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Abstract
The Problems Found by the author when conducting Observation are Darul hasanah Islamic
Boarding School students feel bored when hey’re learning Arabic, and they’re also less
responsive. Because, Arabic learning doesn’t use additional book to support learning and
doesn’t use methods and media that are suitable with the subject being studied. The purpose of
this study was to determin the responses of students in the use of dictionaries in learning to
speak (kalam) and to determin the process of developing speaking skills using the “al-ta’bir alkhas wa uslub al-ma’ashir” dictionary. This study is an experimental researcher with a design
one grup pree- post test design and to collect research data using direct observation sheets and
tests before conducting experiments and after. And as for the population in this study was only
some students, namely class 2 Mas students, totaling 34 students The results obtained from the
teacher and students observation sheets during the learning process obtained very good scores
with the results (teacher observation 82,5 % and student observations 85 % ). And the results of
the pre-test post-test obtained a significant level (2- tailed) 0,000< 0,05 after the T test using
the “SPSS” program indicates that the hypothesis (Ha) is accepted and the hypotesis (Ho) is
rejected. This show that learning to speak (kalam) using a dictionary can develop students’
ability to speak arabic.
Keywords: Dictionary Use, Speak Arabic

من تخلص البحث
املشلكة اليت وجدت الباحثة بعد قيام ابملحالحةة ا ألو ى أن الطلبة يف معهد اا اسحن نة يشعرو ابلنآمة وامللل أنثناء تعلمي
 بنبب املعلمو ال ين تخدمو الكتاب االإضايف كام.اللغة العربية وال هيمتو هبا جيدا وال ين تجيبو اس تجابة اتمة عند تعلمها
 و أنما أنهداف هذا البحث فهي التعرف عىل اس تجابة الطلبة يف.ال ين تخدمو الطريقة والوس يةل مناس بة ابملواا املد وسة
اس تخدام قاموس "التعبري اخلاص وا ألسلوب املعارص" يف التعبري الشفهي و تطوير هما ة التعبري الشفهي بعد اس تخدام قاموس
pre-test One Grup (  وطريقة البحث فهي الطريقة التجريبية ابلتصماميت المتهدية.""التعبري اخلاص وا ألسلوب املعارص
Wilcoxon Sign ) وطريقة حتليل البياانت ابملحالحةة املبارشة والاختبا القبيل والبعدي ابس تخدامpost-tes design
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 و أنخذت الباحثة الصف الثاين عينة لهذا. طالبا311  واجملمتع لهذا البحث مجيع الطلبة يف املرحةل الثانوية وعدامه.Rank Test
 و أنما نتاجئ البحث اليت حصلت علهيا الباحثة يه أن الطلبة ين تجيبو اس تجابة جيدة ابس تخدام. طالبا13 البحث وعدامه
 أل نتيجتا محالحةة أننشطة املعلمة واس تجابة. قاموس التعبري اخلاص وا ألسلوب املعارص يف تعلمي وتطوير التعبري الشفهي
Wilcoxon (  ونتيجة الاختبا.)% 58  وبنتيجة الطلبة% 5،28 الطلبة حصلت عىل ا جة جيد جدا (بنتيجة املعلمة
ويه أنقل من نتيجة من توى02000 Asymp. Sig. (2- tailed) ) حصلت عىل من توى ادلالةلSign Rank Test
.) مراواHo( ) مقبول والفرض الصفريHa( وهذا يدل عىل أن الفرض البديل0820 ادلالةل
 التعبري الشفهي- اس تخدام قاموس:اللكامت املفتاحية
Abstrak
Permasalahan yang ditemukan penulisan saat melakukan observasi yaitu Siswa Pondok
pesantren Darul Hasanah merasa bosan saat pembelajaran bahasa arab, dan mereka juga
kurang merespon saat mempelajarinya. Karena saat pembelajaran tidak digunakan buku
tambahan untuk menunjang pembelajaran dan tidak menggunakan metode dan media yang
sesuai dengan mata pelajaran yang dipelajari. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui
respon dan tanggapan siswa dalam penggunaan kamus pada pembelajaran berbicara (kalam)
dan untuk mengetahui proses pengembangan kemampuan berbicara dengan menggunakan
kamus al-ta’bir al-khas wa uslub al-ma’ashir. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen
dengan design one grup pree- post test design dan untuk Mengumpulkan data penelitan
menggunakan lembar observasi langsung dan tes sebelum melakukan eksperimen dan
sesudahnya. Dan adapun jumlah populasi pada penelitian ini sekitar 133 siswa -siswi
Madrasah ‘Aliyah Darul Hasanah dan sampel penelitian ini hanya sebagian siswa yaitu siswa
kelas 2 ‘Aliyah yang berjumlah 34 siswa. Adapun hasil yang diperoleh dari lembar observasi
guru dan siswa saat proses pembelajaran memperoleh nilai sangat baik dengan hasil
(observasi guru 82,5 % dan observasi siswa 85 %). Dan adapun hasil pree- test post- tes
memperoleh tingkat signifikan (2- tailed) 0,000 < 0,05 setelah uji T menggunakan program
“SPSS 22” ini menunjukkan bahwa Hipotesis (Ha) diterima dan Hipotesis (Ho) ditolak. Ini
menunjukkan bahwa belajar berbicara (kalam) dengan menggunakan kamus dapat
mengembangkan kemampuan siswa dalam berbicara dengan berbahasa Arab.
Kata Kunci: Penggunaan kamus, Berbicara

