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  ص البحثلخستم
 وتطبيقها على الطالب في التعليم اللغة Artikulasiأسلوب " م،٢٠١۷، عارف فضيلة

املشرف  ،املاجستري عبد اهللا عبد الرمحن:املشرف األول  ".دار الهدى لنجسا معهدبـ العربية

  .املاجستري خري االمر:الثاين
 

  وتطبيقها ،Artikulasi أسلوب :  الكلمات األساسية

وتطبيقها على الطالب يف التعليم اللغة  Artikulasiأسلوب هذا البحث العلمى يقدم   

    .معهد دار اهلدى لنجساالعربية بـ

  Artikulasiكيف يعد تعلم اللغة العربية بأسلوب  : فهيالبحث هذا  يف وأما سؤاال  

بـمعهد دار يف تعليم اللغة العربية  Artikulasiكيف عملية تطبيق أسلوب  . بـمعهد دار اهلدى

 .اهلدى

 وهي الطلبة وكان موضوع البحث، حتليلىو وصفى من نوع البحث ومنهج هذا البحث 

 التعلم اللغة العربية يف Artikulasiأسلوب تطبيق . بـمعهد دار اهلدى من الثناوية الفصل الثاين

التعلم مث وصف نتائج التعلم  ةالتحليل استنادا إىل اعداد وعمليمن الثناوية  الفصل الثاينيف 

  .ةأساس القيم اليت حتصل عليها كل جمموع ىعل

 Artikulasiتعلم اللغة العربية بأسلوب التعرف على إعداد : من هذا البحث هو اهدف

يف تعليم اللغة العربية  Artikulasiعملية تطبيق أسلوب  التعرف على . بـمعهد دار اهلدى

  .بـمعهد دار اهلدى

أسلوب حول اعداد تعلم اللغة العربية باستخدام  تمادا على نتائج البحث،إع

Artikulasi قطعه من الورق(الكتب والكتب العربية ، والورق : وتشمل بـمعهد دار اهلدى (

كتابه أربع مجل : الصياغة تشمل ما يليمث عمليه التعلم باستخدام طريقه . واألقالم، والعقاب

مث . ، وحصلت كل جمموعه قطعتني من الورق ٢٥علي قطعتني من الورق، كل مجله هلا قيمه 

مث صديق رئيس اموعة ملزم حبفظ اجلملة يف الصحيفة، مث مهست إىل صديق يف السحب، 

جدا، ونظره من النتائج  القيمة اليت حتصل عليها كل فئة جيد. الذين عربوا عن آخرها ما مسعه

اليت تكسب مث قال الباحث ان طريقه التعلم باستخدام التعبري فعاله جدا وميكن ان حتسن من احلساسية 

  .والقدرة علي االستماع باللغة العربية للطالب
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Kata Kunci : Metode Artikulasi dan Penerapannya 

 Skripsi ini menyajikan tentang Metode Artikulasi dan Penerapannya dalam proses 
pembelajaran bahasa Arab pada siswa/i kelas VIII MTsS Darul Huda Langsa. 

 Rumusan masalah dalam Penelitian ini adalah : Bagaimana persiapan pembelajaran 
Bahasa Arab menggunakan metode Artikulasi di Dayah Darul Huda. Bagaimana proses 
pembelajaran Bahasa Arab menggunakan metode Artikulasi di Dayah Darul Huda. 

 Penelitian ini menggunakan Metode Analisis Deskriptif, subjek penelitian ini adalah 
seluruh siswa/i kelas VIII MTsS Darul Huda Langsa. Penerapan metode Artikulasi dalam 
pembelajaran bahasa Arab Kelas VIII Putra dan Kelas VIII Putri dianalisa berdasarkan 
persiapan dan proses pembelajaran kemudian mendeskripsikan hasil-hasil pembelajaran 
keduanya berdasarkan nilai yang diperoleh oleh masing-masing kelompok.  

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Persiapan Pembelajaran Bahasa 
Arab menggunakan Metode Artikulasi pada siswa/I kelas VIII Putra dan Putri di Dayah 
Darul Huda Langsa . Untuk mengetahui Proses Pembelajaran Bahasa Arab menggunakan 
Metode Artikulasi pada siswa/I kelas VIII Putra dan Putri di Dayah Darul Huda Langsa. 

 Berdasarkan hasil penelitian, tentang Persiapan Pembelajaran Bahasa Arab 
Menggunakan Metode Artikulasi di Dayah Darul Huda meliputi: Buku dan Kitab-Kitab 
Arab, Kertas (Potongan Kertas), Pulpen, dan Hukuman. Kemudian proses pembelajaran 
menggunakan metode Artikulasi antara lain: menuliskan empat kalimat Arab di dua 
potongan kertas, tiap kalimat memiliki nilai 25, setiap kelompok memperoleh dua potongan 
kertas. Lalu ketua kelompok wajib menghafal kalimat yang terdapat pada kertas tersebut, 
kemudian membisikkannya kepada teman di belakangnya  . Lalu teman yang paling akhir 
mengutarakan apa yang didengarnya. Nilai yang diperoleh oleh setiap kelas cukup bagus, 
terlihat dari hasil yang mereka peroleh maka peneliti menyatakan bahwa pembelajaran 
menggunakan metode Artikulasi cukup efektif dan dapat meningkatkan kepekaan dan 
kemampuan mendengar dalam bahasa Arab bagi siswa/i.  
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  ولالفصل األ

  اإلطار العام
  

  :مقدمة  - أ

عملية   يف والطالب بني املعلمني  التفاعل مييز  اهلام الذي التعلم نشاط التعليمي
مبا يف ، تسليم املواد يف الذي يناسب أسلوب واحد  اختيار وجيب على املدرسني .التعلم
على  جو خللق  الطالب لتدريس املعلمني  حتاول حيث Artikulasi أسلوب ذلك
  .يف عملية التعلم دورا نشطا ولعب مجيع تشارك  حبيث  التعبري، أو  دوران مثل املشي

ميكن تزيد محاسة الطالب لتعلم دروس اللغة  Artikulasiاستخدام أسلوب وبواسطة 
  . ألن عملية التعلم بكفاءة حىت يتمكن الطالب ال يشعرون بامللل عند تعلم. العربية

. من املعاهد اإلسالمية األهلية بأتشية فهو يقع بلنجسا دار اهلدىكان معهد 
خصوصا بدرس اللغة العربية . ىف هذااملعهد تستعمل اللغتان اللغة العربية واإلندونيسية

ذلك الكتاب فيه يوجد املهارات اللغوية  ،هذا املعهد تستعمل الكتاب بلغة العربية
  .والتدريبات الىت البد لطلبته

لديهم حريصة  رأيت الطالب ليس ،هذا املعهد سة يفبعد أن عقد املمار 
ُمثّ كنت مهتما ملعرفة ملاذا مل تكن حريصة على تعلم و . العربية اللغة خبصة ملادة, التعلم

جعل منهم يأتون حريصة أللتدريس مملة ُمثّ أردُت أن  سلوبأد األسباب هو اتضح أح
  .Artikulasiسلوب أوهلذا أختار  .اىل التعلم

 ,تسىن للباحث خالل التدريب امليداين مراجعة يف تعليم اللغة العربيةوقد 
 .الطريقة التعليم مملة والطالب الذين ليس لديهم روح التعلماك والحظ شيوع األخطاء

  .Artikulasi سم أسلوبإلولذك أقدم إلعطاء أسلوب جديد للتدريس اللغة العربية با
هو األسلوب الذي يتيح الفرصة جلميع الطالب  Artikulasiأسلوب  أما 

حبيث تصبح عملية التعليم  األصدقاء واملدرسني لتكون قادرة على التفاعل مع مجيع
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سرورا ألن عجرة من هذا األسلوب هو يشارك الطالب واملعلمني بنشاط يف عملية 
  .التعليم

 ن جوانب الضعف اللغوى لديلعالج جانب مِ   جدا مفيد األسلوب اهذ 
سلوب بأنه جيد ومريح حىت يتمكن الطالب حريصة على تعلم اللغة ألتطبيق هذا ا

