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  الباب الرابع

 نتائج البحث

وفقا ملسائل البحث السابقة يف الباب األول ، حيتوي هذا الباب علي نتائج البحث

تطبيق التعليم مهارة الكالم مبدخل  :قّسمت الباحثة كل نتائج البحث إيل ثالثة أقسام وهي

القرن املشكالت يف تعليم مهارة الكالم مبدخل مهارات ، مهارات القرن الواحد وعشرين

كفاءة الطالب يف تعليم مهارة الكالم مبدخل مهارات القرن الواحد   و الواحد وعشرين

  وعشرين

  الحقائقتقديم  .۱

التعليم مبدخل تطبيق  أن احلقائق علىائج البحث أن الباحث، احلصول من نت  

ووفقًا  .مهارات القرن الواحد وعشرين ميكن أن حتسن حًقا قدرات الطالب على التحدث

حتسني مهارة  التعليم مبدخل مهارات القرن الواحد وعشرين نأاملناقشة  لنتائج عنوان ذلك

، مث كشف الباحثون التقرير مبعهد الكمال العصري اإلسالمي كونري الكالم عند الطالب

 :البيانات وفقا للرتكيز البحوث

وعشرين مبعهد  تطبيق التعليم مهارة الكالم مبدخل مهارات القرن الواحدعملية  تعرف) ا

 الكمال العصري اإلسالمي كونري ونودادي بليتار



٥٥ 
 

 

 

املشكالت وحاهلا يف تعليم مهارة الكالم مبدخل مهارات القرن  يةوصف تستطيع الباحثة) ب

 الواحد وعشرين مبعهد الكمال العصري اإلسالمي كونري ونودادي بليتار 

دخل مهارات القرن الواحد يف تطبيق التعليم مبمهارة الكالم زيادة حتسني معرفة ) ت

 وعشرين مبعهد الكمال العصري اإلسالمي كونري ونودادي بليتار 

تطبيق التعليم مهارة الكالم بمدخل مهارات القرن الواحد وعشرين بمعهد عملية . )ا

 الكمال العصري اإلسالمي كونير ونودادي بليتار للعام الدراسى 

۲۰۲۰ -۲۰۲١  

ا   يف موقع البحث ، أي يف معهد الكمال العصري بعد أن أجرى الباحث حبثً

اإلسالمي كونري ونودادي بليتار ، باستخدام العديد من طرق مجع البيانات ، وهي املالحظة 

 :واملقابالت والتوثيق ، ميكن وصف البيانات اليت مت احلصول عليها على النحو التايل

ا يعد النشاط يف تع  همللمتعلمني الذين الكالم ةقدرة مهار   ا مهمً ً لم اللغة العربية جانب

ميكن أن يوفر جو التعلم حاالت . املدارس/ جًدا يف خلق بيئة تعليمية فعالة يف املدارس 

الطالب . إجيابية يف البيئة املدرسية مع تغريات يف املواقف والسلوكيات والشخصية نفسها

تصال بني معرفة املعلم التواصل اجليد ، وهو ا. أفضل ، وهذا نتيجة ملهارات التواصل اجليد

يتطلب القرن احلادي والعشرون أن . وفهم الطالب والذي سيعزز الحًقا الكفاءة يف الطالب

 يكون الطالب قادرين على التواصل بشكل جيد
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هي مهارات  املهارات فيهايف الدراسة واحدة من . تعلم اللغات وخاصة اللغة العربية

 .الكالم

االسرتاتيجيات ، تشري مجيع مناذج التعلم إىل مزايا من خالل اجلمع بني مجيع  

وعيوب ، إذا استخدمنا على سبيل املثال باستخدام طريقة احملاضرة ، وهو جيد حلاالت 

ا جًدا ، لذا فإن الضغط على  معينة ، ولكن ليس جيًدا عندما يكون جمتمع األطفال نشًط

عة ، وليس باستخدام طريقة واحدة األطفال ليكونوا هادئني ، يتطلب الرتكيز ، لذلك جمتم

  .فقط

مدبر مركاز اللغة يف مبعهد الكمال العصري ك وكشفت أستاذة فينا فائقة احلسنا  

 اإلسالمي كونري ونودادي بليتار ، كما يايل

بطريقة لعب األدوار مناسب جًدا للطالب  مهارة الكالم يف رأيي ، فإن تدريس" 
 ١."نمو روح القائد، مما جيعل الطالب يتحدثون بنشاط وي

 

ولكن ، يف الواقع ، نادرا جدا ما يستخدم استخدام كوسيلة التعلم بطريقة لعب  

العربية الدور ، املدرسني يف املدرسة الثانوية اإلسالمية كونري لقضاء بعض الوقت يف التعلم 

  .يستعمل بطريقة لعب الدور   أكثر مماباستخدام طريقة احملاضرة 

                                                
يناير  ۲٦يف التاريخ ، مدبر مركاز اللغة مبعهد الكمال العصري اإلسالمي كونري ونودادي بليتاراملناقشة ك مع أستاذة فينا فائقة احلسناتعمقة املقابلة امل ١

۰ ۲۰۲  
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العربية لتحسني مهارات مهارة الكالم بسرعة من خالل تعلم ميكن تعلم اللغة   