مقدمة

3

 وهو هما ة اثنية من املها ات ا أل بع يف تعمل العربية. التعبري الشفهي هو اسحلقة ا ألو ى من مراحل العمل
 حيث ين تخدمو التعبري الشفهي يف2 أل الناس كثريا ما يعربو شفواي عن أنغراضهم و أنفاك مه.بعد الاس امتع
 ينبغ للمتلكم اس تخدام ا ألسلوب املناسب. ولك حاجات معيش هتم أنكرث من الكتابة2مجيع نوايح حياهتم اليومية
 واختيا املفراات أن يكو مناس با با حنا اإليه املتحدث ليفهم عندما ينمع2وحنن اختيا املفراات عند التعبري
.اإليه
،
. فاللغة العربية لغة نأجنبية ابلنن بة ل إحالندونينني. إا القاموس وس يةل من وسائل تعمل اللغة ا ألجنبية
 حيتوي القاموس عدا.وهو من أننواع الكتاب العلم اذلي ين تطيع أن يناعد املعلمو والطلبة يف معلية التعلمي
139. ص2)3793 2 مؤسنة الناةل: (بغداا2 طرائق تد يس هما ات اللغة العربية ونااهبا للمراحل ادل اس ية2 عابد توفيق الهامش3
2
David Crystal, Ensiklopedia, )Malang: Penerbit Nuansa Cendekia, 2015), hal.100
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كبري من مفراات اللغة مرتبة ترتيبا معينا .ويو ا املؤلف فيه كيفية نطق اللكامت ويفرس معانهيا .لكن ال يبني اإال
ابالإجعام تنقيطا وشالك.و أنما قاموس "التعبري اخلاص وا ألسلوب املعارص" ل ألس تاذ حنن ادلين (عريب-
اإندونييس) فيحقق جزءا من الغرض حيث وضع قاموسا يبني فيه بعض املفراات ومل يعزلها عن س ياقها التعبريي2
وجاء اب أللفاظ ووضعها يف س ياقها ووضع تغري معناها حبنب و واها يف س ياقها .نأما معرفة املفراات والرتاكيب
معزوةل عن س ياقها فحال حيقق للمتعمل غرض االتصال ويضع هل العديد من اخليا ات عند الاس تخدام الفعيل للغة
و أن ينوع أنساليبه حبنب املوقف االتصايل ف إا للك مقام مقال .1واس تخدام هذا القاموس سوف يناعد
جزء من
ادلا سني يف التعمل .ولكن يف هذا البحث ال تن تخدم الباحثة لك ما و ا يف القاموس 2تن تخدم ً
ا ألسلوب اذلي يعرب العريب عند التعبري .
اك معهد اا اسحن نة اذلي يقع يف أنتش ية الن نكيل يتعمل فيه الطلبة العلوم العامة والعلوم االإسحالمية.
واكنوا يتعلمو العلوم العربية وادلينية مثل الفقه والنحو والرصف والبحالغة وغريها صباحا .ويتعلمو العلوم العامة
مناء .ويلزم ابلطلبة أن ين تطيعوا قراءة الكتب وكذكل أن يتلكموا
مثل الرايضيات واللغة االإندونين ية وغريها ً
ابللغة العربية يوميا .ومما الحةت الباحثة من الواقع عند الطلبة أنهنم ال يعربو أنغراضهم ابلعربية تعبريا يوميا 2ويف
تعمل اللغة العربية فاعمتدوا عىل الكتاب املقر من وزا ة الرتبية والتعلمي حفنب وملا اك املد سو ال ين تخدمو
الكتاب االإضايف كام ال ين تخدمو الطريقة والوس يةل مناس بة ابملواا املد وسة .فذلكل يشعر الطلبة ابلنآمة
وامللل أنثناء تعلمي اللغة العربية وال هيمتو هبا جيدا .وال ين تجيبو اإس تجابة اتمة عند تعلمها.3
ومن هذه اسحاالت تريد الباحثة أن تبحث اس تخدام قاموس "التعبري اخلاص وا ألسلوب املعارص" ىف
تطوير التعبري الشفهي عند طلبة معهد اا اسحن نة الن نكييل (ا اسة جتريبية).
مفهوم القاموس ومباحثه:
إا القاموس وس يةل من الوسائل املهمة لدلا سني الس امي لغري الناطقني ابللغة العربية .8وهو مراجع ملعرفة
معاين اللكامت واس تعاملها لفهم النصوص والتعبري اإما شفواي وإاما حتريراي  .وهو مصد للطلبة للعثو عىل
املعلومات حول ترمجة املفراات والبحث عن معاىن اللكمة والعثو عىل مرااف أنو مضاا اللكمة وهو كتاب يضم
أنكرب عدا من مفراات اللغة مقرونة برشهحا وتفنري معانهيا عىل أن تكو املواا مرتبة ترتيبا خاصا 2اإما عىل

