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 بسم هللا الرمحن الرحيم

 كن يف الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل

“Jadilah seperti orang asing atau perantau di dunia ini” 

(HR. Al-bukhari) 
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 داءإه

 إىل:هذه الرسالة أهديها 

 م األول ، مها مشهور ونفسية كاملعل  ومييايتوس فائيمني، حمبوبة وأمي حمبوب أيب

الكرميتني أول مبادئ الصدق والوفاء وعرفت يف نفسها  االذي تلقيت على يديه

 حرتام.إجالل و إسمحة الطيبة ونقاء الضمري تقدمة ال

 إجالال يف اجلامعة هلم ابلكثري تقديرا و  األعزاء الذين أدين ذايتاو أست أساتذي

 ح اإلسالمية احلكومية فاليمبانج، بكلية الرتبية، قسم تعليم اللغة العربية.تا رادين ف

  الذين دفعوين لنهاية م  4102م تعليم اللغة العربية ملرحلة قس يفأصدقائي أمجعني

 ساعدوىن مساعدة كثرية ورافقوين فرحا وحزان. يفهذه الرسالة 

 جملبانابة الشريفة "رادين فتاح اإلسالم و اجلامع دين" 

 

 

 

 

 



 ه
 

 شكر وتقدير

احلمدهلل على كل حال، وأشكره على فضله املتوال، وأسأله جزيل النوال، 

سلم على خري الصابرين الشاكرين، وعلى آله أالثبات يف احلال واملآل، وأصلي و و 

 يوم الدين، أما بعد. إىلحسان إب والتابعني ومن تبعهم وأصحابه الغر امليامني،

ملبانج ابن فتاح يسالمية احلكومية رادكلية الرتبية ابجلامعة اإل  إىلأقدم هذه الرسالة 

 (..S.Pd) لوفاء شرط من الشروط الالزمة للحصول على شهادة سرجان فنديدكان

متام هذه الرسالة من ساعدين إل إىلويف هذه الفرصة الثمينة أقدم شكرا جزيال 

 يل:إخصوصا 

فروفيسور دكتور  ،ملبانجابسالمية احلكومية املكرم رئيس اجلامعة رادين فتاح اإل .0

 ، ف ه د.سريازي، املاجستريحمم د احلاج 

ملبانج، ابح اإلسالمية احلكومية ا املكرم عميد كلية الرتبية جامعة رادين فت .4

 دكتور كاسنيو حارتو، املاجستري. فروفيسور

ح اإلسالمية ا عربية كلية الرتبية جامعة رادين فتقسم تعليم اللغة ال ةرئيس ةاملكرم .3

 .ة، املاجستري يونيار ةدكتور ملبانج، اباحلكومية 

 .ل ج، يوسف، املدرسة العالية مبعهد االزهار لوبوك لنجو ةاملكرم رئيس .2



 و
 

وجها  و أفاد الباحثة كثريا ذيال األوىل ةاملشرف ة،املاجستري  ،وسيلة ةاألستاذ .5

نتهاء اإل د هذا البحث منذ بداية فكرة البحث حىتعداإخطواهتا يف كل مراحل 

 من هللا خري اجلزاء ومن الباحثة عظيم الشكر والتقدير. هامنها، فل

املشرف الثاين، فحقا يعجز لساىن عن شكره  ،، املاجسترييونيار ةدكتور  ةاألستاذ .6

عداد هذا البحث فلم إوتقديره فقد قدم للباحثة كاللعون والتشجيع طوال فرتة 

خل بعلمه ومل يضق صدره يوما عن مساعدة الباحثة وتوجيهه، وكان لتفضله يب

مبناقشة هذا البحث أكرب األتر يف نفس الباحثة فله مين خالص الشكر والتقدير 

 ومن هللا عظيم لثواب واجلزاء.

األستاذة نور اهلداية، املاجسترية شكرا كثريا اليت وجهتين من توجيه اإلقرتاح حىت  .7

 من هللا عظيم لثواب واجلزاء. و تهاء من هذه األطروحةأستطيع االن

ح اإلسالمية ا ألساتذ يف قسم تعليم اللغة العربية، كلية الرتبية جامعة رادين فتا .8

كل الشكر والتقدير على ما قدموه من العلوم   ةملبانج. فلهم من الباحثاباحلكومية 

 خري اجلزاء. واملعارف والتشجيع وجزاهم هللا عين

 العالية مبعهد األزهار لوبوك لنجو سومطرى اجلنوبيةاملدرسة واألستاذة  األستاذ .9

 .ين يف هذا البحثو ساعد نالذي



 ز
 

ن تكون هذه الرسالة أوأخريا عسى هللا أن يبدل مجيع مساعدهتم بثواب كثري و 

 أمني. ،العلمية تستطيع أن تعطي املنفعة جلميع الطالب

 م 4108سبتمبري    ملبانج،اب
 
 

 والينا راهي
02461123 
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 مجهورية إندونيسيا
 وزارة الشؤون الدينية

 بانجابملجامعة رادين فتاح اإلسالمية احلكومية 
 كلية الرتبية قسم تعليم اللغة العربية

 
 عتماد جلنة املناقشةإ

 عنوان الرسالة:

 عنوانال

األزهار  استيعاب املفردات مبهارة الكال  لد  التالمي  للمدرسة العالية مبعهد أتثري

 لوبوك لنجو سومطر  اجلنوبية

 
 يف تعليم اللغة العربية العلميةالرسالة لنيل الدرجة 
  

 11002214 التسجيل: رقم  لينا راهيوا: ةعداد الطالبإ

قد دافعت الطالبة عن الرسالة أما  جملس املناقشة ومتت تقرير قبوله شرطا للحصول 

من  02يو  اخلميس ابلتاريخ  وذلك يف. (.S. Pd) فنديديكان سرجاان على درجة علمية

 ه 1112 سنة حمر من  12 ، املوافق ابلتاريخ 0210سبتمرب سنة 

 



 ي
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 إقرار الطالبة
 أان املوقع أدانها، وأفيدكم عليها:

 لينا راهيوا:   سماإل
 02461123:  رقم التسجيل

ة العالية مبعهد استيعاب املفردات مبهارة الكال  لد  التالمي  للمدرس أتثري:  العنوان
 .األزهار لوبوك لنجو سومطر  اجلنوبية

  ،العربيةأقرر أبن هذه الرسالة اليت حضرهتا لتوفري شرط لنيل درجة علمية يف تعليم اللغة 
 حتت عنوان: ملبانجابح اإلسالمية احلكومية ا تكلية الرتبية جامعة رادين ف

للمدرسة العالية مبعهد األزهار  استيعاب املفردات مبهارة الكال  لد  التالمي  أتثري"
 ".لوبوك لنجو سومطر  اجلنوبية

دعى أحد أذا إداع غريي أو أتليف اآلخر. و إبنفسي وما زورهتا من حضرهتا وكتبتها 
ان أحتمل املسؤولية على ذلك، ولن تكون أوتبني أهنا فعال ليست من حبثي ف ستقباال أهنا من أتليفهإ

 .ملبانجابح اإلسالمية احلكومية ا تكلية الرتبية جامعة رادين فعميد  املسؤولية على املشرف أو 
 لك.اقرار بناء على رغبيت اخلاصة والجيربين أحد على ذوحررت هذا اإل هذا،

 
 م 4108سبتمبري    ملبانج،اب
 

 لينا راهيوا
       02461123 
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 خلص البحثمست
   لد  التالمي  للمدرسةاستيعاب املفردات مبهارة الكال أتثري ،  0211، لينا راهيوا

 .العالية مبعهد األزهار لوبوك لنجو سومطر  اجلنوبية
 ، املاجستري: دكتورة يونيار  املشرف الثاين  ةاملاجستري  ،: وسيلةاألوىل ةاملشرف

   مبهارة الكال استيعاب املفردات،  أتثري،الكلمات األساسية: 
ميكن القيام  يف حني التواصل نفسها ويةلدعم املهارات اللغ  املفردات مهم جدا استيعاب

 القدرة حفر وتطوير العربية هي اللغة تعلم من الرئيسي هدافال . ، مها الشفوية والكتابيةبه بطريقتني
 اللغة، إما حبرك )اللسان( او سليب )الكتابة(. استخدام على طالب ىف

لعالية مبعهد األزهار استيعاب املفردات لدى التالميذ للمدرسة ا كان هذا البحث ملعرفة
مهارة الكالم لدى التالميذ للمدرسة العالية مبعهد األزهار و كيف  لوبوك لنجو سومطرى اجلنوبية
استيعاب املفردات مبهارة الكالم لدى التالميذ للمدرسة . و كيف لوبوك لنجو سومطرى اجلنوبية

 .العالية مبعهد األزهار لوبوك لنجو سومطرى اجلنوبية
 املتغريان. ليعرف عالقة بني هذا البحث وهتدف يف هذه البحث الكمي، أما املدخل

ة العالية مبعهد االزهار لوبوك لنجو و عددهم املدرسكانت جمتمع يف هذ البحث هم من طالب 
مصادر يف هذا البحث هي يف هذ البحث ابستخدام اختبار. طريقة مجع البياانت تلميذا.  73

توثيق املدرسة. جتمع و ترتب التالميذ و مصادر الثاين من  مصادر االساسى البحث من مصادر
 ." t testحتليل البياانت مث حتليل ابلرموز " 

ان استيعاب املفردات لدى التالميذ للمدرسة العالية مبعهد األزهار لوبوك لنجو سومطرى 
لمدرسة العالية لدى التالميذ ل ان مهارة الكالم. 80اجلنوبية يف إشارة متوسط بنتيجة معدلة يعين 

. هناك أتثري اجيايب بني 74يف إشارة متوسط بنتيجة معدلة يعين   زهار لوبوك لنجومبعهد األ
لدى التالميذ للمدرسة العالية مبعهد األزهار لوبوك لنجو سومطرى هارة الكالم استيعاب املفردات مب

 5ىف طرف املعىن إما " "ت" أكرب من 5اجلنوبية، ألن من اإلحصائية السابقة جتد نتيجة ألن "ت
 0،22<0،140> 0،02  يعىن: "مقبولة"،   فالفروض البديلة الىت قدهتا الكاتب % 0و % 
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 الفصل األول
 اإلطار العا 

 خلفية . أ

تعلم اللغة العربية خمتلفة عن لغة األم، كالمه يتعلق بطريق، مواد وعملية 

يف   ن اللغة هلا دور مهمأل يف حياة اإلنسان اليومية ال ميكن فصلها عن اللغةالتدريس. 

 يف حني التواصل نفسها لدعم املهارات اللغوية  املفردات مهم جدا استيعاب .الكالم

   . ميكن القيام به بطريقتني ، مها الشفوية والكتابية

 على طالب ىف القدرة حفر وتطوير العربية هي اللغة تعلم من الرئيسي هدافاال

 على اللغة, والقدرة تعلم عامل ( او سليب )الكتابة(. يفاللغة، إما حبرك )اللسان استخدام

 ."كفاءة الكالم"اللغة   استخدام
Keterampilan berbahasa tersebut sangat erat kaitannya dengan proses-

proses yang mendasari pemerolehan bahasa seseorang. Karena bahasa adalah 

cermin bagi pola pikir atau pemikiran seseorang, maka hendaknya ia harus 

menguasai keterampilan-keterampilan tersebut dengan baik
1
.  

  

                                                           
1
 Ulin Nuha, Metodologi Suoer Efektif Pembelajaran Bahasa Arab, (Jogjakarta: Diva 

Press, 2112), h. 48  
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 األساسية اللغة العمليات اكتساب من جدا وثيقا ارتباطا رتبطتكفاءة الكالم 

 هذه أن يتقن عليه جيب الشخص، مث تفكري للعقلية أو هي مرآة اللغة ألن .للشخص

  .جدا جبيد املهارات

 ما)النتكالم  دون يكتب أن ميكن ال كتابة، ولكننا دونب نتكالمان  نستطيع

 اللغة خيدم .والتفاعل االتصال اللغة هي وسائل من وظيفة أهم (.نفسي عن يقل ال

 .4االجتماعية العملية واألمة يف األسرة, اجملتمع الغراء ويلحم يف بوصفها
Mufrodat merupakan salah satu unsur bahasa yang sangat penting, 

dengan sedemikian pentingnya mufrodat sehingga ada yang berpendapat bahwa 

pembelajaran bahasa asing harus dimulai dengan mengenalkan dan 

mempelajarkan mufrodat itu sendiri, baik dengan cara dihafal atau dengan cara 

yang lain
3
.  