ا طويالً يف التحضري ،  اللغة العربية باستخدام أسلوب لعب األدوار ، ولكنه يستغرق وقتً

لذا ، جيب أن يكون املعلم . لذلك يصبح املعلمون كساىل ونادراً ما يفعلون هذه الطريقة

تدريس ويأمل أن يتمكن الطالب من امتالك مبدًعا يف استغالل الوقت الذي يتم فيه ال

  .مهارات حتدث جيدة لتحسني مهارات التواصل والقيادة للطالب

الصف األول مبعهد الكمال العصري اإلسالمي كونري يف الطالبات ، رستناكما كشف 

 كما يايل ، ونودادي بليتار

يف ، الدور السيما إذا كان التعليم حتمل بللعب، أنا أحب بتعليم مهارة الكالم"
 ٢"وتوفري اجلو ممتع حينما التعلمفهمها بسهولة 

  

  ،وهذا التعليم يف هذااليوم، مث أنا اسأل إلعطاء رأيه عن هذه املوضوع  

ونري الصف األول مبعهد الكمال العصري اإلسالمي كالطالبات يف ، دوي إحوانعرومقالت 

 :كما يايل، ونودادي بليتار

ساعدين على ممارسة مهارايت يف  ،بطريقة لعب األدوارللغة العربية أحب تعلم ا" 
ا ال تزال غري  مهاريت كالم ، أصبحت أكثر جرأة يف احلديث عنه على الرغم من أ

  ٣".تصبح أسهل وغري مملة "يف املطبخ"مثالية ، إال أن الدروس اليت حتمل العنوان 

 

                                                
  ۲۰۲ ۰يناير  ۲٦يف التاريخ ، الطالبة مبعهد الكمال العصري اإلسالمي كونري ونودادي بليتار، مع رستنااملتعمقة قابلة امل ٢
  ۲۰۲ ۰يناير  ۲٦يف التاريخ ، الطالبة مبعهد الكمال العصري اإلسالمي كونري ونودادي بليتار، مع دوي إحوانعروماملتعمقة قابلة امل ٣
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 ٤:النحو التايلسيقدم الباحثون مناقشة لتطبيق طريقة لعب األدوار على  

 معاجلة كاملعتاد، األول مدرس حتيات وفتح الدروس، فضال عن تقدمي أوال، ا

  .وصف للمواد 

ا،  ً   .تعيني عدد من الطالب لدراسة بعض املفردات وحفظها اليت تناسب املوضوع ثاني

ا، يقسم املعلم الطالب إىل مخس جمموعات  ليصبحوا شركاء يف املناقشة ملناقشة  ثالثً

  .املوضوع قيد الدراسة

ا يف مجل أو قصص على الورق ،رابعا دعوة الطالب  وحيل الطالب املفردات وجيمعو

  . لتشغيل السيناريو

  .حتليل املعىن والقواعد ،خامساً 

، يتلقى الطالب ورقة الدرجات اليت حصلوا عليها   سادسًا

  ضوع الذي مت عرضهوتقييم نتائج مناقشة املو 

، ميكن للطالب اختتام حمتويات املواد املقدمة    يعطي املعلم تفسريا عاما. سابعًا

  .تحياتالسالم و كلمة اليقوم املعلم بإغالق أنشطة التعلم مع  ،اً ثامن

                                                
  ۲۰۲ ۰يناير  ۲٦يف التاريخ ، املعلم لغة العربية مبعهد الكمال العصري اإلسالمي كونري ونودادي بليتار، مع األستاذة خري النساءاملتعمقة قابلة امل ٤
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المشكالت في تعليم مهارة الكالم بمدخل مهارات القرن الواحد وعشرين بمعهد .ب

  ۲۰۲١-۲۰۲۰ير ونودادي بليتار للعام الدراسىكونالكمال العصري اإلسالمي  

م عند استخدام تعلم كلمة الكال.كل تعلم هناك صعوبة وميكن التغلب عليها 

ج مهارات القرن الواحد والعشرين ، فإنك بالتأكيد لن تفلت من القيود  باستخدام 

املختلفة اليت يواجهها املعلم أو الطالب يف استخدامه ، ومن املؤكد أن هناك عوامل تثري 

 .مشاكل يف تطبيقها

مبعهد الكمال العصري  الصف األول يف الطالبات، يريانا بنيت صاحلة تقالك  

قبل ملشكالت يف تعليم مهارة الكالم عندي ا " كما يايل، اإلسالمي كونري ونودادي بليتار

مل أتقن القاعدة العربية  مهارات القرن الواحد وعشرينمبدخل  تعليم مهارة الكالم ستعملأ

 ٥".أو املفردات ، ومن الصعب القول واخلوف من اخلطأ

 .الكالمصعب القول واخلوف من اخلطأامل أتقن القاعدة العربية أو املفردات ، و  

، الطالبات الصف األول مبعهد الكمال العصري اإلسالمي أمني فارداو كشفت  

ما زلت ال أستطيع أن أتقن طالبب وقواعده ، لذلك " :ونري ونودادي بليتار ، كما يايل ك

 ".أجد صعوبة يف جعله اجلملة بالنسبة يل أن أقول 

                                                
  ۲۰۲ ۰يناير  ۲۳يف التاريخ ، قة تعليم مهارة الكالميمصدرها من الوث ٥
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 املشكالت اآلخر هي من الصعب إزالة العادات اللغوية اخلاطئة 