1حنن ادلين 2قاموس التعبري اخلاص( 2ميدا  2)،037 cv. manhaj :ص، .
3نتيجة من املحالحةة ا ألو ى بعهد اا اسحن نة الن نكيل 2بطريقة املحالحةة .يف يوم امجلعة 31 2نومفرب.،0،0 2
8اإميل يعقوب 2املعامج اللغوية العربية بداءهتا وتطو ها ( 2بريوت :اا العمل املحاليني  2)3753ص،00 .
6
Taufiqurrachman, kamus arab eektronik dan penggunaanya dalam bahasa indonesia, )Abjadia:
international journal of education, 2016( hal. 65
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حروف الهجاء أنو املوضوع .9والقاموس الاكمل هو اذلي يضم لك لكمة يف اللغة برشح معناها واش تقاقها وطريقة
نطقها وشواهد تبني مواضع اس تعامهل.5
وينقنم القاموس اإ ى قنمني وهام 2القاموس املطبوع والقاموس الرمق .و أننواع القاموس متنوعة ويه
املعامج اللغوية ومعامج الرتمجة واملعامج املوضوعية أنو املعنوية واملعامج الاش تقاقية نأو التآأصيلية واملعامج التطو ية
ومعامج التخصص ومعامج التصو ية.
والقاموس اجليد هل بعض اخلصائص واملعايري كام قال ش يحابدّين إا هناك أن بعة الرشوط الحالزمة اليت
جتب توافرها للقاموس املثايل فهو 7الاكامتل 2وهو مز بن يط أن تفصح وكيفية نطق اللكامت املن تخدم أكساس
ادلخول أنو الااخاالت واس تخدام التعريف اجليد والتعريف النهل وعرض املقدمة فامي يتعلق هبدف القاموس2
وكيفية اس تخدام القاموس 2وقواعد اللغة ا ألساس ية .30واالإجياز وترتيب املعلومات والتفكك من املعلومات العامة
اإ ى املعلومات اخلاصة.33وادلقة وهو فيه لتحقيق املوضوع 2وعااة تمت القاموس اجليد ابلصو والرسومات 2والرسوم
التوضيحية وا ألمثةل.وسهوةل التفنري 2هو جيب أن توفر املعلومات املتعلقة ابملوضوع اكملداخل 2وتقدم املعلومات
بطريقة بن يطة حىت يفهم معىن القراءة بنهوةل 2وإاعطاء ا أللوا البا زة يف جزء همم ووضع الصو مناسب
واس تخدام ا ألعداا.
مفهوم التعبري الشفهي ومباحثه
التعبري الشفهي هو الالكم املنطوق اذلي يعرب به املتلكم عام يف نفنه أنو بعىن تلكّم أنو أنخرب وما جيول
خباطره من مشاعر و أنحاسينه وهو أنمه الوس يةل يف اكتناب اللغة وهل املرتبة الثانية بعد الاس امتع.3،والتعبري ال
يكو اإال أنصواات اتمة مفيدة .و أنغراض التعبري الشفهي سحصول االتصال بني الشخصني أنو ا ألشخاص .وين متع
اسحديث عن الالكم يش متل نطق ا ألصوات واملفراات واسحوا والتعبري الشفهي  2مثل احملااثة 2واملناقشة 2اسحااث
الهاتف 2ا ألس ئةل وا ألجوبة من املعمل أنو الطلبة خحالل ادل وس.31
ونأما أنمهية التعبري الشفهي فهي كام ييل:33
Ahmad Abdul Ghafur Atthar, Muqaddimah al- shahihah, (Bairut :Dar Al Lil Malayin, 1979(,