جدا، حبيث أمهية املفردات  مهم لغة وهو من واحد عنصر ان املفردات هي

يبدأ بتعريف ويعلم املفردات  أن أجنبية جيب لغة تعلم يقول أن هناك الذي لذلك

 .أخرى وسيلة أبي حفظ أو وسيلة عن بنفسها, إما
Tidak dapat dipungkiri bahwa mufrodat itu sangat penting dalam 

pembelajaran bahasa asing, namun jika tidak digunakan dalam struktur kalimat 

dan dikontekstualisasikan, maka mufrodat menjadi tidak bermakna.   

                                                           
2 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya  2113 ), h. 18 
3
 Muhmib Abdul Wahab, Epistemologi & Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, 

(Jakarta: UIN Jakarta Press, 2114), h. 181 
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مل  إذا األجنبية، ولكن اللغة تعلم يف جدا املفردات املهم إنكاره أنه ميكن ال

 .2عىنم بال اجلملة وسياقها، مث املفردات بناء يف مستخدمة
Oleh karena itu, pembelajaran mufrodat juga harus diorientasikan kepada 

fungsionalisai bahasa Arab itu sendiri sebagai media untuk memahami dan 

berkomunikasi, baik dalam konteks kemahiran keterampilan pasif (mendengar dan 

membaca) maupun keterampilan aktif (berbicara dan menulis). Mufrodat yang 

dibelajarkan bukanlah sekedar untuk di hafal di luar kepala, tetapi harus 

digunakan memahami teks, berbicara, dan atau mengekspresikan ide-ide secara 

tertulis. Kosakata merupakan kekayan bahasa yang mutlak difungsikan dalam 

berbahasa Arab, baik pasif maupun aktif. 

نفسها   العربية موجها اىل وظيفي اللغة أيضا يكون لك، تعلم املفرداتالذ

 وال مهارات (والقراءة االستماع)السليب  سياق مهارة يف للفهم ويتحدث سواء كوسيلة

 ينبغي فقط ليحفظون عن غيبا ولكن تعلم املفردات ليس أن (.والكتابة الكالم)الفعالة 

 هي املفردات .الكتابة يف األفكار عن لتعبريا النص، احلديث، وأو تستخدم فهم أن

 .5ونشطة سلبية سواء حد العربية، على اللغة املطلقة وظيفة ابللغة ثروات

العالية مبعهد االزهار لوبوك لنجو,  ةاملدرس توجد لطالب اليت التعلم عملية

 فرداتامل، التالميذ يفاود ويف كل يوم من أايم األسبوع الذي يعطى كل يوم ستة املفردات

                                                           
8
 Ibid, h. 151 

5 Ibid, h. 151 
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قبل احملادثة،  كل صباح بعد دائما يعطي املفردات. التالميذ أعطيت يف أسبوع واحداليت 

اليت  بتكرار املفرداتالتالميذ  حني قبل النومالعشاء،  الدخول إىل الفصل وبعد صالة

 املفردات، ومهارة استيعاب يف العربية خصوصا اللغة تعلم يف لتكون نشطةمعطى 

 أجل من .العربية جبيد و صحيح اللغة دروس تتعلم وتطوير أن ميكن حبيث .الكالم

جبيد،  ان يتكلم الطالب ميكن املفردات حبيث استيعاباهلدف، الطالب اليت  حتقيق

 .العربية جبيد  وصحيح تكون حيدث ابللغة املفردات مث الطالب لن استيعاب  دون

استيعاب أتثري ث حة للبهنا ملفت الباحث أعاله، مث املذكورة للخلفية وفقا

مبعهد األزهار لوبوك  يف مدرسة العالية املفردات علي مهارة الكالم لدى التالميذ

 .لنجو

 أسئلة البحث  . ب

 :يلي ما البحث هذه يف أسئلة البحث مث ،مقدمة وعلى

 ؟مبعهد األزهار لوبوك لنجوللتالميذ   املفردات استيعابكيف . 0

 ؟ألزهار لوبوك لنجومبعهد اللتالميذ كيف مهارة الكالم  . 4

 هارة الكالممب لدى التالميذ املفردات استيعابيف  إجيايب أتثريهل هناك  .3

 ؟مبعهد األزهار لوبوك لنجو
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  أهداف البحثج. 

 :يلي كما هي الدراسة هذه من أهداف و

 .مبعهد األزهار لوبوك لنجوللتالميذ   املفردات استيعاب ةف. ملعر 0

 .مبعهد األزهار لوبوك لنجوالميذ للتمهارة الكالم  ةفملعر . 4

 الكالم هارةمب لدى التالميذ املفردات استيعابيف  إجيايب أتثريهناك  ةفملعر . 3

 .مبعهد األزهار لوبوك لنجو

  البحث د.  أمهية

 الناحية النظرية .0

 استيعاب أتثري أمهية من للجميع املعلومات لتوفري مفيد هو البحث هذا

 .الكالم هارةاملفردات مب

 التطبيقيةالناحية  .4

 للتالميذ. أ

ميكن أن تساعد يف زايدة انشطة تعلم اللغة العربية ومهارات يف التحدث 

 ابللغة العربية جيدا وبشكل صحيح.
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 للمدرسة. ب

جيدا  الكالم مهارة املفردات على استيعابكمعلومات والنظر حول 

 وبشكل صحيح.

 ةللباحث .ج

واكتساب اخلربة وابلطبع يف  الكالم ارةهمباملفردات  استيعابملعرفة فعالية  

 إثراء الكزانة املفكر يف هذا اجملال.

 حدود البحثه. 

هذا البحث حمدود على الصف احلادي عشر اليت عددها ثالثني طالبا بسبب 

 .قيود الوقت والكثري من املبالغ لالختبارات الشفوية

 حتديد املصطلحاتو. 

 املفردات  استيعاب .١

 satu tunggal."6من كلمة مفرد ومعناه " وهي املفردات،

، خاصة لغة األجنبية ،اللغة تعليميف  هو مطالب رئيسية  املفردات استيعاب

: طعيمة، قال املفردات استيعابا. تعريف اليت  تعلمها يف اندونيسي اللغة العربية تشمل

                                                           
 4121( ص، 0991اندونسى، )جاكرات: هداية كراي اكونج،  -حممود يونوس، قاموس عريب  6
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ا معنها ليست القضية يف تعليم املفردات أن يتعلم الطالب نطق حروفها فحسب، أو فهم

مستقلة فقط، أو معرفة طريقة االشتقاق منها، أو جمرد وصفها يف تركيب لغوى، 

تعليم املفردات هو ان يكون الطالب قادرا على هذا  الكفاءة يف  صحيح.... إن معيار

كله ابإلضافة إىل شيء آخر اليقل عن هذا كله أهية، أال وهو قدرته علي ان يستخدم 

 .7املناسبة الكلمة املناسبة ىف املكان

نطق  إذا كان قادرًا على املفردات استيعابوقال أن   وهكذا يكون الشخص

املفردات  استخدامها قادرًا علىو  االشتقاق منها فيعر ها، تف معنيعر حروفها جيدا، ت

 .أو يف مجلة وفقا ملكان

 الكال  . مهارة 2

Keterampilan berbicara (mahara al-kalam/ speaking skil) adalah 

kemampuan mengungkapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk 

mengekspresikan pikiran berupa ide, pendapat, keinginan, atau perasaan kepada 

mitra bicara. Dalam makna yang lebih luas, berbicara merupakan suatu sistem 

tanda-tanda yang dapat didengar dan dilihat yang memanfaatkan sejumlah otot 

dan jaringan otot tubuh manusia untuk menyampaikan pikiran dalam rangka 

memenuhi kebutuhannya
4
. 

                                                           
7
)إيسيكو: منشورات املنظمة االسالمية للرتبية جه وأساليبه، تعليم العربية لغري الناطقني هبا مناهرشدي أمحد طعيمة،  

 092(، ص. 0989والعلوم والثقافة، 
4
 Acep Hermawan, Op.Cit, h. 135-131 
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 عن التعبري على القدرة هو( التحدث مهارات/  الكالم آل املهرة)مهارة الكالم 

 أو والرغبات، واآلراء أفكار شكل يف الفكر عن للتعبري الكلمات أو األصوات التعبري

 أن ميكن اليت العالمات من نظام هو وخماطبة أوسع، مبعىن. الكالم شريك إىل الشعور

 الشخص للجسم العضلية واألنسجة العضالت من عددا يستخدم أن ويرى يسمع

 حاجتهم. تلبية أجل من األفكار عن للتعبري

Berbicara adalah suatu keterampilan berbahasa yang berkembang pada 

kehidupan anak, yang hanya di dahului oleh keterampilan menyimak, dan pada 

masa tersebutlah kemampuan berbicara atau berujar di pelajari. Berbicara sudah 

tentu berhubungan erat dengan perkembangan kosa kata yang di peroleh
1
. 

الذي يسبق فقط مبهارة  الذي يتطور يف حياة الطفل هو مهارة اللغةالكالم 

يتعلف  ابلطبع الكالم أو القول يف التعلم. ويف ذلك الوقت القدرة على الكالم االستماع

 مع تطور املفردات اليت مت احلصول عليها.
Adapun komponen-komponen yang perlu pada tes keterampilan 

berbicara ialah: fonologi, struktur, kosa kata, dan kecepatan kelancaran umum
11

. 

                                                           
1
 Henry Guntur Tarigan, Berbicara Sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa, (Bandung: 

Angkasa, 2115), h. 3 
11

 Ibid, h. 3 
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الصوتية، و ه كالمأن تكون على اختبار مهارات الاملكوانت اليت جيب أما 

وزادت الباحثة  ان املهارة الكالم تعبري االفكار  .وسرعة الطالقة العامة ،املفردات تركيب،

 املتحدث واملستمع.  او الرسائل اللفظية بنشاط لكي حيدث بني

 . الدراسات السابقةس

. قبل من املوجودة البحوث بني الفرق أين ملعرفة جدا ةالدراسات السابقة مهم

 قبل حبث من السابقة اليت الدراسات من عديدال استعراض الباحث فإن ولذلك،

 :الباحث

 استيعاب االرتباط دراسات بعنوان) 4103الفى فطرية )  مجعتها اليت البحث. 0

ابنتول  مدرسة الثانوية فندنج الثامن الصف العربية مهارة الكالم اللغة املفردات و

 بحث أظهرتال هذه يف. الكيمي ابستخدام املدخل هو البحث هذا  يوجياكرات،

 .العربية الكالم ابللغة مهارة مستوى إىل بقوة املفردات ترتبط إتقان مستوى أن

 لدى الطالب وارتفاع مهارة الكالم عليها تسيطر املفردات اليت زاد وكلما

الفى فطرية  مجعتها اليت البحث أن نستنتج أن وميكن. حتققت اليت الطالب

 من كثريا ختتلف ال. الكالم ارةمله املفردات استيعاب على تركز ) 4103)

 نفس ابستخدام هذه البحث اليت. الباحث قبل من ستجرى اليت األحباث

 .الكمي البحث
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 استيعاب العالقة بعنوان (،4100) راهايو اهلداية سايكىت اليت مجعتها . االطروحة4

مدرسة الثانوية سي  الثامنة الصف يف ملهارة الكالم الذات ومفهوم املفردات

 يدل مما الكيمي ، البحث االرتباط واملدخل ابستخدام البحث هذه يف ن،سرجي

 إجيابية عالقة وهناك ومهارة الكالم، إتقان املفردات بني إجيابية العالقة أن على

مهارة  على منقط املفردات استيعاب على ومهارة الكالم. تركز الذات مفهوم بني

 يدل الذات ومهارة الكالم. هذا ممفهو  بني العالقة مع الكالم بقويت ابملقارنة

 هذه يف. الذات ملفهوم أفضل مؤشرا يكون أن ميكن املفردات استيعاب أن على

 حد على فيها الباحثون هبا سيقوم اليت البحوث عن كثريا خيتلف ال البحث،

 .الكمي البحث مشاهبة كانت البحث هذه يف. مهارة الكالم على الرتكيز سواء

درس  على تعلم والدافع اللغة املوقف أتثري بعنوان عته بوديوانمج اليت . األطروحة3

 المبونج, هذا بندر يف العالية املدرس اإلجنليزية طالب واللغة اإلندونيسية اللغة

 موقف على التأثري أن أيضا البحث هذا وخلص الكمي، البحث هو البحث

تعلم  وابملثل، .ةواإلجنليزي اإلندونيسية املنجز على درس اللغة يف حتقيق اللغة

 مع احلال نفس. واإلجنليزية اإلندونيسية املواد يف التحصيل على يتأثري الدافع

 .الكمي البحث الباحث قبل من ابستخدام سوف البحث
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 .  منهجية البحثذ

