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Abstrak
Picture and Picture adalah Metode pembelajaran yang menggunakan media bergambar yang dipasang secara
berurutan, sehingga pesan yang disampaikan dapat diterima siswa dengan mudah dan pembelajarannya menjadi
menyenangkan. Metode pembelajaran ini sangat efektif untuk keterampilan berbicara bagi siswa dalam
pembelajaran bahasa arab karena dalam penggunaan Metode Pembelajaran tersebut, siswa juga ikut berperan
aktif yaitu dengan melalui proses berpikir, berdiskusi dengan teman sekelompok yang telah dibentuk dan
mendiskusikan bersama dikelas. Untuk mengetahui beberapa permasalahan yang terdapat dalam penelitian
tersebut maka dirumuskan beberapa masalah antara lain : (1) Bagaimana Penerapan Metode Picture and Picture
dalam Pembelajaran Keterampilan Berbicara. (2) Bagaimana Efektifitas Penerapan Metode Picture and Picture
di Pembelajaran Keterampilan Berbicara
Kata Kunci: berbicara, metode, picture and picture

املقدمة

ِ
اللغة العربية هي لغة الوحي ،ولقد ذكرها القران الكرمي ابعتبارها كلغة الوحي أحد عشر مرة من بينها قوله تعاىل :إِ ِّن أَنْ َزلْنَاهُ
قُ ْرآّنً َعَربِيًّا لَ َعلَّ ُك ْم تَ ْع ِقلُ ْو َن (يوسوف 1 .)2 :ويف احلقيقة كانت اللغة العربية تصري اللغة العامة ،وهي إحدى اللغة الرمسية يف احتاد
االمم املتحدة وهذه فرحة لنا .وليس من العجيب إذا كانت اللغة العربية تدرس يف املدرسة اإلبتداية حىت اجلامعة .ومن أهداف
تعليم اللغة العربية أن يستطيع الطالب يف استعمال اللغة العربية إما بلسان أو كتاب يف الناحية العملية 2 .ولكن الواقع ال يساوي
هبدا الرجاء  .فإن الطالب قد أصابتهم املل والسامة يف التعليم  .وصارت رغبتهم يف عملية التعليم ّنقصة وهم يشعرون ابملل و
كسالن.
واملسألة يف الفصل السابع مبدرسة زين الدين سيدوارجو هم كثري من الطالب متخرجت من املدرسة اإلبتدئية و املدرسة
اإلبتدئية اإلسالمية .يكثر عنهم اليستطيعو الكالم اللغة العربية .ولكن من الطالب املدرسة اإلبتدائية اإلسالمية تستطيع
أساسيات تعلم اللغة العربية .وجيب عن األستاذة هم تعلم الطالهبم من التعلم األساسية للغة العربية الذين ال يستطيع ال ِدرس اللغة
العربية ،حيت ينمكن الطالب املدرسة اإلبتدئية اإلسالمية بتسعرون ابملال والتعب حينام األستاذة تكرارة الدراسة القدمية .ويف
مسألة األخرى هي الطريقة التعلم.
قدرعلى استعمال طريقة الصورة والصورة ,وهذه طريقة هي الصورة و الصورة من طرق التدريس مستفادا على صورة متزوجة
ومرتبة حىت صارت متسلسلة صحيحة .يف استعمال طريقة الصورة و الصورة خصائصها كثرية منها :النشاط واملخرتعة واالبتكار

1القرآن الكرمي  ،سورةيونف 12:2 :
 2يرتجم من
Ahmad Izzan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: Humaniora,2009) hal.77