7

hal. 38

 5أنمحد عبد الغفو عطا  2مقدمة الصحاح( 2بريوت :اا العمل املحاليني 2)3797 2ص15 .
9
Syihabuddin, 2002, Teori dan praktek Penerjemahan Arab- Indonesia, (jakarta: dirjen
depdiknas), hlm. 31-32
10
Taufiqurrahman, 2008, Leksikologi Bahasa Arab, (Yogyakarta: UIN Malang Press), hlm.133
11
Taufiqurrahman, 2003, kamus assayuti, )Malang: UIN Malang Press(, hlm. 134
3،ا .خادل حنني أنبو معشة 2التعبري الشفهي والكتايب يف ضوء عمل اللغة التد يس( 2او املاك  )،039 2ص.
31فتحى عىل يونس ودمحم عبد الرؤوف الش يخ 2املرجع يف تعلمي اللغة العربية ل ألجانب( 2القاهرة :مكتبة وهبة )،001 2ص308 .
 33أنمحد فؤاا عليا  2املها ة اللغوية ما هيهتا وطرائق تمنهيا...ص99 .
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ا ألول :التد يب عىل الالكم يعد االإننا الطحالقة يف التعبري عن أنفاك ه 2والقد ة عىل املباا أنة ومواهجة امجلاهري2
فالتعبري االإقناع 2والفهم واالإفهام املتلكم واملن متع.
والثاين :التد يب عىل الالكم يعد االإننا ملواهجة اسحياة املعارصة با فهيا من حرية وثقافة 2وحاجة ماسة اإ ى
املناقشة 2وإابداء الر أني 2والاقناع 2خاصة يف القضااي املطروحة للمناقشة بني املتلكمني 2أنو املشالكت
اخلاصة والعامة تكو حمل خحالف.
والثالث :الالكم نشاط اإنناين يقوم به لك اإننا  2حيث يتيح للفرا فرصة أنكرث يف التعامل مع اسحياة 2والتعبري
عن مطالبة الرضو ية 2والتنفيس عام يعانيه 2ليخفف من حدة ا ألزمة اليت يعانهيا 2أنو املواقفة اليت يتعرض
لها.
والرابع :والالكم وس يةل ئينة للتعلمي والتعمل يف لك مراحل اسحياة 2من املهد اإ ى اللحد 2وال ميكن أن ين تغىن عنه
معمل أنو طالب يف أنية مااة معلية من املواا :للرشح والتوضيح والنؤال واجلواب.
و أنهداف تد يس الالكم كام ييل :متكني الطلبة من التعبري عن حاجاهتم ومشاعرمه ومشاهداهتم وخرباهتم
بعبا ة سلمية حصيحة وتزويد الطلبة با حيتاجونه من نألفاظ وتراكيب الإضافته اإ ى حصيلهتم اللغوية 2واس تعامهل يف
حديهثم .والتد يب عىل اس تخدام اللكامت وامجلل املعربة عن املعىن.38و يعمل التعبري عىل اكتناب الطلبة مجموعة
من القمي واملعا ف وا ألفاك والاجتاهات النلمي .3واتناع اائرة التكيف ملوقف اسحياة 2أن التعبري يتضمن يف
النؤال واجلواب 2واملباحثات واملناظرات 2وإالقاء التعلاميت والتوجهيات 2وإااا ة اسحوا واملناقشات 2والتعليق عىل
ا ألخبا  .39و أن يفرق بني اسحراكت الطويةل والقصرية .35ليك يكو التعبري سهل مفهوم و أن ينطق اللكامت وامجلل
املقدمة يف الكتاب نطقا حصيحا معربا و أن يمتكن من التفكري ابللغة العربية والتحدث هبا يشلك متصل مرتابط
لفرتات زمنية مقبوةل و أن يعرب عن أنيه ونفوسه أنو عام يشاهدونه من تخدما ا ألساليب املعارص37والقد ة عىل
مواهجة ا ألخرين 2وتمنية الثقة ابلنفس وتمنية القد ة عىل تنةمي ا ألفاك يف وحدات لغوية ويناعد املعمل عىل تقومي
قد ة الطلبة عىل التعبري الشفهي واملناقشة والنطق النلمي.،0
طرق تد يس التعبري الشفهي :