 . منهج البحث ومدخله١

. البحث عملية إجراء يف منهج البحث أشكال من شكل هو منهج البحث

 لوبوك لنجو،معهد األزهار  يف البحوث موقع اختاذ الكمي دخلامل البحث هذا يستخدم

هذا  وهتدف متغريان، من املستمدة البياانت الستكشاف املدخل هذا استخدام ألنه

 البحث البحث هو هذ اما منهج البحث يف. املتغريان ليعرف عالقة بني البحث

 .00املسحي

 . جمتمع البحث وعينته 2

 جمتمع البحث( أ

 هلا اليت املبحث/  املفعل به من تتكون االمجال منطقة هوجمتمع البحث 

 مث ومن تعلمه ميكن الباحث الذي قبل من متعني وخصائص معينة صفات

املدرسة العالية  طالب من هم البحث هذه يف اجملتمع. 04النتائج استخالص

 الصف من مشلت اليت ،ابطال 73 جمموعها لوبوك لنجو و االزهار مبعهد

 .ابطال 44 عشر والثاين ا،بطال 31 عشر واحلادي ا،بطال 40العاشر 

 
                                                           

11
 Jhon W. Creswell, Rerearch Design, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2112), h. 214 

12 Sugiyono, Statistika untuk Penelitian, (Bandung: Alfabeta, 2113), h. 11 
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 البحث عينة ( ب

 سيكون عندما. 03تمعاجمل هبا يتمتع اليت وخصائص عدد من جزء هي العينة

 .عينات شيء كل لبحث مث ،011 من أقل حبث مبحث

 1اجلدول 

 .أبكمله الدراسة جمتمع هو الستخدامها عينة من عدد

 طالب االجناس   اجلملة

 تلميذ تلميذة

العاشر الصف 7 02 40  

  عشر احلادي الصف 01 41 31

عشر الثاين الصف 01 04 44  

 اجلملة 73

 

 

                                                           
13

 Ibid, h. 12  
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 . متغريات البحث٣

 أو يؤثر الذي املتغري وهو املستقل، ودعا دائما ابسم املتغري املستقلة املتغريات( أ

 هو البحث هذا يف. 02(التابعة) التابع املتغري ظهور أو التغيري سبب هو

 .استيعاب املفردات هو املستقل املتغري

 اليت أو يتأثر الذي املتغري هو التابع، املتغري ودعا دائما ابسم التابعة املتغريات( ب

 املتغري البحث هذا يف وهو. 05املستقلة املتغريات بسبب املناسب، تصبح

  .االزهار لوبوك لنجو الكالم مبعهد التابع مهارة

  

 

 

 :علوماتم

X  :املفردات استيعاب 

Y : الكالممهارة  

 

 

 

                                                           
18 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&G, 

(Bandung: Alfabeta, 2111), h. 11 
15

 Ibid, h. 11 

 الكالم مهارة

 
 

 إستيعاب املفردات
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 طريقة مجع البياانت وأدواهتا .٤

 اختبار . أ

 األنشطة تنفيذ أجل املستخدمة من الطريقة أو األسلوب هو االختبار

 املهام من سلسلة أو األسئلة، بيان من متنوعة جمموعة هناك القياس، حيث

 ةالسلوكي اجلوانب املسؤول على طالب لقياس جيب يف عملي أو اليت

ة، االختبار الشفوى و االختبار الباحث ستخدميف هذه احلالة ت .الطالب

 الكتايب: 

االختبار الشفوى هو االختبارات اليت تتطلب اجاابت من التالميذ يف   .0

 الكالممهارة شكل عن طريق الفم. كما يف االختبار الشفوى لقياس 

 من التالميذ.    

طلب اجاابت من التالميذ يف االختبار الكتايب هو االختبارات اليت تت .4

شكل مكتوب. كما يف االختبار الكتايب لقياس االستيعاب املفردات 

 من التالميذ.
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 الوثيقة  . ب

و تستخدم هذه الطريقة للحصول علي البياانت يف شكل واثئق: يستخدم 

املفردات  استيعابهذه الطريقة لتحصيل املعلمات عن نتيجة التالميذ يف 

 .مبعهد األزهار لوبوك لنجو لدى التالميذ مهارة الكالم على

 )مد  صحة أدوات البحث )الصدق، الثبات .٥
 الصدق. أ

 على للحصول االستبيان درجة الصدق أداة لقياس أداة صالحية اختبار

  .املنتج حظة ارتباط ابستخدام .التحفيز أتثري حول بياانت

 
 

 الثبات. ب

 النتائج نفس حيقق أن نميك كان الثبات إذا تكون أن االستبياانت وقالت

 أوقات خمتلفة يف كائنات على العائد قياس وقت يف  (ajeg)النسبية 

صيغة   يؤديها اليت االعتمادية اختبارات .مماثلة نتائج تعطي خمتلفة أو

  :التايل النحو على ألفا كرونباخ
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 طريقة حتليل البياانت .٦

 هذا يف .اإلحصائية ابستخدام البحث هذا اليت يف البياانت حتليل طريقة

 هو اجلواب من أسئلة البحث و فروض البحث والذي البياانت وحتليل البحث،

اختبار كبري  .tاختبار  ستخدماب البحث، هذه يف .اإلحصائية صيغة ماستخداب

علي اساسيا  t(. اختبار Y( علي املتغريات التابع )Xلتأثري املتغريات املستقلة )

مستقل واحد بشكل فردي يف شرح املتغريات التابع. يدل علي مدى التأثري متغري 

(. قبول أو رفض ) 1015مستوايت كبرية  ستخدميتم هذا االختبار اب

 الفرضية فعلت مع معايري: 

هذا يعىن متغري مستقل ، مث يتم رفض الفرضية. 1015>إذا كانت القيمة كبرية . أ

 ري التابع.جزئيا ال يوجد لديه أتثري اىل حد كبري للمتغ

هذا يعىن متغري مستقل . الفرضية مث يتم قبول ،1015<إذا كانت القيمة كبرية  . ب

 جزئيا يوجد لديه أتثري اىل حد كبري للمتغري التابع.
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 فروض البحثر. 

 البحث هذه يف الفرضية أن حني يف ،البحث يف مؤقتة إجابة هي فرضية هناك

 :التايل النحو على

هارة مب املفردات استيعاب وامه ي ة إجيايب أتثري اليوجد(: Hoالفروض الصرفية )  .0

 .مبعهد األزهار لوبوك لنجوللتالميذ  الكالم

هارة مب املفردات استيعاب وامه ي ة بني إجيايب أتثري يوجد(: Haالفروض البدلية ) .4

 .مبعهد األزهار لوبوك لنجو لدى التالميذ الكالم

 .  هيكل البحثز

 األول الفصل :يلي كما وهي رئيسية، فصول مخسة من ونالبحث يتك هذه يف

 أمهية فروض البحث، البحث، أهداف ،أسئلة البحث ،خلفية من ويتألف ،اإلطار العام

 .وهيكل البحث ،البحث منهجية الدراسات السابقة، حتديد املصطلحات، ،البحث

 األول القسم ،ايل قسمان يتكونالبحث  هذه يف ،اإلطار النظري الثاين الفصل

 .الكالم املهارات عن يناقش هو الثاين والقسم. املفردات استيعاب على يناقش

الوقوف وتطوير  والتاريخ اجلغرافيا من ويتألف ميدان البحث، ثالثال الفصل

، احوال املعلمني واملعلمات، احوال ومأموريتها ورؤيتها لوبوك لنجو آألزهار معهد
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والطالبات، احوال وسائل و أبناء املدرسة يف املوظفني واملوظفات، احوال الطالب 

 .املدرسة العالية مبعهد األزهار لوبوك لنجو

 وحتليل البحثية البياانت نتائج انقش الذي واملناقشة، النتائج الرابع الفصل

 .البياانت

 اإلختتام وفيه اخلالصة واالقرتاحات. اخلامس الفصل
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 الفصل الثاين

 اإلطار النظري

 املفردات استيعاب . أ

 تعريف املفردات  .1

تؤخذ من  املفردات satu tunggal."06من كلمة مفرد ومعناه " هي املفردات،

فرودا" -يفرد-يفرد". وعند لويس معلوف ان املفردات من كلمة "فرد-كلمة "فرد

 .07ومعناه تفرد به وعمله وحده
Mufrodat adalah kata yang terdiri dari dua huruf atau lebih dan 

menunjukan satu makna baik isim, fi’il dan huruf atau kata sambung
14

. 

املفردات هي الكلمة اليت ترتكب من حرفني او اكثر وتدل علي معين واحد، 

 اما فعل، اسم، حرف، أو أدة.
Mufrodat adalah bagian dari sistem bahasa, berintegrasi dalam pola-pola 

sintaksis
11

. 

 

                                                           
 4121( ص، 0991اندونسى، )جاكرات: هداية كراي اكونج،  -حممود يونوس، قاموس عريب  06
 572(، ص. 0904لويس معلوف، املنجد يف العربية و االعالم، )بريوت: مكتبة العصرية،  07

14
 Abdul Hamid Abdullah, Menyusun Buku Ajar Bahasa Arab, (Jakarta: Akademia Press, 

2113), h. 55 
11

 Henry Guntur Tarigan, Pengajaran Kosa kata Bahasa Arab, (Bandung: Angkasa, 

2118), h. 14 
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 هي جزءة من مناهج اللغة، وتوحدت إيل علم تراكيب الكالم.  املفردات

 تعريف استيعاب املفردات .0

، خاصة لغة األجنبية ،اللغة تعليميف  هو مطالب رئيسية  املفردات استيعاب

، قال املفردات استيعابا. تعريف اليت  تعلمها يف اندونيسي اللغة العربية تشمل

 :طعيمة

ت أن يتعلم الطالب نطق حروفها فحسب، ليست القضية يف تعليم املفردا

أو فهما معنها مستقلة فقط، أو معرفة طريقة االشتقاق منها، أو جمرد وصفها يف 

تعليم املفردات هو ان يكون الكفاءة يف  تركيب لغوى، صحيح.... إن معيار

الطالب قادرا على هذا كله ابإلضافة إىل شيء آخر اليقل عن هذا كله أهية، أال 

 .41ه علي ان يستخدم الكلمة املناسبة ىف املكان املناسبةوهو قدرت

نطق  إذا كان قادراً على املفردات استيعابوقال أن   وهكذا يكون الشخص

 استخدامها قادرًا علىو  االشتقاق منها فيعر ها، تف معنيعر حروفها جيدا، ت

د، جي حروفها النطق استيعابابإلضافة إىل  .أو يف مجلة وفقا ملكاناملفردات 

هذا هو املعين هنا ليس معىن  هذا هو املعين. يف معىن الكلمات مالحظة هو املعرفة

                                                           
21

)إيسيكو: منشورات املنظمة االسالمية للرتبية تعليم العربية لغري الناطقني هبا مناهجه وأساليبه، رشدي أمحد طعيمة،  
092 (، ص.0989والعلوم والثقافة، 
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  ولكن معين، الكلمات الىت تتعلق مع  وال معين فقط موجودة يف الكلمات وحدها

 .أخرى ةمع كلم ةفهم العالقة من كلم استنادا إىل

Sejumlah kosakata yang dimilki siswa, belum tentu siswa yang 

bersangkutan benar-benar terampil dalam berbahasa. Belum tentu semua kata-kata 

yang dimiliki benar-benar dipahami maknanya. Sehingga mampu menerapkannya 

dalam kegiatan berbahasa, baik lisan maupun tulisan dengan tepat. Agar siswa 

terampil diperlukan pemahaman dalam penggunaan kosakata yang baik
21

. 

ليس ابلضرورة أن يكون الطالب عدد من املفردات اليت لدى الطالب، 

املعين ماهرًا حًقا يف اللغة. ليس ابلضرورة أن تكون كل الكلمات اململوكة حقا يفهم 

حىت تكون قادرة على تطبيقه يف أنشطة اللغة، سواء الشفوية واملكتوبة معناها. 

 .يف استخدام املفردات اجليدة بشكل صحيح. من أجل الطالب املهرة حيتاج الفهم

 
Kualitas keterampilan berbahasa seseorang tergantung pada kuantitas dan 

kualitas kosa kata yang dimilkinya. Semakin kaya kosakata yang dimiliki, 

semakin besar pula kemungkinan kita terampil berbahasa. Hal ini berarti bahwa 

penguasaan kosa kata seeorang menentukan kualitas berbahasa orang tersebut. 

