من الطرؽ الفعالة  يىاملسرحية 

 .نساف، كال سيما املتعلقة حبياة املتعلمُتاإل ةعالقهبا  تتعلقاليت  حل املشاكل 

، حاكؿ الطالب اللعبة املسرحية من خالؿ( 2004:112يعرب ملياسا )

معاحيث ظمكن للطالب تها كمناقشسبثيل  كيفيةببُت الناس  اتالستكشاؼ العالق

اليت حلوؿ عليها من  متنوعةالطرؽ أك اإلسًتاذبية كالقيم ك  استكشاؼ املشاعر  كاملواقف

 القضايا التعليمية.

 . منجتماعيةمتجذر يف أبعاد الشخصية كاإل اللعبة املسرحيةمن كسائل التعلم، 

البيئة االجتماعية من عٌت املاملتعلمُت استكشاؼ  دعاسه الطريقة تالبعد الشخصي ىذ

شاؼ كاكت معرفة القضاياتدعو الطالب لذلك، ىذه الطريقة  .على نفسوتنفع اليت 

جمموعة كىي جتماعية إمع مساعدة الىت يوجهها الطالب الشخصية من القضايا  حلوهلا

جتماعي، كىذه الطريقة توفر فرصة من البعد اإليف التعليم. ك زمالء  أكمن األصدقاء 
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على املتعلمُت املتعلقة خصوصا املشاكل  .يف ربليل ابحالة االجتماعية اللمتعلمُت تعاكن

تم ي ،كبالتايل من خالؿ ىذه الطريقة .حل املشكلة دظمقراطياكيتم  .بُت األشخاص

 .أيضا يف حفظ على القيم الدظمقراطية وادربأف يالطالب 

على يشمل  و، كىونظام أساسيف األجنبية  ةتعلم اللغمثل تعلم اللغة العربية 

، الًتمجةمهارة من منهم ك مهارة اإلستماع كمهارة القراءة كمهارة الكالـ كمهارة الكتابة 

كبطبيعة ابحاؿ صمب أف يكوف املعلم  .اليت يتقنها الطلبةتلك املهارات املتعددة لذلك ك 

، كصمب أف يكوف املعلم على كفائتوبمن املهارات تغطية الحبيث ظمكن  عالية جودةلديو 

الطالب، حىت يتمكن الطالب ال  حتياجاتطريقة كفقا لإلالتطبيق أف قدر ياملهارات ك 

 .ميربقيق أىداؼ التعلكحبيث أف لل يشعركف بامل

ي لتعليم اللغة العربية ى منها الطرؽ طريقة( ال55: 2006اتفق سلبارماف )

اللغة  ميتعل يف طاالنشك املرح الفعاؿ ك و اجل تهيئةكن أف يكوف بديال لكىي سب  املسرحية

من لطريقة لعبة ا هيف األساس يتم ىذ (100: 2003كيقوؿ جامارة ك زين ) العربية.

: 2007. كرأل سنجايا )جتماعيةويل السلوؾ فيما يتعلق بالقضايا اإلربك دكر، ال

، كيستخدـ مهارة الكالـمن  تهااللغة العربية يف دمارس تعليممناسبة ل ه الطريقةىذ( 160

طريقة أما ال .جتماعية كتطوير قدرة الطالب على حلهالتقدًن فهم املشاكل اإلاملسرحية 

 على فهم هتمإىل مساعد ذلك، باإلضافة لدل الطالب ات اللغويةتطوير مهار إىل دؼ هت
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 ُتنشاط كوف الطالبي، سوؼ ه الطريقةمع ىذ ها.كموضوع  تولاملادة التعليمية يف احمل

، كلكن يتعلم م ال يستمعوف شرح املعلم فحسبم، ألهنيالتعلمن أكثر أنشطة  مألهن

 األنشطةمن الطالب أيضا مظاىرات كغَتىا  كيتعلم توترمجك الطالب على فهم النص، 

 .بامللل كفال يشعر حبيث هبم  األخرل

، غالبامرارا يف تطبيقتها  االجتماعيب املتعلق التعلمتستخدـ يف نفسها، املسرحية 

ىذه تستخدـ  اتعلم اللغة، ألهنيف  ستخدامهاال ةباجذ ه الطريقة، ىذللخرباءكلكن كفقا 

اليت صمب إذمازىا يف العربية غَت  مجيعا املهارات األربعة على تشمل اللغة تعلميف الطريقة 

يف  ممهارهت وفارسظمالطالب كىي  املسرحية طريقةالصياغة  . أما النشاط األكؿ منمباشر

 املرحلةك ، توكمراقب سبثيلهم السيناريو الذم سيتمضمفظوف  الطالب التالية املرحلة، ك الكتابة

يف  ادىميتم الطالب تدريب الكالـ، استعدسك كبالتايل  يف القراءة متدريب مهارهت التالية

 ىناؾ يف ، صمب على الطالب اآلخرين االستماع أيضا، كيتم الطالبقدرهتم لعرضها

حل، يتم الطالب تدريب لًتمجة النصوص ار املىذه مجيعا يف املرحلة االستماع من تدريب 

 .النصوص املسرحية اليت مت إعدادىا الطالبلكي يفهمُت أيضا  (السيناريو) املسرحية

م، ألف يف املمارسة العملية، كاملعلم  يدائما يف التعلنشاطا الطالب املطلوب من ، كبذلك

كفاءة كدمتعة كلو  فعالة تعليم اللغة العربية تكوف املسرحية س ه الطريقةمع ىذ، فقطمر يب ك

 الطالب. مثَتة لالىتماـك 
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طريقة املسرح يف عملية التعلم، كبالتايل، الباحث ظمهتم يف إجراء ذبارب على 

طريقة املسرح ىي كاحدة من طرؽ التدريس  .اختار الباحث إىل استخداـ طريقة املسرحية

 .اليت ىي فعالية ككفاءة كدمتعة، ألف الطريقة لعبهم التعلم أكثر نشاطا، كخاصة للطالب

أكثر جرأة كيشمل ىذا طريقة املسرحية أيضا كسيلة هتدؼ إىل جعل الطالب 

 .الستكشاؼ نفسو

باستخداـ الطريقة هتم التجريب ي ثكاف الباح  املسئلة السابقة، كاستنادا إىل

بًتبية املعلمُت الثامن  لصفاللغة العربية يف اليف تعليم  ة الكالـلتحسُت مهار املسرحية 

ة الطريق فعالية " يف ىذا البحث عنواف الباحث دار اهلجرة كاختار  (TMI)اإلسالمية 

بتربية المعلمين الثامن  لصففي ال البطللكالم المسرحية على مهارة ال

  ". للبنين دار الهجرةمعهد   (TMI)اإلسالمية 

 أسئلة البحث .ب 

الذين يستعملوف الطريقة  الثامن دار اهلجرة لصفيف ال البطل كيف مهارة الكالـ .1

 املسرحية ؟

الذين ال يستعملوف  الثامن دار اهلجرة لصفيف ال البطل كيف مهارة الكالـ .2

 الطريقة املسرحية ؟
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 الثامن دار اهلجرة لصفيف ال البطل ىل الطريقة املسرحية فعاؿ دبهارة الكالـ .3

 للبنُت ؟

 البحث أهداف .ج 

الذين يستعملوف الطريقة  الثامن دار اهلجرة لصفيف ال البطل ملعرفة مهارة الكالـ .1

 املسرحية.

الذين ال يستعملوف  الثامن دار اهلجرة لصفيف ال البطل ملعرفة مهارة الكالـ .2

 الطريقة املسرحية.

 الثامن دار اهلجرة لصفيف ال البطل فعالية الطريقة املسرحية دبهارة الكالـ لقياس .3

 للبنُت.

 أهمية البحث .د 

 :على النحو التايلالفوائد توفَت يعٍت ىذا البحث يف من املتوقع ك 

للباحثُت بالنجكارايا  اجلامعة ابحكومية االسالمية  قراءة املواد يف مكتبةأف تكوف   .1

 األخرين بعد ىذا البحث.
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درسا ليكوف قادرا على كماآلخرين   ئُتر اردكد الفعل كالدافع للباحثُت كالقأف يكوف   .2

م حىت يتمكن يأثناء عملية التعليف اختيار الطريقة الصحيحة لتحريك األكضاع دمتعة 

 .بسهولة ميةوف املادة التعليتقبليالطالب 

 فرضية البحث .ه 

Ha  :للبنُت  الثامن دار اهلجرة لصفيف ال البطل الطريقة املسرحية فعاؿ دبهارة الكالـ 

Ho  :الثامن دار اهلجرة لصفيف ال البطل الطريقة املسرحية غَت فعاؿ دبهارة الكالـ 

 للبنُت

 التشغيلي التعريف .و 

 األحداث يف كممثلُت الطالب إشراؾ خالؿ من للتعلم طريقة الطريقة املسرحية ىي .1

 يف فقط ليس املوضوع ، لذلك املوضوع لعب أك باملوضوع يتعلق ، فيما كقعت اليت

 إىل البساطة من خمتلفة بطرؽ األدكار لعب يتم أف ظمكن .النص استغالؿ شكل

 .سيناريو يلعب الذم ، الشديد التعقيد

 ي طلب ، حيث العربية اللغة ملهارات األربع املهارات من كاحدة الكالـ ىي مهارات .2

 حالة يف ، جيد بشكل املهمة إكماؿ على كقادرين قادرين يكونوا أف الطالب من
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 كموضوع حمتول أفضل بشكل يفهموف الطالب جعل إىل يهدفوف الذين الباحثُت

 .الطريقة املسرحية

 هيكل البحث .ز 

 :كما يلي  تشمل على النظاميات مخسة أبواب، أماينقسم البحث إىل 

خلفية البحث كأسئلة البحث ربتوم على اليت األكؿ يتكوف من مقدمة  الباب .1

 كأىداؼ البحث كفوائد البحث كفرضية البحث كىيكل البحث

أساس لتنفيذ كالثاين يتكوف من الدراسات السابقة، مث الوصف النظرم   بابال .2

 األنشطة البحثية

 تنفيذ البحث البحث اليت ربتوم على كقتمنهجية من الباب الثالث يتكوف  .3

ق من صحة البيانات يمجع البيانات كالتحق أسلوبكموضوع البحث، ك  وكمكان

 كربليل البيانات

 تومن نتائج البحث كمناقشيتكوف الرابع  الباب .4

 اخلالصة كاملقًتحات.توم على االختتاـ الذم ضماخلامس يتكوف من  لبابا .5
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 بحوث السابقة .ح 

أسوة حسنة )متخرجة من اجلامعة اإلسالمية ابحكومية سوناف  املكتوبة الرسالة  .1

لتحسُت  األدكار  لعب ة "طريقة استخداـ اللعب ربت العنوف يوجياكارتا(، كابحاغا 

  ". بوركبودر ماجيالنج ينثاال غيري فورنااإلسالمية م يالتعل افع الطالب يفك الد

أجريت بالتعاكف بُت ىذا البحث ىو البحث اإلجرائي الفصوؿ الدراسية اليت 

املدرسة االبتدائية الثانية  5املعلمُت كالباحث مع املوضوعات البحثية لطالب الطبقة 

كقد مت  .مت مجع البيانات عن طريق املالحظة، كاملقابلة، االستبياف كالوثائق .غَتيفورنو

خداـ ربليل البيانات نوعيا ككميا، كفرز البيانات مع األرقاـ، مث كصف البيانات باست

فحص صحة البيانات باستخداـ  .عبارة للحصوؿ على كصف كاضح كمفصل

كتبُت ىذه الدراسة أف ىناؾ زيادة يف حوافز  .التثليث من املصادر كاألساليب

الطريقة اليت لتحسُت الدافع الطالب من  .الطالب بعد تطبيق أسلوب لعب األدكار

كل دكرة تتكوف من ثالث خالؿ طريقة لعب الدكر ىو تطبيق نظاـ لثالث دكرات ك 

متوسط درجات ابحافز الطالب قبل تطبيق طريقة لعب األدكار ىي  .جلسات

يف النتيجة املشًتكة للدكرة األكؿ كالثاين كالثالث. من  98.97كارتفع اىل  75.03

نتائج ىذه ابحسابات تشَت إىل أف تطبيق طريقة اللعب الدكر الذم ظمكن أف يزيد 

 .بشكل كبَت الدافع طالب



10 

 

 

   سوناف كاجلاغا متخرجة من اجلامعة اإلسالمية ابحكومية) شمة العليا املكتوبةالرسالة  .2

 الذين ألطفاؿلعلى الذكاء العاطفي  املسرحية " تأثَتف اعنو ربت ال يوجياكارتا(،

  ". سليما ديبوؾركضة األطفاؿ فركلوغ يف  قبل املدرسة همسن

العاطفي رمو مرحلة ما قبل املدرسة كقد حلل تأثَت املسرحية اجملتمعية الذكاء 

ككانت املوضوعات  .لتحسُت ذكائهم العاطفي، دبا يف ذلك فعالية من اللعبة

سنوات الذين حضركا حديقة الطفولة  6-5األطفاؿ الذين تًتاكح أعمارىم بُت 

( . شارؾ املواضيع يف ست جلسات 22عائشية بستاف األطفاؿ فارغولوغ )ف="

بعد ست جلسات، مت قياس الذكاء العاطفي ىؤالء األطفاؿ  .املسرحية اجملتمعية

 .باستخداـ اختبارات الذكاء العاطفي مع مؤشرات مفهـو جوملاف الذكاء العاطفي

التحليل  .كنظرا لالختبار من خالؿ مرحلة ما قبل االختبار كبعد االختبار

لعاطفي اإلحصائي املستخدمة لتحديد تأثَت على مرحلة ما قبل املدرسة الذكاء ا

مع قيمة  7.160أظهرت النتائج قيمة طن من  .(املسرحية اجملتمعية كاختبار )ت

( . ذكرت النتائج أف املسرحية اجملتمعية تسهم إىل حد 0,01)ؼ> 0,000ؼ=

كىذا يعٍت املسرحية اجملتمعية فعالة يف ربسُت  .كبَت يف االستخبارات الطفل العاطفي

 .فيمرحلة ما قبل املدرسة الذكاء العاط
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سوناف   متخرجة من اجلامعة اإلسالمية ابحكومية، )لطفياناكتوبة ديفي الرسالة امل .3

الدينية  تعليم يف "الطريقة املسرحية  فاعنو تحت الب يوجياكارتا(،كاليحاغا  

بليتار  كولوف ساناف بوركرصمو سينتونغ اهلداية (TKIT) ركضة األطفاؿ اإلسالمية يف

تطبيق طريقة لعب دكرا يف التعلم التعليم الديٍت ىدفت ىذه الدراسة إىل كصف  ".

