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Abstract

This research is motivated by the number of students who have difficulty in speaking and memorizing Arabic
vocabulary caused by the learning and teaching techniques used by teachers are not in accordance with the
objectives of learning Arabic, especially in improving students' speaking skills in Arabic lessons. This study
uses a cycle system, namely 1) planning, 2) implementation 3) observation and 4) reflection. And the results
of this study indicate that students' speaking skills in Arabic are quite good from all aspects, and have
increased by using muhadatsah method. This study aims to improve students' speaking skills, especially in
Arabic lessons and the use of muhadatsah method to make it easier for students to read Arabic sentences
with certain themes and titles. After using this method in learning Arabic, there were significant differences
in the average in the pretest and post-test result. The average score of pretest is 64,2% and the average score
after post-test is 83,3%. This result shows the significant differences in learning Arabic using muhadatsah
method to improve students’ speaking skill in Arabic lesson.
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ملخص
هذا البحث مدفوع بعدد الطالب الذين جيدون صعوبة يف التحدث وحفظ املفردات العربية
بسبب أساليب التعلم والتدريس اليت يستخدمها املعلمون واليت ال تتفق مع أهداف تعلم اللغة
 تستخدم هذه.العربية وخاصة يف حتسني مهارات الكالم لدى الطالب يف دروس اللغة العربية
 وتشري نتائج هذه الدراسة.) االنعكاس4 ) املالحظة3 ) التنفيذ2 ،) التخطيط1 الدراسة نظام الدورة
. وقد زادت ابستخدام طريقة احملادثة،إىل أن مهارات الكالم ابللغة العربية جيدة من مجيع اجلوانب
، خاصة يف دروس اللغة العربية،هتدف هذه الدراسة إىل حتسني مهارات الكالم لدى الطالب
 بعد استخدام.واستخدام طريقة احملادثة لتيسري قراءة اجلمل العربية مع بعض املوضوعات والعناوين
 كانت فروق ذات داللة إحصائية يف املتوسط يف االختبارين،هذه الطريقة يف تعلم اللغة العربية
 ومتوسط الدرجة بعد االختبار الالحق٪64.2  متوسط درجات االختبار القبلي هو.القبلي والبعدي