، الطالبات يف الصف األول مبعهد الكمال العصري اإلسالمي كونري  ساعدا رزكاكشفت 

ال أجرؤ على التحدث باللغة العربية ألنه ال  : "ونودادي بليتار ، عشرة سنوات ، كما يلي

يزال هناك الكثري من املفردات والقويد اليت ال أعرفها حىت اآلن ، لذا أخشى املعىن 

 ٦"اخلاطئ

ي كونري ونودادي بليتار الطالبات الصف األول مبعهد الكمال العصري اإلسالم  

ُطلب من  "كما يايل ،   أعتقد أن تعلم مهارة الكالم سيشعر بالسهلة واجلمال إذا مل ي

أهم شيء هو أن حيفز املعلمون الطالب على التحدث  الطالب التحدث بشكل صحيح ،

ا لذلك سيواصل الطالب ا ٧.قدر املستطاع لرغبة يف حماولة تعلم التحدث على الرغم من أ

ا ً   ال تزال خاطئة ، وسوف يقومون بتصحيحها تدرجيي

ألنين ما زلت ال ، طبعا لغيت غري منتظمة وجمزأة ":  يف رأيهادوي إحوانعروم قالت   

أجد صعوبة يف  " هييريانا بنيت صاحلة ولكن تقول  ٨."أستطيع إتقان النحوي و القواعد

اللغة اليت يصعب إزالتها حىت ال ) هلجة(التحدث باللغة العربية بسبب قلة املفردات و

وأشعر باخلجل من التحدث "أمني فاردا، وقالت  ٩.الصاححة أستطيع التحدث بالكلمات

                                                
  ۲۰۲ ۰يناير  ۲٦يف التاريخ ، يتارالطالبة مبعهد الكمال العصري اإلسالمي كونري ونودادي بل، مع أمني فاردااملتعمقة قابلة امل ٦
  ۲۰۲ ۰يناير ۲٦ يف التاريخ، لطالبة مبعهد الكمال العصري اإلسالمي كونري ونودادي بليتاراملتشاركة ل املالحضة ٧
  ۲۰۲ ۰يناير  ۲۷يف التاريخ ، الطالبة مبعهد الكمال العصري اإلسالمي كونري ونودادي بليتار، مع دوي إحوانعروماملتعمقة قابلة امل ٨
  ۲۰۲ ۰يناير  ۲۷يف التاريخ ، الطالبة مبعهد الكمال العصري اإلسالمي كونري ونودادي بليتار، مع يريانا بنيت صاحلةاملتعمقة قابلة امل ٩
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ذه الطريقة ، جيب أن  ١٠."باللغة العربية ألن لغيت ليست جيدة لذلك أخشى جتربتها و

 ١١.الطالب كيف يتجرأون على احملاولة وميارسوا الثقة وال خيافوا من اخلطأيتعلم 

مل  ونودادي بليتارمعهد الكمال العصري اإلسالمي كونري مدرس اللغة العربية يف  

ا طويالً  ألن يستطيع على إدارة الوقت بشكل جيد الكثري / تتطلب طريقة لعب األدوار وقتً

مبعهد الكمال العصري اإلسالمي كونري  الصف األولطالبة يف ، رزكا ساعدا مث رأي

أحب التعلم عن لعب األدوار ، ولألسف  :كما يايلرزكا ساعدا  ونودادي بليتار ،  قالت 

 .“١٢ من عرضي التقدميي وقتعلى الرغم من أنين انتهيت لل،ينفد الوقت بسرعة

. املوجود يف الدرس فصلالصعوبات اليت تواجه أنا عندما كنت يف ال  أن"، ،رستناكشفت 

هناك بعض املفردات غري أمام الفصل ، أحيانًا عندما يكون تقدم لعب دورعند املعلم 

بالنسبة يل يعين، ينبغي إعطاء املدرسني موفرودات املتصلة باملوضوع جلعله أكثر  معروف

  ١٣.قدرة على فهم

اللغة  ةرسدقالت املك السعوبة من املعلم اللغة العربية كما طرح هلجة األستاذ  

كما يف   :كما يايل،خري النساء سافطري امسها، مبعهد الكمال العصر اإلسالمي كونري العربية

                                                
  ۲۰۲ ۰يناير  ۲٦يف التاريخ ، مع أمني فاردا، الطالبة مبعهد الكمال العصري اإلسالمي كونري ونودادي بليتاراملتعمقة قابلة امل ١٠
 ۲۰۲ ۰يناير ۲۵ يف التاريخ، لطالبة مبعهد الكمال العصري اإلسالمي كونري ونودادي بليتاراملتشاركة ل املالحضة ١١
  ۲۰۲ ۰يناير  ۲٦يف التاريخ ، الطالبة مبعهد الكمال العصري اإلسالمي كونري ونودادي بليتار، مع رزكا ساعدااملتعمقة قابلة امل ١٢
  ۲۰۲ ۰يناير  ۲٦يف التاريخ ، الطالبة مبعهد الكمال العصري اإلسالمي كونري ونودادي بليتار، رستنامع املتعمقة قابلة امل ١٣



٦٢ 
 

 

 