اهلداية جينتوغ بوركرصمو سانانكوالف  موحدة إسالمية األطفاؿ اإلسالمي يف رياض

بليتار حبيث املتعلمُت ظمكن دراسة الًتبية اإلسالمية يف سن مبكرة باستخداـ متعة 

الًتبية الدينية اإلسالـ كاالزمراط مباشرة املتعلمُت كعنصر فاعل يف تنفيذ تدريس 

كيتم مجع  .ىذه الدراسة ىو حقل نوعي . باستخداـ طريقة لعب دكرا يف ذلك

التحليل ىو التحليل  .البيانات عن طريق إجراء املالحظات كاملقابالت كالوثائق

الوصفي النوعي ىو عن طريق ربليل سبيل إىل استخداـ كلمات لتفسَت ىذه الظاىرة 

 .  لفحص صحة البيانات باستخداـ التثليث .ابحصوؿ عليها أك البيانات اليت مت

تطبيق أسلوب التعلم للعب دكر يف التعليم الديٍت اإلسالمي ( 1: ) أظهرت النتائج

جينتوغ بوركرصمو سانانكوالف بليتار يقـو موحدة  إسالمية األطفاؿ رياضيف اهلداية 

اعية، كالتنمية من تنفيذ تطوير على التطور املعريف، التطور العاطفي، كالتنمية االجتم

 .أكال، مرحلة التحضَت : األخالقي كالديٍت لدل الطالب من خالؿ عدة مراحل

أشكاؿ كسائل تلعب  .ثالثا، كىي مرحلة االنطالؽ .ثانيا، ربديد مرحلة املدىل هبا
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اهلداية تلعب دكر املوجهة كعفوية موحدة  إسالمية األطفاؿ رياضدكرا عقدت يف 

اجلوانب اليت يتم تقييمها ىو التالحم كالتعاكف كالتعبَت كاالنضباط .  رلعب األدكا

ككانت أساليب التقييم املستخدمة املراقبة كقائمة  .كالنظاـ كالتمكن من املادة

موحدة صالة  إسالمية األطفاؿ نتائج الطالب نتائج التعلم رياض.)املرجعية( 

أساليب لعب دكر من متوسط قيمة اهلداية املواد اليت صمرم تدريسها باستخداـ 

تطبيق مشكلة من أساليب التعلم تلعب دكرا يف الًتبية ( 2الطالب. ) 75,6

موحدة جينتوغ بوركرصمو سانانكوالف  إسالمية األطفاؿ اإلسالمية يف اهلداية رياض

التعلم كالطالب الدافع ىو عدـ خمتلف  :بليتار كحالة الطالب املختلفة كتشمل

ـ كجود الدعائم، كعدـ التكلفة كعدـ كجود الوقت لتنفيذ أسلوب عد :مرافق تشمل

( كجهود املعلمُت يف 3) .اخلوؼ كاخلجل :لعب دكر دكلة الطفل العاطفية تشمل

التغلب على املشاكل كاالىتماـ يف تعلم كيفية بناء طفل خمتلف عن طريق استخداـ 

ملعاجلة مشكلة نقص  اجلهود املبذكلة .جمموعة متنوعة من أساليب كطرؽ لالىتماـ

املعلمُت يف الدعائم مع طريقة مبتكرة الستخداـ األدكات اليت كانت متاحة يف 

جهود ملعاجلة مشكلة نقص املعلمُت يف التكاليف  .موحدة إسالمية األطفاؿ رياض

عن طريق تقدًن اقًتاح إىل جملس النواب كرئيس جملس إدارة جهود املسلمات 

 إسالمية األطفاؿ التغلب على قلة الوقت املتاح يف رياض جينتوغ القرية املعلمُت يف
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كتبذؿ جهود ملعاجلة املعلم للطالب  .موحدة اهلداية عن طريق استخداـ فواصل

خجوؿ كخجوؿ أك بابحرج من خالؿ عدـ استبعاد الطالب الذين ىم خجوؿ 

 .كخجولة، كصمسد الشعور بالثقة

ا يف ىذ .الكالـ مهارات تعلم على الباحث ، ركز إجراؤه سيتم الذم للبحث بالنسبة أما

اللغة يف تعليم الكالـ  ةمهار لقياس فعالية الطريقة املسرحية على الباحث  يهدؼ، البحث

جيندام  دار اهلجرة (TMI) اإلسالميةبًتبية املعلمُت لطالب يف الفصل الثامن العربية 

 .ألوس مارتافورا



 

14 

 

 الثاني بابال

 اإلطار النظري

 فعالية.أ 

فعالية )اسم املتعددة( مشتق من كلمة ،  (284: 2003) يف قاموس األندكنيسية

الكلمة الفعالة )صفة(. فعالية ىو"أم تأثَت" )كبالتايل، التأثَت، األنطباع(، ظمكن أف ضمقق 

عرؼ بأهنا حدكث أم آثار أكالنتيجة املرجوة يف الفعل القياـ بو. يتم ت يةفعالالنتائج. 

حيث األىداؼ كالنتائج  التوصل إىل كل كظيفة بكفاءة كاليت بالطبع أيضا فعالة، ألف من

 .مجلتها()اجلودة ك ذماحا  املرجوة

عملية لتحقيق اهلدؼ كىي فعالية ( بأف 22-21:  2011أما ضمدد أديسامسيتا )

سابقا. ظمكن أف يقاؿ كىناؾ أعماؿ أكنشاط لتكوف فعالة إذا كأف  ا مت ربديدىيتال

 النشاط املنظمة قد كصلت إىل كجهتها. 

فعالية ىي ربقيق أىداؼ حمددة ( الid.wikipedia.org/wiki/efektivitasيف ككيفيديا )

أخرل. كظمكن أف تفسر فعالية  اتخيار ااالختيار بُت لتحديد أكاختيار أىداؼ البديلة 

تم ربديدىا. ظمكن أيضا أف تفسر فعالية  يلنجاح يف ربقيق األىداؼ اليت  امقياس

 ديدىا. نجاح يف ربقيق األىداؼ اليت مت ربالكمقياس 
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: ( 3439:  ١ٔٔٔاملصرل ) األفريقى الدين , يف كتاب مجاؿقاؿ الليثك 

كالفعاؿ اسم الفعل ابحسن من اجلود كالكـر كرموه، ابن األعرا يب: كالفعاؿ فعل الواحد 

ف لئيم الفعاؿ، كقاؿ املربد: الفعاؿ ف كرًن الفعاؿ كفالخاصة ىف اخلَت كالشر. يقاؿ: فال

  .قاؿ: كىوخملص لفاعل كاحد، فإذا كأف من فاعلُت فهوفعاؿ يكوف ىف املدح كالندـ،

  سرحياألدب كامل.ب 
 األدب  تعريف .1

جمموع . كىكذا، سبشيا مع االبشرية كإبداعاهتعلى حالة  األدب تتطور كفق

. األدب لو مسات أخرلكما تطورت يف جمموعات   يطور، تو، فكذلكثقافمع الناس 

يدخلها دميزة كخصائص مشاهبة لغَتىا من األعماؿ الفنية، حىت أف الناس ظمكن أف 

 األدب. يف 

كليغ ك كارف البياف السابق كبطبيعة ابحاؿ، ( 4: 2006رأل كيدايات )

ن، كذلك يف رأيهم أنو من يخر ا لوغسمبورغف امع بي اكوف جمهز يأعاله، صمب أف 

كلكن واجو، ييس الشيء الوحيد الذم لتعريف لألدب العاملي. األدب الاملستحيل 

 ثقافية. البيئة الاألدب ىواسم ألسباب معينة بالنظر إىل عدد من النتائج حمددة يف 

يف اللغة شتقاؽ، كلمة األدب ( من اال4: 2006يقوؿ كيدايات ) 

ة يسمى الفرنسي اللغة يفك  literature)باللغة األذمليزية غالبا يشار إليها  ةاألندكنيسي
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litterature) " مشتق من اللغة السنسكريتية: جذر الكلمةsas- الفعل من الكلمة ، ك

الحقة، كعادة ما يشَت إىل  tra-تعليمات ".  تعليم، أك توجيىو، أك علم، أكعٌت" دب

"أداة، كسيلة". لذلك األدب ظمكن أف يعٍت "أداة لتعليم، دليل، كتاب التدريس 

ب يف الفنوف األدبية، كىي األدب باعتبارىا انسأكالتعليم. " تعريف األدب اإل

 .كالشعر أعماال إبداعية. مصطلح آخر ىواخلياؿ

. يف سرحية يب كالشعر كاملكيصنف األدب عموما إىل ثالثة، كىي النثر األد

لتيسَت التحديد مقتضاه حىت ال تصنيف على أساس شكلها، أهنا جمرد  ،الواقع

 . يوسع االطار أكسع ما ظمكن

  املسرحية  .2
كلمة "   نية، مناأيت من اليون( املسرحية ت3: 2006ضمدد كيدايات )

draomai ن اللغة من املصطلحات املشتقة معمل، بدع كىلم جرا  فعل،عٌت كلمة دب

قليال،  اتلفذلك، كلوطم . كىكذا، على الرغم"فعل" يعٍت dranنية، ككلمة االيون

 . "فعل الشيء" على معٌتربتوم  سرحيةأساسا من حيث املف

مجيع ابحضارات تقريبا. كزبتلف النظريات حوؿ ا املسرحية فن عاملي عرفته

نشأهتا. كيعرؼ )أالركس نيكوؿ( املسرحية بأهنا فن التعبَت عن األفكار اخلاصة 

بابحياة ىف صورة ذبعل ىذا التعبَت دمكن األيضاح بواسطة دمثلُت يثَتكف االىتماـ ىف 



17 

 

 

لصورة قلوب مجهور حمشد ليسمع ما يقاؿ كيشهد ما صمرم، ىذا فيما يتعلق با

للمسرحية العوامل الداخلية ية أكظركؼ التمثيل اخلارجية أنشاء أما بالنسبو إىل جار اخل

أف أبرزىا ىوفنجد اإلستخداـ لدلك العامل غَت املتوقع الذم يؤدل إىل الصدمة 

العاطفية. كمع أف املسرحية شكل من أشكاؿ األدب. أهنا زبتلف طريقة تقدظمها 

. الركاية ىي نفسها فمثال قصة تتضمن خرلبقية الفنوف األ عن غَتىا من

شخصيات كلكنها تقدـ دبزيد من السرد كابحوار كتصبح عمال متكامال عندما تقدـ 

 مطبوعة. 

السابق. إركانشو  األدبمفاىيم  عند النظر إىل

(irwansyh.wordpress.com/kesusastraanاألدب ) قسم حسب املنطقة أكلغة ين

يف فئة األدب ىو: قصص ركاية أكقصص قصَتة )مكتوبة  اجلغرافية. كىكذا، املدرجة

 أكاخلط. ، أكاملسرحيةأكلوحة ةأكشفهية(، قصائد، قصيدة، كلعب

 عناصر املسرحية:  (أ 

 املسرحية كابحدث:  (1

تنظيمية  ة: املوقف أكابحكاية اليت يقـو عليها البناء املسرحي، عملي ابحدث

لقى القارئ املشاىد فهوينبع من مشكالت الواقعية اليت يإلبداع كىوالكاتب 
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يعيش املؤلف، سواء أكأنت مشكالت نفسية، أكاجتماعية أكاقتصادية 

 أكأنسأنية. 

 املسرحية كالعقدة:  (2

: على ابحبكة اليت تدؿ ىي سلسلة ابحوادث اليت ذبرم ىف املسرحية  العقدة

التأـز ىف ابحدث الواحد، كجد مرتبطو برباط السببية. كبعضهم صمعلها نقطة 

 ةالربنامج املفضل أكثر من فإذا حدث ىف املسرحية فأنو أيضا الربنامج املفضل

 أكثر من عقدة ، ككلها مرتبطة بالعقدة الرئيسة. 