 .٪83.3تظهر هذه النتيجة الفروق الكبرية يف تعلم اللغة العربية ابستخدام طريقة احملاضرة لتحسني
مهارات الكالم لدى الطالب يف درس اللغة العربية.
الكلمات املفتاحية :التقييم ،مهارة الكالم ،طريقة احملادثة
املقدمة
يف عملية تعلم اللغة العربية مكوانت مرتابطة ال ميكن الفصل بينها ،وهي املناهج وهيئة
التدريس والطالب وطرق التعلم واملواد التعليمية ووسائل التعلم والتقييم (Habibah & Syihabuddin,
) .2021التقييم هو اجلزء األخري من مكون التعلم ،ولكن له دور كبري يف معرفة قدرة الطالب على
فهم الدروس اليت قدمها املدرس أثناء عملية التعلم.
التقييم هو عملية منهجية جلمع البياانت وحتليلها وتفسريها لتحديد قدرات الطالب يف
حتقيق أهداف التعلم اليت متت صياغتها يف أهداف الدرس .التقييم هو حتديد القرارات املتعلقة
جبودة الطالب أو أنشطة التعلم والتدريس من خالل تضمني القيم املستندة إىل البياانت
واملعلومات اليت مرت بعملية حتليل وتفسري منهجي .مع التقييم ،ميكن لعملية التدريس والتعلم
قياس قدرة الطالب على فهم الدروس اليت مت تسليمها.
كان رالف اتيلر ( )1950هو أول من يقدم تعري ًفا للتقييم ،وهو عبارة عن عملية مجع
البياانت لتحديد وقياس إىل أي مدى ،وأبي طرق ،وكيف يتم حتقيق األهداف التعليمية .إذا مل
تتحقق األهداف الرتبوية فأي جزء مل يتحقق وما هي األسباب؟ ( .)Ridho, 2018ألن التقييم
عملية منهجية ،جيب أن يتم التخطيط هلا بشكل جيد وتنفيذها بشكل مستمر .وليست مرحلة
التقييم املرحلة النهائية من عملية التعلم ،لكن تتم هذه املرحلة يف بداية التعلم ،وأثناء الربانمج،
ويف هناية عملية التعلم.
مهارة الكالم هي القدرة على نطق الكلمات للتعبري عن األفكار واآلراء والرغبات
واملشاعر جتاه الشيء الذي يتم التحدث إليه ( .)Hanifah, 2018مهارات الكالم هي املهارات اليت
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ميكن أن تؤلف الكلمات واجلمل الصحيحة يف األفكار واملشاعر ،وميكن أن تعرب وتنقل بلغة
جيدة وصحيحة إىل الشخص اآلخر.
صارت مهارة الكالم مهارة أساسية جيب أن يتقنها الطالب ،ألن هذه املهارة أحد
ا ألهداف النهائية لتعلم اللغات األجنبية مثل اللغة العربية .وأهم العوامل يف تعلم لغة أجنبية هو
القدرة على التواصل مع متحدثني أصليني للغة اليت تتم دراستها ( .)Syamaun, 2016تعد مهارة
الكالم مهارة أساسية جيب أن يتقنها الطالب وهي واحدة من األهداف النهائية لتعلم اللغة
عاما ،كان أحد العوامل اليت تشجع
األجنبية يف سياق تعلم اللغة العربية  .منذ أكثر من ً 22
الطالب على تعلّم اللغات األجنبية هو القدرة على التواصل مع املتحدثني ابللغة اليت يتعلموهنا،
مبا يف ذلك التواصل الشفهي.
استعمال مهارة الكالم لتطوير قوة تفكري الطالب من خالل كتابة املفردات املهمة يف
الكراسة ليتم حفظه بطريقة احملادثة حىت اعتاد الطالب على التحدث ابللغة العربية .فعالية التعلم
وكفاءته ال ميكن فصل عن عملية التعلم اليت تتكون من اسرتاتيجيات التعلم ،وسائل اإلعالم،
فضال عن التقييم املقدم (.)Humaidi Aziz, Mahbub; Nawawi, M. Syathibi; Alfan, 2020
حمادثة هي طريقة نطق األصوات العربية بشكل صحيح حسب اللغويني العريب .وهي
مهارة لغوية تستخدم يف التواصل لنقل األفكار والتعبري عنها لآلخرين ابستخدام اللغة العربية
( .)Nalole, 2018طريقة احملادثة يف تعلم اللغة العربية هي دراسة اللغة العربية بنشاط من حيث
جدا
مهما ً
يتعلم الطالب اللغة العربية ويقومون أبنشطة ابستخدام اللغة العربية .يعد التعلم النشط ً
للطالب ،ألن الطالب سيتعلمون وميارسون كل ما تعلموه يف أنشطتهم اليومية حىت يتمكن
الطالب من حتقيق أقصى قدر من نتائج التعلم املنشودة.
تؤكد هذه الطريقة على وجود تفاعل بني الشخص األول (املتكلم) والشخص الثاين
أيضا أن يكون
(املخاطب) .مث يف هذه العملية ،سيشمل االتصال
شخصا اثلثًا (الغائب) وميكن ً
ً
يف شكل أشياء .احملادثة هي شكل من أشكال التحدث ابللغة العربية يف مجيع املواقف .جيب
تطبيق استخدام هذه الطريقة حىت يعتاد الطالب على ترتيب الكلمات العربية يف مجلة مفهومة.
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أيضا أن
ميكن عمل هذه الطريقة بناءً على النص ،حيث حيفظ الطالب احلوار ويظهرونه .وميكن ً
يتم ذلك حبرية وف ًقا للظروف دون النظر إىل النص (.)Nur, 2017
منهجية البحث
تصميما منوذجيًا من  Kemmisو  ، Taggartأال وهو الدورة احللزونية.
تستخدم هذه الدراسة
ً
الدورة احللزونية هي دورة نشاط تتكون من مراحل التصميم يف كل دورة  ،وهي )1 :التخطيط )2
التمثيل  )3املالحظة  )4االنعكاس .بشكل عام ،املراحل يف تعلم اللغة مثل مواد تعليمية أخرى
تتبع تدفق التخطيط والتنفيذ وتقييم التعلم.
وأجري حتليل البياانت ابستخدام تقنية النسبة املئوية وتبعه نقاش نوعي لقياس مدى جناح
اإلجراء يف حتسني قدرة الطالب على قراءة اجلمل العربية .مث يتم التفكري عن طريق قياس والتحكم
يف قدرة وجناح الطالب على حتليل نقاط القوة والضعف لدى الطالب عند تنفيذ التعلم .يتم
استخدام إجراء التفكري هذا لرتتيب التحسينات واملتابعة لتحسني مهارات القراءة لدى الطالب.
مؤشر األداء يف هذه الدراسة هو تقييم مهارات التحدث لطالب الفصل العاشر مبعهد اإلحياء
سوابنج اليت تصل إىل  ٪75من خالل تطبيق طريقة احملادثة.
نتائج البحث ومناقشتها
هتدف مرحلة املالحظة األولية إىل معرفة القدرة على التحدث لطالب الفصل العاشر يف
معهد اإلحياء سوابنج ابستخدام نصوص القراءة قبل تطبيق طريقة احملادثة .وبذلك أجرى الباحث
اختبارا أوليًا هبدف معرفة حالة التعلم السابقة كمعيار للمقارنة قبل التطبيق وبعد تطبيق طريقة
ً
احملادثة يف تعلم اللغة العربية.
نتائج االختباري التمهيدي للطالب على املالحظة األولية
عدد

