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 اإلهداء 

 

 املعلم األول الذي تلقيت على يديه الكرميتني أول مبادئ الصدق والوفاء 

 وعرفت ىف نفسه السمحة الطيبة وسالمة الطوية ونقاء الضمري 

 تقدمت إجالل وإحرتام

 إىل أساتذي الذين أدين هلم بالكثري

 تقديرا وإجالال

 إىل منهم عندي ىف مقام االبن واالبنة

 مودة وتقديرا ورغبة ىف التقدمي العملى

 إىل الذين يؤمنون بأن النحو العريب مل ينضج ومل حيرتق والذين مل يؤمنوا 

 إىل الذين حيرصون على اللغة العربية حرصهم على وجود األمة وبقائها

 رسل حضارة أسهمت وتسهم ىف خدمة اإلنسان  
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 الشكر والتقدير

احلمد هللا على كل حال، وأشكره على فضله املتوال، وأصلي وأسلم على خري الصربين الشكرين، 

 وعلى آله وأصحابه أمجعني، والتابعني ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين، أما بعد:

وقد من اهللا علي باالنتهاء من إعداد هذا البحث، فله سبحانه أهلج باحلمد والثناء، فلك 

 بعد محد اهللا تعاىل- أن –احلمد يا ريب حىت تىضى، على جزيل نعمائك وعظيم عطائك ويشرفين 

أتقدم باشكر والتقدير والعرفان إىل الذين كان هلم فضل يف خروج هذا البحث إىل حيذ الوجود وهلم 

 يبخل أحدهم بشيئ طلبت، ومل يكن حيد وهم إال العمل اجلاد املخلص.ومنهم :

 مساحة الدكتور احلاج ذوالقرنني، مدير جامعة زاوية جوت كاال اإلسالمية احلكومية لنجسا.

مساحة الدكتورندوس احلاج بصري إبراهم املاجستري، النائب األول ملدير جامعة زاوية جوت 

 كاال اإلسالمية احلكومية لنجسا .

مساحة حممد فضلي املاجستري، رئيس شعبة اللغة العربية كلية الرتبية جامعة زاوية جوت كاال 

 اإلسالمية احلكومية لنجسا .

مساحة حممد فضلي املاجستري، املشرف األول الذي أفاد البحثة علمياً وعملياً ووجة خطواته 

ىف كل مراحل إعداد  هذا البحث منذ بداية فكرة البحث حىت اإلنتهاء منه، فله من اهللا خري اجلزاء 

 ومن الباحثة عظيم الشكر والتقدير .

مساحة خري األمر املاجستري، املشرف الثاين، فحقاً يعجز لساىن عن شكره وتقديره فقد 

قدمت الباحثة كل العون والتشجيع طوال فرتة إعداد هذا البحث فلم يبخل يعلمه ومل يضق صدره 

 يوماً عن مساعدة الباحثة فله مين خالص الشكر والتقدير ومن اهللا عظيم الثواب واجلزاء .
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كما تتقدم الباحثة بكل الشكر والتقدير إىل األستذة املعلمني يف شعبة اللغة العربية يف كلية 

الرتبية جلامعة زاوية تشوت كاال اإلسالمية احلكومية لنجسا . فلهم من الباحثة كل الشكر والتقدير 

 على ما قدموه من العلوم واملعرف والتشجيع وجزاهم اهللا عىن خري اخلزاء .

أما أسرتى وعلى رأسها والدي الكرمي الذى كان له بعد اهللا تعاىل فضل أمتام هذا البحث مبا 

غرسه ىف نفسي من جب للعلم واملعرفة واخلالص ىف العمل، ووالديت اجلبية الىت يطوق فضلها عنقي 

 وكان دعثها املستمر خري معني يل ىف حياتى. وعلى أخواتىاجلبية قد ساعدنين ىف امتام هذه البحث.