 املسرحية كالشخوص:  (3

هلا ثالثة أبعاد الشخصية ىي البعد النفسي كالبعد اجلسمي كالبعد 

العمل التمثيلي. تدكر أحداث املسرحية  االجتماعي كىى أبعاد متكاملة يف

 لكبعضها االخر  ةصمابياإلبُت أطراؼ متباينة املواقف، بعض الشخسيات 

دكر رئيس كاالخر ثأنور، كمنها النامي املتطور كمنها  ا، كمنها ماهلةسلبي

فالشخصية كائن كمنها حي يعيش ىف  املسطح الساكن، الغامض كاملعقد.

حداث فيؤثر فيها كيتأثر هبا كمع استقاللية ىف عامل حقيقي كيتفاعل مع األ

حركتها كسموىا الشخصية إال أهنا مرتبطو مع الشخصيات األخرل اليت 

ىاتُت الشخصيتُت رابطة بُت تتمحور حوهلا أكتقف ىف الطرؼ النقيض هلا. 
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أخرل ، كتسمى القوة األكىل القوة  تنقل ابحدث من جهة إىلالتداخل ك 

 قوة املدافعة. نية الااملسيطرة كالث

 املسرحية كابحل:  (4

ابحل ىوالذم يضع النهاية للصراع، كتفسَت غموض املوقف، يسدؿ الستار 

بعده كمن كلكن بعض النقاد يفضلوف أف يأيت ابحل طبيعيا كنهاية لألحداث 

جراء تتابعها كلكن بعضهم اليـو يفضل أف يأيت مفاجئا من قبيل املصادفة 

 كالتلقائية املباغتو.

 حية كابحوار: املسر  (5

كيكشف  وألن ةساسيابحوار أىم عناصر التأليف املسرحي، يوضح الفكرة األ

عن طبيعة املسرحية كيوضح شخصياهتا كيتحدث عن كجهة نظرىا ىف 

املوضوع املطركح كفيما يقابلها من الشخصيات املسرحية األخرل عن تطور 

، كعن الشعور العاـ املطلوب  إثارتو ىف ابحدث املسرحي كنقطو التأـز

 املشاىد. 

 املسرحية كاهلدؼ: (6

ما منذ بداية القرف الثامن عشر امليالدم بدأ اهلدؼ من املسرحية طمتلف ع

ف اهلدؼ من املسرحية خاصة اإلغريقية ىوإثارة عاطفيت الشفقة اك  قبلها
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كاخلوؼ ىف نفس املشاىد، فأنتقل ىذا اهلدؼ )ىدؼ التطهَت( إىل شرح 

نت سبر هبا تلك اكما ربتها اليت كبقات السفلى كالطجتماعية املشكالت اإل

 ىداؼع األم من ظلم الطبقات كمن أمراض اجتماعية ظاىرة، تطورت ةالفًت 

 نيا. انساجتماعيا ك اصبحت زبدـ كل شخصية ىدفا أحىت مث 

املسرحيات بأنواعها املختلفو تسعى إىل ربقيق العديد من االىداؼ ظمكن أف 

 نوجزىا : 

 اهلدؼ التعليمي: (أ )

كهلا ىف تعليم األطفاؿ اهتدؼ املوضوعات اليت تتن هاتلفخماملسرحيات على 

املواقف اليت هتمو مباشرة كذلك إلكسابو الدراية النفسية لدفعة إىل التصرؼ 

 ىف مواقف مشاهبة كالىت قد يتعرض هلا ىف املستقبل. 

 اهلدؼ األخالقي:  (ب )

كبذلك تساعد من املسرحية هتدؼ إىل نشر اخللق كالفضيلة لدم املشاىد 

على تصحيح األرمرافات لدم بعض كالطبقات السفلى جتماعية اإل ةالناحي

 املشاىدين . 
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 اهلدؼ الوعظي:(ج )

املسرحية هتدؼ إىل كعظ املشاىد سواء من الناحيو الدينية أكاخللقية، تساعد 

من الناحيو كبذلك االجتماعية مكتبة دليل ىف توجيو املشاىد إىل الناحيو 

 افة إىل تعديل األخطاء كالرجوع عنها. الدينية، إض

 اهلدؼ الًتفيهي:(د )

املشاىد، كسيلة دمتعة تبعث كتعترب ىف املشاىد ركح  ةهتدؼ املسرحية إىل ترفي

املرح ككالسعادة كتبعث ىف نفسو ركح التفاؤؿ كبذلك تساعد من الناحيو 

االجتماعية مكتبة دليل على زبفيف التوترات كالصراعات الداخلية لدم 

 شاىد كزبفف عنو املتاعب اليت يصادفها خالؿ، حياتو اليومية . امل

 أشمية املسرح التعليمي املدرسي:  (ب 

سبثيل يسمح املدارس لتسمح للطالب لتحمل مسؤكلياهتا كالتعود للمثوؿ  (1

كيتم تدريب الطالب على حسن  .أماـ اجلماىَت، دكف خوؼ أك كجل

كبالتايل فإنو ظمكن أف  .تبعيةالسلوؾ كاالمتناع عن فعل األشياء اليت ىي 

  .تكمل شخصيتهم 

املسرحية يف التعليم ىي كاحدة من كسائل االعالـ اليت تساىم أكثر من  (2

غَتىا من حيث شرح املعلومات للطالب كربقيق ذلك يف أذىاهنم كآثاره 
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اليت ظمكن أف رباكي يف  (األدكار) على سلوكهم، ألهنم يركف األشياء

 .حياهتم

ملدارس إلعطاء الطالب الفرصة للعمل معا كابحصوؿ على سبثيل يسمح ا (3

كذلك خللق طالب مؤىلُت من  .الصرب كاملثابرة كاالستقالؿ كالتحلي بالصرب

 .حيث النضج

يسمح لتوفَت حلوؿ للتغلب على الطالب العار يهيمن عليها كاخلوؼ  (4

 .اخلوؼ اليت سبيل إىل أف تكوف معزكلة كحمصورة

قيف أفكارىم كمشاعرىم كمشاعر الطالب حبيث املسرحية يف التعليم لتث (5

 .ظمكن للطالب تطوير خياهلم

املسرحية يف التعليم ظمكن أف تؤثر على النضج العاطفي من الطالب كتؤثر  (6

سواء كاف ذلك يف اتساؽ مع نفسو  .على الشخصية، كجزء من فن العيش

 .كمدل توافقو مع اجملتمع الذم يعيش فيو

للطالب الكتساب املعلومات على نطاؽ أكسع،  املسرحية يف التعليم يتيح (7

كالدراما ظمكن أف تعطي الطالب جمموعة متنوعة من اخلربات كاملهارات، 

 .سواء كاف ذلك ىو الدكر الذم طمتلف كاضح النطق كغَتىا



23 

 

 

املسرحية يف التعليم يتيح للطالب للقياـ النشاط متعة كعنصر فاعل كشرح  (8

 . املدرسةجعلت نشط بشكل غَت مباشر يف .نفسو

املسرحية يف التعليم يتيح للطالب للتفاعل بُت املدرسة كبيئتها ككذلك توثيق  (9

 .ذبهيز التفاعل يف الدكر االجتماعي أك السلوؾ املنحرؼ كغَتىا

 املسرحية كطرائق تدريسها:  (ج 

 أفعند إختيار املسرحيات صمب ( 184-175: 2010) كحممد يقوؿ عاشور

نراعي قدرات الطالب كخرباهتم من حيث اللغة كاألسلوب كاالفكار، كأف 

نكوف أيضا ذات صلة  أفتزكدىم باخلربات اجلديدة كاملهارات ابحديثة كينبغى 

كثيقو كعميقة دبا يدرسو التالميذ ىف التاريخ كاألدب كالًتبية اإلسالمية كالًتبية 

تراعى  أفدرسة بشكل خاص الوطنية كىف ىذة ابحالة ينبغى من املعلم كامل

املسرحية كعرضها باملناسبة إختيار اجليده كاملناسبة الىت تالئمها سواء أكأنت 

 دينية أـ ثقافية أـ كطنية أـ قومية.  

  ةاملهار .ج 
ف يف إكماؿ املهمة، اتقإ يرة ىاامله( اف 2013يقوؿ ركماسارم يف صحيفتها )

 .مطلوبة هارةاملهمة أك امل. املهارات ىي املهارات الالزمة الكماؿ ةقادرة كماىر 

 مهارات اللغة  قساـأمن 
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 مهارة االستماع  .1

مهارة االستماع ىي كفاءة الناس ىف فهم الكلمة ( 19: 1985ضمدد تارغاف )

يستطيع ربققو  يقيقابحأكاجلملة املنطوقتُت باملتكلم أكالوسائل املعينة. ىذا التدريب 

 بالتمرين املقرر الستماع أنواع الصوت كعناصر الكلمة دبخارج ابحركؼ الصحيحة.

االستماع ىوفعلية استماع باالىتماـ كالفهم كالتفسَت لتحصيل املعلومة كاحملتول كفهم 

 ساف. لمعٌت املواصالت غَت املوجهة من املتكلم بال

 الكالـمهارة  .2

مهارة الكالـ ىي كفاءة تعبَت أصوات  ( يقوؿ اف135: 2011حَتماكاف )

املفاصل أكالكلمات لتقدير الفكرمثل اخلاطر أكالرأم أكاإلرادة أكالذكؽ إىل شريك 

املتكلم. من العمـو أف أىداؼ مهارة الكالـ ىي أف يكوف الطالب يستوعبوف 

 املواصالت اللسانية صحيحة كعدلة بللغة املعلمة فيهم.

 مهارة الكتابة .3

ابة ىي شيء مهم ىف حياتنا ألهنا تعبَت تالك( أف 156: 1992رأل علياف )

مكتوب من الكاتب. تعريف الكتابة لغة ىي مجع املعٌت املركب كالنظامي. كمعٌت 

الكتابة اصطالحا ىي مجع الكلمات املركبة اليت حمتوية باملعٌت. ألهنا لن تشكل إال 

 بالكلمات املركبة.
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 الكتابة ىي: ناحيات ىف( 156: 1998يقوؿ الركا يب )

 القواعد مثل النحوكالصرؼ(أ 

 اإلمالء(ب 

 العر يب اخلط(ج 

 مهارة القراءة .4

دة التعليمية امهارة القراءة ىي مقدمة امل( يقوؿ اف 135: 1994تارغاف )

كف رؤكس القراءة مث الطالب يتبعوهنم. ىف التعريف األخر أبالقراءة يعٌت املدرسوف يقر 

املكتوبة بالتلفظ أكالتخمة ىف القلب.  أف القراءة ىي كفاءة إدراؾ كفهم األشياء

الكتابة أيضا ىي فعلية استخدامية القارئ لتحصيل الرسالة اليت ترسل الكاتب 

 بوسائل الكلمات أكاللغة الكتابية.

 تلـز ة اليتقدر ىي املهارات ( يقوؿ أف 2015كندارم ك فائدة يف صحيفتهما )

 املكتسبة.  لتنفيذ بعض املهاـ كتطوير نتائج التدريب كاخلربة

   الكالـ.د 
فهو: ذلك ( 86: 1992علياف )التعريف االصطالحي للكالـ كما قاؿ  أما

الكالـ املنطوؽ الذم يعرببو املتكلم عما ىف نفسو من : ىاجسو، أكخاطره، كما صموؿ 

خباطره من مشاعر كإحساسات، كما يزخوبو عقلو من : رأم أكفكر، كما يريد أف 
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أكرموذلك، يف طالقة كانسياب، مع صحة ىف التعبَت يزكد بو غَته من معلومات، 

كسالمة ىف األداء. كظمكن تعريف الكالـ بأنو: ما يصدر عن اإلنساف من صوت يعرب 

 بو عن شيء لو داللة ىف ذىن املتكلم كالسامع، أكعلى األقل ىف ذىن املتكلم.

املعٌت الكالـ ىف أصل اللغة عبارة عن: االصوات املفيدة، كعند املتكلمُت من 

القائم بالنفس الذم يعرب عنو بألفاظ، يقاؿ ىف نفسي كالـ، كىف اصطالح النحاة: 

 اجلملة املركبة املفيدة رمو: جاء الشتاء.

أما ابحديث فهو: كل ما يتحدث بو من كالـ كخرب، كيقاؿ: ))ابحديث 

ذكشجوف(( يتذكر بو غَته، كيطلق أيضا على كالـ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم، 

كىف اصطالح احملدثُت: ))قوؿ أكفعل أكتقرير نسب إىل النيب صلى اهلل غليو كسلم((، 

 كيطلق ابحديث كيراكبو ابحديد، يقاؿ : حديث عهد بكذا، قريب عهد بو.

ا لصَّوت عند ابحيواف أكالطَت عبارة عن: ( إف 85: 1992علياف )كقاؿ 

كال زبتلف من بيئة إىل  سبوجات أثَتية تعطي دالالت كاحدة ال تتغَت كال تتطور،

كالصوت عند اإلنساف عبارة عن :  أخرل أكمن حيواف إىل حينواف من جنس كاحد.