فاصل القيمة

فئة التصنيف

100 – 75

كامل

5

74 - 0

غري كامل

12

الطالب

القيمة اإلمجالية

النسبة املئوية

406،5

٪29،4

770،4

٪70،6
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جمموع

17

1091،4

معدل

٪100

64،2

بناءً على نتائج االختبار التمهيدي بلغ قيمة الفصل  .64.2ومل تصل الدرجة إىل احلد
األدىن ملعايري االكتمال ( ،)KKMبينما احلد األدىن ملعايري االكتمال للمواد العربية هو  .75حبيث
جيب أن حيصل كل طالب على درجة  75كحد أدىن لتحقيق متوسط معايري االكتمال احملددة
مسب ًقا .من نتائج االختبار اليت أظهرت أن هناك  5طالب أكملوا أي بنسبة  ٪29.4والطالب
الذين مل يكملوا ما يصل إىل  12طالبًا أو  .٪70.6مع هذه النتائج  ،من الضروري بذل اجلهود
لتحسني القدرة على الكالم لطالب الفصل العاشر مبعهد اإلحياء سوابنج حىت يتمكنوا من قراءة
اللغة العربية بشكل صحيح.
بعد املرور مبرحلة املالحظة األولية ،سيتم تنفيذ املرحلة التالية وهي مراقبة الطالب واليت
تتضمن عدة مؤشرات ،وهي )1 :استعداد الطالب ملتابعة عملية التعلم )2 .استعداد الطالب لتلقي
املواد التعليمية )3 .مشاركة الطالب يف أنشطة االستكشاف؛  )4مشاركة الطالب يف أنشطة
التفصيل؛  )4مشاركة الطالب يف أنشطة التأكيد؛  )5مشاركة الطالب يف أنشطة التعلم النهائية.
وستحدد النتيجة على ورقة املالحظة مدى قدرة ومشاركة الطالب يف أنشطة التعلم يف كل دورة.
وميكن رؤية نتائج مالحظات الطالب يف اجلدول التايل:
نتائج مراقبة األنشطة الطالبية يف احللقة :1
فاصل