وألشقائي وزمالئي وأصدقائي وكل من ساهم ىف أخراج هذا العمل املتوضع إىل خري الوجود 

 ولو بكلمة تشجيع، هلم مجيعا خالصا الشكر وعظيم التقدير واالمتنان. واللو ويل التوفيق.

 

 م2015 نوفمرب 15      لنجسا، 

       الباحثة

       

       رمحة اهللا
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اللوح القالب وفعالية استخدامها فى ترقية مهارة الكالم 

 MTs Negeri Langsaبـ

( يةجتريبدراسة  ) 

 البحث العلمي

قدمت إىل كلية الرتبية وتأهيل املعلمني جلامعة زاوية تشوت كاال اإلسالمية احلكومية بلنجسا 

 ىف علم الرتبية اإلسالميةS.Pd.Iللحصول على شهادة 

 من

 رمحة اهللا

1022012109رقم القيد :   

 كلية الرتبية وتأهيل املعلمنيبطالبة قسم تعليم اللغة العربية 

 موفقة مشرفني

 املشرف األول      املشرف الثاين

 
 خري األمر املاجستري     حممد فضلى املاجستري

 ) 198002262007101002رقم التوظيف: (
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 إقرار الطالبة

 أنا املوقع أدناه، وبيانيت كاآليت:

 إسم الطالبة  : رمحة اهللا  

 1022012109رقم التسجيل  : 

 العنوان   : ايدي جود

 أقرار بأن هذه الرسالة التيحضرهتا لتوفري شرط لنيل درجة اللسانيس ىف شعبة 
 اللغة العربية جامعة جوت كاال اإلسالمية احلكومية لنجسا حتت عنوان:

 MTsN Langsaاللوح القالب وفعالية استخدامها فى ترقية مهارة الكالم بـــــ 

حضرهتا وكتبتها بنفسي وما زورهتا من إبداع غريي أو تأليف اآلخر. وإذا ادعى 
أحد استقباال أ�ا من تأليفه وتبني أ�ا فعال ليست من حبثي فأنا أحتمل املسؤولية على 
ذلك، ولن تكون املسؤولية على املشرف أو على شعبة تعليم اللغة العربية جامعة زاوية 

 جوت كاال اإلسالمية احلكومية لنجسا.

 هذا، وحررت هذا اإلقرار بناء على رغبيت اخلاصة وال جيربين أحد على ذلك.

 م2015نوفمرب      لنجسا، 

  

  رمحة اهللا     

 1022012109      رقم التسجيل: 
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 مستخلص البحث

 MTsN. مهارة الكالم بــــــاللوح القالب وفعالية استخدامها ىف ترقيةم، 2015رمحة اهللا، 

Langsaاملاجستريخري األمر، املاجستري. واملشرف الثاىن : ،املشرف األول :حممد فضلي. 
 . مهارة الكالماللوح القالب،الكلمات األساسية : 

 

 وكانت فيها أربع مهارات ،جنبية لدى الطلبة اإلندونيسياأللغة الاللغة العربية إن 
اللغوية هى: مهارة القراءة, ومهارة الكتابة، ومهارة اإلستماع، ومهارة الكالم.ومهارة 
الكالم هي ومهارة اللغوية حيتجت اىل نواحى أخرى وقواعد اللغوية. وعلى مالحظة 

تريد الباحثة أن ولذلك ضعف. MTsN Langsaالباحثة أن قدرة الطلبة ىف مهارة الكالم بـ 
. MTsN Langsaاللوح القالب وفعالية استخدامها ىف ترقية مهارة الكالم بـ تبحث عن

 .مجيع املالخص والصور يفتح باملتعددة مناسبة مبوضع الدرسة هي اللوح القالب

إن جمتمع البحث مجيع . جترييبحبث باستخدام ىف الكيمنهج البحث باملدخل
يف العام الدراسى درسة املتواسطة احلكومية لنجساالطلبة يف الفصل الثاىن مب