                                                           
21

 Miptah Pauji, Pengaruh Penguasaan Kosa Kata terhadap Kemampuan Berpidato pada 

Siswa Kelas X SMK AL-HUDA TURALAK, Jurnal Diksatrasia [Online]. Volume 1 Nomor 2 

(Agustus 2112), h 214 
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Tanpa menpunyai penguasaan kosa kata yang memadai maka sangat sulit bagi 

orang tersebut untuk mengadakan interaksi secara baik
22

. 

لما كانت جودة مهارات اللغة اعتمادا على الكمية و جودة مفرداته. ك

 استيعابهذا يعين كلما زاد احتمال معرفتنا ابملهارات. املفردات أكثر غىًن،  

املفردات الكاف نه صعب  استيعاباملفردات حتديد جودة لغة الشخص. دون 

 .للشخص للتفاعل بشكل جيد

 أنواع املفردات .4

 :43حتتوى االنواع األتية املفرداتو أما 

لكن قيمتها متفرقة، مثال: مجيلة، ملرادف هي الكلمات اليت متساوية و ا. أ

 لطيفة، حسنة.

التضاد هي الكلمة اليت تتضمن معىن املنعكس أو املعاندة ابلكلمة األخرى، . ب

 فقري.-ضعيف، غين-قريب، قوي-املثال: بعيد

املثال: سن ،   ج. املشرتك هي الكلمات اليت أصواهتا متسوية ولكن معناها متفرقة.

 سنة. 

                                                           
22

 Miptah Pauji, Pengaruh Penguasaan Kosa Kata terhadap Kemampuan Berpidato pada 

Siswa Kelas X SMK AL-HUDA TURALAK, Jurnal Diksatrasia [Online]. Volume 1 Nomor 2 

(Agustus 2112), h 214 
23 Henry Guntur Tarigan, Pengajaran Kosa kata Bahasa Arab, (Bandung: Angkasa, 

2118), h. 14 
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 أمهية تدريس املفردات: .1

قد خيتلف خرباء تعليم اللغات الثانية يف معىن اللغة، ويف أهداف تعليمها. 

مطلب أساسي من مطالب تعلم  املفرداتومع ذلك فإهنم يتفقون على أن تعلم 

 . 42اللغة الثانية وشرط من شروط إجابتها

 

 أسس اختيار املفردات .2

تيار تعطيك نفسها, وعليك ان ختتار منها وتنتقي.. فما اساس اخ اللغة

املفردات يف برانمج لتعليم العربية للناطقني بلغات اخرى. هناك جمموعة من االسس 

 :45نذكر فيما يلي اكثرها انتشارا

مت متفقة معها ىف االتواتر, تفضل الكلمة شائمة االستخدم على غريها, ماد. أ

املعىن. وتستشار فيما قوائم املفردات اليت اجرت حصرا للكلمات املستعملة 

 عدل تكرار كل منها.وبينت م

التوزع او املدى. تفضل الكلمة اليت تستخدم ىف اكثر من بلد عريب على  . ب

تلك اليت توجد ىف بلد واحد. قد تكون الكلمة ذا تكرار عال او شيوع 
                                                           

)إيسيكو: منشورات املنظمة االسالمية للرتبية مناهجه وأساليبه، تعليم العربية لغري الناطقني هبا رشدي أمحد طعيمة،  42
 092(، ص. 0989والعلوم والثقافة، 

  096-095رشدي امحد طعيمة, املرجع السابق، ص   45
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مرتفع, ولكن هذا التكرار املرتفع ينحصر ىف بلد واحد. لذا يفضل ان ختتار 

لى استخدمها. ومن مصادر الىت الكلمة اليت تلتقي معظم البالد العربية ع

تفيد ىف هذا, معجم الرصيد اللغلوي للطفل العريب, والذي اعدته املنظمة 

العربية لرتبية والثقافة والعلومبتونس. والذي كان للكاتب شرف االشرتاك ىف 

اعداده. ويضم الكلمات الىت وردت على السنة االطفال العرب ىف خمتلف 

 وعها او تواترها وحسب توزعها او مداها. الدول العربية موزعة حسب شي

ج. املتاحية, تفضل الكلمة الىت تكون ىف متناول الفرد جيدها حني يطلبها. والىت 

تؤدي له معىن حمددا. وقياس هذا بسؤال الناس عن الكلمات الىت 

 يستخدموهنا يف  جماالت معينة.

ى الكلمة املهجورة د. األلفة. تفضل الكلمة الىت تكون مألوفة  عند األفراد عل

اندرة االستخدام. فكلمة, مشس, تفضل بال شك على كلمة )ذكاء( وان كان 

 متفقني يف املعىن. 

ه. الشمول. تفضل الكلمة الىت تغطي عدة جماالت ىف وقت واحد على تلك 

الىت ال ختدم اال جماالت حمدودة. فكلمة )بيت( افضل ىف راين من كلمة 

روق دقيقة. اال اهنا فروق ال هتم الدراس ىف )منزل(. وان كانت بينهما ف

املستوايت املبتدئة خاصة. ان كلمة )بيت( تغطي عداد اكرب من جماالت. 
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ولننظر ىف هذه االستخدامان: بيتنا, بيت هللا, بيت االبرة )البوصلة(, بيت 

 العنكبوت, بيت القصيد,..... اخل.

د الدارس على تلك الكلمة و. األمهية. تفضل الكلمة الىت تشيع حاجة معينة عن

 العامة الىت قد ال حيتاجها او حيتاجها قليال. 

ز. العروبة. تفضل الكلمة العربية على غريها... وهبذا املنطق يفضل تعليم الدارس  

كلمة )اهلاتف( بدال من التليفون و )املذايع( بدال من الرديو. واحلاسوب 

تر. فاذا مل توجد كلمة عربية االيل او احلاسوب او الراتب بدال من الكومييو 

تفضل الكلمة املعرب مثل: التلفاز على التليفزيون, واخريا أتيت امللمة االجنبية 

الىت ال مقابل هلا ىف العربية, على ان تكتب ابلطبع ابحلرف العرىب مثل 

 )ثيديو(.

 م املفرداتيتعل أهداف. 0

 نفسها كوسيلة يةالعرب موجها اىل وظيفي اللغة أيضا يكون م املفرداتيتعل

 وال مهارات (والقراءة االستماع)السليب  سياق مهارة يف للفهم ويتحدث سواء

 فقط ليحفظون عن غيبا ولكن تعلم املفردات ليس أن (.والكتابة الكالم)الفعالة 

 .الكتابة يف األفكار عن التعبري النص، احلديث، وأو تستخدم فهم أن ينبغي
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 سلبية سواء حد العربية، على لقة وظيفة ابللغةاللغة املط ثروات هي املفردات

 .ونشطة
Tujuan utama pembelajaran mufrodat adalah

21
: 

a. Memperkenalkan kosa kata baru kepada siswa/mahasiswa baik melalui 

bacaan maupun fahm almasmu’. 

b. Melatih siswa/mahasiswa untuk dapat melafalkan kosakata itu dengan baik 

dan benar keran pelafalan yang baik dan benar mengantarkan kepada 

kemahiran berbicara dan membaca secara baik dan benar pula. 

c. Memahami makna kosakata, baik secara denotatif atau leksikal (berdiri 

sendiri) maupun ketika digunakan dalam konteks kalimat tertentu (makna 

konotatif dan gramatikal) 

d. Mampu mengapresiasi dan memfungsikan mufrodat itu dalam berekspresi 

lisan (berbicara) maupun tulisan (mengarang) sesuai dengan konteksnya 

yang benar. 

 هي: املفردات تعلم من الرئيسي واالهداف

 موالفه القراءة طريق عن إما طالبات/  للطالب جديدة مفردات إدخال. أ

 .املسموع

                                                           
21 Muhbib Abdul Wahab, Epistemologi & Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, 

(Jakarta: UIN Jakarta Press, 2114), h. 151-152 
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 بطيب و املفردات نطق على قادرة لتكون الطالب/  الطالب تدريب . ب

 والقراءة الكالم مهارات إىلليواصل  صحيحة و جيدة النطقالن  صحيحة

 ايضا. صحيحة بطيب و

 يف استخدامها وعند (بذاهتا) معجمية أو داليل إما املفردات، معىن فهمج. 

 .(والقواعد تلميحي معاين) معينة مجلة سياق

 وكتابة (الكالم) الشفوي التعبري يفاملفردات  وعمل تقدير على قادرة .د

 .الصحيح لسياقها وفقا (االنشاء)

, (واملذكر رفة،ملع ملعرفة،) املعرفية الكفاءة التكامل يعكس األهداف هذه

  أخرى، وبعبارة  (.وعمل واستخدام انطق) نفسي ومرة (مفيدة وتقييم نقدر) مؤثر

 العربية ابللغة اليتحدث يف الطالبة/  الطالب مهارات لتطويرو  تعلم ىف وسيلة مبثابة

 .القراءة أو الكالم فهم ويف والسليب االجيايب كال
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 ب. مهارة الكال 

  مهارة الكال تعريف. 1

الكالم لغة منطوقة للتعبري عن أفكار ذهنية. واللغة يف األساس هي الكالم. 

 :47أما الكتابة فهي حماولة لتمثيل الكالم، والدليل علي ذلك ما يلي

عرف االنسان الكالم قبل ان يعرف الكتابة بزمن طويل، حيث ظهرت الكتابة . أ

 يف فرتة متأخرة من اتريخ االنسان.

أيخذ يف تعلم الكتابة، اليت يبدأ يف تعلمها عند  قبل انيتعلم الطفل الكالم  . ب

 دخول املدرسة.

مجيع الناس األسوايء يتحدثون بلغاهتم األم بطالقة، ويوجد عدد كبري من الناس  . ج

 ال يعرفون الكتابة يف لغاهتم. 

 د. هناك بعض اللغات مازالت منطوقة غري مكتوبة. 

Keterampilan berbicara (mahara al-kalam/ speaking skil) adalah 

kemampuan mengungkapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk 

mengekspresikan pikiran berupa ide, pendapat, keinginan, atau perasaan kepada 

mitra bicara. Dalam makna yang lebih luas, berbicara merupakan suatu sistem 

tanda-tanda yang dapat didengar dan dilihat yang memanfaatkan sejumlah otot 
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085



29 
 

 

dan jaringan otot tubuh manusia untuk menyampaikan pikiran dalam rangka 

memenuhi kebutuhannya
24

. 

 

 التعبري على القدرة هو( التحدث مهارات/  الكالم آل املهرة)مهارة الكالم 

 واآلراء أفكار شكل يف الفكر عن للتعبري الكلمات أو األصوات التعبري عن

 من نظام هو وخماطبة أوسع، مبعىن. الكالم شريك إىل الشعور أو والرغبات،

 واألنسجة العضالت من عددا يستخدم أن ويرى يسمع أن ميكن اليت العالمات

 حاجتهم. تلبية أجل من األفكار عن للتعبري الشخص للجسم العضلية
Bahkan menurut Tarigan, berbicara merupakan kombinasi faktor-faktor 

fisik, psikologis, neurologis, semantik, dan linguistik secara luas sehingga dapat 

dianggap sebagai alat manusia yang palin penting bagi kontrol sosial
21

. 

 والعصبية، والنفسية اجلسدية العوامل من جمموعة رأيي اتريغن، الكالم يف

 األساسية اإلنسان أسوأ األداة اعتبار ميكن لذلك واسع نطاق على واللغوية الداللية

 االجتماعية. للسيطرة
Dengan demikian, maka berbicara itu lebih daripada hanya sekedar 

pengucapan bunyi-bunyi atau kata-kata. Berbicara adalah suatu alat untuk 
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 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2113), h. 135-131 
21

 Ibid, h. 131 
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mengomunikasikan gagasan-gagasan yang disusun serta dikembangkan sesuai 

dengan kebutuhan-kebutuhan sang pendengar atau penyimak
31

. 

 الكالم. الكلمات أو األصوات نطق جمرد من أكثر احلديث كان وهكذا،

 أو املستمع حلاجة وفقا وتطويرها إعدادها يتم اليت األفكار لتوصيل أداة هو

  املستمعني.
Keterampilan berbicara pada dasarnya terbagi menjadi dua macam, yaitu 

khitab dan muhadatsah. Untuk dapat mempunyai keterampilan berbicara dalam 

arti khitab bahasa Arab dengan baik, diperlukan bidang, nahw, sharaf, mufrodat, 

uslub, ma’any dan wawasan kebudayaan yang memadai
31

. 