من   وأكثر من ذلك أكثر إبداعا  لتكون دعم الطالب يفألسلوب ا اهذ  استخدام  .العربية
  .فهم الطالب لتعلم اللغة العربية املمكن زيادة

إىل بناء نظرا ملزايا هذه األسلوب وإمكانية حتقيق العديد فإن الباحث يسعى 
معهد م اللغة العربية بـيوتطبيقها على الطالب يف التعل Artikulasiأسلوب " هذا املوضوع

 " دار اهلدى

  

        :البحث سؤاال  - ب
 :مها يف هذه الرسالة البحث سؤاالأما 

  ؟ بـمعهد دار اهلدى  Artikulasiتعلم اللغة العربية بأسلوب  عد يكيف   -١
بـمعهد دار اللغة العربية يف تعليم  Artikulasi أسلوب كيف عملية تطبيق  - ۲
 ؟ اهلدى

  
  :البحث اهدف -ج 

  :تستهدف هذا البحث ما يلي
بـمعهد دار  Artikulasiتعلم اللغة العربية بأسلوب التعرف على إعداد  - ١

  . اهلدى
يف تعليم اللغة العربية  Artikulasiعملية تطبيق أسلوب  التعرف على  - ۲

 .بـمعهد دار اهلدى
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  :البحث افرض -د 

يــــؤدي إىل حتســــني  Artikulasiاســــتخدام  واإلعتبــــار األساســــى هلــــذا البحــــث أن
 .للطالبنتأئج تعليم 

  :الىت إقرتضتها الباحثة  فهى كما يلى اأما الفرض
 .قد يستيسر يف التعلم اللغة العربية  Artikulasiأسلوب يستخدم -١

  .يف التعليم اللغة العربية ستعمال هذا االسلوب حتسني املفاخر الطالبا -۲
  

  :أهمية البحث -هـ

  :ومن املتوقع أن تكون النظريا و التطبيقيا على النحو التاىل
 الناحية النظرية - ١

أن حتسني مهارة االستماع يف  Artikulasiاالسلوب فإن البحث تكشف عن ) أ
 .تعليم اللغة العربية

 ية التطبيقيةحالنا - ٢
البحثية يف حتسني مهارة االستماع لدى الطلبة لطلبة ويتوقع من النتائج ) أ

 .Artikulasiاالسلوب  األلعاب
بالنسبة  للباحث ويتوقع من النتائج هذه الدراسة أن تضيف املعلومات عن ) ب

 .الطريقة تعليم اللغة العربية
بالنسبة املدرسة ومن املتوقع أن يتم تؤخذ يف االعتبار يف استحدام املناهج ) ج

  املدرس بنتائج هذا البحث يمية يفالتعل
  :حدود البحث - و

  :تقتصر البحث على احلدود التالية
   Artikulasiاالسلوب   البحث ادد الباحث موضوع هذحي: دود املوضوعية احل - ١

  )على الطالب بـمعهد دار اهلدى(وتطبيقها 
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 م٢٠١٧يقوم الباحث ذا البحث ىف العام الدرسى : احلدود الزمانية  - ٢
بـمعهد دار من الثناوية  ديد املكان هلذا البحث الفصل الثاىنحت:املكانية احلدود  - ٣

  .اهلدى
  

 :نهج البحثم -ز

كان منهج البحث لكتابة هذه الرسالة هى منهج وصفى حتليلى وجلمـع البيانـات 
  :والنظريات إعتمدت الباحث على الطريقتني األساسيتني

وهى مجـع البيانـات واملعلومـات مـن العينـة )   Field research( طريقة البحث امليداىن  -١
ة الشخصــية مــع مــدير املعهــد ومدرســني اللغــة وطريقــة مجــع البيانــات تكــون بلمقابلــ

  .ستفتاء للطلبة واملالحظة املباشرةالعربية وتقدمي اإل

وهــــى مجــــع املعلومــــات الــــىت تتعلــــق   (Library Research) طريقــــة البحــــث املكتــــىب  -٢
 .يف هذا ألسلوب رياتظبالن

  

  :تحديد المصطلحات -ح

وتطبيقهـا يف تعلـيم اللغـة العربيـة   Artikulasiأسـلوب" كان موضـوع هـذه الرسـالة
أن تشــرح  معــاىن املصــطلحات الــىت توجــد  ىف أول البحــث الباحــث. "بـــمعهد دار اهلــدى 

   .نفسها  وللقراء اآلخرين   املوضوع  لتكون  واضح  للباحثىف
  :مكونة من كلمات    وهذه املصطلحات

  أسلوب - ١

. أو فـن ،مجع كلمة أسلوب هو أسـاليب و يعـرف األسـلوب يف اللغـة بأنـه طريـق
اى مبعـىن تعبـري بشـكل لفظـي  ،أما تعريفه اصطالحا هـو طريقـة يعـرب ـا بـالتفكري أو تعبـري
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ي  وهـ ،ثالثـة أنـواع مـن األسـاليب سـلوبو ميتلك األ ،أو املعاين ،يعرب ا عن نظم الكالم
   .واألسلوب اخلطايب ،و األسلوب العلمي ،األسلوب األديب: كاآليت

 )منـــــوذج( أســـــلوب ىف هـــــذه الرســـــالة فهـــــو أمـــــا أســـــلوب الـــــذي تريـــــدها الباحـــــث
Artikulasi يف التعليم اللغة العربية. 

۲ -  Artikulasi   
Artikulasi  هــــو إفصــــاح اإلنســــان بلســــانه أو قلمــــه عمــــا يف نفســــه مــــن األفكــــار

أو هو القدرة على السيطرة على اللغة حديثا و كتابة  ،بلغة سليمة و تصوير مجيلواملعاين 
  .عن النفس و استخدامها للتعبري

األســـلوب الـــذي يتـــيح الفرصـــة جلميـــع الطـــالب لتكـــون وتعـــرف بـــالتعبري هنـــا اي 
قادرة على التفاعل مع مجيع األصدقاء و املدرسني حبيث تصبح عمليـة التعلـيم سـرورا ألن 

 .املعلمني بنشاط يف عملية التعليممن هذا األسلوب هو يشارك الطالب و عجرة 
  اللغة العربية التعليم - ۳

م كثـريا مـن األنشـطة التعليميـة الـيت نفـذت إىل احلـد األقصـى مـن قبـل معلــم يالتعلـ
وقـد ذكــر  .إذا كـان الطـالب الـذين يـدرس بعـض املـواد أداء األنشـطة بشـكل جيـد والـتعلم

". الرحلة يف طلب العلوم ولقاء املشيخة مزيد كمـال يف التعلـيم"مقدمة أن ابن خلدون يف 
  .وتعرف الباحث أن التعليم هنا هو التعليم اللغة العربية

واحـــدة مـــن لغـــات العـــامل شـــهدت العربيـــة للتنميـــة االجتماعيـــة يف اللغـــة العربيـــة و  
  .اتمع والعلوم

علم اللغـــة العربيـــة، مـــع املعلـــم  م اللغـــة العربيـــة هـــو حماولـــة للطـــالب لـــتيتعلـــهكـــذا، 
  .كميسر لتنظيم العناصر املختلفة للحصول على اهلدف املراد حتقيقه



٦ 

 

  الفصل الثانى

  اإلطار النـظرى

  

 :مفهوم األسلوب  - أ

أّما تعريف اصطالحا . أو منوذج و يعرف األسلوب يف اللغة بأنه طريق، أو فن

عن نظام أو التعبري، أي مبعىن تعبري بشكل لفظي يعرب ا  هي طريقة يعرب ا بالتفكري 

األسلوب : و ميتلك األسلوب ثالثة أنواع من األساليب، وهي كااآليت. الكالم، أو املعاين

  .واملراد هنا أسلوب التدريس  .األديب، و األسلوب العلمي، و األسلوب اخلطيب

  مفهوم أسلوب التدريس

التدريس هي الكيفية اليت يتناول ا املعلم طريقة التدريس أثناء قيامه  أسلوب

بعملية التدريس، أثناء قيامه بعملية التدريس، أو هو األسلوب الذي يتبعه املعلم يف تنفيذ 