 العينة تأخذ الباحثةو طالبا. 242 اليت تتكون من  فصول وعددهم 2016/2015
  طالبة.27 بعدد 85طالبة، وطلبة من فصل  27بعدد  83فصلني وهي طلبة من فصل 

 وأما أدوات البحث املالحظة، واملقابلة، واإلختبار.
وأما النتائج الىت حصل عليها الباحثة عن حبث امليداىن ان الطلبة ىف مهارة 

اللوح القالب ىف ترقية مهارة الكالمفعالية إستخدام الكالم أو احملادثة ضعيفة, وتعلم ب
ولذلك .26,25<2،00) جدول، فهو t) احلساب أكرب من تـــ (tدرجة تــــ (بدليل إن 

 فينبغى للمدرس اللغة العربية ان يستخدم الوسيلة التعلمية، منها اللوح القالب.
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 مستخلص البحث باللغة اإلندونيسية

Rahmatillah,2015. Flip Chart dan Efektifitas Penggunaannya pada Meningkatkan 
Maharah Kalam di MTsN Langsa,  Pembimbing: 1) M. Fadli, M. Pd., 2) Khairul 
Amri, S. Pd. I, M. Pd.  

Kata Kunci : Flip Chart, Maharah Kalam 

 Bahasa Arab merupakan bahasa asing bagi pelajar di Indonesia, pada 
Bahasa Arab terdapat empat kemahiran berbahasa yaitu: kemahiran membaca, 
kemahiran menulis, kemahiran mendengar dan kemahiran berbicara. Kemahiran 
berbicara adalah kemahiran bahasa yang memerlukan aspek – aspek lain serta tata 
bahasa. Berdasarkan observasi peneliti kemampuan siswa pada maharah kalam di 
MTsN Langsa tergolong rendah. Dan karena demikian peneliti ingin meneliti 
tentang flip chart dan efektifitas penggunaannya pada meningkatkan maharah 
kalam di MTsN Langsa. Flip chart adalahkumpulan ringkasanberdasarkan topik 
materi pembelajaran,  

Penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode 
eksperimen. Dan populasinya adalah seluruh siswa MTsN Langsa kelas 2 dengan 
jumlah siswa 242 siwa. dan peneliti mengambil sampel dua kelas yaitu kelas 23 

dan 25 dengan 27 siswa masing-masing kelas. Dan instrumen penelitian yang 
digunakan adalah observasi, wawancara dan tes. 

Adapun hasil dari penelitian lapangan ini bahwa kemampuan siswa MTsN 
pada maharah kalam rendah. Dan pembelajaran dengan menggunakan maharah 
kalam memberikan efektifitas dengan bukti thitung lebih besar dari ttabel,yaitu 
26,25>2,000. Maka karena demikian, seharusnya guru Bahasa Arab menggunakan 
media pembelajaran, diantaranya flip chart. 
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 محتويات البحث

 

   أ ........................................................................ شعار

    ب ........................................................................إهداء 

   ج ..................................................................شكر وتقدير 

  .................................................................  هتقرير املشرفني 

................................................  و  اإلعتماد من طرف جلنة املناقشني 

  ...................................................................  زإقرار الطالبة 

  .................................................  حمستخلص البحث باللغة العربية 

  ............................................  طمستخلص البحث باللغة اإلندونيسية 

  ...............................................................  يحمتويات البحث 

  .................................................................  نقائمة اجلداول 

الفصل األول 

اإلطار العام 

.....................................................................   -أ   1مقدمة 

...............................................................   -ب  3أسئلة البحث 
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  .............................................................  3ج- أهداف البحث 