لتكون أما مهارة الكالم تنقسم املهارات اىل قسمان، ومها اخلاطب واحملادثة. 

، حتتاج اىل استيعاب ايف خطاب إحساس اللغة العربية جيدة الكالم قادرة على مهار 

 ىف جمال النحو، والصرف، واملفردات، واملعاين، واالسلوب وفكرة الثقافة الكافية.
Sedangkan untuk dapat memiliki keterampilan berbicara dalam arti 

muhadatsah yang baik tidak cukup dengan menguasai banyak mufrodat dan 

materi-materi di atas, tetapi harus ditambah kemampuan istima’ dan fahmu al-

masmu’ dengan baik harus disertai dengan sistematika ungkapan yang fashi
32

. 
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 Henry Guntur Tarigan, Berbicara Sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa, (Bandung: 

Angkasa, 2115), h. 11 
31

 Munir, Perencanaan Sistem Pembelajaran Bahasa Arab Teori & Praktek, (Yogyakarta: 

Idea Press, 2111), h. 12  
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اليكفي ابالستيعاب  جيدامهارة الكالم مبعىن واحملادثة حينما ليملك 

تماع و فهم مهارة االس ولكن جيب ابإلضافة إىل، واملواد املذكورة أعالهاملفردات 

 وينبغي مع منهاج التعبري الفصيح. جيدااملسموع 
Linguis berkata bahwa “speaking is language”. Berbicara adalah suatu 

keterampilan berbahasa yang berkembang pada kehidupan anak, yang hanya 

didahului oleh keterampilan menyimak, dan pada masa tersebutlah kemampuan 

berbicara atau berujar dipelajari. Berbicara sudah barang tentu berhubungan erat 

dengan perkembangan kosa kata yang di peroleh oleh sang anak melalui kegiatan 

menyimak dan membaca
33

. 

 

 الذي لغويةال املهارات هو الكالم ".لغة هو الكالم" أن اللغة علماء ويقول

وىف الزمان ذلك مهارة الكالم او   االستماع، مهارة إال سبق الطفل، حياة يف يتطور

 احلصول مت اليت املفردات تطور يرتبطو  الصلة ذات ابلطبع يتحدث .املستفادة قال

 .والقراءة االستماع األنشطة خالل من الطفل قبل من عليها

 امهية تدريس الكال . 4

ثانية من مهارات األساسية الىت متثل غاية من غاية الدراسة الكالم اللغة ال و

اللغوية. وان كان هو نفسه و سيلة لالتصال مع االخرين. ولقد اشتدت احلاجة 
                                                           

33
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هلذه املهارة يف بداية النصف الثاين من هذا القرن بعد انتهاء احلرب العاملية الثانية، 

بلد، حىت لقد أدى تزايد  وتزايد وسائل االتصال، والتحرك الواسع من بلد ايل

احلاجة لالتصال الشفهى بني الناس إيل إعادة النظر يف طرق تعلم اللغة الثانية. و  

كان أن انتشرت الطريقة السمعية الشفوية و غريها من طرق تويل املهارات الصوتية 

 .  32اهتمامها

 األهداف من مهارة الكال . 4
Secara umum, keterampilan berbicara bertujuan agar para pelajar mampu 

berkomunikasi secara lisan dengan baik dan wajar
35

: 

 

 لفظيا التحدث على قادرين الطالب جعل إىل يهدف الكالم عموما، مهارة

 .ومعقولة اخلري مع

Menurut Abu Bakar, tujuan dari keterampilan atau kemahiran berbicara 

adalah sebagai berikut: 

a. Membiasakan murid bercakap-cakap dengan bahasa yang fasih. 

b. Membiasakan murid menyusun kalimat yang timbul dari dalam hati dan 

perasaannya dengan kalimat yang benar dan jelas. 
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061 طعيمة, املرجع السابق، ص رشدي امحد 
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c. Membiasankan murid memilih kata dan kalimat, lalu menyusunnya dalam 

bahasa yang indah, serta memperhatikan penggunaan kata pada tempatnya. 

 :يلي كما الكالم هي  مهارة من بكر، األهداف ألبو وفقا

 الفصيحة. اللغة مع التحدث الطالب اعتاد. أ

 صحيحة مجل مع واملشاعر القلب من الناشئة اجلملة بناء الطالب اعتاد . ب

  .وواضحة

 وفيما مجيلة، بلغة معا وضعها مث جلمل،وا الكلمات اختيار الطالب ج. اعتاد

 .هاملكان يف الكلمة ابستخدام يتعلق
Tujuan utama dari berbicara adalah untuk berkomunikasi. Agar dapat 

menyampaikan pikiran secara efektif, seyogianyalah sang pembicara memahami 

makna segala sesuatu yang ingin dikomunikasikan. Dia harus mampu 

mengevaluasikan efek komunikasinya terhadap (para) pendengarnya dan harus 

mengetahui prinsip-prinsip yang mendasari segala situasi pembicaraan, baik 

secara umum maupun perorangan
31

. 

 ألفكار،ا فعال نقل أجل من .التحدث هو خطاب من الرئيسي واألهداف

 قادرة تكون أن وينبغي .التحدث وحتاول شيء كل معىن نفهم أن املتحدثينبغي 
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 Henry Guntur Tarigan, Op.Cit, h. 11 
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 وراء تكمن اليت االصول يعرف أن وجيبعلى املستمع  االتصاالت أتثري تقييم على

 .فردي بشكل أو عام بشكل سواء احلاالت، احملاداثت كل

 مهارة الكال  يف املستو  األول .2

ليم اللغة، تدور تدريبات مهارة الكالم حول األسئلة من تع وليف املستوى األ

اليت يطرحها الكتاب أو املدرس، أو الطالب انفسهم، ويقوم الطالب ابإلجابة 

عنها. ومن ذلك ايضا قيام الطالب ابلتدريبات الشفهية، فرداي، وثنائيا، و يف فرق 

أبال  طالب( مث هناك تقمص شخصيات احلوارات ومتثلها. وننصح املدرس 3/2)

بكلف الطالب ابلكالم عن شيء ليس لديهم علم به، او ليس لديهم الكفاية 

 .  37اللغوية التىى يعربون هبا عنه

 امهية تعليم مهارة الكال . 2
الكالم من املهارات االساسية، اليت يسعي الطالب إىل اتقاهنا يف اللغات 

الخرية، عندما زادت أمهية األجنبية، ولقد اشتدت احلاجة إىل هذه املهارة يف الفرتة ا

االتصال الشفهي بني الناس ـ و من الضرورة مبكان عند تعليم اللغت العرية االهتمام 

ابجلانب الشفهي، و هذا هو االجتاه الذي نرجو أن يسلكه مدرس اللغة العربية، وأن 
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جيعل مهه االول متكني الطالب من احلديث ابلعربية، ألن العربية لغة اتصال، 

 ـ 38مالبني الناس يف العامل يفهمها

و ألن اللغة هي الكال م، فإنه أيخذ نصيبا وافرا يف برامج تعليم اللغة لغري 

أهلها، والسيما أن اهلدف االتصايل هو اهلدف األقوى عند أغلب متعلمي اللغات، 

و إذا مل يكن املتعلم قادرا على الكالم، وتوظيف ما تعلمه يف بقية املهارات يف 

تثبت معلوماته ومهاراته اليت تعلمها من جهة ، واليشعر بثمرة ما تعلمه  حديثه فال

يف اجملتمع من جهة أخرى. والتحدث هو الوسيلة املقابلة لالستماع ، فاإلنسان 

 .39ميضي حنو نصف الوقت يف االستماع، وأقل من ذلك يف الكالم

 توجيهات عامة لتدريس الكال  .0

امة اليت قد تسهم يف تطوير تدريس وفيما يلي جمموعة من التوجيهات الع

 .21مهارة الكالم يف العربية كلغة اثنية

تدريس الكالم يعين ممارسة الكالم: يقصد بذلك ان يتعرض الطالب ابلفعل ايل . أ

 مواقف يتكلم غريه عنه.
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أن يعرب الطالب عن خربة: يقصد بذلك أال يكلف الطالب ابلكالم عن شيء، . ب

 ليس لديهم علم به.

توجيه االنتباه: ليس الكالم نشاطا آليا يردد فيه الطالب عبارات  التدريب على. ج

 معينة وقتها يراد منه الكالم.

عدم املقاطعة وكثرة التصحيح: من اكثر األشياء حرجا للمتحدث واحباطا له ان . د

 يقاطعه اآلخرون.

مستوى التوقعات: من املعلمني من تزيد توقعاته كما سبق القول عن اإلمكاانت . ه

ة للطالب، فيظن يراجع الطالب، ويستحثه على استيفاء القول مث يلومه مل احلقيقي

 يكن عند مستوى التوقعات.

التدرج: ان الكالم، كما قلنا، مهارة مركبة ونشاط عقلي متكامل... وتعلم هذه . و

املهارة ال حيدث بني يوم و ليلة، و ال بني عشية وضحاها. وعلية ان مييء من 

. 0مع كل مستوى من مستوايت الدرسني كالتايل:  مواقف الكالم ما يتناسب

 . املستوى املتقدم.3. املستوى املتوسط، 4ابلنسبة للمستوى االبتدائي، 

قيمة املوضوع: تزداد دافعية الطالب للتعلم كلما كان ما يتعلمونه ذا معىن . ز

 عندهم، و ذا قيمة يف حياهتم.

 



37 
 

 

 ممارسة الكال  ابلعربية .1

طالب الكالم، هي أن نعرضهم ملواقف تدفعهم إن أفضل طريقة لتعليم ال

للتحدث ابللغة. ليتعلم الطالب الكالم عليه أن يتكلم. ونود أن ننبه هنا اىل ان 

الطالب ال يتعلم الكالم إذا ظل املدرس هو الذي يتكلم طول الوقت، والطالب 

 يستمع، و من هنا، فإن املدرس املاهر يكون قليل الكالم، أقرب إىل الصمت عند

تعليم هذه املهارة، إال عند عرض النماذج، وإاثرة الطالب للكالم، وتوجيه 

 . 20األنشطة

 تشجيع الطالب على الكال  .0

على املدرس أن يشجع الطالب على الكالم، عن طريقة منحهم اهتماما  

كبريا عندما يتحدثون، وأن يشعرهم ابالطمئنان، والثقة يف أنفسهم، و أال يسخر 

أ، و أال يسمع لزمالئه ابلسخرية منه. وعليه أن يثين على من الطالب إذا أخط

الطالب، كلما كان أداؤه طيبا، وأن يكثر من االبتسام، ويصغي بعناية ملا يقوله. إن 

املطلوب جعل اجلو دافئا يف درس الكالم، وتوجيه الطالب إىل استخدام أسلوب 

  .24مهذب عندما خياطب بعضهم بعضا
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 الفصل الثالث

 حثميدان الب

 األزهار لوبوك لنجوالعالية مبعهد  درسةعن املة اجلغرافي املوقع . أ

 القرية ىف الطريق ديفة سعيد جيجا بيليتا،موقف معهد األزهار لوبوك لنجو 

مدينة لوبوك لنجو سومطرة جنوبية.  ،0منطقة لوبوك لنجو الغرب  جااي، احلضرية بيليتا

 .23آألزهار انتارا. منع ذ مؤسسة هي: بريماات نوس344559( 1733)ه 

 ومأمورية الرؤيةب. 

حتقيق اجلبل  يف أني ة ومبا" رؤية هي: يلي كماآألزهار  معهد مأمورية و  الرؤية

 واإلجنليزية، العربية اللغتني واتقان مستقلة، اإلسالمية، مبصر متفقة يف الدين، القرآين،

 احلضارة القوم، ل لبناءواملشارك قاب الكرمية االخالق واملعرفة مشيل ويكون املؤمنني كميل

 .22"والداخلي واخلارجي مزدهرة واألمة واإلسالم
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     4108ميو  31ليداي يف التاريخ 
قسم تنظيم االدارة امسها نويف  مبعهد االزهار لوبوك لنجو و أخذت الكاتبة هذه الوثيقة مع  وثيقة من املدرسة العالية  22

     4108ميو  31 التاريخ ليداي يف
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 :هي لوبوك لنجو آألزهارمعهد  مأمورية أن حني يف

 .والقرآين اإلسالمي جيل إعداد .0

 .السنة آل و القرآن، آل وفقا والتعليمية الرتبوية الربامج تنفيذ. 4

 .واإلجنليزية العربيةابللغة  يتحدثون الذين الطالب إعداد .3

 .والتكنولوجيا العلوم يتقن جيل إعداد. 2

 .واجملتمع ابلبيئة العناية الشعور يشتد   .5

 .العامل ورؤية واملسؤولية والثقة كرميةال األخالق االستقالل، شخصية بناء .6

 األزهار لوبوك لنجوالعالية مبعهد  درسةعن امل وتطوير اتريخج.