فئة

عدد الطالب

القيمة التصنيف اللقاء اللقاء

القيمة اإلمجالية

معدل

1

2

40-28

كامل

10

14

17

27-0

غري كامل

7

3

4

القيمة اإلمجالية
معدل األنشطة

17

اللقاء اللقاء

معدل

النسبة املئوية
اللقاء اللقاء

1

2

385

546

658

168

75

205،5

41،2

553

621

863،5

100

64

71،9

67،6

معدل

1

2

58،8

82،4

70،6

17،6

29،4

100

100
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()%

يوضح اجلدول  2أن نشاط الطالب يف االجتماع  1وصل إىل مستوى ٍ
عال بلغ  ٪64ويف
االجتماع  2وصل إىل مستوى ٍ
جدا  .٪71.9بشكل عام ،تدخل األنشطة الطالبية يف تنفيذ
عال ً
احللقة التعليمية األوىل يف مرحلة جيدة مبعايري عالية تبلغ  .٪64والبياانت اخلاصة يف دورة التعلم
األوىل وهي:
نتائج تعلم الطالب يف احللقة :1
فاصل
القيمة

عدد الطالب

فئة

التصنيف اللقاء اللقاء

القيمة اإلمجالية

معدل

1

2

100-75

كامل

14

14

21

74-0

غري كامل

3

3

2

القيمة اإلمجالية
معدل األنشطة

17

()%

اللقاء اللقاء

معدل

النسبة املئوية
اللقاء اللقاء

1

2

1015

1360

1695

189

95

236،5

17،6

1204

1455

1913،5

100

62،3

75،3

68،8

()%

معدل

1

2

82،4

82،4

70،6

17،6

29،4

100

100

يوضح اجلدول  3أن ما زالت قيمة الفصل يف الدورة  1ال يستويف احلد األدىن من معايري
االكتمال ( )KKMاليت ال تزال تصل إىل  .٪68.8على الرغم من أن قيمة الفصل يف اللقاء األول
ال يزال يف  ٪62.3ومل يستوف معيار  .KKMومع ذلك ،يف اللقاء الثاين ،زاد متوسط درجة الفصل
ووصل إىل  KKMبنسبة  .٪ 75.3بعد املرور مبرحلة احللقة  ، 1ستستمر يف املرحلة التالية ،وهي
احللقة الثانية .بعد ذلك سوف يُعرف مستوى مالءمة تنفيذ طريقة احملادثة لتحسني مهارات
الكالم لطالب الصف العاشر مبعهد اإلحياء .يف مراقبة أنشطة الطالب يف احللقة الثانية ،مروا
أيضا ببعض من نفس املؤشرات مثل املالحظات اليت حدثت يف الدورة األوىل السابقة .ومت
ً
احلصول عليها من األنشطة الطالبية يف كل لقاء هي كما يلي:
اجلدول  .3نتائج مراقبة األنشطة الطالبية يف الدورة الثانية
عدد الطالب

القيمة اإلمجالية

النسبة املئوية
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()%

فاصل

فئة

اللقاء اللقاء

معدل

القيمة

التصنيف

1

2

40-28

كامل

16

16

15،5

27-0

غري كامل

1

1

1،5

القيمة اإلمجالية
معدل األنشطة

17

()%

اللقاء اللقاء

معدل

اللقاء اللقاء

1

2

612

645

628،5

27

27

27

5،9

639

672

655،5

100

79،9

84

81،9

معدل

1

2

94،1

94،1

70،6

5،9

29،4

100

100

يوضح اجلدول  3أن الطالب يف اللقاء األول قد وصلوا إىل  KKMبنسبة عالية بلغت
تفعا يبلغ  .٪84وبعد تنفيذ الدورة الثانية من إجراءات
 ٪79.9ويف اللقاء الثاين تضمن ً
معيارا مر ً
أيضا ً
التعلم ،ظهرت البياانت اخلاصة مبخرجات التعلم لطالب يف اجلدول أدانه:
نتائج تعلم الطالب يف احللقة :2
فاصل
القيمة