 3 .............................................................د-فروض البحث  

  ..............................................................   4ه- أمهية البحث  

  ..............................................................  4و- حدود البحث  

  ..........................................................   5ز- حتديد املصطلحات 

الفصل الثاني 

 اإلطار النظري

  ............................................................  7أ-   اللوح القالب  

1-   ....................................................  7تعريف اللوح القالب 

2-   ................................................  8مزايا وسيلة اللوح القالب 

3-   ..............................................  9عيوب وسيلة اللوح القالب 

4-   ..........................................  9خطوات إستخدام اللح القالب 

.............................................................   -ب  10  مهارة الكالم 

1-   ....................................................  10تعريف مهارة الكالم 

2-   ..............................................  11أهداف تعليم مهارة الكالم 

3-   ....................................................    15أمهية مهارة الكالم  

4-   ...................................................  16جماالت مهارة الكالم 
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الفصل الثالث 

 منهج البحث

.............................................................   -أ  20 منهج البحث  

 20 .......................................   وأسلوب إختيارها جمتمع البحث وعينته -ب

..........................................................   -ج  21متغريات البحث  

...........................................................   -د  21أدوات البحث  

  ...........................................................  22ه- مصادر البيانات  

  ......................................................  22و-  أسلوب مجع البيانات  

......................................................   -ز  23أسلوب حتليل البيانات  

  .......................................................  24ط- مراحل تنفيذ الدراسة  

الفصل الرابع 

عرض بيانات البحث وتحليلها ومناقشتها 

 26المبحث األول : لمحة عن ميدان البحث وتعّلم اللغة العربية فيه .................  

..............................................................   -أ  26تاريخ املدرسة  

.............................................................   -ب  27أحوال املدرسة  

..............................................................   -ج  28أحوال الطلبة  
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  الثنوية مهارة الكالم بالمدرسة ترقيةىقالب ف اللوحل: استخدام االمبحث الثاني

............................................................  اإلسالمية   29الحكومية 

..............................................................   -أ  29نتائج اإلختبار 

..............................................................   -ب   50مناقشة النتائج 

الفصل الخامس 

 نتائخ البحث والتوصيات والمقترحات

...............................................................   -أ  52نتائج البحث 

..........................................................   -ب  52تواصيات البحث  

..........................................................   -ج  53مقرتحات البحث  

 المراجع 

.............................................................   -أ   54املراجع العربية 

  54  ................................................................... كتب -1

2-   ...................................................................    54حبث 

.............................................................   -ب   55املراجع األجنبية 

1-   ...................................................................    55كتب 

  .....................................................................  رسوم بيانة 

  ........................................................................مالحق 
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 قائمة الجداول

 رقم موضوع صفحة
 1 امساء املدرس اللغة العربية 26
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 3 نتيجة اإلختبار القبلي للمجموعة الضابطة 29
 4 تفسري نتيجة اإلختبار القبلي للمجموعة الضابطة 31
 5 نتيجة اإلختبار القبلي للمجموعة التجربية 32
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 8 نتيجة اإلختبار البعدي للمجموعة الضابطة 36

 9 تفسري نتيجة اإلختبار البعدي للمجموعة الضابطة 38
 10 نتيجة اإلختبار البعدي للمجموعة التجربية 39
 11 تفسري نتيجة اإلختبار البعدي للمجموعة التجربية 40
 12 املقارنة بني نتيجة اإلختبار البعدي للمجموعة الضابطة والتجربية 41
بني الفصلنيحتليل نتيجة االختبار القبلي والبعدي 42  13 

 



1 
 

 الفصل األول

 ر العامااإلط

 مقدمة: -أ

كانت اللغة العربية هي أفضل اللغات عند املسلمني أل�ا لغة القران واحلديث 

لغة الدين اإلسالمي، فيجب على املسلمني أن يهتموا بإحيائها ىف هذا الوطن والشريف 

العزيز وىف مجيع العامل اإلسالمى، ولذلك أن هذه اللغة تعلم ىف مجيع املدارس 

جنبية لدى الطلبة اإلندونيسيينليس لغة التفاعل األلغة هيالإن اللغة العربية بإندونسيا.