352

امللتقى العلمي الوطين  2019قسم تعليم اللغة العربية

picture and picture
والفرح .كانت الصورة وسيلة أصولية عند قيام التدريس ،ولذا جيب على كل مدرس أن يعد أنواع الصورة على شكل البطاقة من
3
غري صغري وال كبري يف شكلها.
يف هذه اخلطوة كان األستاذ جيب على إلقاء الكفاءة األساسية للدرس جملرد جناح التدريس .يف طريقة الصورة و الصورة يلزم
لكل طالب أن يقوم ابحملادثة ابلنشاط مع اإلختالط بفرقته .الطالب َّ
البد أن يهتم على كل صورة أظهرها األستاذ أو صاحبه يف
فرقته .يف هذه طريق األستاذ أبن تكون قادرة على اإلبتكار أل ِن احياّن اشارة ملباشر أقال فعالية هي بطريقة القرعة .حىت يشعرون
من الطالب أن يعمل من لوجيب  .بعدذلك املدرس يسأل أسباب أو على أساس فكرة يف تسلسل الصورة  .بعدذلك لطالب
4
أبدعت اخللص الذبن تلقو من املدة.
املزية من طريقة الصورة و الصورة هي املواد اليت مت تدريسها أكثر تركيز األن املعلم يشرح يف بداية الكفاءات التعليمية املراد
حتقيقها .الطالب أسرع يف نيل الدرس و تستطيع يف ترقية قوة املنطق وقوة فكرها و تستطيع أن يرتق مسعلتها ،أل ِن املدرس
يسأل إىل طالب عن األسباب بفرز هذه صورة .التعليم بتسعرون يؤثِرون يف نفسهم .أل ِن الطالب الرتصد الصورة الذي أعد من
املدرس .وانقصان وسائل صورة هي من الصعب العثور على الصورة الذي توافق مع قوة املنطق من اختصاص الطالب ميتلك و
صعب العثور على الصورة اجلميلة و توافق املدة تعليم 5.املدرس يدع احدى من الطالب لتثبيت صورة متزوجة ومرتبة حىت صارت
متسلسلة صحيحة .وأما املدرس هنا يكون مساعداللطالب عندما شعرو ابلصعوبة حنواملفردات الىت مل يفهموه.
البحث
تعريف املهارات الكالم هو اللفظ واإلفادة ،واللفظ هو الصوت املشتمل على بعض احلروف ،كما أن اإلفادة هي :
مادلت على معىن من املعاين ،على األقل يف ذهن املتكلم ،صحيح أن هناك أصواات تصدر من بعض احلياواّنت والطيور حتمل
بعض الدالالت يف بعض املواقف اليت يستدل هبا عن احلاجات (البولوجية) هلذا احليوان ،وقد تفهم معاين أخرى ،ولكنها قليلة،
6
ومرتبطة مبواقف حمدودة.
وال شك أن الكالم من أهم ألوان النشاط اللغوي للصغار والكبار ،لذلك كان الناس يستخدمون الكالم أكثر مما
يكتبون .ومن مث نستطيع أن نعترب أن الكالم هو الشكل الرئيسي لالتصال ابلنسبة لإلنسان .ولقد تعددت جماالت احليات اليت
 3يرتجم من اإلنرتنت
)Santoso, R. E. B. (2011). Model Pembelajaran Picture And Picture (diakses 08 Ferburari 2014
http: //raseko.blogspot.com/2011/05/model-pembelajaranpicture-and-picture.html/
 4يرتجم من ،
Agus Suprijono, Cooperative LearninTeori & Aplikasi Paikem, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012).125-126
 5يتوجم من ،
)Istarani, 58 Model Pembelajaran Inovatif (Refrensi Guru dalam Menentukan Model Pembelajaran
(Medan : Media Persada, 2011) hal. 8