وجدت  ١٤.انا غالبا مل استطيع فهم الدور ألين توجد املفردات اليت مل أعريف، العادة

عندما املعلم او األصحاب يلعب الدور، يف بعض . صعوبات عندما كنت يف الفصل

األحيان تكون هناك بعض املفردات اليت ال أعرف معنىها ، جيب أن يتم تزويد املعلم باملوارد 

   ١٥".ذات الصلة لتسهيل فهمه

، وغريهاناع القصاص او احلوار صولذالك املفردات اجلديدة يبني يف اآلول قبل ي  

 إلعطاء تقييمليبحث عن املادة ويؤيت الطالب فرصة  وجب املدرس ةأما من بعد الدراس

 كالطالب يف الفصل السابع، يريانا بنيت صاحلة  وتقول أيضا املقر   

تطبيق تعليم مهارة الكالم مبدخل مهارات القرن الواحد وعشرين مبعهد رأيي املشكلة يف "
لعب الدور ب مهارة الكالم لتعليم الشيئا رسايستعيد املدمل  الكمال العصري اإلسالمي كونري

  ١٦".باإلستعداد الصحيحا

ظر احلال يف الفصل أحسن قبل التعليم املعلم ين املالخص عن تلكمشكالت يعين

  . أو يف املكان آلخر قبل تستعمل للتعليم

كفاءة الطالب مهارة الكالم بمدخل مهارات القرن الواحد وعشرين بمعهد ).ج

  ۲۰۲١-۲۰۲۰الكمال العصري اإلسالمي كونير ونودادي بليتار للعام الدراسى 

                                                
  ۲۰۲ ۰يناير  ۲٦يف التاريخ ، مع  األستاذة خري النساء سافطري كاملعلم لغة العربية مبعهد الكمال العصري اإلسالمي كونري ونودادي بليتار املتعمقةقابلة امل ١٤
  ۲۰۲ ۰يناير ۲۷  يف التاريخ، طالبة مبعهد الكمال العصري اإلسالمي كونري ونودادي بليتارلل ركةاملتشا املالحضة١٥

  ۲۰۲ ۰يناير  ۲٦يف التاريخ ، الطالبة مبعهد الكمال العصري اإلسالمي كونري ونودادي بليتار، مع يريانا بنيت صاحلةاملتعمقة قابلة امل ١٦
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ميكن رؤية قدرة الطالب على التحدث أثناء عملية التعلم عندما يتعامل املعلم مع   

. صعبة للغاية بالنسبة للطالب بشكل عام تعلم اللغة العربية ، يف حني أن مهارات التحدث

فإن ، لكن. العربية باللغة عندما حيني وقت التحدث، ألذكى الطالب الذين يستطيعوا عمله

الفرق يف تعلم مهارة الكالم باستخدام األساليب التقليدية وباستخدام هذه الطريقة يف لعب 

  .األدوار هو يزيد الطالب يف إهتمام مدة التعليم

، طالبة يف معهد الكمال العصري اإلسالمي كونري ونودادي مني فارداأكشفت  

  :ما يليكبليتار ، عشرة سنوات ،  

يف ) لعب الدور(احلماسة للتعلم، إذا كنا نستعمل أن نستخدم طريقة اللعبة أشعر مبزيدة"
  ١٧".تعلم مهارة الكالم

اإلسالمي  من تلميذتنا ، طالبة يف معهد الكمال العصري رزكا ساعدا كشفت   

  :سنوات ، كما يليعشرة ، كونري ونودادي بليتار

أنا مهتم جًدا بتعلم اللغة العربية عندما تتم مقاطعة يف تعليم اللغة العربية من خالل "
أو إضافة إىل خميليت وتسهيل فهم اللغة ، رؤية أصدقاء آخرين يتصرفون مثل شيء

 ١٨".العربية

، صري اإلسالمي كونري ونودادي بليتار، طالبة يف معهد الكمال العرستناحبسب   

 :، كما يليعشرة سنوات

                                                
  ۲۰۲ ۰يناير  ۲٦يف التاريخ ، بة مبعهد الكمال العصري اإلسالمي كونري ونودادي بليتارمع أمني فاردا، الطالاملتعمقة قابلة امل ١٧
  ۲۰۲ ۰يناير  ۲٦يف التاريخ ، مع رزكا ساعدا، الطالبة مبعهد الكمال العصري اإلسالمي كونري ونودادي بليتاراملتعمقة قابلة امل ١٨



٦٤ 
 

 

 

أن تعلم مهارة الكالم يشعر أسهل، سريع الفهم واملرح وال أشعر بامللل على "  
 ١٩"اإلطالق

من خالل تدريس اللغة العربية بطريقة لعب األدوار ، ينقل مدرس اللغة العربية  

سيكون . يعمل التعليم يف الفصل بشكل جيديعين اهلدف عندما . األهداف اليت قد يريدها

 هلا تأثري على الطالب النشطني وطالقة يف التحدث

عهد الكمال العصري بر مركاز اللغة مباملد ،فينا فائقة احلسين  كما قالت الألستاذة

 :كما يلي،اإلسالمي كونري ونودادي بليتار

ا ميكن تستطيع ان حتسن مهارة الكلم "   احلمد هللا ، هذه الطريقة جيدة جًدا أل
الطالب، وتضيف الكلمات واملفردات حينما كانت تستخدم سابًقا لإلنشاء مجل 