طريقة التدريس بصورة متيزه عن غريه من املعلمني الذين يستخدمون نفي الطريقة، ومن مث 

  .يرتبط بصورة أساسية باخلصائص الشخصية للمعلم

معلم إىل آخر، على  ومفاد هذا التعريف أن أسلوب التدريس قد خيتلف من

يستخدم طريقة ) س(الرغم من استخدامهم لنفس الطريقة، مثال ذل أننا جند أن املعلم 

يستخدم أيضا طريقة احملاضرة ومع ذلك قد جند فروقا دالة يف ) ص(احملاضرة، وأن املعلم 

وهذا يعين أن تلك الفروق ميكن أن تنسب إىل . مستويات حتصيل تالميذ كال منهم

لتدريس الذي يتبعه املعلم، والتنسب إىل طريقة التدريس على اعتبار أن طرق أسلوب ا

  .التدريس هلا خصائصها وخطواا احملددة واملتفق عليها

  



٧ 

 

  :Artikulasi أسلوبهم تعلم ف  - ب

 أفضل ومن ١.املمتعة اللغوية املهارات اكتساب وسائل إحدى هي األلعاب إنّ 

 يتم نشاطا إ : تعريفها يف G.Gibbs جيبس.ج قاله ما اللغوية اللعبة حتديد يف ماقيل

  ٢.املوضوعة القواعد إطار يف غايتهم إىل للوصول -متنافسني أو متعاونني-الدارسني بني

 بشكل اللعب ميارس الطالب أن أساس على يقوم األلعاب باستخدام والتدريس

 الطالب ميارسها النشاطات من جمموعة الرتبوية األلعاب و يلعب، وهو يتعلم أي إجيايب

٣.التعلم أثناء
 

لصياغة موجودة يف مجيع جوانب العلوم  ) Artikulasi(كثري معىن من التعبري 

ولكن يف هذه املناقشة سيناقش . كالعلم البيولوجية واملوسيقى وتقنية صوتية واللغويات

هو تعلم منوذج حيث املعلمني  Artikulasi. التعبري يف علم التعليم وهي طريقة التعلم

الرسالة ألصدقائه /إىل الطالب ومن مث الطالب تعرض املواد) املادة(تعرض الرسالة 

  .باستمرار

) املواد(ا لرسالة هو منوذج التعلم اليت املعلمني يتم تسليم Artikulasiتعلم منوذج 

املواد املقدمة  جيب على الطالب شرح. صدقائه املستمرللطالب مث الطالب نقل املوادأل

. أو أا ميكن أن تكون الشرح للمجموعة الشريكهامنقبل املعلم إىل الطالب اآلخرين 

  .يف عملية التعلم يطلب من الطالب نشاطا ليكون مبثابة ناقل املواد

                                                           
1
 Subarno, “Media Pengajaran Bahasa”, (Yogyakarta: PT.Intan Pariwara, 1988), h. 60. 

٢
 اململكة :الرياض( ،األجنبية اللغات تعليم في اللغوية األلعاب ،العزيز عبد مصطفى ناصف  

  ١٣.ص )١٩٨٣،السعودية

٣
  ١٠٧ .ص ،)٢٠٠٥ النشر، الكتاب مركز :الرياض ( ،التفكير و التدريس ،احلميدان اهللا عبد إبراهيم  

  



٨ 

 

 التعلم منوذج االستقرائي التفكري علي تشددا أكثر هو األسلوب وهذا رايي، يف

 اسرتاتيجية هو التعلم منوذج . (Hilda Taba) طابا هيلدا وضعتها اليت التعلم منوذج وهي ،

.الطالب لدى التفكري مهارات لتنمية التدريس
٤  

 :Artikulasiب و صائص أسلخ   - ج

ابتكار منوذج التعلم الذي مييز الرئيسي أي عملية هو  Artikulasiمنوذج التعلم 

 . يف تسلسل من املربني للمتعلمني مث إىل املتعلمني اآلخرين يف اموعات ليم املوادعت

مع مناذج أخرى وهي الرتكيز على التواصل Artikulasi  وسائط خمتلفة من

الطالب ألصدقاء اموعته  ألن هناك عملية مقابلة مع األصدقاء اموعته، وكيف أن  

عات األخرى، ألنك لطالب لديها لفرصة كل طالب تقدمي نتائج مناقشام أماما امو 

وعادة ما تتألف اموعة التعبري عن شخص ينفق طأي يف . للتعبري عن رأيهم يف اموعة

 .جمموعة مكونة من صديق ىف نفس مكتبها

بعد الذهاب منخل العملية التعلم باستخدام األحرف املوجودة على الطالب 

 :هي كما يلي  Artikulasiمنوذج 

 .ب على أن يصبحوا أكثر استقالليةالطال.١

 .يعمل الطالب يف جمموعات إلكمال املواد الدراسية. ٢

 .جائزة تركز أكثر على اموعات وليس األفراد. ٣

 .هناك تفاعل بني الطالب يف جمموعات صغرية. ٤

 .التفاعل بني جمموعات صغرية مع جمموعات أخرى. ٥

                                                           
4
 Hamzah B. Uno, ”Model Pembelajaran: Menciptakan Proses Belajar Mengajar yang 

Kreatif dan Efektif”, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 12.  



٩ 

 

م يف وسط الصف لتقدمي نتائج كل طالب لديها لفرصة للتحدث أو القيا. ٦

  .مناقشات اموعام

  :Artikulasiب و زايا وعيوب أسلم  - د

جيب أن يكون كل طريقة تعلم اهلدف املراد حتقيقه كى يبدو مزايا من طريقة 

. التعلم، باإلضافة هناك فائض يف أساليب التعلم مث هناك أيضا عيب يف طريقة التعلم

 .Artikulasiوكذلك تعلم استخدام طريقة 

: االذن باستخدام التواصل علي القدرة لشحذ أيضا هو األسلوب هذا مزايا

 ٥ )تكرار( صياغة وأعاده) االنتباه( واالهتمام ،) التعبري( التعبري

 Artikulasi لوبمزايا من أس  .) أ

 .املعلم ميسرا. ١

 .تدريب للستعداد الطالب.٢

 .ويتم تدريب الطالب على فهم ما نقل له. ٣

 .تشكيل جمموعة أسهل. ٤

 .ميكن القيام إلكم املهمة بسيطة.٥

 .مجيع الطالب احلصول على أدوارهم. ٦

 .تدريبا متصاصال فهم والسمع غريزة. ٧

 .سوف يكون من األسهل التفاعل. ٨

 .زيادة مشاركة الطالب. ٩

                                                           
5 Bobbi DePorter, “Mengatasi 7 Masalah Terbesar Remaja”, (Bandung: Mizan Pustaka, 

2011),  h. 79. 