سبوجات أثَتية تعطى دالالت دمتتعددة تتغَت بتغَت املطلب، كقابلة للتطور، كزبتلف 

 من بيئة إىل أخرل، كمن إنساف إىل إنساف.
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: فاألصوات عند  ( كباملثاؿ يتضح املقاؿ50: 1956)عبد العزيز يقوؿ 

حيواف مثل البقر، ال زبتلف من بقرة ألخرل، كال من بقر يعيش ىف مكاف عن بقر 

آخر يعيش ىف مكاف آخر، أما اإلنساف فأصواتو زبتلف من إنساف، كمن إنساف 

يعيش ىف أكركبا مثال عن إنساف يعيش ىف آسيا، بل من مدينة إىل مدينة. لبعض 

يواف كاجلماد  كصوت األسد، كالقط، كالكلب، الناس قدرة على تقليد أصوات ابح

ككخرير املياه، كىزًن الرعد. كجلجلة العربية. كلكن من ىؤالء القادرين على تقليد 

 األصوات عدد كبَت طمجل من التقليد، كيراه عيبا.

( تشًتؾ مجيع لغاتت األرض ىف ىذه 31: 3331) زكريا إمساعيليتفق 

سموعة، مث دكنت ىذه األصوات الىت تعرب عن السمة إذ أف اللغة بدأت بأصوات م

( يف تعبَت 301: 3331مدلوالت مادية أكمعنوية ىف صورة كتابات خمتلفة. كيتفق )

األصوات مادة اللغة االنسانية، كال مدلوؿ هلذه األصوات إذا مل تنظم ىف كحدات، 

حد مع ككل منها ربمل معٌت معيننا، فحرؼ الراء مثالن ال يدؿ على شيء إذا مل يت

حرؼ آخر أكجمموعة حركؼ تعارؼ أفراد اجملتمع على تسمية ىذه الوحدة كداللتها 

على شيء معُت، مثال كلمة ))خركؼ(( تدؿ على نوع من أنواع ابحيوانات املعركفة 

 كىكذا.األصوات ىي الكلمات الىت ربمل دالالت معينة.

 أشمية الكالـ (أ 
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( أف نوضح أشمية الكالـ ىف ابحياة ىف نقاط 81-88رأم فؤاد إلياف )

 حمددة تكشف لنا جوانب من ىذه األشمية: 

املؤكد أف الكالـ كوسيلة إفهاـ سبق الكتابة ىف الوجود، فاإلنساف تكلم  من (1

 قبل أف يكتب، كلذلك فإف الكالـ خادـ للكتابة.

التعبَت عن أفكاره، كالقدرة  التدريب على الكالـ يعود اإلنساف الطالقة ىف (3

 على املبادأة كمواجهة اجلماىَت.

ابحياة املعاصرة دبا فيها من حرية كثقافة، يف حاجة ماسة إىل املناقشة، كأبداء  (1

الرأم، كاإلقناع، كال سبيل إىل ذلك إال بالتدريب الواسع على التحدث، 

 الذم يؤدم إىل التعبَت الواضح عما ىف النفس.

ا ىف ىذا العصر الذم تعددت فيو كسائل النقل خصوص –الكالـ  (4

 ليس كسيلة لطمأنة الناس املتنقلُت فقط. –كاملواصالت 

للحكم على املتكلم على املتكلم،  –إىل حد ما  –مؤشر صادؽ  كالكالـ (1

كمعرفة مستواه الثقاىف، كطبقتو االجتماعية، كمهنتو، أكحرقتو، ذلك ألف 

 املتكلمُت على اختالؼ أنواعهم.
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كالـ كسيلة اإلقناع، كالفهم كاإلفهاـ بُت املتكلم كاملخاطب، كيبدكذلك كال (6

كاضحنا من تعدد القضايا املطركحة للمناقشة بُت املتكلمُت، أكاملشكالت 

 اخلاصة كالعامة اليت تكوف حمالن للخالؼ.

 –كالكالـ كسيلة لتنفيس الفرد عما يعانية، ألف تعبَت الفرد عن نفسو  (7

عالج نفسي طمفف من حدة األزمة اليت يعانيها،  –كلوكاف ضمدث نفسو 

 أكاملواقف اليت يتعرض هلا.

كالكالـ نشاط إنساين يقـو بو الصغَت كالكبَت، كاملتعلم كاجلاىل، كالذكر  (8

كاألنثى، حيث يتيح للفرد فرصة أكثر ىف التعامل مع ابحياة، كالتعبَت عن 

 مطالبو الضركرية.

التعليمية ىف خمتلف مراحلها، ال ظمكن أف كالكالـ كسيلة رئيسة ىف العملية  (3

 ستغٍت عنو معلم ىف أية مادة من املواد للشرح كالتوضيح.ي

الكالـ ليس فرعا لغويا معزكال عن بقية فركع اللغة العربية، بل ىواتلغاية من 

دراسة كل فركع اللغة العربية، فدراسة النحوكالصرؼ: تصوناف اللساف كالقلم من 

الكلمة كأكاخرىا، كالقراءة : تزيد من ثركة اإلنساف اللغوية،  اخلطأ ىف ضبط بنية

كتزكده، بأكاف املعرفة كالثقافة، ليتمكن من التعبَت عن حاجاتو كمشاعره، كاألدب 

كالنصوص: منبعاف للثركة األدبية، كترقياف بأسلوب املتكلم، كتساعداف على 
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ا أهنا ذبمل الكالـ اإلجادة، كالبالغة ىي: مطابقة الكالـ ملقتضى ابحاؿ، كم

كترصعو بالعبارات الرشيقة، كاجلمل البديعة، كاخلياؿ احمللق، كىذا يعٌت أف كل 

 أفرع اللغة العربية خادمة للتعبَت، فهواحملصلة النهائية لكل الدراسات اللغوية.

 مهارة الكالـ (ب 

( يف الكالـ ليس جمموعة من املهارات اللغوية 39-31قوؿ فؤاد إلياف )

الىت صمب أف يتقنها الفرد، حىت يصبح متمكننا دما يريد أف يعرب عنو ىف املتنوعة 

يسر، بل إف الكالـ لو بعد آخر غَت ىذا البعد اللغوم، كىوالبعد املعرىف: كىذا 

البعد املبعرقي يرتبط بتحصيل املعلومات كاملعلومات كابحقائق كاألفكار كاخلربات 

البعد املعريف يكسب املتكلم عند الكالـ عن طريق القراءة املتنوعة الواعية، كىذا 

الطالقة اللغوية، كالقدرة على تكوين اجلمل، كبناء العبارات كالفقرات، كترتيبها 

كىذا يستدعى التنبيو على االىتماـ بالقراءة العامة، كالربط بُت ما يقرؤه 

اإلنساف، كما يتكلم فيو، كمن أىم ماندعوإىل قراءتو كحفظو: القرآف الكرًن، 

هوالغذاء الذم ال ينصب معينو، كاملدد الذل ال ينقطع، كابحديث الشريف : ف

فهواملوضح كاملفسر ملا ىف القرآف، كقراءة األدب، نثره كشعره، مثل املعلقات، 

كابحماسيات، كاألصمعيات، كاخلطب، كاألمثاؿ، كابحكم كغَتىا. فهذه املصادر 

  نو كل متكلم.للمعرفة كاللغة تعترب النبع الصايف الذم ينهل م
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 كينقسم الكالـ إىل قسمُت رئيسيُت:

 الكالـ الوظيفي: (3

كىومايؤدِّم عرضنا كظيفيا ىف ابحياة ىف حميط اإلنساف، كالكالـ 

الوظيفي ىوالذم يكوف الغرض منو اتصاؿ الناس بعضهم ببعض، لتنظيم 

حياهتم، كقضاء حاجاهتم، مثل : احملادثة، كاملناقشة، كأحاديث 

كالبيع كالشراء، كأحاديث املتطلبات  اإلدارية، كإلقاء االجتماعات، 

التعليمات، كاإلشادات، كاألخبار، كاملناظرات كالندكات، كاخلطب 

 السياسية كاالجتماعية، كأحاديث السمر.

 الكالـ اإلبداعي: (3

( يقصد بو: إظهار املشاعر، 301-303رأم فؤاد إلياف )

اإلحساسات املختلفة كاإلفصاح عن العواطف كخلجات النفس، كترمجة 

بعبارة منتقاة اللفظ، جيدة النسق، بليغة الصياغة هبا يتضمن صحتها لغويا 

كرمويا، حبيث تنقلها إىل اآلخرين بطريقة مشوقة مثَتة ىي األداء األد يب، 

كحبيث تنقل سامعها أكقارئها إىل املشاركة الوجدانية ملن قاهلا، كي يعيش 

كضمس هبا أحس ىوبو مثل: التكلم عن  معو ىف جوه، كينفعل باتفعاالتو،
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مجاؿ الطبيعة، أكاملشاعر العاطفية، أكالتذكؽ الشعرم، أكالنثر القصصي، 

 أكالتكلم عن حب الوطن.

 يتم الكالـ: كيف(ج 

( إف الكالـ ليس عملية سهلة تتم دكف مقدمات، 34-33فؤاد إلياف )

توضيحها  أكدكف ترتيب كتنظيم، كإهنا ىوعملية منظمة تتم يف خطوات ظمكن

 فيما يلي:

االستثارة: قبل أف يتكلم املتكلم بأم كالـ البد كأف يكوف ىناؾ مثَت 

داخلي، أكخارجي يدفعو إىل التفكَت فيما سيصوغو كيعرب  عنو، فمثال: قد يكوف 

املثَت انفعاالن داخلينا مثل: السركر، أكالغضب، أكالضيق، أكابحزف، أكابحماسة، 

 الرضا بقضائو.أكالشكر اهلل على نعمائو ك 

كأىداؼ الكالـ تشًتؾ مع أىداؼ اللغة العربية العامة، كىناؾ أىداؼ 

 خاصة للكالـ ظمكن توضيحها فيما يلي:

إقدار األفراد على القياـ جبميع ألواف النشاط اللغوم اليت يتطلبها منهم  (3

 اجملتمع، كالتعود على النطق السليم للغة.

سهم، أكعما يشاىدكنو بععبارة سبكُت األفراد من التعبَت عما ىف نفو  (3

 سليمة، كيكوف ذلك بتزكيدىم باملادة اللغوية، لتًتقى لغتهم.
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توسيع دائرة أفكارىم، كذلك بإقدارىم على تنسيق عناصر الفكرة املعرب  (1

عنها دبا يضفي عليها مجاالن كقوة تأثَت ىف الصامع، كإقدارىم على نقل 

عما يف النفس بتعبَت سهل كجهة نظرىم إىل غَتىم من الناس، كاإلبانة 

.  مفهـو

تعويد األفراد على التفكَت املنطقي، كالتعود على السرعة على التفكَت  (4

 كالتعبَت، ككيفية مواجهة املواقف الطائرة كاملفاجئة.

القدرة على مواجهة اآلخرين، كتنمية الثقفة بالنفس، كاإلعداد للمواقف  (1

 ابحيوية اليت تتطلب فصاحة اللساف.

رة التكيف املواقف ابحياة، باعتبار أف الكالـ يتضمن كثَتنا منها:  اتساع دائ (9

كالسؤاؿ كاجلواب، كاملباحثات، كاملناظرات، كإلقاء التعليمات 

كالتوجيهات، كإدارة ابحوار كاملناقشات، كالتعليق على األخبار. كغَت  

 ذلك.

، إتقاف املالحظة السليمة عند كصف األشياء كاألحداث كتنوعها كتنسيقها (1

 فالفرد يدقق ىف كتاباتو.

هتذيب الوجداف كالشعور، كدمارسة التخيل كاالبتكار، كالتعبَت الصحيح عن  (8

األحاسيس كاملشاعر كاألفكار ىف أسلوب كاضح راؽ كمؤثر.
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 الباب الثالث

 البحثمنهجية 

 البحثمنهج  .أ 

م منهج صمب اف يت يف عمليتو مجع البيانات( أف 2: 2012رأل سوغيونو )

 على شملت يت، كذلك باستخداـ خصائص العلم الالبحث علمية لنيل غرضها

فهم يظمكن للباحث  عريف فيما سبق،. استنادا إىل التةنهجيامل التجريبية ك ك العقالنية

علمية اليت تقـو عليها من خالؿ ال، ةخطوة منظممنهج البحث من البحث كىو 

مجع البيانات، كالبيانات العملية، كاستخالص النتائج ، ك االستعدادمن مرحلة  تبدء

املنهج الكمي، ألف يف ازباذ ا البحث الباحث يستخدـ من نتائج البحث، يف ىذ

يف استخداـ  القياس مع التحليل اإلحصائي، الباحث أفضل لبحثوضوع امل إجراءات

، من حيث العدد فيها الحظتك قاس ظاىرة أف ينهج الكمي ظمكن املك  منهجو.

 التحليل اإلحصائي. أسلوب ستخدـ فيو يلذلك ك 

من مؤكد كمي ىو النهج بأف امل (16: 2006اتفق كيدكدك كآخركف )

الًتكيز األحباث على مجع البيانات الكمية )بيانات رقمية( كباستخداـ التحليل 
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اإلحصائي كأساس لعرض البيانات، كربليل البيانات كاختبار الفرضيات 

 كاالستنتاجات. 