موعة  ٢٠".او احلوارات او القصص يتم عرضها أمام ا

الكمال عهد مب يف حالة مثل هذا االستمرار يف وضع من املدرسني واملعلمني  

مع جمموعة متنوعة من وسائط واألدوات يف  العصري اإلسالمي كونري ونودادي بليتار

ا . الفصل ، بالتأكيد ستظل جناح الطلبة يف التعلم يف االرتفاع ً مما جيعل تعلم الطالب مثري

  ٢١.من املؤكد أن جناح الطالب يف التعلم سيستمر يف االزدياد، لالهتمام

 :، على الربهان يف السورة التالية رغبة الطالب يف التعليم 

                                                
  ۲۰۲ ۰يناير  ۲٦يف التاريخ ، اإلسالمي كونري ونودادي بليتار مع رستنا الطالبة مبعهد الكمال العصرياملتعمقة قابلة امل ١٩
 ۲٦يف التاريخ ، مركاز اللغة مبعهد الكمال العصري اإلسالمي كونري ونودادي بليتار لرئيسةكا، فينا فائقة احلسين  مع الألستاذةاملتعمقة قابلة امل ٢٠

  ۲۰۲ ۰يناير
عن التعليم مهارة الكالم مبدخل مهارات القرن الواحد وعشرين مبعهد الكمال العصري اإلسالمي كونري الوسطي ب نتائج املراقبة يف الفصل  ٢١

  يناير  ۲٨ونودادي بليتار يف التاريخ 
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  .مها يتحدثان كاألم والبنت، الطالبان يتحدث عن شئ يف املطبخ :صورة

حيمل  ، لعب الدورمن تلك السورة تستطيع ان ننظرا علىى التعليم اللغة العربية يف  

 من خالل جيداتكالم  ان الطالب يستطيع. الكالم تأثري كثري على ارتفاع مهارة

مث األخري الطالب يستطيع أن جييب األسئلة من املعلم باملهارة الكالم . التعليم بلعب الدور 

 .و تستطيع ان تلخيص املادة بشكل جيد علي املواد كمثل يف املدة اليت تتعلقة باملدة

 تقديم تحليل البيانات. ب

شرين تطبيق التعليم مهارة الكالم بمدخل مهارات القرن الواحد وععملية ). ا  

- ۲۰۲۰بمعهد الكمال العصري اإلسالمي كونير ونودادي بليتار للعام الدراسى 

۲۰۲١   

 كل شيء يتطلب مهارةلينضم حضارة للحياة البشرية، هو القرن الواحد والعشرون  

احلاجة امللحة ملرشحي األمة الشباب الذين يتمتعون .األولوية يف جمال التعليم. التطور احلايل

بالذكاء واملهارة العالية ميكنهم التنافس مع الدول األخرى لتحقيق املثل العليا لألمة اليت مت 
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ذ تعليم حياة األمة واملشاركة يف تنفي"تنص على  ١٩٤٥يف العام  (UUD)مجعها يف دستور 

وفقا ألمتنا ، األمة اإلندونيسية هي دولة ال تزال تتطور، حباجة إىل  ."…النظام العاملي 

األولوية  . (pancasila) الذي يتوافق مع مبادئ البانكاسيلأفضل الطرق لتصبح دولة متقدمة

 .يف جمال التعليم

املبادرة ، التواصل ، حل  لعب األدوار هو أفضل طريقة لتطوير املهارات 

هلذا السبب ، فإن . املشكالت ، الوعي الذايت ، والعمل اجلماعي مقارنة بالتعلم التقليدي

. أحد املفاهيم اليت يعتربها الباحثون األكثر متثيًال هو التعلم باستخدام طريقة لعب األدوار

 .من خالل أنشطة لعب األدوار ، حياول املعلم جعل الطالب نشطني يف الدرس

قات بني الطالب من خالل توضيحها ، التعاون ومناقشته ، حىت التعبري عن العال 

يتمكن الطالب واملعلمون من تعلم استكشاف مشاعر بعضهم البعض ومواقفهم وقيمهم 

ميكن أن حيدث هذا االختالف يف نتائج التعلم . واسرتاتيجيات حل املشكالت املختلفة

عند مقارنته بأساليب التعلم  بسبب الدور الذي يلعبه أسلوب التعلم وله مزايا معينة

تشمل مزايا أساليب التعلم يف لعب األدوار التعاون والقيادة والتواصل وتفسري . التقليدية

  .ثاحلد

لذلك ، يتم التعلم بشكل نشط . االهتمام والدافع لتحسني نتائج تعلم الطالب 

  .ومتكامل باستخدام أشكال خمتلفة من العمل لتحقيق اهلدف
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أن يثري القدرة على التفكري،العمل وتكون علميةوالتواصل باعتباره جانبا هاما ميكن أيًضا 

  من احلياة وحل مشاكل التعلم

يف تطبيقه، حيتاج هذا األسلوب إىل الدعم من خالل عدة أشياء مهمة ، واليت  

توفر فوائد لتحقيق أهداف الدرس أي استخدام لعب األدوار مثل صور مثرية لالهتمام ، 

ا، وكذلك ورقة تقييم ميكن أن تكون مبثابة تغذية راجعة لتحقيق أهداف ختلق جوً  ا ممتعً