الذي كان  0996 السنة يف زهار لوبوك لنجواألعالية مبعهد املدرسة ال قامت

تغيري  اإلصالح معهد دار 4117  السنة يف، مع مرور الزمان. اإلصالح معهد دار  امسه

نظر حالة احلياة يبسبب ، الذي أنشأه مانسويري آدم. األزهار لوبوك لنجومعهد  اىل

فيما  .أعمق ةوقائية هاوي كخطوة حترك قلبه لفعل شيء مامتخوف جدا، وهو الدينية 

حىت نتائج  الدينية، املعرفة أبمهية العام الوعي نقص هو يتعلق الظاهرة يف السؤال

ال  الوقت ذلك يف الرواس موسي الناس من ٪61 رسالته، تزور املسوحات والبحوث
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وخاصة السكان  ،الصالة بشكل جيد عن ستطيعيقراءة القرآن وال  عن ستطيعي

 .25(املهاجرين وليس) األصليني

تصريح هذه املدرسة لديها  مانسويري آدم األستاذ يعىن أما مؤسس املدرسة

رقم و  0999أبريل  09 التاريخ يف Kpts/Wf/1-c/PP.11/5.41.11: مع الرقم التشغيل

لفتح  من هذه املبادرة ظهرت. 040406731115مدرسة العالية  االحصائيات

 فرباير الشهر يف. مفلسة لعالية بيليتامدرسة ا بناء من مع االستفادة التعليم الديين مؤسسة

القرآن او روضة  حتفيظ مدرسة التعليمية املؤسسات فتحت نفسه، الوقت ويف. 0995

 املدرسة أو األطفال االبتدائية للمدرسة فرصة لسنحت له األطفل ومدرسة االبتدائية

 02:11 الساعة من الظهر بعديتم التعليم. فقه والعلوم الكرمي القرآن قراءة لتعلم الثانوية

ألن غالبية الطالب هم طالب املدارس االبتدائية واملتوسطة  مساء، 07:11 حىت مساء

 .26يف الصباح
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      4108ميو  31ليداي يف التاريخ 
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بكل قيودها بشكل مستمر حتسني نظام هي  التطورات من سنوات إىل سنوات 

 مع تطوير النظام.التعليم من خالل دراسة نقاط الضعف اليت حتدث يف السنة املاضى

 كما يلي: يل فتحت املؤسسةعلى التوا

 0اجلدوال 

 التطورات من سنوات

 يثاقرقم امل رمسيا فتح معهد رقم

  0995-12-42 0995-14-14 مكب النفاايت 0

  0995-12-42 0995-14-14 االبتدائية 4

 C/WF/Mts/811.11 0997-04-16 0995-18-02 مدرسة املتوسطة 3

 C/WF/Ma/113.14 0999-13-00 0996-18-02 مدرسة العالية 2

 مدارس داخلية 0999-19-48 0995-17-01 مدارس داخلية 5

قسم تنظيم االدارة امسها نويف ليداي يف  مبعهد االزهار لوبوك لنجو و أخذت الكاتبة هذه الوثيقة مع  وثيقة من املدرسة العاليةمصدر: 
 4108ميو  31التاريخ 
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 األزهار لوبوك لنجومبعهد عالية املدرسة الات يف املعّلمني و املعّلمأحوال د. 

األزهار لوبوك مبعهد عالية يف املدرسة الاملعل مات ني و املعل موملعرفة عن أحوال 

 :اجلدوال اآليتفنظر إىل  لنجو

  4اجلدوال 

 يف السنةاألزهار لوبوك لنجو مبعهد عالية املدرسة الات يف املعّلمني و املعّلمأحوال 

0210-0213   

 املاّدة الوظيفة مني واملعّلماتأمساء املعلّ  رقم

 اللغة العربية علوم احلديث، معلم، و رئيس املدرسة حممد يوسف هدد 0

 الرايضيات منهج التعليم و معلمة إيك سرتية 4

 علم االحياء، كيمياء، جغرافية معلمة سفرلينا 3

 اللغة اإلجنليزية معلمة ديسى سفلينا 2

 PKNفيزايء،  معلمة إيفى آميلية 5

 اتريخ، علم اإلجتماع معلمة مرسيلة 6
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 اقتصاد معلمة منتشرة 7

 اللغة اإلجنليزية معلمة فضيلة أزكية  8

 اللغة العربية معلمة إيك نور وحيون 9

 PKN معلمة يولية جستيىن 01

 الرايضة، عقيدة االخلك معلم تيدى فيسر 00

 فقه، القرآن احلديث معلم امحد منحمري 04

 عقيدة االخلك، اتريخ االسالمية معلم ت فكريأغوس ساعا 03

 اللغة العربية معلم عيدل فيرتيشة 02

 الرايضيات معلمة آملية 05

 اخلاط معلم ايمن فرتى 06

  معلم ديرسى سوبرات 07

ة امسها نويف ليداي يف قسم تنظيم االدار  مبعهد االزهار لوبوك لنجو و أخذت الكاتبة هذه الوثيقة مع  وثيقة من املدرسة العاليةمصدر: 
 4108ميو  31التاريخ 
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عالية ال املدرسة يف واملعل مات نياملعل معرفنا أن عدد  لقد البيان السابقمن و 

 .مخسة عشر شخصا األزهار لوبوك لنجومبعهد 

 األزهار لوبوك لنجومبعهد عالية املدرسة اليف  املوظّفاتو  املوظّفنيأحوال ه. 

 األزهار لوبوك لنجومبعهد عالية ال واملوظ فات ابملدرسة ملعرفة عن أحوال املوظ فنيو 

 :ىل اجلدوال اآليتإ فنظر

 1اجلدوال 

 يف السنةاألزهار لوبوك لنجو مبعهد عالية املدرسة اليف  املوظّفاتو  املوظّفنيأحوال 

0210-0213   

 الوظيفة خرةالشهادة اآل أمساء املوظّفني واملوظّفات رقم

 Staf TU لعاليةمدرسة ا نوىف ليداي 0

 Staf TU مدرسة العالية رمحة امينطا 4

 املكتبة مدرسة العالية حيالل فرتى 3

قسم تنظيم االدارة امسها نويف ليداي يف  مبعهد االزهار لوبوك لنجو و أخذت الكاتبة هذه الوثيقة مع  وثيقة من املدرسة العاليةمصدر: 
 4108ميو  31التاريخ 
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عالية ال املدرسة يف واملوظ فات املوظ فنيعرفنا أن عدد  دلق البيان السابقمن و 

 .ثالثة أشخاص  األزهار لوبوك لنجومبعهد 

 األزهار لوبوك لنجومبعهد عالية املدرسة اليف تالمي ات ال التالمي  و أحوالو. 

األزهار لوبوك مبعهد عالية يف املدرسة ال تالميذاتال التالميذ و أحوالملعرفة عن و 

 :ىل اجلدوال اآليتإ فنظر لنجو

 2اجلدوال

يف السنة األزهار لوبوك لنجو مبعهد عالية املدرسة اليف تالمي ات ال تالمي  وال أحوال

0210-0213   

 الصفّ 
 األجناس

 اجلملة
 لتلمي ةا تلمي ال

 40 02 7 الصف العاشر

 31 41 01 الصف احلادي عشر

 44 04 01 الصف الثاين عشر
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 73 اجلملة

قسم تنظيم االدارة امسها نويف ليداي يف  مبعهد االزهار لوبوك لنجو و أخذت الكاتبة هذه الوثيقة مع  يقة من املدرسة العاليةوثمصدر: 
 4108ميو  31التاريخ 

 

األزهار مبعهد عالية ال املدرسةيف  الطالباتعرفنا أن عدد  لقد من البيان السابقو

 وسبعني طالبا.اثلث  لوبوك لنجو

 األزهار لوبوك لنجومبعهد عالية املدرسة اليف  أبناءو  ائلأحوال وسز. 

 األزهار لوبوك لنجومبعهد عالية يف املدرسة ال أبناءو  أحوال وسائلملعرفة عن و 

 :ىل اجلدوال اآليتإ فنظر

 0اجلدوال 

 يف السنةاألزهار لوبوك لنجو مبعهد عالية املدرسة اليف  أحوال وسائل

 0210-0213   

 سائلأجناس الو  رقم
 اجلملة

 مكسور بشدة مكسور قليال جيدة عدد

 1 4 51 54 مكتب 0
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 1 5 65 71 كرسي 4

 1 1 6 6 خزانة 3

 1 1 3 3 سبورة 2

 1 1 1 0 كمبيوتر 5

 1 1 0 0 مطبعة 6

 1 1 1 0 املاسحات الضوئية 7

 1 1 0 0 مسالط 8

 UKS 4 4 1 1أدوات  9

 IPA 4 4 1 1أدوات ممارسة  01

قسم تنظيم االدارة امسها نويف ليداي يف  مبعهد االزهار لوبوك لنجو و أخذت الكاتبة هذه الوثيقة مع  ثيقة من املدرسة العاليةو مصدر: 
 4108ميو  31التاريخ 
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 1اجلدوال 

يف السنة األزهار لوبوك لنجو مبعهد عالية املدرسة اليف  سةأبناء املدر أحوال 

0211-0210   

 البيان دعد أبناء املدرسة رقم

 جيدة 3 فصول 0

 جيد 0 ديوان 4

 جيدة 0 غرفة املدير 3

 جيدة 0 غرفة املعلم 2

 جيدة 0 مكتبة 5

 جيدة 0 غرفة اإلدارة 6

 جيد 0 مرحاض املعلم 7

 جيد 0 مرحاض التالميذ 8
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 جيد 0 مسجد 9

 جيدة 0 غرفة اإلجتماعية 01

قسم تنظيم االدارة امسها نويف ليداي  لوبوك لنجو و أخذت الكاتبة هذه الوثيقة مع مبعهد االزهار  وثيقة من املدرسة العاليةمصدر:  
 4108ميو  31يف التاريخ 

 هوية املدرسة. ح

 لوبوك لنجو اإلصالح دارعالية املدرسة ال:   اسم املدرسة .0
 040406731115:  رقم االحصائيات .4
ضرية احل القرية، ىف الطريق ديفة سعيد جيجا بيليتا:     العنوان .3

 منطقة لوبوك لنجوجااي،  بيليتا
 االعتماد ب:    حالة املدرسة .2
 عصرًا 3:11 صباًحا حىت 7:31باًحا من الساعة ص:    وقت التعلم .5

 خ. املناهج الالمنهجية

. ال جييب نفذت خارج ساعات الدرسعالية املدرسة اليف  املناهج الالمنهجية
  :27ةاملناهج الالمنهجيعلى الطالب يف التنفيذ هذه 

 (. القيادة واإلدارة)  وممارسة منظمة  تدريب .0

    (.وغريها ،اللغة ،رايضة ،فن ،ملهاراتا ،كشاف) ،الدورات والتمارين .4

                                                           
قسم تنظيم االدارة امسها نويف  مبعهد االزهار لوبوك لنجو و أخذت الكاتبة هذه الوثيقة مع  وثيقة من املدرسة العالية  27
     4108ميو  31ليداي يف التاريخ 
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 الفصل الرابع

 مناقشتها حتليلها و عرض البياانت و

الفصل حبثت الباحثة عن حتصيل االختبار يف املدرسة العالية مبعهد  ايف هذ

  التلميذا. 31وع ابجملم األزهار لوبوك لنجو

ستيعاب املفردات لد  التالمي  للمدرسة العالية مبعهد األزهار لوبوك لنجو إ . أ

 .سومطر  اجلنوبية

زهار لوبوك استيعاب املفردات لدى التالميذ للمدرسة العالية مبعهد األملعرفة 

ان ، وهذا البياستيعاب املفرداتلنجو سومطرى اجلنوبية، اعطى الكاتبة اسئلة متعلقة يف 

يكون من عشرون أسئلة، يتكون من اربعة اقسام، ولكل اقسام يتكون من مخسة  اسئلة 

 و اعطى الكاتبة النتيجة األتية:

 31ترجم املفردات االتية و بني اصل الكلمة. النتيجة:  .0

 41ترجم املفردات االتية. النتيجة:  .4

 41اشكل الكلمة االتية. النتيجة:  .3

 31االتية. النتيجة: اجعل اجلملة املفيدة من الكلمة  .2

 وهذا حتصيل من االختبار.  
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 0 اجلدول

استيعاب املفردات لد  التالمي  للمدرسة العالية مبعهد األزهار  النتيجة االمساء و

 .لوبوك لنجو سومطر  اجلنوبية

 النتيجة أمساء التالمي  الرقم

 011 ايلينا سفتيك 0

 91 حممد الصديق االمني 4

 71 كسنل اخلفيفى 3

 71 موتريى ايندى 2

 81 يلما كسري 5

 71 بيما 6

 95 اندري فا 7

 85 يوليتا 8

 91 ديرى اواتمي 9

 75 ديفيتا ولنداري 01

 اتصال إىل.........
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 8متصل من اجلدول: 

 61 ديسيت اميليا 00

 011 ويداي ننسي 04

 85 نويف فوج لسرتى 03

 95 نور القلبية 02

 85 ارمانشة 05

 85 ك ساريفنك سيس 06

 71 روسا لينا ليا 07

 81 ثرية املردية 08

 91 ايلسا مرمية 09

 71 اينك تريوجيا 41

 61 آرين اف ا 40

 65 رامى 44

 61 اينتا ساري 43

 اتصال إىل.........
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 8متصل من اجلدول: 

 71 حممد آري 42

 95 عبد الفحر الرزى 45

 81 ن الرمحن 46

 85 نيفى 47

 75 مولنا 48

 91 ميليزى 49

 011 جونيدي 31

 

 3 اجلدول

املفردات لد  التالمي  من اجلدول السابق عرفنا حتصيل من االختبار على استيعاب 

 للمدرسة العالية مبعهد األزهار لوبوك لنجو سومطر  اجلنوبية كما يلي:

011 91 71 71 81 71 

95 85 91 75 61 011 

85 95 85 85 71 81 
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91 71 61 65 61 71 

95 81 85 75 91 011 

 

 12 اجلدول

املفردات لد  التالمي  للمدرسة العالية مبعهد جدول حساب عن نتيجة استيعاب 

 األزهار لوبوك لنجو سومطر  اجلنوبية

 0ف ي 0ي ي ف ي ف نتيجة )ي( الرقم

0 011 3 311 09 360 0183 

4 95 3 485 02 096 588 

3 91 2 361 9 80 342 

2 85 5 245 2 06 81 

5 81 3 421 -0 0 3 

6 75 4 051 -6 6 04 

7 71 6 241 -00 040 746 

8 65 4 031 -05  445 250 
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9 61 4 041 -40 220 884 

 0ف ي ∑   0142 42  

1110 

 

إبستعمال ( Meanعن نتيجة الوسطة )ستبحث الكاتبة و من اجلدول السابق 

  رموز اآليت:

 

 

 
. و ابلتايل 01الوسيطة ملتغرية )ي( هي:  من حساب السابق عرفنا أن نتيجة

 ستبحث الكاتبة عن نتيجة إحنراف املعيار إبستعمال رموز اآليت: 
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=         2028    
               31         

=      038،4 

=   00،7 = 04  

و بعد أن تعرف الباحثة نتيجة "م" و نتيجة "ع" تدخلهما إىل عالمة العالية و 
 توسطة و املنخفضة إبستعمال رموز اآليت: امل

 0+ ا.ع 0م  =  عالية

=  80  +0  .04 

= 80  +04 
 إىل األعلى 93  =

 0ا.ع - 0إىل م  0+ ا.ع 0= م  متوسطة

 04.  0 – 80 إىل 04.  0+  80 =  

   04 - 80 إىل 04+  80=   
 69إىل  93 =   

 0ا.ع - 0م  = فضةخمن



57 
 

 

= 80 – 0  .04 

 =80 - 04 

 إىل األدىن 69  =

استيعاب املفردات لدى التالميذ للمدرسة العالية مبعهد األزهار ملعرفة حالة 
تكون عالية و متوسطة و منخفضة سننظر ايل جدول  لوبوك لنجو سومطرى اجلنوبية

 االتية:
 11 اجلدول  

املفردات لد  التالمي  للمدرسة العالية مبعهد األزهار استيعاب  نتيجةمن  يةمائو 
 وك لنجو سومطر  اجلنوبيةلوب

 املائوية التكرار استيعاب املفردات الرقم

 %41 6 عالية 0

 %67، 66 41 متوسطة 4

 %33، 03 2 منخفضة 3

 %122 42ن=  عدد
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استيعاب املفردات لدى التالميذ للمدرسة العالية  من اجلدول السابق عرفنا أن

( %41) ميذتال 6الثة درجات يعىن مبعهد األزهار لوبوك لنجو سومطرى اجلنوبية هلم ث

 لذالك منخفضة. (%03،33) ميذتال 2متوسطة و  (%66،67ميذا )تل 41و  عالية

استيعاب املفردات لدى التالميذ للمدرسة العالية مبعهد األزهار لوبوك لنجو سومطرى 

يف   اجلواب الصحيح، من األسئلة قساممن أربعة أ اجلنوبية دخلت إىل قرينة املتوسطة.

 " أكثر اإلجاابت خطأ يف القسم. واما ترجم املفردات و اشكل الكلمة االتية""قسم 

فلذالك استيعاب املفردات لدى التالميذ  اجعل اجلملة املفيدة من الكلمة االتية"،

للمدرسة العالية مبعهد األزهار لوبوك لنجو سومطرى اجلنوبية يف إشارة متوسط بنتيجة 

 .80معدلة يعين 

لد  التالمي  للمدرسة العالية مبعهد األزهار لوبوك لنجو سومطر    مهارة الكال . ب

 .اجلنوبية

لدى التالميذ للمدرسة العالية مبعهد األزهار لوبوك لنجو سومطرى مهارة الكالم ملعرفة 

اجلنوبية، اعطى الكاتبة اختبار الشفوي، وهذا البيان يكون من جانب التقييم، يتكون 

 ت، الرتكيب، والصوت( و اعطى الكاتبة النتيجة األتية:من ثالثة اقسام )املفردا

 35 - 0املفردات، النتيجة :  .0

 35 - 0الرتكيب، النتيجة :  .4



59 
 

 

 31 - 0الصوت، النتيجة :  .3

 10 اجلدول

لد  التالمي  للمدرسة العالية مبعهد األزهار لوبوك  مهارة الكال  النتيجةاالمساء و 
 .لنجو سومطر  اجلنوبية

 النتيجة مي أمساء التال الرقم

 95 ايلينا سفتيك 0

 81 حممد الصديق االمني 4

 65 كسنل اخلفيفى 3

 71 موتريى ايندى 2

 71 يلما كسري 5

 71 بيما 6

 75 اندري فا 7

 71 يوليتا 8

 81 ديرى اواتمي 9

 71 ديفيتا ولنداري 01

 51 ديسيت اميليا 00
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 اتصال إىل.........

 04متصل من اجلدول: 

 011  ننسيويداي 04

 91 نويف فوج لسرتى 03

 95 نور القلبية 02

 75 ارمانشة 05

 75 فنك سيسك ساري 06

 61 روسا لينا ليا 07

 81 ثرية املردية 08

 75 ايلسا مرمية 09

 61 اينك تريوجيا 41

 51 آرين اف ا 40

 51 رامى 44

 65 اينتا ساري 43

 75 حممد آري 42

 اتصال إىل.........
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 04من اجلدول:  متصل

 85 عبد الفحر الرزى 45

 81 ن الرمحن 46

 81 نيفى 47

 65 مولنا 48

 61 ميليزى 49

 011 جونيدي 31

 

 14 اجلدول

لد  التالمي   مهارة الكال من اجلدول السابق عرفنا حتصيل من االختبار على 

 للمدرسة العالية مبعهد األزهار لوبوك لنجو سومطر  اجلنوبية كما يلي:

91 81 65 71 71 71 

75 71 81 71 51 011 

91 95 75 75 61 81 

75 61 51 51 65 75 
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85 81 81 65 61 011 

 11 اجلدول

لد  التالمي  للمدرسة العالية مبعهد األزهار  مهارة الكال جدول حساب عن نتيجة 

 لوبوك لنجو سومطر  اجلنوبية

 0ف ي 0ي ي ف ي ف نتيجة )ي( الرقم

0 011 4 411 48 782 0568 

4 95 0 95 43 549 549 

3 91 4 081 08 342 628 

2 85 0 85 03 069 069 

5 81 5 351 8 62 341 

6 75 5 375 3 9 25 

7 71 5 351 4 2 41 

8 65 3 095 -7 29 028 

9 61 3 081 -04 022 234 

01 51 3 051 -44 282 0254 



63 
 

 

 0ف ي ∑   0102 42  

2442 

إبستعمال ( Meanعن نتيجة الوسطة )حث الكاتبة ستبو من اجلدول السابق 

  رموز اآليت:

 

 

 
. و ابلتايل 10من حساب السابق عرفنا أن نتيجة الوسيطة ملتغرية )ي( هي: 

 ستبحث الكاتبة عن نتيجة إحنراف املعيار إبستعمال رموز اآليت:

   

 



64 
 

 

=         5331      
               31         

 

=      077 ،6  

=   03،3  =03 

و بعد أن تعرف الباحثة نتيجة "م" و نتيجة "ع" تدخلهما إىل عالمة العالية و 

 املتوسطة و املنخفضة إبستعمال رموز اآليت: 

 0+ ا.ع 0م  =  عالية

=  74  +0  .03 
= 74  +03 
 إىل األعلى 85  =

 0ا.ع - 0إىل م  0+ ا.ع 0= م  متوسطة

 03.  0 – 74إىل  03.  0+  74 =  

   03 - 74إىل  03+  74=   

 59إىل  85 =   
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 0ا.ع - 0م  = فضةخمن

= 74 – 0  .03 

 =74 - 03 

 إىل األدىن 59  =

لدى التالميذ للمدرسة العالية مبعهد األزهار لوبوك  مهارة الكالمملعرفة حالة 

  جدول االتية:تكون عالية و متوسطة و منخفضة سننظر ايل لنجو سومطرى اجلنوبية

 0: اجلدول

لد  التالمي  للمدرسة العالية مبعهد األزهار لوبوك  مهارة الكال  نتيجةمن  يةمائو 

 لنجو سومطر  اجلنوبية

 املائوية التكرار مهارة الكال  الرقم

 %41 6 عالية 1

 %71 40 متوسطة 0

 %01 3 منخفضة 4

 %122 42ن=  عدد
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املفردات لدى التالميذ للمدرسة  ة الكالممهار  من اجلدول السابق عرفنا أن

 ميذتال 6العالية مبعهد األزهار لوبوك لنجو سومطرى اجلنوبية هلم ثالثة درجات يعىن 

 لذالك منخفضة. (%01) ميذتال 3متوسطة و  (%71ميذا )تل 40و  ( عالية41%)

طرى اجلنوبية لدى التالميذ للمدرسة العالية مبعهد األزهار لوبوك لنجو سوم مهارة الكالم

 اختبار مهارات من من جوانب التقييم قساممن ثالثة أ دخلت إىل قرينة املتوسطة.