١٠ 

 

 Artikulasiب و أسلمن  بعيو .)ب

 .فقط لبعض املواد. ١

 .كثريا من الوقتيأخذ  . ٢

 .واد مت احلصول على الطالب ىف عدد أقلم. ٣

إذا حيدث النزا علم يكن هناك احملكم ألن مجاعات كثرية جيب أن يكون . ٤

 .املعلمون إشراف

 .جيب أن يكون املعلمون إضافية لإلشراف على الطالب.٥

  .فكرة عرض عدد أقل من الطالب. ٦

  

  :Artikulasi أسلوبدابير التعلم ت   -هـ

، اى ما على غرار عملية مثل الرسائل سلسلة Artikulasiلتعلم اب و سلهذا األ

هذا هو املكان االختالف . يشرح املعلم، مطلوب طالب ملواصلة وشرح لطالب آخرين

  .يطلب من الطالب لتكون مبثابة املتلقي للرسالة، فضال عن االرسال الرسالة. هذا التعلم

على النحو  Artikulasiلتعلم ا أما بالنسبة للخطوات يف عملية التعلم مع منوذج

 التايل 

 املعلمون تقدمي مؤشرات التعلم والكفاءة الرتبوية املراد حتقيقها. ١

 جمموعة تتكون من شخصني أو على حدتشكل املعلمني اموعات مع كل . ٢

 .سواء

 .املعلمني توفر مواد كاملعتاد. ٣



١١ 

 

لتقدمي املواد اليت مت املعلمني تعيني املهام إىل واحدة من جمموعة أصدقاء .٤

هذه األنشطة أجري . املعلم مث صديقتها االستماع وجعل موجزها استالمها من

 .جمموعات أخرى تبال تناوب، وكذلك

املعلم اسأل الطالب هناك جمددا املواد اليت مت قبول أمام الفصل، وغريها من . ٥

  الطالب

   .الستماعا

 حىت اآلن، مث املعلمني يفسراضحة سأل املعلم الطالب يف موضوع غري و . ٦

 .الطالب عودة املسألة اىل

  .املعلمني والطالب مع اإلعطاء نتيجة من املواد اليت مت دراستها. ٧

  

  :Artikulasiب و لغرض من أسلا  -  و

هلهدف ملساعدة الطالب حول كيفية تكشف الكلمات  Artikulasiب و أسل

بوضوح يف تطوير املعرفة، فهم وقدرة الطالب حبيث ميكن للطالب جعل اتصال بني 

منخالل التعلم منوذج من املتوقع الطالب قادرة للحصول على . املواد والتخصصات

هناك وذلك دعم التحقيقا هلدف املنشود، مث . املنطق والتواصل حسنا يف مشكلة

 :وهي  Artikulasiيف  املفاهيم األساسية

 مادة. ١

 .املنظمة منخالل حتديد املواد املختلفة بني الطالب يف جمموعة واحدة تعبري

 االتصال. ٢

 .الرتكيز تعبري عن الرتابط الكبري بني قضية فرعية يف املواد

 منطق. ٣



١٢ 

 

فعالب الطريق تعبري يساعد الطالب على النمو وفقا لديهم القدرةعلى املنطق 

 تقدمي املواد

 .اليت تتصل مواد مت احلصول عليها من املعلم

 التكنولوجيا. ٤

النهج يف منوذج التعلم التعبري تفكري يف عملية احلصول على املعلومات اليت مت 

 احلصول

  .عليها من املعلمني

  

  :Artikulasi  بو وائدأسلف  -ز

 واحلركية االدراكية القدرات حتسني مايف دوراها تأكيد بال لديها التعلم منوذج كل

 ميكن أن أا منش اليت الفوائد مايلي ويف. التعلم التعبري منوذج مع وكذلك. للطالب

 :Artikulasiمنوذج  عليها بتطبيق احلصول

 للمعلمني. ۱

تسهيل املعلمني يف معرفة على فهم الطالب من املواد اليت أعطيت   ) أ

 .السابقة

 للطالب - ٢

 .الطالب يف عملية التعلمتدريب استعداد   .) أ

وسيتم تدريب الطالب على استخدام فهم امتصاص شرح من   .) ب

 .صديقه

 .سيقوم الطالب تكون خطرية عن عملية التعلم يف فهم املواد  -  ج
 



١٣ 
 

  الثالثالفصل 

  بحثالمنهجية 
  

  :نهج البحثم  -أ 

يعىن  ، حتليلى و وصفى هو منهج  ا البحثالباحث يف هذ إن املنهج الذي انتهج

  .تريد أن يبحث ظاهرة الباحثا اجلامعة ولتحصيل البيانات ألن  يبحثالطريقة الىت 

ه ومجع أوصاف يبحثتقوم ا هي وصف الظاهرة الىت تريد  االوىلطوةاخلفإن   

ويعىن بالتحليل ألن هو أسلوب أو أدة للبحث العلمى ميكن أن . ومعلومات دقيقة عنها

وأن . لوصف احملتوى الظاهر واملضمون الصريح للمادة االعالمية الباحثتستخدمه 

 .مدخل هذا البحث هو مدخل الكيفى

 

 :مجتمع البحث وعينته وأسلوب اختيارها  -ب 

 مبعهد داية دار اهلدىيف الصف الثاين  لبةالط مجيعإن جمتمع ىف هذا البحث هو 

  . ٢٠١٦/٢٠١٧الدراسية ىف السنة  طالبة ٤٠ وعددهم لنجسا

دءا من فرباير إىل أغسطس أن الوقت الالزم يف هذه الدراسة ملدة ستة أشهر، ب

فأخذ الباحث العينة   .، واليت بدأت أنشطتها بناء على اقرتاح لكتابة تقرير حبثي٢٠١٧

  .البحث كله من طالبا والطلبةهلذا 

 .)١٠٧: ١٩٨٩(وهذا إعتمادا مبا قال الدكتور سوهر مسى أريكنتوا 

"Apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semuanya, sehingga 

penelitiannya merupakan penelitian populasi. Selanjutnya jika jumlah subjeknya lebih 

besar dapat diambil antara 10 hingga 15% atau 20 sampai 20% atau lebih”
6

                                                           
6
  Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis ( Jakarta: Rineka 

Cipta, 1992),  h.70. 



١٣ 
 

 

إذا كان حمموله نقص من املائة ، األفضل يأخذ كله حىت يكون حبثه من : أى 

 - املباحث اتمع، فضال من ذلك وكان إذا حمموله أكثر يستطيع أن يأخذ بني عشرة

 .مخسة وعشرون باملائة –مخسة  عشرة باملائة  أو عشرون 

 

 :متغيرات البحث  - ج

ويسمى . املتغري املستقل هو العامل الذى نقيس مدى تأثريه املوقف هذا البحث 

.باملتغري التجريب واملتغري التابع هو العامل الذى ينتج عن تأثري العامل املستقل ايضا
  :هناك متغريات يف البحث ينبغي ذكرمها، ومها ما يلي ٧

  )Independent Variabel( املتغري املستقل - ۱

  .العربية يف التعليم اللغة أسلوب  وتطبيقهايف هذا البحث هو  املتغري املستقل

  (Dependent Variabel)املتغري التابع  - ٢

 .املتغري التابع هو لدى الطلبة بــــمعهد داية دار اهلدى

  

  :أدوات البحث  -د

  :يقوم الباحث ذا البحث باستخدام األدوات التالية 

  :المالحظة -۱

ويقوم الباحث . ة من أدوات البحث جلمع البينات أو املعلوماتاهي أد

جلـمع البيانات عن الظواهر املوجودة من نشاطات املدرس الذي ستقوم  املالحظة

ىف  دراسية حينما تنفد الظقوم الباحث باملالحوي .بعملية التعليم ىف الفصل الدراسي

  .والتقرير املدين الحظةاملة املستخدمة هي منط ظوأدوات املالح. حجرة الدراسة

                                                           

 دار أسامة للنشر والتوزيع،: لرياضا( البحث العلمي مفهومه أدواته أساليبه، عبيدات و آخرونذوقان  ٧
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١٤ 
 

 :المقابلة -٢

تعريف بطريقة التحاورية وهي نوع من أنواع التعامل الشفوى الذى يشبه احلوار 

  ٨.ويهدف إىل نيل املعلومات

تعليم  يستخدم الباحث باملقابلة مع رئيس املدرسة جلمع البيانات املتعلقة حبالة

جلمع البيانات مع مدرس العربية عن واملقابلة ، وأحوال هذه املدرسة اللغة العربية و

الباحث يبحث للطلبة الفصل الثاين، واملقابلة  Artikulasiبأسلوب  موقفة يف تدريس

 .اللغة العربية ىف التعليم الطلبةالقدرة األسئلة عن 

  

 :اإلستبانة -۳

باألسئلة أو بيان  من أدوات البحث جلمع البينات أو املعلوماتوسيلة  يه

الطلبة ستبانات لبيان املتعلقة مبيول من الباحث، ويستخدم الباحث اال مكتوب

ربية، هتمامهم بتعليم االستماع وخربام طوال تعليم العوابـمعهد داية دار اهلدى 

 .Artikulasiبأسلوب د نتيجة البيانات عن مدى فعالية ستبانات أيضا لتأكيوهذه اال

  