 .التعلم 

خاصة يف شكل تعاون ومشاركة يف جمموعات موصوفة يف تفاعل اجتماعي بني   

موعات لذلك ، فإن طريقة لعب األدوار موجهة حنو الطالب من خالل .الطالب وبني ا

ة ، فهذا يعين أن الطالب سيكونون قادرين على توجيه تطوير املواقف القيادية والتواصلي

وتوجيه األصدقاء اآلخرين إلنشاء دور يتم عرضه، يف التفاعل واالتصاالت واحد اخر، 

م ، على الرغم  ميكن للطالب أيًضا احرتام بعضهم البعض وأن يكونوا حساسني جتاه أقرا

 ٢٢.من وجود اختالفات

ُطلب من الطال   ب أن يكونوا مبدعني ، ولديهم مبادرة ، يف لعب األدوار ، ي

ولديهم اهتمام واسع ، وأن يكونوا مستقلني يف التفكري ، والفضول ، ومليئني بالطاقة 

يف هذه اللعبة ، . ذه الطريقة سيكون لدى الطالب موقف تواصل وقيادة عالية.والثقة
                                                

22 Handayani, Meningkatkan partisipasi belajar siswa dalam pembelajaran ips, menggunakan 
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م وف ُطلب من الطالب أن يكونوا قادرين على اللعب وفًقا لشخصيا جيب . ًقا للسيناريوي

 أن يكونوا قادرين على التخيل كشخًصا اليت  متثيله يف القصة

ميكن أن يكون دور املعلم يف هذا النشاط ، حبيث مت تنفيذ لعب األدوار بنجاح 

ا حيث يقوم املعلم بتدريس املفردات واجلمل واحلوار اجلديدة املطلوبة يف ، هو أن يكون ميسرً

أن يكون املعلم أيًضا متفرًجا ، ودوره هو رؤية لعب األدوار مث ميكن .موقف لعب األدوار

باإلضافة إىل ذلك ، ميكن للمعلم أيًضا .إعطاء التعليقات واالقرتاحات بعد انتهاء اللعبة

يف هذه احلالة ميكن للمعلم يف بعض األحيان املشاركة والعب مع .لعب دور كمشارك

 . الطالب

الكالم مبدخل مهارات القرن الواحد وعشرين مبعهد الكمال تطبيق التعليم مهارة أما   

 ٢٣:كمايايل  العصري اإلسالمي كونري ونودادي بليتار

  .مل يقم املدرسون والطالب بعد بتطبيق طريقة لعب األدوار يف التعلم. أ

  ال يزال الطالب حمرجني وخيجلون من أداء طريقة تعلم لعب األدوار. ب

األمثل ، يف هذه الدورة يقوم الطالب فقط مبهمة لعب دور فانتازيا الطالب ليسوا . ج

  .اللعب دون حتسني الدور بشكل صحيح

                                                
عن التعليم مهارة الكالم مبدخل مهارات القرن الواحد وعشرين مبعهد الكمال العصري اإلسالمي كونري ونودادي بليتار يف يف الفصل نتائج املراقبة  ٢٣

    يناير۲٨ التاريخ
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ال يزال هناك نقص يف تركيز الطالب ، ويبدو التنفيذ املعقد للعب األدوار أو القيام . د

  .بأسئلة التقييم ، ال يزال هناك طالب ينظرون إىل اليسار واليمني أو اخللف

  .م الشجاعة للتعبري عن اآلراء والتعليقاملتعلمني لديه. ه

ال تزال قدرة املواد التعليمية غري مثالية كما يتضح من حقيقة أنه ال يزال هناك طالب . و

  .جيدون صعوبة يف العمل على أسئلة التقييم

 ظهر جو سعيد يف التعلم ، ولكن ال يزال هناك طالب يبدوون أقل سعادة. ز

    .مل جيداالوسائل احيانا مل يستطيع يع

  :ولذالك لبد علينا ان نعرف كما يايل

ومساعدة الطالب بإعطاء كلمات  جيب أن يشرح املعلم الكفاءات املطلوب حتقيقها. )أ(

 يف بعض األحيان ال يستطيع الطالب فهم دورهم يف العمل. مهمة تتعلق باملوضوع

 .ألن توجد املفردات اليت مل يعريفه

ا على االستفادة من املرافق املتاحة . )ب( وجيب  بشكل جيد   جيب أن يكون املعلم قادرً

 توفري املواد للطالب أن يكون املعلم مبدعايف يف

 .جيب أن يكون املعلم قادراً على إدارة الوقت بشكل جيد. )ج(

 جيب على املعلم إعداد املواد بشكل جيد. )د(

 ستستعمل بالتدريسالبد املعلم ينظر الوسائل الذي ). ه(
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 البد املعلم ينظر الوسائل الذي ستستعمل بالتدريس). و(

يعتمد استخدام طريقة لعب األدوار على افرتاض أنه ميكنه إتقان التحدث ، وللنظر  

إذا مت تعلم اللغة فقط باستخدام . قبل إعطاء الدرس ، جيب إعداد مجيع املواد املطلوبة

ميكن الرد على هذا القيد من خالل . تحدث حمدودة للغايةطريقة احملاضرة ، فإن مهارات ال