ينبغى على مدرس اللغة العربية أن يهتم باهلدف والنظام والطريقة ووسيلة ولذلك.اليومي

  ىف تعليمها.تعليمية اللغة العربية

قال الدكتور رشدى أمحد طعيمة، تقسيم املهارات اللغوية أربع مهارات رئيسية، 

مهارة الكالم هي Î.مهارة الكتابةومهارة القراءة ومهارة الكالم ومهارة االستماع ا: منه

املهارة األساسية بعد مهارة االستماع. وتشتمل مهارة الكالم على احملادثة والتعبري 

الشفهى. الكالم هو مهارة انتاجية تتطلب من املعلم القدرة على استخدام األصوات 

بدقة والتمكن من الصيغ النحوية ونظام وترتيب اجلمل الكلمات حىت تساعد على 

التعبري عما يريده املتكلم يف مرادف احلديث اى أن الكالم عبارة عملية ذكية تتضمن 

                                                           
 167.ص. )مكة املكرمة: جامع أم القرى(, دليل عمل يف اعداد مواد التعلمية الدكتور رشدى امحد طعيمة ,˺
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دافعا للمتكلم مث مضمونا للحديث كما أن الكالم تعترب عملية انفعالية واجتماعيا، 

ومعىن هذا أن الكالم هو عملية تبدأ وينتهى بامتام عملية اتصال صوتية مع متحدث من 

 .بناء اللغة يف موقف

إن الوسيلة التعليميةهيكل أداة يستخدمها املعلم لتحسني عملية التعلم 

وإحدى عيوب والنقائص النظام وطريقة املاضية التعليم اللغة العربية الذي انتشر والتعليم،

يف إندونيسيا هو النقائصالتدريب اللسان مكثف إىل قليال طلبة قدر يفصح الفكر 

 الوسيلة التعليمية خيتار ينبغى على مدرس اللغة العربية أن ولذلك Ï.اللسانبوالشعور 

اللوح القالب. اللوح وسيلة بطاقة التعلمية وإحدى الوسائل .هارة الكالممناسبة مب

،ويساعد الطلبة ىف مجيع املالخص والصور يفتح باملتعددة مناسبة مبوضع الدرسةالقالهبو

 للحصول على بيان ةىتسهل الطلب وهذه الورقة معلقة يف املشجب حىتتعبري كالمهم. 

 Ð.الدرس أو املعلومات األخرى إما صورة أو كتابة

اإلسالمية يف املدرسة الثنوية  مع املدرس اللغة العربية الباحثةوعلى املقابلة

ثامن ىف مهارة الكالم الفصل الأن قدرة طلبة ، وجدت الباحثة احلكومية لنجسا

                                                           
2 Ahmad Izzan , Metode Pembelajaran Bahasa Arab,  (Bandung: 

Humaniora2011), h. 137 
3 M.Khalilullah, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta: Aswaja 

Pressindo). h.79 
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اللوح القالب وفعالية استخدامها ىف ترقية تريد الباحثة أن تبحث عنوعلى ذلك ناقص.

 MTs Negeri Langsa.مهارة الكالم بـ 

 :أسئلة البحث -ب

 ، الباحثة أن تبحث عن أسئلة البحث،تريدن تبحث الباحثة هذه الرسالةأقبل 

إىل أي مدى فعالية استخدام اللوح القالب ىف ترقية أسئلة البحث ىف هذا البحث هي :

 ؟ MTs Negeri Langsaمهارة الكالم بـ 

 أهداف البحثج-

إىل أي مدىفعالية ملعرفة:ما أغرض البحث اليت تبحث إليها الباحثة فهيأ

 .MTs Negeri Langsaاستخدام اللوح القالب ىف ترقية مهارة الكالم بـ 

 :فروض البحثد-

ما فروض البحث ىف هذه الرسالة أ و،ن تبحث فروض البحثتريدأن الباحثة إ

 .MTs Negeri Langsaاللوح القالب ىف ترقية مهارة الكالم بـ :توجد فعالية إستخدام هي
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 :البحث أهمية -ھ