38ادلكتو سعيد الىف 2تعلمي اللغة العربية املعارصة( 2القاهرة :عمل املكتب  2)،038ص،83 .
3ا .خادل حنني أنبو معشة 2التعبري الشفهي والكتايب يف ضوء عمل اللغة التد يس ... 2ص5.
39مصطفى فهم 2أنمراض الالكم( 2القاهرة :مكتبة مرصى )3799 2ص93 .
35فتحى عىل يونس 2اليل املعمل للكتاب الأسايس يف تعلمي اللغة العربية لغري الناطقني هبا( 2تونس :املنةمة العربية للرتبية والثقافة
والعلوم  2)3751ص33 .
37دمحم اكمل الناقة 2تعلمي اللغة العربية للناطقني بلغة نأخرى (العربية النعواية :ننخة  )3758ص 389-385.
،0فؤاا حنن حنني أنبو الهجاء 2نأساليب وطرق تد يس اللغة العربية( 2عام  :اا املهنج 2)،00، 2ص309-30 .
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طرق التد يس هو عنرص هام يف ادل اسات الرتبوية 2وتآأثريها املبارشة يف تآأهيلها ملهنة التد يس.،3
طرق تد يس اللغة ا ألجنبية كثرية ومتعداة خيتلف بعضها بعضا .ومن الطريقة اليت تناسب ملها ة الالكم يه
الطريقة املبارشة والطريقة النمعية الشفهية والطريقة االتصالية.
ونأما طرق التد يس املناسب يف هما ة الالكم كام ييل:
 - 1الطريقة املبارشة :هذه الطريقة أن يصل املتعمل يف أنقرص وقت اإ ى التفكري ابللغة ا ألجنبية او حاجة اإ ى
الرتمجة من وإا ى اللغة القومية وذكل عن طريق تعمل اللغة يف موقف حمنوسة لها معىن 2حبيث يربط بني
الرمز اللغوي وحمتواه مبارشة او وساطة من لغته القومية.،،
 - 2الطريقة النمعية الشفهية :هذه الطريقة يد ك ادلا س املعىن اسحقيقى للرشح .،1ينبغ أن يعقب مرحةل
التعرف والمتيزي لك احملاكة والتكرا والاس تةها واليركز ادلا س اهامتمه يف توس يع حصيلته من املفراات
اإال بعد يتعوا عىل ا ألصوات والنةام والصيغ 2وعىل ادلا س أن يركز عىل الصحة اللغوية قبل النعى حنو
الطحالقة.
 - 3الطريقة االتصالية :وقد تقوم املعلمة بصو ة خشصية وغري مسية من خحالل اجللنات الانفراية مع لك
اا س .تتحدث فهيا املعلمة عن موضوعات مثل نةرة ادلا س اإ ى أنسلوبه يف التعلمي وقد ته التعلميية
اخلاصة و أنهدافه من التعمل كام قد يمت ذكل بصو ة مسية عن طريق اإجراء معلية حتديد اإحتياجات.
اختبا التعبري الشفهي :
يلجآأ املعمل اإ ى الاختبا الشفهي يف بداية اسحصة بقصد معرفة ما يعرفه التحالميذ من ادل وس النابقة
و با بعرض المتهيد لدل س 2أنو التقومي املن متر لمنو التحالميذ يف التحصيل ادل ايس 2فهي تعطى صو ة اقيقة عن
قد ة التلميذ عىل القراءة 2والنطق 2والتعبري 2واملناقشة واسحوا  2ورسعة البدهية 2و بط أنجزاء املااة بعضها
ببعض 2وتناعد عىل تصحيح أنخطآأ التحالميذ فو حدوهثا 2وتتيح الفرصة للمعمل لتوجيه عدا كبري من ا ألس ئةل اإ ى
تحالميذ الفصل الواحد 2كام أنهنا ذات فائدة كبرية عند تقومي تحالميذ الصفوف ا ألو ى من املرحةل الابتدائية 2نةرا
لعدم اكتناهبم أنغلب هما ات الكتابة والتعبري .،3وين تخدم ملعرفة التقدم اذلي أنحرزه اا سو اللغة العربية يف
اكتناب اللغوية عن طريق التعبري الشفهي مثل القراءة اجلهرية واحملفوظات والاس ئةل املبارشة .،8يف هذا
الاختبا اك النؤال واجلواب ابلالكم.
،3عبد العلمي اإبراهمي 2او الن نة 2يف طرق التد يس املوجه الفىن ملد ىس اللغة العربية 2اا املعا ف 2ص،1 .
 ،،صحالح عبد اجمليدا العريب 2تعمل اللغات اسحية وتعلميها( 2بريوت :مكتبة لبنا  2)3753 2ص33 .
 ،1أنحاما اإبراهمي 2االإجتاهات املعارصة يف تد يس اللغة العربية واللغات اسحية الأخرى لغري الناطقني هبا( 2بريوت :اا الفكرالعرىب2
 2)3759ص59 .
،3دمحم أنرشف املاكوي 2نأساس يات املناجه( 2الرايض :اا النرش ادلويل 2)،009 2ص95 .
25
Ahmad warson munawir, 1997, Al-munawir kamus arab-indonesia, Surabaya: Pustaka progresif.
253

 : Lisanunaلساننا
Jurnal Ilmu Bahasa Arab dan Pembelajarannya
)Volume 11. No. 2 (2021
https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/lisanuna/index
)ISSN 2354-5577 (Print) ISSN 2549-2802 (Online

هذه الاختبا ات الشفهية بصفة عامة عىل شلك:اختبا النطق واختبا مما سة الرتاكيب اللفةية واختبا
حمااثة ابس تخدام املؤثرة البرصية واختبا من خحالل املقابحالت واملناقشات.
و أنمهية الاختبا الشفهي يف تعلمي اللغة العربية كام ييل:
 - 1تعط صو ة واقعية عن القد ات اللغوية للطلبة سواء ما يتعلق ابلقراءة أنو النطق النلمي 2نأو التعبري
الشفهي  2وذكل عند ا اسة اللغة العربية أنو اللغات الاجنبية عىل حد سواء.
 - 2تناعد عىل اإصدا نأحاكم صااقة حول قد ة الطلبة عىل املناقشة واسحوا ورسعة التفكري والفهم2
و بط املعلومات .،
مهنج البحث:
إا مهنج البحث اذلي تن تعملها الباحثة يف هذا البحث هو حبث جترييب .وإا تصماميت املهنج التجرييب
جتري عىل أن بعة أننواع ويه التصماميت المتهيدية ( 2)Pre-eksperimentalوالتصماميت التجريبية (True-
 2)eksperimentalوالتصماميت العاملية ( 2)Factorial-designوالتصمامي ش به التجريبية (Quazi-
.،9)eksperimental
ونأما الباحثة تقوم ابختيا التصماميت المتهيدية ( )Pre-eksperimentalواختا ت الباحثة تصممي
اجملموعة الواحدة مع الاختيا القبيل والبعدي (.)One Grup Pre-Tes, Post- Test Design
جممتع البحث وعينته:
إا اجملمتع هو مجع ا ألفراا أنو ال ألش ياء اليت هلم خصائص واحدة ميكن محالحةهتا .،5وجممتع البحث
اذلي تآأخذ الباحثة هو مجيع الطلبة يف املرحةل الثانوية بعهد اا اسحن نة الن نكيل للن نة  ،0،3-،0،0واك
عدامه  311طالبا .للمرحةل الثانوية .،7والعينة يه مجموعة جزئية من جممتع هل خصائص مشرتكة .10ويه جزءية
من اجملمتع اذلي يمتم اختيا ها التعبري الشفهي  2حبيث متثل اجملمتع متثيحال حصيحا .13فاختا ت الباحثة طلبة الصف
الثاين للمرحةل الثانوية .واك عدامه  31طالبا.1،
طريقة مجع البياانت و أناواهتا:
،مرزو  2الاختبا الشفهي واس تعامهل يف تقومي هما ة الالكم( 2بندا نأتش ية :جامعة الرانريي االإسحالمية اسحكوميىة 2)،038 2ص.
،08