  :مراحل تنفيذ الدراسة -ـه

  :يلي فيما بالتفصيل البحث إجراءات مراحل ويتناول  

عن  الطلبة بصف الثاين حبيث يكونبــ معهد داية دار اهلدى بعد ّمث البحث يف 

  :طريق املقابلة مع مدرس اللغة العربية فيها، يقوم البحث اخلطوات اآلتية 

  .مبعهد دار اهلدى يالحظ الباحث مالحظة ميدنية - ۱

سيقوم بالبحث  مبعهد داية دار اهلدى أن املدرسةاستأذن الباحث من رئيس  - ٢

  .العلمي فيها

على تعليم اللغة  Artikulasiيقوم الباحث مالحظة على تطبيق  أسلوب  - ۳

  .العربية
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١٦ 
 

  رابعالالفصل 

 الدراسات الميدانية

  

:لمحة عن ميدان البحث   -أ  

  :دار اهلدىمعهد  تاريخ نشأة -۱

الىت تقع ىف قرية ، التعلمية اإلسالمية عاهداهلدى معهد من املدار معهد إن  

Sungai Pauh  ر ئشعانشر دور مهم ىف  هلالنجسا، ب ٥٧شارع حاج أكو السامل رقم

 )اللهم اغفر له(املعهد بواسطة أيب عثمان بشة هذه  أنشأت .والتعليمىى الدين اإلسالم

 Tgk. Syech Muhajir ،ومث بعد وفاته ورثها إلبنه) ٢٠٠٤ويف ( ١٩٦٧يف السنة 

Usman S. S.Ag, L. Lm من ختريج ىفضهم وبع ،ةوكان املدرسون فيه كثري . حىت اآلن 

لنجس، فهم يأتون من بعض واليات اهلدى دار  دايةالتالميذ  وأما .مدي مسرا جامعة

Lhokseumawe، وأتشية شرقية، وأتشية مشالية.  

  

  :مكان البحث  - ۲

حاج  شارعأو ب ميدان -شارع بند آتشيةىف جداية تأسيسها باهلدى دار  دايةتقع 

 املؤسسة املؤسسات التعليمية هىيف والية لنجسا غربية، لنجسا،  ٥٧أكو السامل رقم 

  .فيها درس اللغة العربّية ونالىت تعلم

املتخرجات  ، وهذه أخرجتدايةه ملواد هلا املنهج ىف هذ مادةكانت اللغة العربية و 

  .والدروس األخرى والكتاب املهارات املتعددة يف اللغة

 
  



١٧ 
 

  :املنهج الدراسة وأهدافها  - ۳

وقات وهى صباحا وارا مبعهد دار اهلدى تكون يف ثالثة أ العملية التدريسإن 

الوحدة بني منهجني هو منهج اإلضايف  بالنظرية واملدرسة يستعمل املنهج الدراسي وليال،

يوم كتحفيظ القرآن  كل  ساءامليؤدوها التالميذ يف  الىت الذي يشمل على النشاط

 والكشافة والرياضة وحنوها، وأما يف ليلها فهم يتعلمون دروس املعهدية كالفقة الكتب

 .العربية ، وقراءة الكتابالرتاسية

  :حالة الطلبة واملدرسني - ۴

لبة، وهم جيلسون ىف الصف األول حىت الصف الط ۱۷۱يبلغ  وكان عدد الطلبة

مدرسا،  ١٤ يبلغ من الذكور ٣٦ يبلغ عددهم أما املدرسون .من الثناوية والعالية الثالث

  :جدول اآلتية مدرسات، كـما يف ٢٢ يبلغ ومن النساء

  

  ۱.۴ جدول

داية دار الهدى المدرسين فى عدد  

جـموعالم المدرسات المدرسون  

٣٦ ٢٢ ١٤ 

 

 

 

 

 

 



١٨ 
 

  ۲.۴ جدول

الفصل الثاناوية فى طلبةأحوال ال  

 عدد الفصل الفصل رقم
عدد 

 الطالب

عدد 

 الطالبات
 المجموع

١ 

٢ 

٣ 

١ 

٢ 

٣ 

٢ 

٢ 

۱ 

٢٧ 

١٩ 

٩ 

۲٣ 

٢٣ 

٩ 

٤٧ 

٤٢ 

١٨ 

 ١٠٧ - - ۳ المجموع

  ۳.۴ جدول

الفصل العالية فى طلبةأحوال ال  

 عدد الفصل الفصل رقم
عدد 

 الطالب

عدد 

 الطالبات
 المجموع

١ 

٢ 

٣ 

١ 

٢ 

٣ 

۱ 

۱ 

۱ 

٧ 

١٦ 

٦ 

١٣ 

١٤ 

٤ 

٢٠ 

٣٠ 

١٠ 

 ٦٠ - - ۳ المجموع

  



١٩ 
 

  : حوال وسائل املدرسةأ  - ۵

  :فهى دار اهلدى مبعهد وأما الوسائل

  

  ٤.٤ جدول

  ٩دار الهدى بمعهدوسائل المباني ووسائل الدافعة لترقية غرض التربية والتعليم 
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 رقم املباين اجلملة

لو الفص ٨  ١ 

 ٢ املكتبة ١

 ٣ معمل ٢

 ٤ احلمام ٢

 ٥ غرفة املدرس ١

 ٦ املصلى ١

 ٧ قاعة املدرسة -

 ٨ املطعم ١

 ٩ مكان الرياضة ١

 مكان الوضوء ٣
١٠ 

 ١١ قاعة الدراسة ٩



٢٠ 
 

  :عرض مناقشة نتائج الدراسة  -ب

كما ذكر الباحث يف منهج البحث أن وسائل البحث املستخدمة جلمع البيانات 

هى املالحظة ومقابلة الشخصية مع مدرسني اللغة العربّية فيجد البيانات املتعلقة مبوضوع 

  :هذه الرسالة، وهي 

 شرح يساعدنا ،Artikulasi بأسلوب العربية اللغة تعلم إعداد يكشف أن قبل

 أو األجزاءالنظام إصطالحا  .دار اهلدى مبعهد قطعت اليت التعلم نظام عن األول

 يف بينما .بسالسة أن ميكن لذلك النشاط، عملية دعم يف تشارك اليتا  العناصر

   .خمتلفة أجزاء من يتكون بأكمله النظام تعريف يتم التعليم، املوسوعة

 أنشطة دعم عناصر كلها دف اليت واألجزاء التعليم، حيث من ترتبط عندما

 ستعدادإ املعلم، والتسليم التعليم، جودةو و  واألدلة الدراسية املناهج مثل اجلارية، التعلم

 .املرافق من وغريها الطالب

 العام دخول قبل السنة، يف واحدة مرة برامج شكل يف وتنظم حتدد ال اليت األنظمة

 برنامج بناء أجل من لتلبية املعلمني مجيع املدرسة مدير دعا مث. التعلم اجلديد الدراسي

 تقرير والدراسات قائمة تكوينوتبحث يف اإلجتماع يعين  .املقبل الدراسي للعام تعليمي

 والكتب املعلمني أدلة ويناقش ستخدامها،إ سيتم اليت املناهج ومناقشة املعلمني،

  .املدرسية

  :يلي ما ذلك النظام

  املعلمني يف الدراسةجمال تعيني  - ۱

جمال الدراسة املعلم هو املعلم الذي سيدرس جمال واحد من الدراسة ، وفقا 

  :معايري ثالثةب املواد مدرسي تعيني  دار اهلدى مبعهد .للخربة واملهارات يف التسليم

  



٢١ 
 

 العلوم التخصصات  ) أ

 التدريسية اخلربة   ) ب

   املصاحل او امليالن )ج

  

  القائمة إعداد - ۲

ن القائمة إالتايل ف. عداد القائمةإجدا يف مهام التعلم  ةاالساسيومن األمور 

لتحديد أيام . عداد علي درايةن يكون اإلأن تعمل أيضا، مث جيب أميكن 

  .وساعات تدريس املعلمني

  ستخدام املنهج الدراسيإ - ۳

وقبل ان يشرع املعلمون يف التعليم، جيب ان يتم ذلك لرؤية املنهج الدراسي 

  .التنفيذ، وفقا للمرسوم احلايلع موض

  