 البحث نوع .ب 

الذم نوع البحث ( أف 170: 2007يقوؿ مشس الدين ك فسميا )

 نوع من البحث التجرييبك ىو البحث التجرييب. ا البحث ك يف ىذ يستخدمو الباحث

تصميم  وفيذم )شبو التجريبية( ال يشبهال تجر يبال الذم يستخدمو الباحث كىو

د استخداـ عن عليها حصل ذمهدؼ إىل ربقيق الكماؿ الي يشبهال يبيالتجر 

كلكن ذلك  ،(true experimental design) الشبهي تصميم التجرييبنوع األسلوب من 

على ىذا  الباحث الناس موضوعا ىذا البحث أجرمبسبب يف  ها،ال ظمكن أف يتحقق

تو كيفية معرفأما   ،وضوعاملستخدـ تركيب ي الشبهي ىذا تصميم التجرييب .الوقت

 م الباحثالطبقة التجريبية كالطبقة املقارنة. أجر يف االختبار القبلي  باستخداـ

من  عالجقبل ال الطالب يف كالمهم لتحديد قدرة كىلاألرحلة يف املاالختبار القبلي 

يلقونو. كعالكة على ذلك، لتحديد ما إذا كاف  ذمالعالج ىو ك ، النشاط التايل املعلم

بالطريقة باللغة العربية  ـة الكالم مهار ييتم استخداـ النموذج املختار فعالية يف تعل

البعدم. اجلداكؿ التالية أجرم الباحث اإلختبار ، مث أك النصوص قصةال املسرحية عن
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 من اإلختبار القبلي كاإلختبار ر تصميم البحث اجملموعة الضابطةو هظتعرض مل

 البعدم. 

 1.4الجدول 

 االختبار البعدمك رة ظاى  ت   جمموعة التحكم

 البعدماالختبار  عالج القبلياالختبار  جمموعة

X 0 T3 X3 

Y 0 - X3 

 مالحظات: 

X :تجريبية الطبقة ال 

Y :قارنة الطبقة امل 

o : الطبقةيف  على املسرحية قصةالمن الطالب يف هتويل قدرة مهارة الكالـ   

 من املعلملعالج ا قبلالتجريبية كالطبقة املقارنة 



37 

 

 

T2التحدث  ة الكالـمهار بالطريقة املسرحية على ستخدـ املم ي: العالج أك التعل

 التجريبيةلطبقة يف االطالب  ملد

X2  :الطبقةيف  على املسرحية قصةاليف هتويل  مهارة الكالـ من الطالب قدرة   

 م يالتعلالعالج من املعلم أك بعد التجريبية بعد 

X1  :الطبقةيف  على املسرحية قصةاليف هتويل  مهارة الكالـ من الطالب قدرة   

 املقارنة بدكف العالج من املعلم أك التعليم املستخدـ الطريقة املسرحية 

 واصف اجتماعات التعلم

 .لالجتماع األكؿ للتظاىرة الطبقة التجريبية كالطبقة املقارنة .1

 .الكالـ تعلم املهارات باستخداـ الدراما يف فئة التجريبية عقد ثالث جلسات .2

تستخدـ الدراما يف الطبقات املقارنة عقدت ثالث تعلم املهارات الكالـ ال  .3

 .جلسات

كخالؿ اجتماع جلميع ما بعد اختبار األربعة اليت أجريت على الطبقة التجريبية  .4

 .كاملقارنة

املقارنة بُت الباحث اخلطوة التالية كىي صمرم يف اتصاؿ مع الوصف أعاله، 

)الطبقة التجريبية كالطبقة  بقتُتالطيف البعدم اإلختبار ختبار القبلي ك اإلمن بيانات ال
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لل الباحث ذلك، ضم بعدك النتائج. من ستخالص االأف توجو إىل مرحلة  املقارنة(

 الباحث عرؼي من أجل أف .مت ابحصوؿ عليها يتم الينتائج التعلعن ختالفات اإل

 التجريبية قبليف الطبقة  عن مهارة كالمهم ختالفات كبَتة بُت قدرة طالباإل

يف  عن مهارة كالمهم قدرة طالبك  هاكبعد استخدام لطريقة املسرحيةاستخداـ ا

يف نتائج  . كمن املتوقعيف استخداـ الطريقة املسرحية جعاللاالطبقة املقارنة بدكف 

فرضية الدقيقة يف اختبار البيانات الأف تكوف قادرة على ابحصوؿ على  البحث

كبَتة بُت الختالفات االىل ىناؾ أم يعٍت  فيو كاإلجابة على املشكالت اليت ربدث

جندم دار اهلجرة االبن  TMIالثامن قدرة مهارة الكالـ لدل الطالب يف الفصل 

استخداـ الطريقة  التجريبية قبل يفعلى الطبقة كاليمانتاف اجلنوبية ألوس مرتافورا  

  الطريقة املسرحية. استخدامها كالطبقة املقارنة اليت ال تستخدـ كبعد املسرحية

 ومكانه زمان البحث .ج 

 أكتوبرمن الذم يستخدمو الباحث ىذا البحث يعٍت شهرين  الوقتأف  

م ا جندنُتبلدار اهلجرة لاملعهد يف يعٍت  ومكانك يف البحث.  2017 نوفمرباىل 

 ألوس مرتافورا  كاليمانتاف اجلنوبية. 
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أقل من "يشعر جندم ألوس مرتافورا تعلم اللغة العربية يف دار اهلجرة 

اللغة )من قبل الطالب، باملقارنة مع غَتىا من اللغات األجنبية  "املرغوب فيو

من ىذه ابحالة ضماكؿ  .حبيث أف عملية التعلم لدل الطالب ليكوف بداىة (اإلذمليزية

استخداـ أساليب الدراما يف تعليم اللغة العربية  (حماكمة)املؤلف أف تفعل التجريب 

 . فوراجندم ألوس مرتايف دار اهلجرة 

 مجتمع البحث .د 

الثامن  يف الفصل طالبالمجيع يعٍت  ا البحثبالنسبة عدد السكاف يف ىذ

TMI 85 كانوا ذينم ألوس مرتافورا كاليمانتاف اجلنوبية الادار اهلجرة االبن جند 

الطبقة ك  (أ)ثامن ال الفصلطالب يف الىو ك يف ىذا البحث  سكافالأما لب. اط

 الطبقةك  )ب(ثامن ال كالفصل Xالرمز بالدرجة التجريبية  عليها منحتاليت  التجريبية

 21كالفصل الثامن )أ( ىناؾ من  .Yاملقارنة بالرمز الدرجة  عليها منحتاملقارنة اليت 

م اجند للبنُتدار اهلجرة املعهد يف  طالب 21طالب كالفصل الثامن )ب( ىناؾ من 

 ألوس مرتافورا  . 
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 جمع البيانات .ه 

 ستخدـ الباحثي، ا البحثمت ابحصوؿ عليها يف ىذجلمع البيانات اليت 

 على النحو التايل: أسلوب مجع البيانات 

 مراقبة  .1

علومات املهتدؼ إىل ابحصوؿ على  ا البحثاملالحظات يف ىذ

م ألوس اجند للبنُت م اللغة العربية يف دار اهلجرةيباشرة حوؿ عملية تعلامل

 مرتافورا  كاليمانتاف اجلنوبية. 

الشيء تسجيل تعٍت  املالحظة( 69:  2002يقوؿ سوكارميدم )

نهجية. كظمكن إجراء املالحظات دب مع ظاىرة التحقيق أك موضوع كائنمن  

 . ار يقريبا أك تكر 

اليت  الحظةنوع من املالكاف ( 71:  2002كيعترب سوكارميدم )

 (partisipant) التشريكية املالحظةا البحث كىي يف ىذيستخدـ الباحث 

باشرة يف األنشطة اليت تضطلع هبا املالباحث يشارؾ املقصود ىنا، 

تلك أيضا، كيتم املالحظة املنظمة  الباحث موضوعات املالحظة. كيستخدـ

ذات  وحظال اليت  عرؼ جوانب أنشطةي ألف الباحثاملالحظة املنظمة 

 غراض البحث. أل والصلة للقضايا كأجري
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 اختبار  .2

االختبار ىو أداة أك إجراء ( 105: 2010اتفق نورغيانطرك )

. كباإلضافة إىل ذلك، فإف االختبار ىو سموذج سكافمنظم لقياس سلوؾ ال

للحصوؿ على املعلومات )الكفاءة رؽ طىو كحد من الكاحد من القياس، ك 

 كاملهارات( من املتعلمُت.  اتكاملعرف

االختبار ىو عبارة سلسلة من ( 223: 2010يقوؿ أركونطو )

األدكات املستخدمة لقياس املهارات كاملعرفة  أكاألسئلة أك التمارين كغَتىا 

الباحث  ة. أماعو مكالذكاء كالقدرة أك املوىبة اليت ظمتلكها األفراد أك اجمل

لتحديد مدل فهم  ك مهارة الكالـ من الطالبقياس ل ختباراتااليستخدـ 

: 2007كيقوؿ رضواف )م.يالعربية كاإلذماز يف التعل إتقاف اللغةيف  الطالب

جابات أك اإل يهااالختبار ىو عبارة سلسلة من األسئلة اليت ربتاج إل (105

الشخص من يف كل ستول املستجابة هبدؼ قياس االتطلب ت يتال سئلةاأل

شكلُت، بختبار االإجراء  الباحث أف سيتم ا البحث. يف ىذالطالب قدرة

 :  شما

 ار القبلياالختب( أ
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مهارة كالمهم على الطالب لتحديد قدرة االختبار القبلي مت إجراء 

  العالج من املعلم باستخداـ الطريقة املسرحية. العر يب قبل

 البعدم االختبار ( ب

مهارة كالمهم على الطالب لتحديد قدرة  البعدم ختباراالإجراء 

  بعد العالج من املعلم باستخداـ الطريقة املسرحية.

يف  االختبار البعدمك أداء االختبار القبلي يستخدـ الباحث 

كتا يب الختبار اختباره يستخدـ الباحث االختبار الشفوم كتعزيز باال عمليتو

 ادثة. ابحوار أك احمليف شكل أيضا 

-53: 2010يقوؿ عيد ابحميد ) يف اتصاؿ مع الوصف أعاله،

ب يف مهارة  الطالقدرة على ختبارات االتقييم أما خصائص عن  (62

 كىي:  أشياء لغة العربية، ىناؾ مخسةيف ال همكالم

  ةكاصف الصور  .1

 اخلربات  التحدث عن  .2

 أك ابحوار  ةقابلامل  .3

 رية ابحتحدث بال  .4

  ة.ناقشامل .5
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الطالب ، ألف وارابحاختبار ركز الباحث على ييف ىذا البحث 

تكييف الذم يتحدثوف بنشاط، يف حُت أف جدكؿ األنصبة املقررة 

 بعض التقييم على النحو التايل:  عليها عن التجفيف

 1.1الجدول 

 كالـمقياس تقييم مهارات ال حساب

 مؤشر قيمة معايَت التقييم الرقم

 اجلملة يتحدث املناسبة يف الصك 5 النطق مالءمة 1

 ربدث ابحكم كفقا لاللصك 4

 اجلمل املستخدمة تقريبا كفقا ألداة 3

 صغَتة كفقا لألداة اجلمل املستخدمة 2

 اجلملة اليت يتحدث هبا ال تطابق األداة 1

2 

 

 

 

بالغة كسالسة مع معايَت 

 املعلم

نطق ابحركؼ كبدا كاضحا كبينما يتحدث  5

 بسالسة جدا

نطق ابحركؼ تقريبا كاضحة كبينما كاف يتحدث  4

 بطالقة تقريبا
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 مؤشر قيمة معايَت التقييم الرقم

نطق ابحركؼ ليست كاضحة كبينما كاف  3

 املستول املطلوبيتحدث دكف 

نطق ابحركؼ كاضحة قليال كاضحة عندما  2

 يتحدث قليال

رسائل النطق ليست كاضحة كليس من الواضح  1

 عند ابحديث

إعطاء إعرابو يف مجل مرتبة بشكل صحيح  5 قواعد 3

 كمعرفة السبب

إعطاء إعرابو يف مجل تتكوف بالكامل تقريبا،  4

 كمعرفة ملاذا تقريبا

إعطاء إعرابو يف اجلمل يتألف منها أقل صدقا  3

 كأقل معرفة السبب

إعطاء إعرابو يف مجل ترتيب ذلك ابحق قليال  2

 كقليل من يعرؼ ملاذا



45 

 

 

 مؤشر قيمة معايَت التقييم الرقم

كاف إعطاء إعرابو يف مجل منظم غَت صحيح  1

 كانو ال يعرؼ ملاذا

التجويد كاللهجة يف النطق املناسب كالسليم كما  5 التجويد كاللهجة 4

 فظها

 التجويد كاللهجة يف نطق تناسب مثل النطق 4

 التجويد كالنطق باللهجة يصلح تقريبا مثل النطق 3

 التجويد كاللهجة يف النطق كفقا قليال كما فظها 2

التجويد كاللهجة يف النطق ليست مناسبة كما  1

 ينطقها

 اإلجابة بشكل صحيح، كحوؿ موضوع 5 دقة اإلجابات 5

 اجلواب فقا للموضوع 4

 اجلواب يطابق تقريبا موضوع 3

 اإلجابة ال تتفق مع موضوع 2

 اجلواب ليس كفقا للموضوع 1
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 مؤشر قيمة معايَت التقييم الرقم