،9

صاحل ابن محد العناب 2املدخل اإ ى البحث ).... 2ص1،0 .
 ،5جاء محموا أنبو عحالم 2مدخل اإ ى مناجه البحث الرتبوي( 2الكويت :مكتبة الفحالح3757 2م) 2ص5، .
،7نتيجة من ميدا البحث بعهد اا اسحن نة الن نكيل 2يف يوم الثحالاثء 5 2يونيو.،0،3 2
 10جاء محموا أنبو عحالم 2مناجه البحث يف العلوم النفن ية والرتبوية( 2جامعة القهترة 2اا النرش للجامعات 2)،033 2ص3 3 .
13مناعد بن عبد هللا النوح 2مباائ البحث الرتبوي( 2الرايض :لكية املعلمني 2)،003 2ص7، .
1،نتيجة من ميدا البحث بعهد اا اسحن نة الن نكيل 2يف يوم الثحالاثء 5 2يونيو.،0،3 2
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وطريقة اختيا العينة لهذا البحث عىل الطريقة العمدية ( )purposiveوهو الطريقة املقصواة أنو
الاختبا ابخلربة تعىن أن أنساس الاختبا خربة الباحثاة ومعرفته بآأ هذه املفراة أنو تكل متثل جممتع البحث.11
و أل اس تخدمت الباحثة فصحال واحدا لعينهتا .و أنما نأاوات البحث املن تخدمة مجلع البياانت فتعمتد الباحثة عىل
ا ألاوات التالية :
 - 3املحالحةة املبارشة
املحالحةة يه أناوات البحث جتمع بواسطهتا البياانت أنو املعلومات اليت متكن الباحثة من اإجابة أنس ئةل
البحث ا ألو ى واختبا فروضه .أن املحالحةة املبارشة يه محالحةة سلوك معني من خحالل اتصاهل مبارشة
اب ألشخاص أنو ا ألش ياء اليت يد سها الباحثة.13
 - ،الاختبا ات
إا الاختبا هو أنحد ا ألاوات ميكن للباحثة أن تن تخدهما مجلع املعلومات اليت حتتاج اإلهيا لحالجابة عن
أنس ئةل البحث أنو اختبا فروضهه .18وتن تعمل الباحثة اختبا ين وهام الاختبا القبيل والاختبا البعدي.
أن) الاختبا القبيل
الاختبا القبيل هو الاختبا يمت االإجراء قبل بداية تطبيق ادل س لتحديد املها ات اللغوية للطلبة يف
بداية برانمج تعلمي اللغة  .1وهذا الاختبا جيري قبل اإجراء التجربة أني قبل اس تخدام قاموس اخلاص وا ألسلوب
املعارص وتطبيقه يف تعبري شفهي عىل املتغري التابع (التحصيل ادلا يس).
ب) الاختبا البعدي
الاختبا البعدي هو الاختبا يكو بعد اإجراء التجريبية أني بعد اس تخدام قاموس التعبري اخلاص
وا ألسلوب املعارص وغرض هبذا الاختبا لتحديد من توى التحصيل دل ايس دلى الطلبة بعدها.
طريقة حتليل البياانت:
 - 3حتليل بياانت املحالحةة املبارشة
ويكو حتليل بياانت أننشطة املعلمة واس تجابة الطلبة عند اإجراء معلية التعلمي والتعمل عىل النةرية كام ييل:
=P
البياانت:
11صاحل بن دمحم العناف 2املدخل اإ ى البحث يف العلوم النلوكية 2... 2ص .77
13صاحل بن دمحم عناف 2املدخل اإ ى البحث 2... 2ص30 .
18صاحل بن دمحم العتاف 2املدخل اإ ى البحث 2... 2ص3،9 .
…Moh.mastna dkk, 2012, pengembangan evaluasi dan tes Bahasa arab
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 :Pالنن بة املئوية
 :Rمجموعات ادل جة احملصوةل علهيا
 :Tالنتيجة الاكمةل
19
وحتليل أننشطة املعلمة والطلبة أنثناء معلية التعلمي يعمتد عىل معايري :
 = %300 – 53ممتاز
–  = %50جيد جدا
 = % 8 – 8جيد
 = %88 – 33مقبول
 = %30 – 0انقص
3
نأ ).نأنشطة املعلمة
ونأما نتيجة محالحةة أننشطة املعلمة عند معلية تعلمي التعبري ابس تخدام قاموس التعبري اخلاص وا ألسلوب
املعارص كام ييل:
=P
=P
=P
P = 82,5%