  ١٠االستخدام ةطريق - ۴

األسلوب املستخدم ليس باستثناء ما هو مدرج يف اهلدى   يف معهد دار

ألنه يف املناهج الكاملة قد وضعت املواد اليت سيتم تدريسها،  .املنهج احلايل

يظل ويف هذا الصدد،  .والكتب املدرسية وأساليب التدريس هي اجلنة القيام به

النظام ملزما باملنهج الدراسي ألنه يف املنهج الدراسي يصف بشكل عام نوع 

 ..الطريقة املستخدمة استنادا إىل املواد اليت جيري تدريسها
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٢٢ 
 

  : Artikulasiاألسلوبفي تعلم اللغة العربية باستخدام  اإلعداد - ج

العداد العربية ما بالنسبة أو  .مبعهد دار اهلدى التايل نظم التعلم اليت أجرا

كثريا   ةفهي يف الواقع ليست مكونات خمتلفدار اهلدى عهد مب Artikulasi ةباستخدام طريق

 مع النظام الذي مت وصفه أعاله، ولكن هناك بعض التعديالت اليت قام ا املعلم 

  .Artikulasi.ة لدراسة اللغة العربية لدعم إبداع الطالب، ويف هذه احلالة هو تطبيق طريق

  :، فتشمل Artikulasiاألسلوبستخدام إما بالنسبة للبدء يف تعلم اللغة العربية بأ

  عداد املواد التعليميةإ - ۱

 كتب  ) أ

من . دار اهلدى مبعهدتعلم اللغة العربية  ةالكتاب هو عنصر رئيسي يف عملي

التعلم، مث توزيع الكتاب علي الطالب حىت  ةأجل تسهيل الطالب يف عملي

والكتاب املستخدم، من بني أمور أخرى، هو   .يتمكنوا من الرتكيز عند الدراسة

  .دروس اللغة العربية كتاب سبق ان أوصت به وزاره الشؤون الدينية، وهي

 الكتاب  ) ب

ن هذا ال شيء جديد، أل مبعهد دار اهلدىستخدام الكتاب كاداه تعليمية إ

من  .يزال مكثفا جدا النهار مع الكتب الصفراء التعلم أو كتاب اللغة العربيةال 

  :ستخدامهاإبني الكتب اليت يتم 

  منت التقريب) ۱

  اجلرومية) ۲

  منت البناء) ۳

  قوالحترير األ) ۴



٢٣ 
 

۵ ( َضم  

  سالميةعقيدة اإل) ۶

  أخالق للبنني) ۷

 خالصة) ۸

  

الطالب، يتم تدريسهم أيضا باستخدام  ةإىل تدريب مهارات قراء ةضافباإل

  :الكتاب بدون خطوط، مثل

  البجوري) ۱

  الكواكب ) ۲

  جتان الدراري) ۳

  سلسل املدخل) ۴

متثل  منت التقريبك. هذه الكتب هي الكتب اليت متثل كل من العلوم املختلفة

 .وأكثر من ذلكواجلرومية لعلم النحو  .لتصريفإىل علم ا منت البناء. العلم الفقه

  مناهج – ۲

ويف هذه احلالة،  .، فان استخدام املنهج الدراسي إلزامي للمعلمنيبقكما س

يف املناهج الدراسية مت ترتيب . ٢٠١٣قد نفذ منهجا دراسيا  معهد دار اهلدىفان 

التدريس بشكل منهجي وسوف يتم تدريس نظام لفصل دراسي واحد يف 

ليست عنصرا رئيسيا من عناصر  Artikulasiأسلوب ومع ذلك فان . املستقبل

دار اهلدى  معهدن أل، املنهج الدراسي، وكان جمرد اهلاء وشكل من اإلبداع جورو

  .هو أكثر تركيزا علي مهارات القراءة لطالم

  

  

  



٢٤ 
 

  أسلوب - ۳

كمدرس لدراسة اللغة  Auliaurrahmanستاذ أساس مقابالت مع األ ىعل

  :هين األساليب املستخدمة بشكل عام أالعربية 

 أسلوب احملاضرة   .أ 

وهذا هو عن طريق شرح للفئة عن املواد املغطية يف اليوم، يف حني ان 

 .خذون مالحظات يف كتابه، علي التوايلأالطالب ي

 أسلوب املمارسة   .ب 

  .تقدمي بيان مناسب بشان املسالة أو املواد اليت جيري تدريسها من قبل

 أسلوب اإلستجواب  .ج 

 .إىل واحد من تالميذه بالتناوب ةمباشر  ةسئلاي إعطاء األ

 أسلوب القراءة والرتجيم   .د 

  .اي تعيني الطالب لقراءه كتاب العربية والوسائل وفقا لقدرته

 أسلوب حتفيظ وتكرير   .ه 

ومن مث كرر ) كالتصريف(حيث مت إعطاء الطالب مهمة حفظ  ةطريق

 .فصلذلك امام ال

  أسلوب احملادثة . و

 .باستخدام اللغة العربية مع األصدقاءالتالميذ يقومون مبحادثه 

  Artikulasiأسلوب   .ز

  ١١.للطالب مهارة اإلستماعسلسل لتحسني طريقة متسلوب مماثل أ
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٢٥ 
 

  قطع من الورق . ح

قطع من الورق املكتوب باللغة العربية اليت سيحفظها مجيع الفرق مث   

  .األعضاء يف فريقه

  عقوبة. ط

يف التخمني اجلمل اليت سبق ان  ستمنح العقوبة للمجموعات اخلاطئة 

 .وكان عقابه هو حفظ املفردات العربية. كانت قابله لإلحياء

 أي، ىاهلد مبعهد دار Artikulasi أسلوبتعلم اللغة العربية باستخدام  إعدادذلك 

مجيع . اجلملة باللغة العربيةالقلم للكتابة من الورق و  قطع يعيناعدادا إضافيا قليال 

  .حبيث تقدم عمليه التعلم بشكل جيد االستعداد متاما

 

  Artikulasi أسلوبباستخدام  التطبيق ةعملي  -د 

 أن يود املؤلف مث ، Artikulasi أسلوب باستخدام الدرس إعداد نعرف نأ بعد

 االستماع مهارة على لتحيزهوا Artikulasi أسلوب ماتستخدبإ التعلم عمليةعن ال يشرح

  :كما يلي  للطالب

 الرمحن األستاذ أوليآءعدد التالميذ الذين رفعهم  ينبغي نعرف أوال، - ۱

)Auliaurrahman( من  ۲۴طالبا من الرجال و ۱۹ ، تقسيم علىطالبا ٤٢ عددها

  .)٤ .٦ و ۵.۴  كـما ىف جدول( .النساء

  

 كّل فصل إىل ثالث جمموعات، ثالث لفصل الرجال و مث تنقسمالثاين،  - ۲

ويف جدول  لفصل الرجال ٤ .٩، ٤ .٨، ٤ .٧ جدول كـما ىف(. ثالثة لفصل النساء

  ).النساء لفصل ٤ .١٢، ٤ .١١، ٤.١٠

  



٢٦ 
 

 إىل اموعة تقسيم املعلم ،Artikulasiيبداء عملية التعلم باألسلوب الثالث،  - ۳

مث يكتب املعلم أربع كلمات باللغة . ّمث اصطفوا أمام الفصل على أساس جمموعته .ثالث

كل اموعة حتصل  .نيالورق إىلقطعه مث  ۲۵، كل الكلمة تساوي ى الورقالعربية عل

  .على قطعتني من الورق

 صديق إىل مهست مثريئس اموعة حيفظ الكلمة مت احلصول عليها،  الرباع، -٤

 األصدقاء إىل أخرى مرة مهست مهست، قد كان الذي صديق مث .أمامه كان الذي

  .وهكذا حىت آخر صديق يف اموعة .أمامه كانوا الذين

  