جريئة يف الكالـ كطالقة يف التعبَت عن آرائهم  5 يقوؿ الشجاعة 6

 باستخداـ العربية

جريئة يف الكالـ كطالقة تقريبا يف التعبَت عن  4

 العربيةآرائهم باستخداـ 

جريئة يف الكالـ كأقل طالقة يف التعبَت عن  3

 آرائهم باستخداـ العربية

جريئة يف الكالـ كطالقة قليال يف التعبَت عن   2

 آرائهم باستخداـ العربية

ال صمرؤ على القوؿ، ككاف ال صميد التعبَت عن  1

 آرائهم باستخداـ العربية

املفردات كاألفكار كفقا كجود الكثَت من  5 املفردات 7

 للموضوع

ىل لديك مفردات بكثَت تقريبا كلكن الفكرة  4

 ىي أقل مالئمة ملوضوع
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 مؤشر قيمة معايَت التقييم الرقم

كجود املفردات اليت ىي أقل كأقل مالءمة  3

 لألفكار موضوع

كبعد قليل من املفردات كاألفكار ال تتفق مع  2

 موضوع

كبعد قليل من املفردات كاألفكار ال تتناسب مع  1

 موضوع

 

 3.3 الجدول
 الطالب تقييم

 اسمالطالب الرقم

 جوانبفيالقيمة

 عدد

2 1 2 3 4 5 6 

2          

1          

2          

3          
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 معايير التقييم الواصف

 النطق مالءمة .1

 بالغة كفصاحة كفقا للمعايَت املعلمُت .2

 قواعد .3

 التجويد كاللهجة .4

 دقة اإلجابات .5

 تقوؿ بالشجاعة .6

 فرداتامل .7

 مجموع التهديف

 : )اجلوانب اليت ينبغي تقييم( 7القيمة اإلمجالية   =متوسط قيمة 

 29أمي ابحصوؿ على مبلغ من قيمة   :املثاؿ

 (جّيد جّدا) 4,1=  7:  29مث 
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 1.1الجدول 
 مهارة الكالـ معيار القيمة

 املعلومات املقياس القيمة

 جّيد جّدا أ  5 – 4,1
 جّيد ب  4 – 3,1
 مقبوؿ ج  3 – 2,1
 غ يػْر   مقبوؿ د  2<

 

 توثيق  .3

 التوثيق املستخدـأف  (107: 2007) فسميا ك الدين رأل مشس

ىو التوثيق غَت البشرية.  ىامصادر  يعٍت منجلمع البيانات  من قبل الباحث

كسيلة جلمع البيانات من خالؿ النظر للبيانات على األشياء أك املتغَتات 

 مثل املالحظات، النصوص كالكتب كالصحف كاجملالت كىلم جرا. 

البيانات التوثيق ىو يسمى أيضا  (105: 2007كيقوؿ رضواف )

كتاب ذات ال، دبا يف ذلك تشريع بحثمت ابحصوؿ عليها من الاليت باشرة امل

كتقرير النشاط، كالصور، كاألفالـ الوثائقية، فضال عن غَتىا من الصلة، 

 بحث. للالبيانات 
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 ةبيانات احملققاللحصوؿ على ا األسلوب لىذ الباحث ستخدـيك 

جندم ألوس مرتافورا كاليمانتاف  االبن دار اهلجرةيف عن الظركؼ املوضوعية 

ظيمي كالنظاـ اجلنوبية، مثل اجلغرافيا كالتاريخ من إنشاء كاهليكل التن

 لة من املعلمُت كمرافق البنية التحتية. االتعليمي، كابح

 تحليل البيانات .و 

 متطلبات ربليل البيانات  .1

 (Uji normalitas)الطبيعية  اختبار  ( أ

العينة جاءت من بيانات الإظهار يعٍت بيانات يف الالطبيعية  اختبارمن كاملقصود 

 كضعها الطبيعياليت من السكاف 

(http://belalangtue.wordpress.com/2010/08/05/uji-normalitas-data-dengan-

SPSS/)مسَتنوؼ -. الصيغة املستخدمة الختبار الطبيعية ىي الصيغة كوملوجوركؼ

 SPSSباستخداـ  (Kolmogrov-Smirnov dan Shapiro-Wilk) كيلك-كشابَتك

16 . 

 مع االفًتاضات التالية:

مث التوزيع الطبيعي  0.05أكرب من  (Sig) إذا كانت قيمة سيج (1)

 للبيانات.
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مث ليس التوزيع الطبيعي  0.05أقل من ( Sig)إذا كانت قيمة سيج  (2)

 لبيانات. لبشكل طبيعي 

 (uji homogenitas)التجانس  اختبار ( ب

كالغرض من ىذا االختبار التجانس ىو ربديد ما إذا كاف جمموعة من السكاف 

تغَت مع أصغر املتغَت. الختبار ىذا املأكرب  لديهم نفس الوصف أك ال دبقارنة

 ربليل. الصيغة املستخدمة ىي ليفُت اختبارالتجانس ظمكن القياـ بو مع اختبار 

 . IBM SPSS 23، مع ربليل املتغَتات

-http://www.spssindonesia.com/2014/02/uji) مع االفًتاضات التالية

homogenitas-dengan-spss.htm) : 

 ، مث البديل ىو متجانس. 0.05أكرب من ( Sig)إذا فتحي  (1)

 ، مث البديل ليس متجانسة. 0.05أصغر من  (Sig) إذا فتحي (2)

 ربليل البيانات  .2

كبعد أف ثبت التوزيع الطبيعي ككسيجرم ربليل البيانات متجانسة. لتحليل 

التحليل الوصفي يف البيانات كتفسَت اليت مت ابحصوؿ عليها من العينة املستخدمة 

باستخداـ حساب التحليل اإلحصائي  (146: 2010كيقوؿ ىارطونو ) يالكم

  .IBM SPSS 23"اختبار" مع ربليل البيانات ( tت )مع الصيغة 
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( مت ابحصوؿ عليها من ابحساب املذكور أعاله، املالحظة )اختبار toمن قيمة 

 : .النقد "ر"( كفقا للشركط التاليةجدكؿ مث تفسَتىا باستخداـ قيمة جدكؿ "ت" )

الرمز( أك ؿ "ت" " املدرج يف اجلدكؿ )نظرا تيساكم أك أكرب من النقد " toإذا ( أ

جمموعتُت" رفضت. "الفرؽ يف متوسط  شَت إىلت الذم Ha 0.05)سيج( >

 يعٍت ليس ىناؾ فرؽ كبَت بُت اجملموعة. 

( "ت" يساكم أك أقل من النقد "ت" املدرج يف اجلدكؿ )يرمز إليها بالرمز toإذا ( ب

 "جمموعتُت"الفرؽ يف املتوسط  شَت إىلالذم ت Ha، 0.05<  سيج( أك )

 . يعٍت أف ىناؾ فرؽ ذات داللة إحصائية بُت ىذه اجملموعة. قبلت
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 الباب الرابع

 تقديم البيانات و تفسيرها

 نظرة عامة مدرسة المتوسطة دار الهجرة للبنين .أ 

 دار مؤسسة أسسها اليت جندام ألوس مارتافورامدرسة املتوسطة دار اهلجرة 

 كجود قبل أكال أشخاص، 4 اىل يصل ما سانًتم مع 1986 عاـ لتعليم يف اهلجرة

 اإلسالمي املعلمُت مكاف أم تاربيات لدار اهلجرة ،مدرسة املتوسطة كدعا مؤسسة

(TMIاعتمد ) غونتور السالـ معهد دار من. 

 عدة بسرعة كلديو ينمو للتعليم، الذم األكؿ املركز فيو يبدأ الذم املكاف ىو ىذا

 ك املدرسة العامة الثانوية املتوسطة اإلسالمية ك املدرسة درسةامل :يلي مؤسسات كما

 اللغة يف زبصص( STIT) ك اجلامعة الًتبية العامة الثانوية الثانوية اإلسالمية كاملدرسة

 .1500 من يقرب ما عدد الطالب العربية، مع

 املؤسسات من كاحدة املتوسطة دار اهلجرة جندام ألوس مارتافورا للبنُتمدرسة 

 كالتكنولوجيا( كاإلظماف )العلـو كالتكنولوجيا العلـو حيث من موجهة ىي التعليمية اليت

 العربية اللغتُت مع التواصل على الفنوف كقادرة/  الرياضة يف )إمتاؽ( موثوقة كالتقول

 .كاإلذمليزية
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. ابحاج كياىي (1قبل   من اهليجرا دار عاـ تأسس بشكل 1986 عاـ يف

احملمود  نصر. ابحاج كياىي. ( درس3خمتار  غازايل. ابحاج كياىي (2ىاسيب  زاركاسي

اهلجرة  دار معهد الدافع إنشاء خلفية كىو .رملي سيهركدم. ابحاج كياىي. درس (4

 غونتور يف مثل ىو الذم معهد غونتور إلنشاء السالـ دار اخلرصمُت معهد رغبة ىو

غونتور  الدافع مارتافورا، بسبب ألوس جيندام قرية التحديد كجو كاليمانتاف على جنوب

  .إندكنيسيا أرماء مجيع يف غونتور ألف إنشاء يريدكف الذين

 مساحة سيهراين تغطي أدم ابحاج ككاؼ من أرض اهلجرة على دار معهد كاقف

 كالتدريس يف التعليم تبدأ ، مث1986 مارس 14 يف كاكافنيا كقعت ىكتارا الفعل 15

 دار معهد اليـو إنشاء خلفية ىو ، ىذا1986 أغسطس 23 اهلجرة يف دار معهد

 .طالب 4 ريفي مع بيت يف بسبب، البناية، تأسس بسيط، أنو مؤرخة اهلجرة ألنو

 تقديم البيانات .ب 

 لصفيف ال البطل فعالية الطريقة املسرحية دبهارة الكالـ ملعرفة البحث ىذا أجرم

للبنُت ك كيف فرؽ بُت صفُت احد يستعمل الطريقة املسرحية ك ال  الثامن دار اهلجرة

 الباحث للبنُت خصوصا للصف الثامن, كجد دار اهلجرةالتعلم  يف يستعملها غَته, ألنو

    .الفصل يف كساىل أك دركس ألخذ متحمسُت يكونوا مل الذين الطالب من العديد
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 بُت الباحث قارف ، حيث مقارننا كمينا منهجنا الباحث استخدـ البحث ىذه يف

ك  الطريقة املسرحية باستخداـ العالج تلّقت ذبريبية كصف" أ" الصف خمطط مع الفئتُت

  .العالج يتلق مل الذم املقارنة كصف" ب" الصف

 نتائج تتضمن اليت التوثيق طريقة باستخداـ عليها ابحصوؿ مت اليت البيانات نتائج

 كقوائم للطالب الغائبُت كقوائم كالصور الصفوؼ من كل على كالبعد القبلي االختبار

 .الثامن للصف العربية كالكتب الدرجات

 نتائج البحث .ج 

 حمدد جدكؿ مع مسرحية نفذت أساليب استخداـ بدكف العربية اللغة تعلم

 للفصل للبنُت كىي اهلجرة دار املتوسطة مدرسة يف العربية اللغة دكرات املعلم من مسبقا

 .كاالثنُت اجلمعة ب يـو – ك للفصل كاالثنُت السبت يـو أ – الثامن

عليها  ابحصوؿ البيانات، مث مجع بداية املؤلف من بو يقـو الذم البحث من

 التعلم الذم جمموعة الفصل التجر يب ىي .املقارف التعلم الفصل التجرييب ك الفصل نتائج

 .الطريقة املسرحية يستخدموف ال الفصل املقارف الذيناألسلوب دراما ك  يستخدـ

عن  1-4تعليم اللغة العربية فى الفصل التجريبي بطريقة مسرحية عند  .4

 المواجهة و خطواتها كما يلي 6

 .بعناية الطالب كاستمع الدرامي النص بقراءة املعلم قاـ(أ 
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 .للًتمجة آخر طالبا كيعُت للقراءة، الطالب أحد املعلم يعُت(ب 

 .الطالب ترمجة املعلم يشرح(ج 

 ألمساء إعدادىم ك أشخاص مخسة من جمموعة إنشاء الطالب من املعلم يطلب(د 

 .جمموعة يف

 .الدراما نص يف كاحد كراكًت لديو كاحد كل جمموعة، كل يشرح املعلم(ق 

 مخس ملدة كراكًت حسب الدراما نصوص حفظ الطالب من املعلم يطلب(ك 

 .دقائق

 .دقائق 5 ملدة حمفوظا دراما نصا يظهركا أف الطالب من املعلم يطلب(ز 

 .كالتقييم املتقدمُت الطالب إىل االلتفات اآلخرين الطالب(ح 

 .الطريقة املسرحية  املعلم يستخدـ(ط 

 سؤاؿ) الثانوية املواد ، (مسراحية ىي ما) األكىل املواد: التعلم مواد املعلم يشرح(م 

 جلعل الطالب يتعلم) الثالثة كاملواد( الدراما باستخداـ املمارسة كجواب

 (.السيناريو

عن  1-4تعليم اللغة العربية فى فصل المقارنة غير الطريقة المسرحية عند  .1

 المواجهة و خطواتها كما يلي 6

 .بعناية الطالب كاستمع الدرامي النص بقراءة املعلم قاـ(أ 
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 .للًتمجة آخر طالبا كيعُت للقراءة، الطالب أحد املعلم يعُت(ب 