 مهارة الكالمفلذالك  ،أفضل إجابة يف قسم املفردات الرتكيب و وهم ضعفاء يف الكالم،

املفردات لدى التالميذ للمدرسة العالية مبعهد األزهار لوبوك لنجو سومطرى اجلنوبية يف 

 . 74وسط بنتيجة معدلة يعين إشارة مت

لد  التالمي  للمدرسة العالية مبعهد  هارة الكال مب استيعاب املفردات ج. أتثري بني

 .األزهار لوبوك لنجو سومطر  اجلنوبية

لدى التالميذ للمدرسة هارة الكالم أتثري بني استيعاب املفردات مب و ملعرفة

 نوبية، استخدمت الباحثة الرموز زهار لوبوك لنجو سومطرى اجلالعالية مبعهد األ

 التالية: 

 31=  0ن  04=  0ع        80=  0م

 31=  4ن  03=  4ع  74=  4م
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 :ز اآلتىو إبستعمال الرمنتيجة اخلطاء املعيار  ةحث الكاتبتبس

  

 =      04 
         31-0     

=        04 
           49             

=    04  
      5 ،38  

=   4،431  

  

 =      03 

         31-0     

=        03 

           49             



68 
 

 

=    03  
      5 ،38  
  =   4،431 

 :ز اآلتىو إبستعمال الرم تبحث نتيجة خطأ املعيارى

 0م=     ع 4مع – 0مع
 4م+ ع 4

4 

   =(4،431)4 ( +4،206)4 

  =279747911   +578377156 

  =0178197956    

  =   4،010 

 :ابلرموز  " " تبحث نتيجة
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=  80 -74 
        3 ،487 

=     3 
       3،487 

 738، 4  = ت

 " إبستعمال رموز االتى:دف" فنصل إىل "5و بعد أن نعرف قيمة "ت

 4 -(  4+ ن 0) ن :    دف

( :31 + 31 ) – 4  

  20:     دف

"ت" أو "ت  دوليعىن اجل 61"= دف" فتأخد الكاتبة من  ،توجد ال 58" دفبقيمة "

( 4،65% و قيمة )0( و يف طرف املعىن 4،11% و قيمة )5" يف طرف املعىن ت

 خرى كما اتيل:ألعبارة او 

0،02 <0،140>0،22 

، فالفروض البديلة % 0و %  5 طرف املعىن ىفإما "ت" " أكرب من 5ألن "ت 

هارة الكالم بني استيعاب املفردات مب اجيايب أتثري. يعين يوجد "مقبولة"الىت قدهتا الكاتب 

 لدى التالميذ للمدرسة العالية مبعهد األزهار لوبوك لنجو سومطرى اجلنوبية.
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 الفصل اخلامس

  نتائج البحث و اإلقرتاحات
 نتائج البحث . أ

 اانت يف الفصول السابقة فتأخذ الكاتبة اخلالصة يف األتية:من البي

ان استيعاب املفردات لدى التالميذ للمدرسة العالية مبعهد األزهار لوبوك لنجو  .0

 ميذاتل 41و  ( عالية%41) ميذتال 6سومطرى اجلنوبية هلم ثالثة درجات يعىن 

من  امقسمن أربعة أ منخفضة. (%03،33) ميذتال 2متوسطة و  (66،67%)

. واما ترجم املفردات و اشكل الكلمة االتية""يف  قسم  اجلواب الصحيح، األسئلة

فلذالك   اجعل اجلملة املفيدة من الكلمة االتية"، " أكثر اإلجاابت خطأ يف القسم

استيعاب املفردات لدى التالميذ للمدرسة العالية مبعهد األزهار لوبوك لنجو 

 .80ط بنتيجة معدلة يعين سومطرى اجلنوبية يف إشارة متوس

املفردات لدى التالميذ للمدرسة العالية مبعهد األزهار لوبوك لنجو  ان مهارة الكالم .4

 ميذاتل 40و  ( عالية%41) ميذتال 6سومطرى اجلنوبية هلم ثالثة درجات يعىن 

من جوانب  قساممن ثالثة أ منخفضة. (%01) ميذتال 3متوسطة و  (71%)

أفضل إجابة يف قسم  الرتكيب و وهم ضعفاء يف الكالم، راتاختبار مها من التقييم
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املفردات لدى التالميذ للمدرسة العالية مبعهد األزهار  مهارة الكالمفلذالك ،املفردات

 .74لوبوك لنجو سومطرى اجلنوبية يف إشارة متوسط بنتيجة معدلة يعين 

لتالميذ للمدرسة العالية لدى اهارة الكالم هناك أتثري اجيايب بني استيعاب املفردات مب .3

مبعهد األزهار لوبوك لنجو سومطرى اجلنوبية، ألن من اإلحصائية السابقة جتد نتيجة 

،   فالفروض البديلة % 0و %  5ىف طرف املعىن إما "ت" " أكرب من 5ألن "ت

  يعىن: "مقبولة"الىت قدهتا الكاتب 

 0،02 <0،140>0،22  

 اإلقرتاحات . ب

 تقدمت الكاتبة إقرتاحات آتية:إنطالقا من نتيجة البحث 

 خصوصا جهودهم وعمليتهم إلرتفاع هبذه الدراسة جمموعةعلى كل من  ترجو الكاتبة .0

 يف تنفيذ عملية التعلم وتعليم اللغة العربية.

التعلم لتسهيل ذاكرة  وسائلستخدم و مهارة الكالم ال املفرداتمعلم لل، ترجو الكاتبة .4

 التلميذا الدرس.

اللغة  التالميذ ابملدرسة العالية مبعهد االزهار لوبوك لنجو ان يتعلمو ترجو الكاتبة من .3

         .ة ابجلد و االجتهاد.                                        العربي
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ALAT PENGUMPULAN DATA  

(APD)  

A. PEDOMAN DOKUMENTASI 

١. Profl Madrasah Aliyah Pondok pesantren Al-Azhaar 

 Letak geografis 

 Sejarah berdirinya Madrasah 

 Visi dan Misi 

2. Keadaan Guru dan Staf 

 Jumlah guru dan staf 

 Nama-nama guru dan staf 

٣. Keadaan Siswa 

 Jumlah siswa 

 Jumlah siswa setiap kelas 

٤. Keadaan Sarana dan Prasarana  

 Bangunan  

 Sarana dan mobiler 

٥. Identitas Madrasah 

٦. Program Ekstrakurikuler 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

B. PEDOMAN TES  

Tes ini diajukan kepada santri Madrasah Aliyah pondok pesantren Al-

Azhaar Lubuklingau. 

١. Petunjuk Pengisian 

 Bacalah setiap pertanyaan dengan baik sebelum menjawab 

pertanyaan. 

 Jawablah pertanyaan sesuai dengan perintah 

 Jawablah dengan sendiri-sendiri 

2. Tes Penguasaan Mufrodat 

 اسم :
 فصل:

و بني اصل  ترجم املفردات األتية . أ

  ( 42الكلمة ) 

 اصله : كتب        Mejaمثل : املكتب  =    

 .................. اصله...... املطبخ  = ........ .0

 .................. اصله يلعب   = .............. .4

 .................. اصلهاملكنسة = ..............  .3

 .................. اصلهمدرسة = ...............  .2



 

 

 .................. اصلهجملس  = ...............  .5

 ( 02)  ترجم املفردات األتية . ب

 Masuk=    مثل : دخل           

0. =..............  Keluar  

4. ..............= Lemari  

3. ..............=Panjang  

2.  =..............Menulis 

5. .............. =Berdiri 

 ( 02ج. اشكل الكلمة األتية ) 

 منزل           = َمْنٍزل  مثل :

 خرج .0

 يقوم .4

 صحن .3

 انفذة .2

 ثوب .5



 

 

 

 ( 42د. اجعل اجلملة املفيدة من الكلمة األتية!!! ) 

 مثل : جيلس / فوزان 

 جيلس فوزان على الكرسي -

  أكل / حممد .0

 مدرسة / فاطمة .4

 طبغت / زينب   .3

 الدرس / علي   .2

          يستحم / أمحد .5

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

٣. Tes Keterampilan Berbicara 

 مامسك؟ .0

 كيف حالك؟ .4

 من اين جئت؟ .3

 مىت تستيقظ من النوم؟  .2

 هل تنام بعد صالة الصبح؟ .5

 ماذا تفعل بعد صالة الصبح؟ .6

 هل تستحم قبل ذهاب ايل املدرسة؟ .7

 مىت تذهب ايل املدرسة؟  .8

 اي فصل جلست االن؟ .9

 هل تتعلم كل يوم يف املدرسة؟ .01

 هل تذهب ايل املدرسة ابلسيارة؟ .00

 مىت ترجع من املدرسة؟ .04

 مذا تفعل بعدها؟ .03

 هل أتكل يف احلجرة؟ .02

 اين أتكل؟ .05



 

 

 هل تتعلم قبل النوم؟ .06

 اين تنام يف الليل؟ .07

 اجلملة
 جانب التقييم

 الرقم االسم
 املفردات الرتكيب الصوت

     1 
     0 
     4 
     1 
     2 

 

No Aspek Penilaian Skor Keterangan 

1 Kosa kata  1 – 35  

2 Struktur  1 – 35  

3 Bunyi  1 – 31  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LAMPIRAN PHOTO PENELITIAN 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

بوك لنجو استيعاب املفردات لد  التالمي  للمدرسة العالية مبعهد األزهار لو  على حتليل أسئلة اختبار  

 اجلملة
 املفردات استيعابأسئلة االختبار على 

 االسم
الر 
 1 0 4 1 2 0 1 0 3 12 11 10 14 11 12 10 11 10 13 02 قم

 0 ايلينا سفتيك 6 6 6 6 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 6 6 6 6 011
مد الصديق االمنيحم 6 6 6 3 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 6 6 6 6 6 91  4 
 3 كسنل اخلفيفى 6 3 6 3 6 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 6 6 1 1 6 71
 2 موتريى ايندى 3 3 3 3 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 1 1 6 1 71
 5 يلما كسري 6 6 6 6 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 6 6 6 1 6 81
 6 بيما 6 6 6 6 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 6 1 1 6 6 71
 7 اندري فا 6 6 6 6 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 2 6 6 6 95
 8 يوليتا 6 6 6 6 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 6 3 1 2 6 85



 

 

 9 ديرى اواتمي 6 6 1 6 6 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 6 6 6 6 91
 01 ديفيتا ولنداري 3 6 6 6 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 6 6 1 1 6 75
 00 ديسيت اميليا 3 3 3 3 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 6 1 1 1 6 61

 04 ويداي ننسي 6 6 6 6 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 6 6 6 6 011
 03 نويف فوج لسرتى 6 6 6 6 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 1 6 6 1 85
 02 نور القلبية 6 6 6 6 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 6 6 2 6 95
 05 ارمانشة 3 6 6 6 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 6 1 1 6 85
 06 فنك سيسك ساري 6 6 6 6 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 3 3 1 3 85
 07 روسا لينا ليا 3 6 6 6 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 1 1 3 71
 08 ثرية املردية 3 6 6 6 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 6 1 6 6 6 81
 09 ايلسا مرمية 6 6 6 3 6 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 6 3 6 6 6 91
نك تريوجيااي 3 6 6 6 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 1 1 3 1 71  41 



 

 

 40 آرين اف ا 3 3 3 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 6 1 6 1 1 61
 44 رامى 3 3 3 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 3 1 1 2 65
 43 اينتا ساري 1 3 3 3 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 6 6 1 1 3 61
 42 حممد آري 3 6 6 6 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 1 1 1 71
 45 عبد الفحر الرزى 6 6 6 6 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 6 6 2 3 95
 46 ن الرمحن 6 6 6 6 6 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 6 6 6 1 1 81
 47 نيفى 6 6 6 6 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 6 1 3 3 85
 48 مولنا 3 6 6 6 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 6 6 3 1 1 75
 49 ميليزى 6 6 6 6 6 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 6 6 6 1 6 91

 31 جونيدي 6 6 6 6 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 6 6 6 6 011
 



 

 

لد  التالمي  للمدرسة العالية مبعهد األزهار ة الكال  مهار  حتليل اختبار

 لوبوك لنجو

 اجلملة
 جانب التقييم

 الرقم االسم
 املفردات الرتكيب الصوت

 0 ايلينا سفتيك 35 31 45 91
منيحممد الصديق اال 31 41 31 81  4 
 3 كسنل اخلفيفى 41 41 41 61
 2 موتريى ايندى 45 45 41 71
 5 يلما كسري 45 41 45 71
 6 بيما 45 41 45 71
 7 اندري فا 31 41 45 75
 8 يوليتا 31 41 41 71
 9 ديرى اواتمي 31 45 45 81
 01 ديفيتا ولنداري 31 41 41 71
 00 ديسيت اميليا 41 05 05 51

داي ننسيوي 35 35 31 011  04 
 03 نويف فوج لسرتى 31 31 31 91
 02 نور القلبية 35 31 31 95
 05 ارمانشة 31 41 45 75
 06 فنك سيسك ساري 31 44 43 75



 

 

 07 روسا لينا ليا 41 41 41 61
 08 ثرية املردية 31 41 31 81
 09 ايلسا مرمية 31 41 41 75
 41 اينك تريوجيا 41 41 41 61
ين اف اآر  41 05 05 51  40 
 44 رامى 41 05 05 51
 43 اينتا ساري 45 41 41 65
 42 حممد آري 31 41 45 75
 45 عبد الفحر الرزى 31 45 31 85
 46 ن الرمحن 31 45 45 81
 47 نيفى 31 41 31 81
 48 مولنا 45 05 45 65
 49 ميليزى 41 41 41 61

 31 جونيدي 35 35 31 011
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