    : اآلتيةالثانوية من الرجال كما يف جدول " أ"هاؤآلء أمسآء الطلبة من صف الثاين 

  ٤.٥ جدول

  الرجال منالثناوية " أ"أسمآء الطلبة في صف الثاني 

 رقم إسم الطالب

 ١ أكرب مولÂنا

 ٢ عارف بين 

 ٣ هادي شاح فرتا

 ٤ هداية الرفال

ننداإسم   ٥ 

 ٦ بّر الوالدين

 ٧ حممد رزا فهلفي

 ٨ حممد نوفال فكري رجال

 ٩ حممد فين اإللفي



٢٧ 
 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

  :كـما ىف جدول اآلتية النسآءمن الثانوية " ب"مث أمساء الطلبة من صف الثاين 

  ٤.٦ جدول

  النسآءمن الثناوية " ب"أسمآء الطلبة في صف الثاني 

 ١٠ حممد رزق

 ١١ حممدأندك شاح فرتا

 ١٢ حممد سندي

 ١٣ حممد رزق لنجسا

 ١٤ رفاء الرفكي

 ١٥ رجال افندي

 ١٦ شاح فرتا

 ١٧ فهر رمضان

 ١٨ خري العزمي

 ١٩ رمحة درجات

 رقم إسم الطالب

 ١ أحسن ندي

 ٢ أسرى زكية

 ٣ جوت جناك شاكر انوار

 ٤ جوت ترسا سلفيا

 ٥ إيل سفرا



٢٨ 
 

 

 

  

  

 

 

   

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  :كـما ىف جدول اآلتيةكّل فصل إىل ثالث جمموعات،   تنقسممث 

  

  

 ٦ فجر أملي

 ٧ فاالزهر دو جيا

 ٨ إندري نورا شاكر لوبس

 ٩ إنتان الزهرة

 ١٠ خريينا

 ١١ مولية اجلنة

 ١٢ ناجنل فجرك

 ١٣ سفنا خرينا

 ١٤ شفاء فضلَي رماضين

 ١٥ َسفر جوليين

 ١٦ سلسبيل

 ١٧ صف ودين

 ١٨ ولدا يين

 ١٩ زهرة العن

 ٢٠ شريفة أيدا

 ٢١ شريفة ينيدار

 ٢٢ فرتي رمضان

 ٢٣ لفدا يتنا



٢٩ 
 

  ٤.٧ جدول

 " أ"مجموعة األولى من صف الثاني 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  ٤.٨ جدول

"أ"مجموعة الثاني من صف الثاني   

 

 

 

 

 

 إسم الطالب

مجموعة 

 األولى

 أكرب مولÂنا

 عارف بين 

 هادي شاح فرتا

 هداية الرفال

 إسم نندا

 بّر الوالدين

 حممد رزا فهلفي

 إسم الطالب

مجموعة 

 الثاني

 حممد نوفال فكري رجال

 حممد فين اإللفي

 حممد رزق

 حممدأندك شاح فرتا

 حممد سندي

 حممد رزق لنجسا



٣٠ 
 

  ٤.٩ جدول

  "أ"مجموعة الثالث من صف الثاني 

  

  

  

  

 من الرجال، مث تنقسم الفصل الثاين من وهكذا تنقسم اموعات لفصل الثاين

  :كـما ىف جدول اآلتيةالنسآء إىل ثالثة جمموعات أيضا،  

  ٤.١. جدول

  "ب"مجموعة األولى من صف الثاني 

 إسم الطالب

مجموعة 

 الثالث

 رفاء الرفكي

 رجال افندي

 شاح فرتا

 فهر رمضان

 خري العزمي

 رمحة درجات

 إسم الطالب

مجموعة 

 األولى

 أحسن ندي

 أسرى زكية

 جوت جناك شاكر انوار

 جوت ترسا سلفيا

 إيل سفرا



٣١ 
 

    

  

  ٤.١١ جدول

  "ب"مجموعة الثاني من صف الثاني 

  

  

  

  

  

  

  

 فجر أملي

 فاالزهر دو جيا

 إندري نورا شاكر لوبس

 إسم الطالب

مجموعة 

 الثاني

 إنتان الزهرة

 خريينا

 مولية اجلنة

 ناجنل فجرك

 سفنا خرينا

فضلَي رماضينشفاء   

 َسفر جوليين

 سلسبيل

 إسم الطالب

مجموعة 

 الثالث

 صف ودين

 ولدا يين

 زهرة العن

  ٤ .١٢ جدول

  "ب"مجموعة الثالث من صف الثاني 



٣٢ 
 

 أم تذهب إلى السوق

 ءسو  مزاج لديه عم

:  

  

  

  :مراحلها كما يلي، Artikulasiمث يبداء عملية التعلم باألسلوب 

ّمث اصطفوا أمام الفصل على أساس  .ثالث إىل اموعة تقسيم املعلم - ۱

كل كلمة له   .مث يكتب املعلم أربع كلمات باللغة العربية علي قطعه من الورق. جمموعته

 حتتويان ورقتني ىعل ةجمموع كل حتصل .ائقدق ٤٥ ملده اللعبة هذه تستمر .٢٥قيمة 

  .ةجمموع كلل عليها حصلت اليت اجلملة ذهوه .العربية باللغة مجل علي

  

  :قطع من الورق إىل اموعة األوىل

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 شريفة أيدا

 شريفة ينيدار

 فرتي رمضان

 لفدا يتنا



٣٣ 
 

 المكتب ذهب إلىي بأ

 السوق

 أنا أرجع إلى البيت

 الكتاب كل يقرأ أخ

 الموت ذآئقة نفس كل

  :الثاين قطع من الورق إىل اموعة

  

    

      

  

  

  

  

        

  :اموعة الثالثقطع من الورق إىل 

  

  

  

  

  

    

  . بدات اللعبة .جمموعة كل لرئيس ورقة املعلم وزعت مث

 الذي صديق إىل مهست مثريئس اموعة حيفظ الكلمة مت احلصول عليها،  - ۲

 الذين األصدقاء إىل أخرى مرة مهست مهست، قد كان الذي صديق مث .أمامه كان



٣٤ 
 

 صديق شيء، كل من االنتهاء بعد  .وهكذا حىت آخر صديق يف اموعة .أمامه كانوا

 حصل مث الصحيحة، الكلمات كل كان وإذا .مسع ما يسلم أن اجلبهة يف وقفوا الذين

  :الثاين األسبوع يف جمموعة كل من عليها احلصول مت اليت القيمة وهذه .١٠٠ قيمة على

  ٤ .١٣ جدول

   "أ"األولى من صف الثاني مجموعة  قيمة

      األولى الورق 

      الثاني الورق

 إسم الطالب قيمة

مجموعة 

 ٧٥ األولى

 أكرب مولÂنا

 عارف بين 

 هادي شاح فرتا

 هداية الرفال

 إسم نندا

 بّر الوالدين

 حممد رزا فهلفي

 إسم الطالب قيمة

مجموعة 

 ٧٥ األولى

 أكرب مولÂنا

 عارف بين 

 هادي شاح فرتا

 هداية الرفال



٣٥ 
 

  ٤ .١٤ جدول

  "أ"الثاني من صف الثاني  مجموعة قيمة

     األولى الورق

  الثاني الورق

 إسم نندا

 بّر الوالدين

 حممد رزا فهلفي

 إسم الطالب قيمة

مجموعة 

 ١٠٠ الثاني

 حممد نوفال فكري رجال

 حممد فين اإللفي

 حممد رزق

 حممدأندك شاح فرتا

 حممد سندي

 حممد رزق لنجسا

 إسم الطالب قيمة

مجموعة 

 ٧٥ الثاني

 حممد نوفال فكري رجال

 حممد فين اإللفي

 حممد رزق

 حممدأندك شاح فرتا

 حممد سندي

 حممد رزق لنجسا



٣٦ 
 

  ٤ .١٥ جدول

  "أ"من صف الثاني  لثمجموعة الثا قيمة

     األولى الورق

  