 6دكتور أمحد فؤدي حممود عليان ،املهارت اللغوية ماهيتها وطرائق تدريسها( ،الرايض 1992 ،م)  ،ص 85
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ميارس اإلنسان فيها الكالم أو التعبري الشفوي فنحن نتكلم مع األصدقاء ونبيع ونشرتي ،نسأل عن األحداث واألزمنة واألمكنة
7
وغري ذلك كلها بوسيلة الكالم .
الكالم يف أصل اللغة عبارة عن  :األصوات املفيدة ،وعند املتكلمني هو  :املعىن القائم ابلنفس الذى يعرب عنه أبلفظ،
يقال يف نفسي كالم ،ويف اصطالح النحاة  :اجلملة املركبة املفيدة حنو  :جاء الشتاء .أما احلديث فهو  :كل ما يتحدث به من
كالم وخرب ،ويقال (( :احلديث ذو شجون)) يتذكر به غريه ،ويطلق أيضا على كالم رسول هللا ص.م ،ويف اصتالح احملدثني :
((قول أو فعل أو تقرير نسب إىل النيب ص.م ،ويطلق احلديث ويراد به اجلديد ،يقال  :حديث عهد بكذا ،قريب عهد به.
أما التعريف االصطالحي للكالم فهو  :ذلك الكالم املنطوق الذي يعرب به املتكلم عما يف نفسه من  :هاجسه ،أو
خطره ،وما جيول خباطره من مشاعر وإحساسات ،وما يزخر به عقله من  :رأي أو فكر ،ومايريد أن يزود به غريه من معلومات،
أو حنو ذلك ،يف طالقة وانسياب ،مع صحة يف التعبري وسالمة يف األداء .وميكن تعريف الكالم أبنه  :مايصدر عن اإلنسان من
صوت يعرب به عن شيء له داللة يف ذهن املتكلم والسامع ،أو على األقل يف ذهن املتكلم .وبناء على هذا ،فإلن الكالم الذي
8
ليس له داللة يف ذهن املتكلم أوالسامع ،اليعد كالما ،بل هي أصوات ال معىن هلا .ينقسم الكالم إىل قمسني رئيسني :
 .1الكالم الوظيفي
وهو ما يؤدي غرضا وضيفا يف حميط اإلنسان ،والكالم الوظيفي هو الذي يكون الغرض منه اتصال الناس
بعضهم ببعض ،لتنظيم حياهتم ،وقضاء حاجاهتم ،مثل  :احملادثة ،واملناقشة ،وأحاديث االجتماعات ،والبيع والشراء،
وأحاديث املتطلبات اإلدارية ،وألقاء التعليمات ،واإلرشادات ،واألخبار ،واملناظرات والندوات ،واخلطب السياسية
واالجتماعية ،وأحاديث السمر.
 .2الكالم اإلبداعي
يقصدبه  :أظهار املشاغر ،واإلفصاح عن العواطف وخلجات النفس ،وترمجة اإلحساسات املختلفة بعبارة
منتقاة اللفظ ،جيدة النسق ،بليغة الصياغة مبا يتضمن صحتها لغواي وحنواي ،حبيث تنقلها إىل اآلخرين بطريقة مشوقة
مثرية هي األداء األدايب ،وحبيث تنقل سامعها أو قارئها إىل املشاركة الوجدانية ملن قاهلا ؟ كي يعيش معه يف جوه،
وينفعل ابنفعاالته ،وحيس مبا أحس هو به مثل  :التكلم عن مجال الطبيعة ،أو املشاعر العاطفية ،أو التذوق الشعري،
أو النشر القصصي ،أو التكلم عن حب الوطن.
وينبغي مالحظة أن كال النوعية من التعبري الوظيفي واإلبداعي ،الينفصل أحدمها عن اآلخر انفصاال كليا،
بل قد يلتقيان ،فكل موقف تعبريي هو موقف للتعبري الوظيفي ،واإلبداعية صفة تلحق ابلتعبري الوظيفي بدراجات
متفاوتة.
9
و من أهم ماهندف إليه من تعليم التحدث مايلي :
 .1تعويد التالميذ إجادة النطق وطالقة اللسان ومتثيل املعاين.
 7نور هادي .املوجة لتعليم املهارات اللغوية لغري الناطقني هبا( .ماالنج :جامعة اإلسالمية احلكومية موالّن مالك أبراهيم )2011.ص53:
 8دكتور أمحد فؤدي حممود عليان ،املهارت اللغوية ماهيتها وطرائق تدريسها( ،الرايض 1992 ،م)  ،ص 102
 9نور هادي .املوجة لتعليم املهارات اللغوية لغري الناطقني هبا( .ماالنج :جامعة اإلسالمية احلكومية موالّن مالك أبراهيم )2011 .ص
53:
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.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.11