عدد الطالب

فئة

التصنيف اللقاء اللقاء

القيمة اإلمجالية

معدل

1

2

100-75

كامل

15

15

13،5

74-0

غري كامل

2

2

2

القيمة اإلمجالية
معدل األنشطة

()%

17

اللقاء اللقاء

معدل

النسبة املئوية
اللقاء اللقاء

1

2

1550

1440

1495

120

260

190

11،8

1670

1700

1685

100

83،5

85،0

83،3

معدل

1

2

88،2

70،6

70،6

11،8

29،4

82

100

يوضح اجلدول  4أنه يف اللقاء  1حصلت  ٪ 83.5وجتاوز احلد األدىن لـ  ،KKMمما يعين أن
استنادا إىل اجلدول  1إىل
النسبة قد زادت بشكل جيد للغاية .مث يف اللقاء  ،2زاد إىل  .٪ 85و ً
اجلدول  4أعاله ،ميكن املالحظة أن نشاط الطالب يف الدورة األوىل  ٪67.6قد زاد يف احللقة
الثانية إىل  .٪81.9حققت هذه النسبة املئوية مكاسب استيفاء مؤشرات النجاح يف عملية التعلم
ومت تضمينها يف معايري جيدة للغاية .وهبذه الزايدة يظهر أن ظريقة احملادثة له أتثري على األنشطة
الطالبية.
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()%

ميكن القول إن طريقة التعلم اليت مت تنفيذها كانت انجحة ألن متوسط قيمة الفصل قد
استوىف احلد األدىن من معايري االكتمال ( .)KKMال تزال نتائج تعلم الطالب يف الدورة األوىل
تصل إىل  ٪ 68.8أقل من  .KKMومع ذلك ،كانت زايدة سريعة يف الدورة الثانية ،حيث وصلت
جدا .زادت مجيع األنشطة يف كل دورة ،بدءًا من
إىل  ٪83.3وكانت الزايدة يف الدورة الثانية عالية ً
مراقبة أنشطة الطالب إىل نتائج تعلم الطالب .واستناداً إىل نتائج حتليل البياانت يف الدورة الثانية،
ميكن االستنتاج أن التعلم انجح ألن مجيع اجلوانب قد استوفت مؤشرات النجاح يف عملية التعلم
ونتائج التعلم اليت مت وضعها يف متوسط النشاط تظهر زايدة ويتجاوز احلد األدىن للمعايري اليت
حددهتا معايري احلد األدىن لالكتمال ( )KKMواليت بلغت متوسط  ٪83.3أو أكثر من  .٪75وابلتايل
 ،مت اإلعالن عن جناح تعلم اللغة العربية ابستخدام طريقة احملاضرة يف حتسني مهارات القراءة
لطالب الفصل العاشر مبعهد اإلحياء سوابنج.
اخلالصة
اختلفت مهارات كالم الطالب يف تعلم اللغة العربية قبل تطبيق ظريقة احملادثة يف كل
مالحظة نتائج األنشطة وخمرجات تعلم الطالب .واستناداً إىل البياانت املوجودة يتبني أن نتائج
تعلم الطالب يف احللقة األوىل قبل تطبيق ظريقة احملادثة ال يزال  ٪68.8بينما ال تزال نتائج مراقبة
األنشطة الطالبية تصل إىل  ٪67.6وكال النتيجتني ما زالتا أقل من احلد األدىن معايري االكتمال
(.)KKM
بعد تطبيق طريقة احملادثة على عملية تعلم اللغة العربية ،أظهر حتسنًا ملحوظًا ،سواء يف
نتائج أنشطة املالحظة أو خمرجات تعلم الطالب .ارتفعت نتائج مراقبة األنشطة الطالبية إىل
 ٪81.9وبلغت نتائج تعلم الطالب  ، ٪83.3وقد استوىف هذا املتوسط احلد األدىن من معايري
االكتمال ( )KKMمبتوسط  ٪75كحد أدىن .لذلك ميكن االستنتاج أن تطبيق طريقة احملادثة
انجح يف حتسني مهارات الكالم لدى طالب الصف العاشر يف تعلم اللغة العربية مبعهد اإلحياء
سوابنج.
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