  .الكالم ةار هالقيام بتدريبات تعلم م

المشكالت في تعليم مهارة الكالم بمدخل مهارات القرن الواحد وعشرين . )ب

- ۲۰۲۰بمعهد الكمال العصري اإلسالمي كونير ونودادي بليتار للعام الدراسى 

۲۰۲١  

والعشرين باستخدام  الواحد تطوير مهارات القرنيف الوقت احلاضر ، يلعب  

ا جيًدا يف تطبيق مهارة الكالم اللغة من خالل استخدام وسائط الصور . األساليب دورً

واحلركات تسهل الطالب يف احلصول على املعلومات املطلوبة ، حيث يأمل الطالب أن 

اقع ، فإن إحجام ومع ذلك ، يف الو . يبحث بنشاط عن املعلومات واحتياجات املعرفة

ا طويالً  يتطلب اإلبداع . الكثري/ املعلمني عن دعم تنفيذ منوذج لعب األدوار يتطلب وقتً

وهذا ليس كل املعلمني لديهم هذا . والقوة اإلبداعية العالية من جانب املعلم والطالب

 .التعلم
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من لعبة البنية التحتية اليت توفر تعلم اللغة ، وإحدى املشكالت اليت جيب حلها  

التقسيم هو أيضا . نعمة اهللا لتحقيق نقص البنية التحتية املوجودة يف بوند املدرسة الداخلية

 حمدود

 ، ۲۰۲۰يف العام فرباير  ۲۶ -يناير۲۲ يف التاريخناء على مالحظات الباحثني   

ا مهارة كالممبعهد الكمال العصري اإلسالمي كونري ونودادي طالب  أعتقد ا ممتعة ، أ إ

م يستطيعون ممارسة النظريات املوجودة ،  إىل جانب ذلك. ن لديهم قدرات ممتعةأل أ

 .ولكن ليس أقلهاالذين يشكون من صعوبات دراسة املهرة

حبسب ديوي كورنياوايت ، فإن العوامل الداخلية لصعوبات التعلم اليت تتحدث   

الذاكرة، نقص مهارات إنتاج نقص القدرة املعرفية ، ونقص القدرة على ختزين  ٢٤:العربية هي

املناهج الدراسية : العوامل اخلارجية لتعلم التحدث باللغة العربية هي.اللغة ونقص الرباغماتية

ا هذه هي عقبة الطالب أو املدرسني . ، واسرتاتيجيات التعلم والبنية التحتية األقل دعمً

 .العرب يف تعلم وتدريس اللغة العربية

. ميكن القول أن التحدث يصدرصوت ٢٥.تكلم نشاطالصوت هو أهم جزء يف ال  

ا من  لذلك ، تعلم النطق. النطق الصحيح جيب أن تكون عملية إصدار الصوت مع ً بدء
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سوف يالحظ املستمع .تتم عملية الكالم من خالل ظهور النطق.بداية التعلم وفًقا للقواعد

وهكذا نطق . مسعه هازالصوت أو النطق الذي يظهر ويأيت إىل اجل احملادثة إذا كان هناك

 .خطأ بواسطة املتحدث السماح للنطق الصحيح وبعيدا عن الصوت املطرد

األخطاء ،  الصوت هو أحد عناصر اللغة اليت النطق منذ جتربة املقدمة األوىل  

ولذالك، جيب أن يكون الطالب .بواسطة. سيكون من الصعب تغيريها أو تصحيحها

إىل الصوت، كلمات املفردات أو .النطق املثايل قادرين على نطق األصوات الذي علم

. هي أداة للحصول على املعىن مفردة. مبا فيها دور مهم يف تعلم الكالم تسمى مفردات

ا على التفكري والقدرة على التفكري بواسطة مفردة ، ألقى  سيكون املتحدث قادرً

عادة ما يعرب الطالب .مجلاجلمل اليت مت إخراجها هي جمموعة من املفردات مرتبة يف .شفهيا

يتم احلصول على هذه املفردات أيًضا من مهارات . عما يعرفونه دون رؤية الصواب أو اخلطأ

  .ومهارات االستماع والقرأة

اختيار املفردات املستخدمة من  ميكن أيًضا قياس قدرة شخص على الكالم  

ثروة املفردات املخزنة  يعين أن كلما تنوعت اجلمل الصادرة،. مت توصيله وعبارات اجلمل

  .ختتلف أيًضا

دراسة لغة أجنبية ستكون .النحو أو القويدهو  جزء آخر مهم من تعلم مهارة كالم  

بالنسبة للمتحدثني الذين . وظيفة القواعدهو نقل اللغة بدقة.واحدةالرابطة مع دراسة القواعد
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ألنه مل يتقن بعد . لقولليسوا مالكني أصليني،كثريا ما يقال أن الكثريين ال جيرؤون على ا

قواعد اللغة أوالقويد اليت هي مشكلة للطالب،أهم شيء جيب معرفته هو التفاهم املتبادل 

ا املرحلة األوىل من تعلم تعلم التحدث باللغة العربية  .بني املتكلم ومستمع ، إ

ا توجد    ً من املمكن جدا للمبتدئني أو لألشخاص الذين تعلم اللغة، ألنه غالب

يف الواقع ، اللغةجمموعة من القواعد اليت جيب أن .ل يف أخطاء يف استخدام القواعدمشاك