تعويد التالميذ على التفكري املنطقي ،وترتيب األفكار ،وربط بعضها ببعض.
تنمية الثقة ابلنفس لدى التالميذ من خالل مواجهة زمالئهم يف الفصل أو خارج املدرسة.
متكني التالميذ من التعبري عما يدور حوهلم من موضوعات مالئمة تتصل حبياهتم وجتارهبم وأعماهلم داخل املدرسة
وخارجها يف عبارة سليمة.
التلغب على بعض العيوب النفسية اليت قد تصيب الطفل وهو صغري كاخلجل أو اللجلجة يف الكالم أو االنطواء.
زايدة منو املهارت والقدرات اليت بدأت تنمو عند التلميذ يف فنون التعبري الوظيفي من مناقشة وعرض لألفكار واآلراء
وإلقاء الكلمات واخلطب.
الكشف عن املهوبني من التالميذ يف جمال اخلطابة واالرجتال وسرعة البيان يف القول والسداد يف اآلراء.
تعزيز اجلانب اآلخر من التعبري وهو التعبري التحريري مما يكتسبه التلميذ من ثروة لغوية ،وتركيبات بالغية ،ومأثورات
أدبية.
هتذيب الوجدان والشعور لدى املتعلم ليصبح فردا يف مجاعته اإلنسانية.
دفع املتعلم إىل ممارسة التخيل واالبتكر.

فأما تعريف طريقة الصورة و الصورة الصورة و الصورة هي طريقة الصورة و الصورة من طرق التدريس مستفادا على
َّ
صورة متزوجة ومرتبة حىت صارت متسلسلة صحيحة .يف استعمال طريقة الصورة و الصورة خصائصها كثرية منها :النشاط
واملخرتعة واالبتكار والفرح .كانت الصورة وسيلة أصولية عند قيام التدريس ،ولذا جيب على كل أستاذ أن يعد أنواع الصورة على
10
شكل البطاقة من غري صغري وال كبري يف شكلها.
11
املقرتح من اهلمدان الصورة والصورة هي طريقة التعلم يستعمل صورة الِىت متزوجة ومرتبة حىت صارت متسلسلة صحيحة.
حضرت طريقة الصورة و الصورة لتحقيقة سهولة التعلم .ملاذا مايقرب من متوسط منا اليعرفون ويفهمون يف كل شي ء ؛ مع
أن ينبغي علينا بطول فرتة التعلم فهما جيدا .ولكن يف احلقيقة نبتعد و ال نفهم عن الدروس .سخرية جدا .اجلواب هو ألن لدينا مل
ندركيفية لفهم و تعلم بسهولة وفعالية.
اخلطوات يف استعمال طريقة الصورة و الصورة:

-1
-2
-3
-4

12

املدرس جيب على إلقاء الكفاءة األساسية للدرس جملرد جناح التدريس.
القى املدرس املادة كبداية التدريس.
أشار املدرس الصور املتعلقة ابملادة.
دعى املدرس الطالب واحدا فواحد إىل األمام ب ليعلق الصور حىت يكون معقوال.
10يرتجم من اإلنرتنت:
)Santoso, R. E. B. (2011). Model Pembelajaran Picture And Picture (diakses 08 Ferburari 2014
http: //raseko.blogspot.com/2011/05/model-pembelajaranpicture-and-picture.html/
 11يرتجم من :
Hamdani, Strategi Belajar Mengajar, (Bandung: Pustaka Setia, 2001) 89,lihat juga “Iif Khoiru Ahmadi,
Strategi Pembelajaran Sekolah Terpadu, (Jakarta : PT Prestasi Pustakarya, 2011) 58, lihat juga “Agus
Suprijono, Cooperative Learning Teori & Aplikasi Paikem, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar 2012), 125
12
يرتجم من :
Hamdani.2001. Strategi..... hal.89, Iif Khoiru Ahmadi.2011. Strategi….. hal.08, Agus Suprijono.2012.
Cooperative Learning….. hal.125
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 -5سأل املدرس عن سبب ترتيب تلك الصور بذالك الرتتيب.
 -6من هذه احلجة أو ذالك الرتتيب  ،زرع املدرس هذه املاذة حسبما أراد أن يصله.
 -7اإلستنباط أو اخلالصة.
من ذالك الشرح نستطيع أن نستننج أن يف استحدام طريقة الصورة و الصورة هلا املناهج املستعملة حىت يسهل
الطالب يف فهم املادة اليت ألقاها املدرس  ،وهبذه الطريقة يستطيع الطالب أن يعرف كيفية استحدام طريقة التدريس حىت
يكون الدرس أشد مشاركة و فرحة .
مزية من طريقة الصورة والصورة :