 .الطالب ترمجة املعلم يشرح(ج 

 إعدادىم مت أشخاص مخسة من جمموعة إنشاء الطالب من املعلم يطلب(د 

 .جمموعة يف ألمساء

 .الدراما نص يف كاحد كراكًت لديو كاحد كل جمموعة، كل يشرح املعلم(ق 

 مخس ملدة كراكًت حسب الدراما نصوص حفظ الطالب من املعلم يطلب(ك 

 .دقائق

 .دقائق 5 ملدة حمفوظا دراما نصا يظهركا أف الطالب من املعلم يطلب(ز 

 .كاملتقاعدين املتقدمُت بالتالميذ اآلخركف الطالب كيهتم(ح 

 .الطريقة املسرحية  املعلم يستخدـ(ط 

 املادة: التعليمية املواد لشرح املاجستَت الطريقة املسرحية  يستخدـ ماجستَت(م 

 (.املضارع ك مضي فعل مجلة) الثانية املادة ،(املضارع ك مضي فعل) األكىل

 باستخداـ العربية اللغة من تعلم كالبعدم القبلي نتيجة االختبار تفاصيل أما

 اإلمجايل اجلدكؿ يف رؤيتو الطريقة املسرحية, ظمكن تستخدـ الطريقة املسرحية كال

 كاإلختبار القبلي االختبار إعطائهم عند الطالب ينتجو الذم الًتدد نقاط كجدكؿ

 :التايل النحو على ، البعدم
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 الطلبة بطريقة مسرحية فى تعليم اللغة العربية نتائج تعليم (أ 

 التعلم يف للطالب البعدم ك القبلي االختبار لنتائج جدكؿ يلي كفيما

. 3 بطالقة. 2 الكالـ. 1: التقييم  معايَت مع الطريقة املسرحية باستخداـ

. 7 لإلجابة الشجاعة. 6 اإلجابات دقة. 5 كاللهجة التجويد. 4 النحوية

 :أدناه اجلدكؿ يف رؤيتو ظمكن املفردات،

 1.4جدوال 
بالطريقة  العربية اللغة تعلم في التجريبي فى الفصل قائمة نتائج االختبار القبلي

 المسرحية

 سكاني رقم
 إاصابة

 فئة نتيجة حااصل
4 1 1 1 1 2 3 

 ج 2,57 18 2 3 2 2 3 3 3 1أ. 1

 ج 2,43 17 2 3 2 2 2 3 3 2أ. 2

 ج 2,57 18 2 3 2 3 3 2 3 3أ. 3

 ج 2,29 16 2 3 2 2 2 2 3 4أ. 4

 ج 2,29 16 2 3 2 2 2 2 3 5أ. 5
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 سكاني رقم
 إاصابة

 فئة نتيجة حااصل
4 1 1 1 1 2 3 

 ج 2,43 17 2 3 2 3 2 2 3 6أ. 6

 ج 2,43 17 3 3 2 2 2 3 2 7أ. 7

 ج 2,57 18 3 3 2 2 2 3 2 8أ. 8

 ج 2,71 19 2 3 3 3 3 3 2 9أ. 9

 ج 2,43 17 2 3 3 2 3 2 2 10أ. 10

 ج 2,86 20 3 3 2 3 3 3 3 11أ. 11

 ج 2,43 17 3 3 2 2 2 2 2 12أ. 12

 ج 2,29 16 2 3 2 2 2 2 3 13أ. 13

 ج 2,29 16 2 3 2 2 2 2 3 14أ. 14

 ج 2,57 18 2 3 2 2 3 3 3 15أ. 15

 ج 2,57 18 2 3 3 3 2 2 3 16أ. 16

 ج 2,29 16 2 3 2 2 2 2 3 17أ. 17

 ج 2,43 17 2 3 2 2 2 2 3 18أ. 18
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 سكاني رقم
 إاصابة

 فئة نتيجة حااصل
4 1 1 1 1 2 3 

 ج 2,57 18 2 3 3 3 2 2 3 19أ. 19

 ج 2,29 16 2 3 2 2 2 2 3 20أ. 20

 ج 2,71 19 3 3 2 3 2 3 3 21أ. 21

 ج 2,29 16 3 3 2 2 2 2 2 22أ. 22

 ج 2,43 17 2 3 2 2 2 3 3 23أ. 23

 ج 2,29 16 2 3 2 2 2 3 2 24أ. 24

 ج 2,57 18 3 3 2 2 2 3 3 25أ. 25

 ج 2,29 16 2 3 2 2 2 2 3 26أ. 26

 ج 2,43 17 2 3 2 3 2 2 3 27أ. 27

 ج 2,29 16 2 3 2 2 2 2 3 28أ. 28

 ج 2,86 20 3 3 3 2 3 3 3 29أ. 29

 ج 2,29 16 2 3 2 2 2 2 3 30أ. 30

 ج 2,57 18 3 3 2 3 2 2 3 31أ. 31
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 سكاني رقم
 إاصابة

 فئة نتيجة حااصل
4 1 1 1 1 2 3 

 ج 2,29 16 2 3 2 2 2 2 3 32أ. 32

 ج 2,29  للطالب القبلي االختبار درجة متوسط 

 مقبول  الفئات 

 يف طالب 2.29 درجة متوسط تضمُت يتم ، القبلي االختبار جدكؿ نتائج من

 .مقبول فئة

 1.1جدوال 
الطريقة  ب العربية اللغة تعلم في التجريبي فى الفصل قائمة نتائج االختبار البعدي

 المسرحية

 سكاني رقم
 إاصابة

 فئة نتيجة حااصل
4 1 1 1 1 2 3 

 أ 4,29 30 5 4 5 4 3 4 5 1أ. 1

 ب 4,00 28 4 4 3 4 4 4 5 2أ. 2

 ب 4,00 28 5 4 3 4 3 4 5 3أ. 3
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 سكاني رقم
 إاصابة

 فئة نتيجة حااصل
4 1 1 1 1 2 3 

 أ 4,14 29 5 4 3 5 4 4 4 4أ. 4

 ب 4,00 28 5 4 4 4 4 3 4 5أ. 5

 ب 3,86 27 4 4 3 5 4 3 4 6أ. 6

 أ 4,14 29 4 3 4 5 4 4 5 7أ. 7

 ب 3,57 25 3 3 3 5 3 3 5 8أ. 8

 ب 4,00 28 3 3 5 5 3 4 5 9أ. 9

 أ 4,14 29 3 4 5 5 3 4 5 10أ. 10

 أ 4,29 30 5 4 5 5 4 3 4 11أ. 11

 أ 4,43 31 4 4 5 5 4 4 5 12أ. 12

 ب 4,00 28 4 4 3 5 4 3 5 13أ. 13

 ب 4,00 28 4 4 5 4 3 4 4 14أ. 14

 أ 4,14 29 4 3 5 5 3 4 5 15أ. 15

 أ 4,14 29 4 3 5 5 4 3 5 16أ. 16
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 سكاني رقم
 إاصابة

 فئة نتيجة حااصل
4 1 1 1 1 2 3 

 أ 4,29 30 3 4 5 5 4 4 5 17أ. 17

 ب 3,71 26 3 4 3 5 3 4 4 18أ. 18

 أ 4,14 29 4 4 4 5 3 4 5 19أ. 19

 أ 4,14 29 4 3 4 5 4 4 5 20أ. 20

 ب 3,86 27 4 4 3 3 4 4 5 21أ. 21

 أ 4,29 30 4 5 3 5 4 4 5 22أ. 22

 أ 4,14 29 4 4 4 5 3 4 5 23أ. 23

 ب 3,57 25 3 3 4 3 5 3 4 24أ. 24

 أ 4,29 30 5 3 4 5 5 4 4 25أ. 25

 أ 4,43 31 5 5 4 5 4 3 5 26أ. 26

 أ 4,29 30 5 4 3 5 5 3 5 27أ. 27

 ب 3,86 27 5 5 4 3 3 3 4 28أ. 28

 أ 4,14 29 3 5 4 5 4 3 5 29أ. 29
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 سكاني رقم
 إاصابة

 فئة نتيجة حااصل
4 1 1 1 1 2 3 

 ب 4,00 28 5 3 4 5 4 3 4 30أ. 30

 ب 3,86 27 5 3 4 4 4 3 4 31أ. 31

 أ 4,14 29 5 4 3 4 4 4 5 32أ. 32

 أ 4,14  للطالب البعدم االختبار درجة متوسط 

جّدا جّيد  الفئات   

 اختبار: البيانات مصدر

 4.14 درجات متوسط على البعدم االختبار حصل ، اجلدكؿ نتائج من

ا جيد فئة يف طالبنا  .جدن

 نتائج تعليم الطلبة بال طريقة مسرحية فى اللغة العربية (ب 

 اليت املقارنة فئة يف للطالب كالبعدم القبلي االختبار نتائج جدكؿ يلي كفيما

. 3 بطالقة. 2 الكالـ. 1: التقييم معايَت مع الطريقة املسرحية تستخدـ ال

. 7 لإلجابة الشجاعة. 6 اإلجابات دقة. 5 كبحجة التجويد. 4 النحوية
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 تعلم يف الطريقة املسرحية تستخدـ ال اليت العاـ االختبار نتائج مث. املفردات

 :أدناه اجلدكؿ يف رؤيتها ظمكن مث العربية اللغة

 1.1جدوال 
 بغير استخدام العربية اللغة تعلم في المقارن فى الفصل قائمة نتائج االختبار القبلي

 الطريقة المسرحية

 سكاني رقم
 إاصابة

 فئة نتيجة حااصل
4 1 1 1 1 2 3 

 ج 2,57 18 2 3 2 2 3 3 3 1ب. 1

 ج 2,43 17 2 3 2 2 2 3 3 2ب. 2

 ج 2,57 18 2 3 2 3 3 3 2 3ب. 3

 ج 2,29 16 2 3 2 2 2 3 2 4ب. 4

 ج 2,29 16 2 3 2 2 2 3 2 5ب. 5

 ج 2,43 17 2 3 2 3 2 3 2 6ب. 6

 ج 2,43 17 3 3 2 2 2 2 3 7ب. 7

 ج 2,57 18 3 3 2 2 3 2 3 8ب. 8
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 سكاني رقم
 إاصابة

 فئة نتيجة حااصل
4 1 1 1 1 2 3 

 ج 2,71 19 2 3 3 3 3 3 2 9ب. 9

 ج 2,43 17 2 3 3 2 3 2 2 10ب. 10

 ج 2,86 20 3 3 2 3 3 3 3 11ب. 11

 ج 2,43 17 3 3 2 2 2 3 2 12ب. 12

 ج 2,43 17 2 3 2 2 3 2 3 13ب. 13

 ج 2,29 16 2 3 2 2 3 2 2 14ب. 14

 ج 2,57 18 2 3 2 3 3 2 3 15ب. 15

 ج 2,57 18 2 3 3 3 2 2 3 16ب. 16

 ج 2,29 16 2 3 2 2 2 2 3 17ب. 17

 ج 2,43 17 2 3 2 3 2 2 3 18ب. 18

 ج 2,57 18 2 3 3 2 2 3 3 19ب. 19

 ج 2,29 16 2 3 2 2 2 2 3 20ب. 20

 ج 2,71 19 3 3 2 3 2 3 3 21ب. 21
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 سكاني رقم
 إاصابة

 فئة نتيجة حااصل
4 1 1 1 1 2 3 

 ج 2,29 16 3 2 3 2 2 2 2 22ب. 22

 ج 2,43 17 2 2 3 2 2 3 3 23ب. 23

 ج 2,29 16 2 2 3 2 2 3 2 24ب. 24

 ج 2,57 18 3 2 3 2 2 3 3 25ب. 25

 ج 2,29 16 2 2 3 2 2 2 3 26ب. 26

 ج 2,43 17 2 2 3 3 2 2 3 27ب. 27

 ج 2,29 16 2 3 2 2 2 2 3 28ب. 28

 ج 2,86 20 3 3 3 2 3 3 3 29أ. 29

 ج 2,29 16 2 3 2 2 2 2 3 30ب. 30

 ج 2,57 18 3 3 2 3 2 2 3 31ب. 31

 ج 2,29 16 2 3 2 2 2 2 3 32ب. 32

 ج 2,29  للطالب القبلي االختبار درجة متوسط 

 مقبول  الفئات 
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 يف طالب 2.29 درجة متوسط تضمُت يتم ، القبلي االختبار جدكؿ نتائج من

 .مقبول فئة

 1.1الجدوال 
بغير  العربية اللغة تعلم في المقارن فى الفصل قائمة نتائج االختبار البعدي

 الطريقة المسرحية استخدام

 سكاني رقم
 إاصابة

 فئة نتيجة حااصل
4 1 1 1 1 2 3 

 ب 3,57 25 3 4 5 4 3 3 3 1ب. 1

 ج 3,00 21 3 3 3 3 3 3 3 2ب. 2

 ب 3,14 22 3 3 3 3 3 4 3 3ب. 3

 ب 3,14 22 3 3 3 3 3 4 3 4ب. 4

 ج 2,86 20 3 4 2 3 3 2 3 5ب. 5

 ج 2,71 19 3 3 2 3 3 2 3 6ب. 6

 ج 2,71 19 3 3 2 3 3 2 3 7ب. 7

 ج 2,71 19 3 3 2 3 3 2 3 8ب. 8
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 سكاني رقم
 إاصابة