ونأما النتيجة احملصوةل يه  82,5%ويه تدل عىل أنهنا يف اسحد  % 100 -81وحصلت عىل ا جة جيد
جدا .وهذا يدل عىل أن أننشطة املعلمة عند معلية التعلمي والتعمل ابس تخدام قاموس "التعبري اخلاص وا ألسلوب
املعارص" فعاةل.
ب ).اس تجابة الطلبة
ونأما نتيجة املحالحةة اس تجابة الطلبة عند معلية تعلمي التعبري ابس تخدام قاموس التعبري اخلاص وا ألسلوب
املعارص كام ييل:
=P
=P
=P

P = 85
Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan ...hal.281
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ونأما النتيجة احملصوةل يه  % 85بتكل ويه تدل عىل أنهنا يف اسحد  % 100 -81وحصلت عىل ا جة
جيد جدا .وهذا يدل عىل أن اس تجابة الطلبة عند معلية التعلمي والتعمل ابس تخدام قاموس "التعبري اخلاص
وا ألسلوب املعارص" فعاةل.
 - ،حتليل الاختبا ين
ونتيجة الطلبة الصف الثاين الثانوية يف تعلمي التعبري ابس تخدام قاموس بعد الاختبا القبيل والبعدي2
ونتاجئهم كام ييل:
أن النتيجة املعدةل لحالختبا القبيل بتقدير  3والنتيجة املعدةل لحالختبا البعدي بتقدير  .53ولتحليل
بياانت الاختبا القبيل والبعدي قامت الباحثة أنوال ابالختبا الطبيع ) ( Uji Normalitasابس تخدام برانمج
"  " SPSS 22تتضح نتيجته يف اجلدول التايل:
Tests of Normality
Kolmogorov-Smirnova
Shapiro-Wilk
kelas
Statistic
Df
Sig.
Statistic
Df
Sig.
Hasil pretest
.172
34
.012
.901
34
.005
postest
.195
34
.002
.918
34
.015
a. Lilliefors Significance Correction

من اجلدول النابق يدل عىل أن نتيجة الاختبا القبيل بعد اإجراء الاختبا الطبيع ()Uji Normalitas
حتصل عىل من توى ادلالةل ( 02008 )sigأنقل من  0208ونتيجة الاختبا البعدي حتصل عىل من توى
ادلالةل ( 02038 )sigأنقل من  0208وهذا يدل عىل أن البياانت غري معيا ية ( .) Tidak Normalمث تقوم
الباحثة ابالختبا املتجانس ( )Uji Homogenitasوتتضح نتيجته يف اجلدول التايل:
Test of Homogeneity of Variances
hasil
Sig.
.335

df2
66

df1
1

Levene
Statistic
.943

من اجلدول النابق يدل عىل أن نتيجة الاختبا املتجانس (  )Uji Homogenitasحتصل عىل
من توى ادلالةل ( 02118 )sigأنكرث من  . 0208هبذا النتيجة تشري اإ ى أن البياانت متجانن ية.
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يدلنا مناالختبا ين النابقني عىل أن البياانت متجانن ية غري طبيعية .وميكن اإجراء ابختبا
( )Wilcoxon Sign Rank Testوتتضح نتيجته يف اجلدول التايل:
Ranks
N
Mean Rank Sum of Ranks
a
postest – pretest Negative Ranks 0
.00
.00
b
Positive Ranks 34
17.50
595.00
c
Ties
0
Total
34
a. postest < pretest
b. postest > pretest
c. postest = pretest
Test Statisticsa
– postest
pretest
Z
-5.107b
Asymp. Sig. (2.000
)tailed
a. Wilcoxon Signed Ranks
Test
b. Based on negative ranks.