ومع ذلك ، ميكن . لذا فإن القواعد النحوية جزء مهم من النشاط يتكلم.يعرفها املتحدثون

وهذا جيعل الطالب خائفني وغري واثقني من التحدث .أن يتم فهم القوايد مبرور الوقت

  .باللغة العربية

استخدام األخطاء اليت حتدث مواد التقييم وتقدمي تعليقات حىت ال حتدث  ميكن 

 .األخطاءمرة أخرى يف مناسبة أخرى

تشعرالطالب بامللل من جو التعلم ، يف حاالت تعلم مهارة كالم الطالب أحيانا  

لكنهم يريدون التعلم خارج الفصل ، يف الفصل ألنه على الرغم من أن طريقة التعلم ممتعة

اسي لذلك من الضروري أن يكون لديك بيئة داعمة حافزهم حىت ال يشعروا بامللل يف الدر 

  .دراسة املهرةكالم وحتقيق هدف تعلم مهارة الكالم
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مهارة الكالم بمدخل مهارات القرن الواحد وعشرين في تعليم  كفاءة الطالب).ج

- ۲۰۲۰بمعهد الكمال العصري اإلسالمي كونير ونودادي بليتار للعام الدراسى 

۲۰۲١  

يوفر فرًصا للطالب الكتساب اخلربة من خالل النشاط البدين  تعلم لعب األدوار 

باستخدام طريقة لعب  تعليم مهارة الكالميؤدي ميكن أن  .نقل وممارسة األداء الداخلي

هذا اللعب جيعل الطالب  منوذج التعلم.األدوار إىل حتسني نتائج املعريف واحلركيةالطالب

 .يتم ختفيض لذلك تأثري املعلم يشاركون بنشاط يف التعلم،

ااملرح و ذلك شكل احد من  منوذج تعلم لعب األدوار خبالف ذلك،  يوفر جوً

 .محاًسا يف متابعة الدروس و زيادة نتائج التعلماحملفزات حبيث يكون الطالب أكثر 

لديهم اهتمام ، استخدام أساليب لعب األدوار يف املدارس جيعل الطالب مبدعني 

واسع ومستقل يف التفكري والفضول ومليء بالطاقة والثقة بالنفس والطالب قادرون على 

م اليت سيتم تسليمها أو لك ، ميكن للطالب تدريب وفهم وتذكر املواد اذول .حتسني تعاو

حيدث هذا ألن الطالب يتعلمون من خالل . تصريفها وفًقا للغة الطالب وأمناط التعلم

ميكن للطالب غرس . اخلربة املباشرة ، خاصة يف العالقة املادية للكائنات احلية مع بيئتهم

 .القيم الواردة يف مادة التعلم حبيث ميكن تطبيقها الحًقا يف احلياة اليومية
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م مهارة الكالم مبدخل مهارات القرن ياكتسب الباحثون مزايا من تطبيق تعل  

الواحد وعشرين مبعهد الكمال العصري اإلسالمي كونري ونودادي بليتار بطريقة لعب األدوار 

 :على النحو التايل

ا وميكنهم االختالط داخل  حيدث التفاعل) أ( بني الطالب ، مما جيعل الطالب أكثر نشاًط

هذامن قبل كل جمموعة إلجراء مناقشات قبل لعب األدوارووجو . لدراسي وخارجهالفصل ا

ا يف التعلم  .تعليمي جيد للطالب ، سيجعل الطالب أكثر تركيزً

م ُمينحون الفرصة ليصبحوا مراقبني ) ب( جعل الطالب لديهم الشجاعة واملسؤولية ، أل

   احلسين فائقة قالت أستاذة فيناوكما . ومراقبني

هذه الطريقة تعزز الشجاعة وميكن أن تعيش أكثر واقعية من حمتويات  فإن"
الكتاب ، واملواد اليت متت مناقشتها أكثر إثارة لالهتمام وميكن أن حتسن مهارات 

 ٢٦".التحدث باللغة العربية

تؤيت املعرفة للطالب حول أخطاء اللغة الذي يتم ألجل أن تكون جتربة تعليمية ، حىت ) ج(

 .ب من نقل احملادثة العربية بشكل أفضل يف الفرصة التاليةيتمكن الطال

                                                
 ۰يناير  ۲٦يف التاريخ ، دبر مركاز اللغة مبعهد الكمال العصري اإلسالمي كونري ونودادي بليتاراملناقشة مكمع أستاذة فينا فائقة احلسين  املتعمقة قابلة امل ٢٦

۲۰۲  
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ولو ، من لعب األدوار هو يستغرق وقتا أطول يف التحضري قبل عرض نقص أما  

هذا ألن مناقشة كل جمموعة تتطلب . أماكن فاخرة أخرى بدون ترتيب/ الطبقة / املسرح 

 نقص .املزيد من الوقت يف حتديد األدوار

هو أنه ال يزال هناك طالب خجولني وخائفني ويتقاتلون على وار من لعب األدآخر  

هذه طريقة جيدة جدا ومناسبة ليتم تطبيقها للطالب ، ولكن .األدوار مع الطالب اآلخرين

 .إلثارة محاس الطالب يف تعليم مهارة الكالم