-1
-2
-3
-4
-5
-6

13

يستطيع املدرس أن يلقي درسه ابستخدام الطريقة املتنوعة و املمتعة.
تستطيع هذه الطريقة أن يزيد أهتمام الطالب يف مشاركة الدرس بسبب وجود الطريقة اخلالقة.
يسهل الطالب و تدريب مهارة كالم ألن فيها الصور املناسبة.
التدريس بطريقة الصورة والصورة يستطيع أن ِ
يستطيع املدرس أن يعرف قدرة تالميذة.
يستطيع لتدريب الطالب على التفكري املنطقي  ،بشكل حاسم  ،و منهجية
يستطيع خلق التعلم الفعال والكفء.

 -ومزية طريقة الصورة والصورة من إثرتاين: 2011:8 ،

-1
-2

14

املواد اليت مت تدريسها أكثر تركيز األن املعلم يشرح يف بداية الكفاءات التعليمية املراد حتقيقها.
من اطالب أسرع يف نيل الدرس و تستتيع يف ترقية قوة املنطق وقوة الفكرها و تستتيع أن يرتق مسعلتها ،أل ِن
املدرس يسأل إىل طالب عن األسباب بفرز هذه صورة.
التعليم بتشعرون يؤثِر يف نفس .أل ِن طالب ترصد الصورة الذي أعد من املدرس.
والنقصان الوسيلة الصورة هي من الصعب العثور على الصورة الذي تتنوافق مع قوة املنطق من اختصاص الطالب
ميتلك و صعب العثور على الصورة اجلميلة و تتنوافق املدة تعليم.

-3
-4

 -ومزية طريقة الصورة والصورة من مهدان:89 :2001 ،

15

 -1يستطيع املدرس أن يعرف قدرة تالميذة
 -2يستطيع لتدريب الطالب على التفكري املنطقي و منهجية.
ضعف من طريقة الصورة والصورة:

16

 -1فإنه يطلب الكثري من الوقت التعلم ألن ينبغي أن يؤلف الصورة.
يرت جم من :
Efti Ayundari. 2013. “Keefektifan Penerapan Metode Picture and Picture dalamPembelajaran Menulis
Kreatif Pusid Pada Siswa Kelas VII MTS Sholihiyyah Mranggen Demak”. Skripsi, IKIP Semarang
14
يرت جم من :
Istarani, 2011. 58 Model….. hal 8
15
يرتجم من :
Hamdani. 2001 “Strategi….. Hal 89
16
يرتجم من اإلنرتنت
13