هذا اجلدول يشري لنا أن نتيجة من توى ادلالةل ) 02000 Asymp. Sig. (2- tailedويه أنقل من
نتيجة من توى ادلالةل  20208فيدل عىل أن الفرض البديل ( )Haمقبول والفرض الصفري ( )Hoمراوا.
فاس تخدام قاموس التعبري اخلاص وا ألسلوب املعارص يف تعلمي وتطوير التعبري الشفهي جيعل الطلبة أن ين تجيبوا
اس تجابة جيدة.
نتاجئ البحث
لقد انهتت الباحثة يف هذه الرساةل مما يتعلق ابلبحث التجرييب اس تخدام قاموس التعبري اخلاص
وا ألسلوب املعارص يف تطوير التعبري الشفهي بعهد اا اسحن نة الن نكييل 2ونتاجئ البحث لهذه الرساةل كام ييل:
 - 3إا اس تجابة الطلبة عند معلية تعلمي ابس تخدام قاموس "التعبري اخلاص وا ألسلوب املعارص" ين تجيبو
اإس تجابة جيدة يف تطوير وتعلمي التعبري الشفهي وهذا كام يف حتليل البياانت بقمية  % 58بد جة جيد
جدا.
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يطو التعبري الشفهي بدليل النتيجة
 - ،وإا اس تخدام قاموس "التعبري اخلاص وا ألسلوب املعارص" ّ
) 02000 Asymp. Sig. (2- tailedويه أنقل من نتيجة من توى ادلالةل  .0208وهذا يدل عىل
أن اس تخدام قاموس "التعبري اخلاص وا ألسلوب املعارص" جيعل الطلبة أن ين تجيبو اس تجابة جيدة
يف تعلمي وتطوير التعبري الشفهي .
املراجع
نأ -

املراجع العربية

أنمحد فؤاا دمحم عليا  2377، 2املها ة اللغوية ماهيهتا وطرائق تد ينها 2الرايض :اا املنمل.
اإميل يعقوب 2375، 2املعامج اللغوية 2بريوت :اا الثقافة االإسحالمية.
أنمحد مشس ادلين 23773 2خمتا الصحاح 2بريوت :اا الكتب العلمية.
اإميل يعقوب 23750 2املعامج اللغوية العربية بداءهتا وتطو ها 2بريوت :اا العمل املحاليني.
أنحاما اإبراهمي 2375، 2الاجتاهات املعارصة يف تد يس اللغة العربية واللغات اسحيّة الأخرى لغري الناطقني هبا 2بريوت :اا الفكر
العرىب
أنمحد عبد الغفو عطا  23797 2مقدمة الصحاح 2بريوت :اا العمل املحاليني.
حنن ادلين 2،037 2قاموس التعبري اخلاص 2ميدا . cv. manhaj :
ا.خادل حنني أنبو معشة 2،039 2التعبري الشفهي والكتايب يف ضوء عمل اللغة التد يس 2او املاك .
شهاب ادلين ابو معرو 23773 2معجم املقايس يف اللغة 2بريوت :اا الفكر
صحالح عبد اجمليدا العريب 23753 2تعمل اللغات اسحية وتعلميها 2بريوت :مكتبة لبنا .
عابد توفيق الهامش  23793 2طرق التد يس هما ات اللغة العربية ونااهبا ملراحل ادل اس ية 2بغداا :مؤسنة الناةل.
عبد العلمي اإبراهمي 2او الن نة 2يف طرق التد يس املوجه الفىن ملد ىس اللغة العربية 2اا املعا ف.
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. مكتبة وهبة: القاهرة2 املرجع يف تعلمي اللغة العربية ل ألجانب2،001 2فتحى عىل يونس ودمحم عبد الرؤوف الش يخ
 املنةمة العربية للرتبية: تونس2 اليل املعمل للكتاب الأسايس يف تعلمي اللغة العربية لغري الناطقني هبا23751 2فتحى عىل يونس
.والثقافة والعلوم
. اا املهنج:  عام2 أنساليب وطرق تد يس اللغة العربية2،00، 2فؤاا حنن حنني أنبو الهجاء
. اا النرش ادلويل: الرايض2 نأساس يات املناجه2،009 2دمحم أنرشف املاكوي
. مكتبة مرصى: القاهرة2 أنمراض الالكم23799 2مصطفى فهم
. ننخة: العربية النعواية2 تعلمي اللغة العربية للناطقني بلغة نأخرى23758 2دمحم اكمل الناقة
. جامعة الرانريي االإسحالمية اسحكومية: بندا نأتش ية2 الاختبا الشفهي واس تعامهل يف تقومي هما ة الالكم2،038 2 مرزو

املراجع االإندونين ية

-ب

Ahmad Abdul Ghafur Atthar, 1979, Muqaddimah al- shahihah, Bairut :Dar al-lil Malayin.
Ahmad warson munawir, 1997, Al-munawir kamus arab-indonesia, Surabaya: Pustaka progresif.
David Crystal, 2015, Ensiklopedia, Malang: Penerbit Nuansa Cendekia.
Syihabuddin, 2002, Teori dan praktek Penerjemahan Arab- Indonesia, jakarta: dirjen depdiknas.
Suharsimi Arikunto, 2010, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, Jakarta: Bumi Aksara.
Taufiqurrachman, 2016, kamus bahasa arab elektrinik dan penggunaanya dalam bahasa indonesia ,
Abjadia: international journal of education.
Taufiqurrahman, 2008, Leksikologi Bahasa Arab , Yogyakarta: UIN Malang Press

260