 فئة نتيجة حااصل
4 1 1 1 1 2 3 

 ب 3,14 22 3 3 5 3 3 2 3 9ب. 9

 ج 3,00 21 3 2 3 4 3 3 3 10ب. 10

 ج 3,00 21 3 2 3 3 3 3 4 11ب. 11

 ج 3,00 21 3 2 3 3 3 3 4 12ب. 12

 ج 3,00 21 3 2 3 4 3 3 3 13ب. 13

 ب 3,29 23 3 4 3 4 3 3 3 14ب. 14

 ب 3,14 22 3 3 5 3 3 2 3 15ب. 15

 ج 3,00 21 5 3 2 3 3 2 3 16ب. 16

 ج 2,57 18 3 3 2 3 3 2 2 17ب. 17

 ج 2,71 19 3 3 3 3 3 2 2 18ب. 18

 ج 2,86 20 2 3 4 4 3 2 2 19ب. 19

 ج 2,71 19 2 3 2 4 3 2 3 20ب. 20

 ج 2,86 20 2 4 3 3 3 2 3 21ب. 21
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 سكاني رقم
 إاصابة

 فئة نتيجة حااصل
4 1 1 1 1 2 3 

 ب 3,29 23 2 3 3 3 3 4 5 22ب. 22

 ج 2,71 19 2 3 4 3 3 2 2 23ب. 23

 ج 2,71 19 2 3 2 4 3 3 2 24ب. 24

 ج 2,86 20 5 2 2 4 3 2 2 25ب. 25

 ج 2,86 20 3 2 4 4 3 2 2 26ب. 26

 ج 2,71 19 3 2 3 4 3 2 2 27ب. 27

 ج 2,71 19 3 2 3 3 3 3 2 28ب. 28

 ج 2,86 20 3 3 3 3 3 2 3 29أ. 29

 ج 2,86 20 3 3 3 3 3 2 3 30ب. 30

 ب 3,14 22 3 3 4 3 3 2 4 31ب. 31

 ب 3,14 22 3 4 3 5 3 2 2 32ب. 32

 ج 2,71  للطالب القبلي االختبار درجة متوسط 

 مقبول  الفئات 
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 اختبار: البيانات مصدر

 فئة يف طالب 2.71 درجة متوسط فإف ، البعوض اختبار جدكؿ نتائج من

 .مقبول

 اختبار البيانات الطبيعية (4

 بيانات كانت إذا ما معرفة إىل الباحث يهدؼ الطبيعي االختبار ىذا يف

 التوزيع البارامًتية اإلحصاءات يف كلذا،. ال أـ عادة موزعة البحث

 استيفاء يتم أف صمب مطلق شرط كىو منو بد ال أمر للبيانات الطبيعي

 ابحسابات نتائج تقدـ التالية كالباحث "،Tاملستقل " االختبار لعينة

 .IBM SPSS 23 باستخداـ

 1.1جدوال 
 الحالة معالجة ملخص

 ابحاالت

 حاصل ضائع صحيح 

 يف املئة رقم يف املئة رقم يف املئة رقم 

 %100,0 32 %0,0 0 %100,0 32 أ-الفصل
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 %100,0 32 %0,0 0 %100,0 32 ب-الفصل

 

 1.2جدوال 
 واصفي

 خطأ قياسي إحصاء 

 03808, 4,0716  قصد أ -الفصل 

% فاصل 95 

 الثقة للمتوسط

  3,9939 ابحد األدىن

 4,1492 ابحد االعلى

  4,0795  % قلص يعٍت5 

  4,1400  متوسط 

  046,  تباين 

  21544,  االرمراؼ 

  3,57  ابحد األدىن 

  4,43  ابحد األقصى 

  86,  ذبوؿ 
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  25,  النطاؽ الربيعي 

 414, 627,-  ميل 

 809, 299,  التفرطح 

 03967, 2,9366  قصد ب -الفصل 

% فاصل 95 

 الثقة للمتوسط

  2,8557 ابحد األدىن

  3,0175 ابحد االعلى 

  2,9247  % قلص يعٍت5 

  2,8600  متوسط 

  050,  تباين 

  22439,  االرمراؼ 

  2,57  ابحد األدىن 

  3,57  ابحد األقصى 

  1,00  ذبوؿ 

  43,  النطاؽ الربيعي 

 414, 723,  ميل 
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 809, 463,  التفرطح 

 1.3جدوال 
 اختبارات العادات

 كيلك-شابَتك مسَتنوؼ-كوملوجوركؼ 

 039, 32 930, 006, 32 187, أ –الفصل 

 020, 32  919, 027, 32 165, ب -الفصل 

 ا. ليليفورس أشمية تصحيح

 

 اختبار التجانس (1

 أف الباحث يريد اآلف املوزعة العادية البيانات الباحث يعرؼ أف بعد

 اختبار كألف. التوزيع يف الفركؽ من أكثر أك اثنُت بُت املساكاة يعرؼ

 يعرض مستقلة، االختبار-Tلعينة  ربليل متطلبات أحد ىو التجانس

 .IBM SPSS 23 باستخداـ ابحسابات نتائج التايل الباحث

 1.4جدوال 
 اختبار تجانس الفروق
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 نتائج تعلم اللغة العربية

 سيج. 2د ؼ  1د ؼ  ليفُت إحصائية

,205 1 62 ,653 

 

 االختبار T-مستقلةاختبار عينة  (1

 بُت فرؽ ىناؾ كاف بيانات إذا بتحليل عن حبث النهائية فاملرحلة

الطريقة  يستخدموف ال كالذين الطريقة املسرحية باستخداـ اجملموعة

 IBM باستخداـ ابحسابات نتائج التايل الباحث قدـ فقد ، املسرحية

SPSS 23. 

 1.5جدوال 
 إحصائيات اجملموعة

 

 قصد قيمة الفصل 
االرمراؼ 

 املعيارم

خطأ 

 قياسي

نتائج تعلم 

 اللغة العربية

 03808, 21544, 4,0716 32 أ –الفصل 

 03967, 22439, 2,9366 32 ب –الفصل 
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 1.44جدوال 
 اختبار عينات مستقلة

 

اختبار ليفُت 

للمساكاة يف 

 الفركؽ

T-اختبار املساكاة 

 د ؼ ت سيج. ؼ

سيج. 

(2 

 الذيل(

قصد 

 الفرؽ

خطأ 

قياسي 

 فرؽ

٪ فاصل الثقة من 95

 الفرؽ

 أعلى أدىن

نتائج 

تعلم 

اللغة 

العر 

 بية

الفركؽ 

املتساك 

ية 

 املفًتضة

,205  ,653 20,7 62  ,0 1,13  ,99 1,02 1,24 

الفركؽ 

املتساك 

ية غَت 

 املفًتضة

  20,7 61,9  ,0 1,13  ,99 1,02 1,24 

 الدكؿ اختبار-T كعينة أعاله، IBM SPSS 23 حساب من

 فرقا ىناؾ أف استنتاج ظمكن 0.05 من أقل( ذيل 2. )سيغ املستقلة
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 ال كالذين الطريقة املسرحية استخداـ يتعلموف الذين الطالب بُت كبَتا

 .الطريقة املسرحية يستخدموف

( Ha) بديلة فرضية اختتاـ للباحث ظمكن الوصف نتائج مع لذلك

 يتعلموف دار اهلجرة للبنُت الذين الثامن الفصل لطالب الكالـ إتقاف

 بعدـ يتعلموف الذين طالب أحسن من إتقاف الطريقة املسرحية باستخداـ

 سعر من أصغر (to) املراقبة اختبار ، ألف الطريقة املسرحية استخداـ

"t" 

( Ha) مث 0,05<  (سيغ) أك (t للرمز نظرا)اجلدكؿ  يف سردىا كاليت

 .Ho كرفض قبلت  "اجملموعتُت كال قصد يف الفرؽ"يقاؿ 
 

 البحث .د 

 استخداـ استنتاج أف للباحث ظمكن تقريبا، كاآلف شهرين دبدة قاـ الذم بالبحث

التعلم اف  عملية مساعدة جيد كفعالة يف تأثَت العربية لو اللغة تعلم يف الطريقة املسرحية

 .الوقت ذلك الدرس يف كحمتول معٌت ترسل

 ليست القدرة كاليت املقارف لديو ك الفصل التجرييب التعلم، إما الفصل بداية يف

 اللغة دركس اإلطالؽ أيضا تعلم على ال الفصالف كال  .العر يب التعلم جدا على خمتلفة
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 كالطرؽ املواد التعلم مع أنشطة الفصل اتبع كال مث .الطريقة املسرحية  العربية باستخداـ

 أساليب أما الفصل التجرييب باستخداـالطريقة,  على استخداـ ىو التعلم، الفرؽ كأنشطة

 اختبارا الطالب الدرس، إعطاء هناية كيف .الطريقة تستخدـ ال الدراما ك الفصل املقارف

 .الفصالف التعلم كال نتائج تظهر هنائيا كاليت

الطريقة  استخداـ للطالب مع الكالـ كالوصف أف مهارات ذلك ابحساب من

 االثنُت، بسبب بُت كبَت فرؽ الطريقة املسرحية ىناؾ يستخدموف ال املسرحية كالذين

 االختبار-T مستقل عينة اختبار الفرضيات باستخداـ ربليل القياس كاختبار نتائج

 كجود" على تنص اليت( Ha) مث 0,05<  (الذيل 2. )سيج قيمة على ابحصوؿ

 املسرحية فعاؿالطريقة  فإف لذا .مردكد( Ho) ك مقبوؿ "اجملموعتُت بُت كبَت اختالؼ

 .اهلجرة للبنُت دار يف الثامن الصف الكالـ لطالب مهارات يف العربية اللغة لتعلم

الطالبة أسوة حسنة  كتبتها اليت السابق البحث مع البحث تتماشى ىذه نتائج

 لعب أساليب استخداـ"املوضوع  كاليجاغا مع االسالمية سنن الدكلة جامعة خرصمي من

االبتدائية  املدرسة يف اإلسالمية الًتبية تعليم يف الطالب تعلم حافز لزيادة األدكار

 حافز من تزيد أف ظمكن الطريقة املسرحية أف كذكر "جَتيفرنا الثاين بوربودر ماجالنك

 األكؿ دكرات املشًتكة يف الدرجات على 98.97 إىل 75.03 من الطالب تعلم

 .التعلم يف الستعماؿبا الطريقة املسرحية جديرة فإف كالثالث لذا كالثاين
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 الخامسالباب 

 الخاتمة

 البحث الخالاصة .أ 

 يف تقدظمها مت اليت الفرضيات كاختبار كالتحليل البحث نتائج إىل كاستنادا

 :التايل النحو على ذلك إىل التوصل ظمكن السابقة، األبواب

 على ضمصلوف املسرحية ،الطريقة  يستخدموف الذين للطالب الكالـ مهارة .1

 .جّدا جييد فئة يف طالب 4.14 درجة متوسط

 على كابحصوؿ الطريقة املسرحية ، يستخدموف ال الذين للطالب الكالـ مهارة .2

 مقبوؿ. فئة يف طالب 2.71 درجة متوسط

 استخداـ عدـ من فعالية الطريقة املسرحية أكثر باستخداـ العربية اللغة تعليم .3

 االثنُت بُت كبَت اختالؼ إىل يرجع الكالـ ىذا تعلم مهارة يفالطريقة املسرحية 

مستقل " t" عينة اختبار تستخدـ الفرضيات اختبار كربليل القياس نتائج ، ألف

 كجود" على تنص اليت( Ha) مث 0,05<  (الذيل 2. )سيج قيمة على ابحصوؿ

الطريقة املسرحية  فإف لذا .مردكد( Ho) ك مقبوؿ "اجملموعتُت بُت كبَت اختالؼ
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اهلجرة  دار يف الثامن الصف الكالـ لطالب مهارات يف العربية اللغة لتعلم فعاؿ

 .للبنُت

 التواصيات .ب 

 :التايل النحو على لالقًتاحات املؤلف فإف البحث، ىذا نتائج إىل كاستنادا

املتوسطة   اإلبتدائية كاملدرسة املدرسة يف العربية اللغة يدرسوف الذين للمعلمُت .1

 ربتاج مارتابورا، مدينة كخاصة اجلنوبية كاليمانتاف منطقة يف الثانوية كاملدرسة

 تعلم من لغَتىا أك الكالـ لتدريس خمتلفة تدريس طريقة استخداـ حماكلة إىل

 .العربية اللغة

 إذا خَتا سيكوف املتوسطة، املدرسة يف العربية اللغة يعلموف الذين للمعلمُت .2

 .التعلم أساليب من متنوعة جمموعة باستخداـ العربية اللغة تعلم كاف يف

 إىل بابحاجة الباحثي يشعر صمعل دما متزايدة، بسرعة التكنولوجية التطورات  .3

 التكنولوجيا استخداـ على القدرة لتحسُت باستمرار العربية اللغة معلمي تذكَت

 .للتعلم كوسيلة

 هتم اليت التعلم أساليب صنع يف مبدعُت املعلموف يكوف أف أيضا املتوقع كمن .4

 الفعاؿ التعلم نتائج على ابحصوؿ أجل من املتعلمُت،

. 
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 التعليم لتطوير دائما األكلوية يعطوا أف التعليم مقدمي على أيضا الباحث كاقًتح

 يتعلق فيما كخاصة التعليمية املرافق ككمية نوعية لتحسُت املبذكلة اجلهود خالؿ من اجليد

 .التعلم أساليب كتطوير بالشراء
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