)Santoso, R. E. B. (2011). Model Pembelajaran Picture And Picture (diakses 08 Ferburari 2014
http: //raseko.blogspot.com/2011/05/model-pembelajaranpicture-and-picture.html/
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 -2جيب أن تكون الصورة وفقا للمادة ألهنا إذا كانت الصورة التتوافق مع املواد التعليمية ال تسري على مايرام.
 -3ابستخدام عرض الصورة مع احلجم الكبري حبيث ميكن للطالب رؤية واضحة.
 -4جييب أن تكون الصورة ممتع ألهنا إذا كانت الصورة غري ممتع الطالب الترغب يف املشاركة التعلم.
17
ولكن ضعف من هذه طريقة هي يطلب الكثري من الوقت و كثري من الطالب الذين بسلِيب.
تطبيق التعليم الطالب اللغة العربية مرة واحدة يف كل األسبوع  ،هي يف يوم اخلميس ساعتني من الدروس،
ميكن للمعلمني إعطاء دروس اللغة العربية بكتاب اللغة العربية (الدرست اللغة) الكتاب من كونتور .يف تعليم اللغة
العربية هناك أربع مهارات وهي مهارات إستماع ،مهارات الكالم ،مهارات القراءة ،مهارات الكتابة.
عقدت الباحثة أربعة حماضرات لفعالية تطبيق طريقة الصورة والصورة ( )picture and pictureيف تعليم
مهارة الكالم ،وحماضرتني لالختبار واملالحظة .قامت الباحثة بتدريس يف اجملموعة التجريبية يف يوم اخلميس يف احلصة
الثاين ملدة تسعون دقيقة.
إذن لتجرب هذه الطريق هي ثالث مرات وجها لوجه يف الفصول الدراسية :
حملاضرة األوىل  :إلقئة الباحثة ملالحظة يف الفصل السابع ملعرفة حالة الطالب عندما تعليمة اللغة العربية وتفهم
طبيعة كل الطالب قبل تطبيق طريقة التعليم اجلديدة مث توزيع حبث استبياّنت على الطالب تتعلق بتعليم اللغة العربية،
وخاصة القدرة على مهارة الكالم ،وخترب أن التعليم اإلامتحان قبل تطبيق طريقة الصورة و الصورة.
احملاضرة الثانية  :قبل حبث تطبيق هذه الطريقة شرح عن ما هي طريقة الصورة والصورة لكي يفهم الطالب يف
هذه التعليم فهما جيدا .
وهذا خطوات إستعملة طريقة الصورة و الصورة :
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
جديدة.
17

إلقاء السالم و يبني عن املدة قبل حتفيز استعداد التالميذ للتعلم.
قسمت املدرسة التالميذ إىل أربعة الفرقة.
شرحت طريقة استعماهلا إىل مجع الطالب.
وزعت قرطسة صورة إىل كل الفرقة.
أتمرياة إىل كل الفرقة أن يؤلِف صورة صحيحا.
أتمرياة إىل كل الفرقة يشرح الصورة .
ويف األخري وحد من كل فرقة أن يشرح يف أمام.

احملاضرة الثالثة  :االختبار ابستخدام طريقة الصورة والصورة لتحديد نتائج تعليم الطالب ابستخدام طريقة

يترجم من :
Hamdani. 2001 “Strategi….. Hal 89
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بعد أنشطة التعلم يف الفصول ،حتدث الباحثة مع األستاذة إفالحى ألفي بصفة املعلمني اللغة العربية أن طريقة
الصورة و الصورة ( )Picture and Pictureاجلاذب لطالب و إعداد املعلم هو جيد مبا فيه الكفاية لتطبيق
طريقة التعليم .ذلك أن الطالب يشعرون ابلسعادة والسهولة عندما عملية التعلم.
وأختتم الباحثة إ ِن فعالية تطبيق طريقة الصورة والصورة ( )Picture and Pictureيف تعليم مهارة
املدرس اخلطوات والطرق
الكالم للطالب حصوصا يف تعليم اللغة العربية تكون حسب اخلطوات املطلوبة .وتستخدم ِ
املتنوعة كما يلي :املقدمة ،االمتحان القبلي لتعرف قدرة الطالب ،تقسيم الطالب إىل أربعة الفرقة ،التجربة يؤلِف صورة
صحيحا لكل الفرقة ،االمتحان شفهي لكل الطالب ،التقومي ،وإعالن للنتيجة املمتازة.
اخلالصة
وأما اخلالصة من هذا البحث فهي كما يلي:
إ ِن تطبيق طريقة الصورة والصورة ( )Picture and Pictureيف تعليم مهارة الكالم للطالب حصوصا يف تعليم
اللغة العربية حسب اخلطوات املطلوبة  :تستخدم املعلم اخلطوات كما يلي :إلقاء السالم ويبني عن املدة قبل حتفيز
استعداد التالميذ للتعلم ،قسمت املدرسة التالميذ إىل أربعة الفرقة ،شرحت طريقة استعماهلا إىل مجع الطالب ،وزعت
قرطس صورة إىل كل الفرقة ،أتمري إىل كل الفرقة أن يؤلِف صورة صحيحا ،أتمري إىل كل الفرقة يشرح الصورة ،ويف األخري
وحداة من كل فرقة أن يشرح يف أمام.
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