  : سيأتى عندما وتطبيقا نظريا مفيدة تكون نأ ترجى البحث هذا  

  نظرية -1

 مهارة بتدريس تتعلق الىت مداخلة البحث هذا يكون أن ،النظرية مهيةأ من

 على والباحثة للمدارس العملية اإلقرتاحات البحث هذا يعطى أن وكذلك الكالم.

 .اللوح القالب ىف ترقية مهارة الكالماستخدام ب الدراسة نتائج

تطبقية  -2

 املشكالت حال ىف منافعا يكون ان البحث هلذا ترجى التطبقية، الناحية من

 مرجعا يكون وأن . MTs Negeri Langsa بـ الكالم مهارة تعليم ىف الطلبة لدى

 ىف للطلبة مساعة البحث هذا يكون أن الكالم. مهارة تعليم ىف العربية اللغة ملدارس

  اجلامعة. ملكتبة الدراسة مرجع ثروة توفر ان للجامعة مث الكالم. مبهارة قدرهتم ترقية

 :حدود البحثو- 

اللوح القالب وفعالية احلدود املوضوعية: حتديد الباحثة مبوضوع البحث  .1

 MTs Negeri Langsa.استخدامها ىف ترقية مهارة الكالم بـ 

 يف الفصل الثاين.MTs Negeri Langsaبـ احلدود املكانية: جترى هذا البحث  .2
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 م2015/2016احلدود الزمان:  جترىهذا البحث شهرين يف العام الدراسى . 3

 :تحديد المصطالحات -ز

قبل أن تبحث الباحثة البحث أن تشرح الباحثة بعض معاىن املصطلحات 

 املستعملة ىف موضع البحث وهذه املصطلحات كما يلى : 

 اللوح القالب -1

 قلبا. ومعنها لغة حيول الشئ عن – يقلب –القالب مجع التكثري من قلب 

هي مجيع املالخص والصور يفتح باملتعددة مناسبة مبوضع اللوح القالب Ñوجهه.

  اللوح القالب ىف ترقية مهارة الكالم.واملقصودة الباحثة أن تستخدم الدرسة. 

فعالية  -2

فعالية هي صفة مبالغة للفظ فعل- يفعل- فعال على وزن فعال, مثّ تلحق 

 واملقصودة الباحثة ىف هذا البحث هي Òآخره ياءالنسبة والتاء التيث فصارت فعالية.

 اللوح القالب ىف ترقية مهارة الكالم.استخدام فعالية

 

 

 
                                                           

Ñ 284، (بريوت: در املشرق)، ص. املنجد ىف اللغة واألعالم لويس املعلوف  
Ò .122.مراجع نفسه،....، ص 
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 استخدام -3

وهو فعل ،    استخدام لفظ املصدر من "استخدم - يستخدم – إستخداما"

استخدام  واملقصودة الباحثة ىف هذا البحث هي Óمعناه التخذه خادما.والثالثى املزيد 

 اللوح القالب ىف ترقية مهارة الكالم.

 مهارة الكالم -4

مهارة الكالم هي احدى املهارات من مهارة اللغوية. مهارةالكالم 

هيقدرةللتعبرياألصواتأوالكلماتعنأفكار الذهنية.مهارة الكالمتستندمبهارة االستماعوقدرة 

 إن هتدف مهارة الكالم عاما Ôمنطوقةواملفرداتواجلملةالتيتسمحللطالبللتواصألفكارهم.

 ليتوصل لسانا جيد ومعقوال.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 21. مراجع نفسه،.....، ص. 6 

7Makruf, Imam, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Aktif, ( Semarang: Need’s 
Press,2009), h. 22 