      الثاني الورق

  

  

  

  

 إسم الطالب قيمة

مجموعة 

 ١٠٠ الثالث

 رفاء الرفكي

 رجال افندي

 شاح فرتا

 فهر رمضان

 خري العزمي

 رمحة درجات

 إسم الطالب قيمة

مجموعة 

 ١٠٠ الثالث

 رفاء الرفكي

 رجال افندي

 شاح فرتا

 فهر رمضان

 خري العزمي

درجاترمحة   



٣٧ 
 

  ":ب"الفصل الثاين  يف جمموعة كل من عليها احلصول مت اليت القيمة وهذه

  ٤ .١٦ جدول

  "ب"مجموعة األولى من صف الثاني  قيمة

  

     األولى الورق

  

      الثاني الورق

 إسم الطالب قيمة

مجموعة 

 ١٠٠ األولى

 أحسن ندي

 أسرى زكية

 جوت جناك شاكر انوار

 جوت ترسا سلفيا

 إيل سفرا

 فجر أملي

 فاالزهر دو جيا

 إندري نورا شاكر لوبس

 إسم الطالب قيمة

مجموعة 

 ٧٥ األولى

 أحسن ندي

 أسرى زكية

 جوت جناك شاكر انوار

 جوت ترسا سلفيا



٣٨ 
 

    

  ٤ .١٧ جدول

  "ب"مجموعة الثاني من صف الثاني  قيمة  

     األولى الورق

  

  

  

  

  

 إيل سفرا

 فجر أملي

 فاالزهر دو جيا

 إندري نورا شاكر لوبس

 إسم الطالب قيمة

 مجموعة الثاني

١٠٠ 

 إنتان الزهرة

 خريينا

 مولية اجلنة

 ناجنل فجرك

 سفنا خرينا

 شفاء فضلَي رماضين

 َسفر جوليين

 سلسبيل



٣٩ 
 

      الثاني الورق

    

  ٤ .١٨ جدول

  "ب"من صف الثاني الثالث مجموعة  قيمة

     األولى الورق

  

 إسم الطالب قيمة

 مجموعة الثاني

١٠٠ 

 إنتان الزهرة

 خريينا

 مولية اجلنة

 ناجنل فجرك

 سفنا خرينا

 شفاء فضلَي رماضين

 َسفر جوليين

 سلسبيل

 إسم الطالب قيمة

مجموعة 

 ١٠٠ الثالث

 صف ودين

 ولدا يين

 زهرة العن

 شريفة أيدا

 شريفة ينيدار

 فرتي رمضان

 لفدا يتنا



٤٠ 
 

  الثاني الورق

 

  :كـما ىف جدول اآلتية التالية العامة نتائجأّما 

  قيمة
     من الرجالالمجموعة 

األولى الورق  الثاني الورق  

  األولى  ۷۵  ۷۵

  الثاني  ١٠٠  ۷۵

  الثالث  ١٠٠  ١٠٠

  قيمة
     نسآءمن الالمجموعة 

األولى الورق  الثاني الورق  

  األولى  ١٠٠  ۷۵

  الثاني  ١٠٠  ١٠٠

  الثالث  ١٠٠  ١٠٠

 

 إسم الطالب قيمة

مجموعة 

 ١٠٠ الثالث

 صف ودين

 ولدا يين

 زهرة العن

 شريفة أيدا

 شريفة ينيدار

 فرتي رمضان

 لفدا يتنا



٤١ 
 

 تحليل البيانات وتحقيق الفروض  -ج

  تحليل البيانات -۱

رأينا أن السمع  .Artikulasiأسلوب  اليت جتري باستخدام عملية التعلم وهكذا

 من تايت اليت اللعبة هذه .طلبة جيد جدا، عندما مساع اجلملة العربية  اليت ألقاها صديقه

 من حساسية من تزيد اللعبة هلذه وميكن .التعلم يف التشبع إىل املعلمني من اإلبداع

 ميكن اللعبة هذه ألن .العربية اللغة إىل هاالستماع وخاصة االستماع، مهارات يف التالميذ

 ببالغة ويتحدث الكلمات على الرتكيز أجل من السمعية، االستشعار أجهزة تدريب

ىف مهارة  Artikulasi (أسلوب باستخدام وهذه حال يدل على عملية تعليم .تسليمها

  .فعاليةهي مبعهد دار اهلدى  )االستماع

  

  تحقيق الفروض -۲

  :وأما التحقيق الفروض الىت إفرتضها الباحث من هذه الرسالة كما يلى

ومن نتائج ، جيد جّدا Artikulasi أسلوب باستخدامالتعلم  إعداد نّ إ  ) أ

 Artikulasi أسلوب باستخدامإعداد التعلم البحث ىف امليداىن تدل على أن 

 .)حسن(جيد  كاملة تماما ومبعهد دار اهلدى  

ومن ، بسالسة وفقا للمنهج Artikulasi أسلوب باستخدامعملية التعليم  نّ إ  ) ب

 أسلوب باستخدام نتائج البحث ىف امليداىن تدل على أن عملية التعليم

Artikulasi   فعاليةمبعهد دار اهلدى  وتطبيقها على الطالب.  



٤٢ 
 

 الفصل الخامس

 نتـائج البحث والتـوصيات والمقـترحات

 وتطبيقها  Artikulasiلقد حبث الباحث يف األبواب السابقة عما يتعلق باألسلوب 

  . على الطالب يف التعليم اللغة العربية مبعهد دار اهلدى

بالباحث أن تقدم البحث كما تقدم بعدها أيضا اإلقرتاحات املتعلقة ذا فتحسن 

  .البحث من الرسلة

 نتائج البحث  - أ

  :ما نتائج البحث ىف هذه الرسالة أ

اآلخر  الدروس عدادإ سواء كان  Artikulasi األسلوب باستخدام التعلم عدادإ - ۱

  :التعليم وهو كمايلى واخلطوات

 إلقاء السالم  ) أ

 يدع املعلم أمساء الطلبة   ) ب

   Artikulasiيشرح املدرس للطلبة عن األسلوب   ) ج

  ينقسم جمموعة للمدرس ثالثة جمموعة للرجال والنسآء )د

 ، العربية باللغة الكلمة ةأربع ىعل حتتوي اليت الورق من قطع يوزع املعلم) ه

 .٢٥ القيمة هلا ةكلم كل

 صديق إىل مهست مثريئس اموعة حيفظ الكلمة مت احلصول عليها، ) و

 إىل أخرى مرة مهست مهست، قد كان الذي صديق مث .أمامه كان الذي

  .وهكذا حىت آخر صديق يف اموعة .أمامه كانوا الذين األصدقاء



٤٣ 
 

 ما يسلم أن اجلبهة يف وقفوا الذين صديق شيء، كل من االنتهاء بعد) ز

  .١٠٠ قيمة على حصل مث الصحيحة، الكلمات كل كان وإذا .مسع

  

ومن ، بسالسة وفقا للمنهج Artikulasi أسلوب باستخدامعملية التعليم  نّ إ - ۲

  Artikulasi أسلوب باستخدامنتائج البحث ىف امليداىن تدل على أن عملية التعليم 

 القيمة البيانوالدليل على هذا  .فعاليةوتطبيقها على الطالب  مبعهد دار اهلدى 

 الن جدا جيد االستماعهم مهارة نأ وتبني .ةمثالي تكاد ةجمموع لكل الشرائية

   .املعهد يف يوم كل الكتب ةقراء مسع من كثريا

  

 اإلقترحات  - ب

وقبل إنتهاء من هذه الرسالة، حتسن تقدم اإلقرتاحات الىت رأا نافعة تقدميها 

  :كما يلي ولعلها تعود إىل مجيع القارئني املنافع وهي  

   Artikulasiينبغي على املدرس أن يستخدم هذا األسلوب  - ۱

  .ينبغي على املدرس لزيادة الكلمة يف القطع من الورق وزيادة صعبته - ۲

  .أرجو على املدرس اللغة العربية مقدمة قبل التعلم - ۳
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