
 

 البحث اجلامعي
 إعداد ادلوديول التعليمي دلادة مهارة الكالم يف الربنامج اإلضايف 

 يف ادلدرسة ادلتوّسطة اإلسالمية احلكومية تومفانج ماالنج
 

 إعداد:
 لينا حسنة

َُُُّّْٓ 
 

 اؼبشرؼ:
 الدكتور اغباج زيد بن ظبَت اؼباجستَت
َََََََُُُِِّّٕٗٔٓ 

 
 

 
 
 
 

 قسم تعليم اللغة العربية
 لية علـو الًتبية كالتعليمك

 جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية اغبكومية ماالنج
َُِٖ 

  



 أ

 

 اجلامعي البحث
 إعداد ادلوديول التعليمي دلادة مهارة الكالم يف الربنامج اإلضايف 

 ادلدرسة ادلتوّسطة اإلسالمية احلكومية تومفانج ماالنج يف
 

 إعداد:
 لينا حسنة

 َُُُّّْٓ :القيدرقم 
  

 اؼبشرؼ:

 الدكتور اغباج زيد بن ظبَت اؼباجستَت 
َََََََُُُِِّّٕٗٔٓ 

 

 قسم تعليم اللغة العربية
 كلية علـو الًتبية كالتعليم

 قجامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية اغبكومية ماالن
َُِٖ



 

 ب 
 

 االستهالل

 

 بسم هللا الرضبن الرحيم

 

فىمىن زيٍحزًحى عىًن النماًر  ۗ  تػيوىفػمٍوفى أيجيورىكيٍم يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة  كىًإمبمىا ۗ  كيلُّ نػىٍفسو ذىائًقىةي اٍلمىٍوًت 
نٍػيىا ًإالم مىتىاعي اٍلغيريكًر)اؿ ۗ  كىأيٍدًخلى اعبٍىنمةى فػىقىٍد فىازى   (ُٖٓعمراف: كىمىا اغبٍىيىاةي الدُّ

 



 

 ج 
 

 اإلهداء

 

 أىدم ىذا البحث اعبامعي إذل:

أخي الكبَت شهيد أضبد هداء كجدٌب أمينة ك أيب إماـ كرنيا كأمي سورشل جدم ؿبمد ش
 كأخيت صغَتة أمي حسن مرضية 

 

  كصبيع أىلي األحباء على دعائهم للنجاح ُب صبيع أمورم كخاصة ُب اغبياة كالتعليم.



 

 د 
 

  



 

 ق 
 

  



 

 ك 
 

 

  



 

 ز 
 

 
  



 

 ح 
 

 

  



 

 ط 
 

 كلمة الشكر والتقدير

 بسم هللا الرضبن الرحيم
 

ن سركر أنفسنا، كمن سيئات إٌف اغبمد هلل كبو نستعُت كنستغفره، كنعوذ باهلل م 
أعمالنا، من يهد هللا فبل مضٌل لو، من يضللو فبل ىادم لو، أشهد أف الإلو إالٌ هللا كحده 

 الشريك لو، كأشهد أف ؿبمد عبده كرسولو، أما بعد.
أشكر شكرا إذل هللا عز كجل على نعمو القوة كالصحة كالفرصة حىت قد انتهيت 

عداد ادلوديول التعليمي دلادة مهارة الكالم يف إ من البحث اعبامعي باؼبوضوع "
كقد  الربنامج اإلضايف يف ادلدرسة ادلتوّسطة اإلسالمية احلكومية تومفانج ماالنج".

انتهيت كتابة ىذا البحث اعبامعي كال يبكن بدكف مساعدة اآلخر، كلذلك تقدمت 
 الباحثة الشكر إذل:

اجستَت. كمدير جامعة موالنا فضيلة األستاذ الدكتور اغباج عبد اغبارس، اؼب .ُ
 مالك إبراىيم اإلسبلمية اغبكومية ماالنج.

فضيلة الدكتور اغباج أغوس ميموف، اؼباجستَت، كعميد كلية علومالًتبية كالتعليم   .ِ
 جبامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية اغبكومية ماالنج.

غة العربية  جبامعة فضيلة الدكتورة فبلوءة اغبسنة اؼباجستَت، كرئيس قسم تعليم الل .ّ
 موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية اغبكومية ماالنج.

فضيلة الدكتور اغباج زيد بن ظبَت اؼباجستَت، كاؼبشرؼ ُب كتابة ىذا البحث.  .ْ
كتوجيو ُب كل مراحل  مراحل إعداد ىذا البحث اعبامعي منذ بداية فكرة 

أكرب األثر ُب البحث حىت اإلنتهاء منو، ككاف لتفضلو دبناقشة ىذا البحث 
 نفس الباحثة فلو مٍت خالص الشكر كالتقدير كمن هللا عظيم الثواب كاعبزاء.

صبيع األساتيذ كاألساتذة ُب قسم تعليم اللغة العربية جبامعة موالنا مالك إبراىيم  .ٓ
 اإلسبلمية اغبكومية ماالنق الذم علموا الباحثة كدبركاىا كشرفواىا بإخبلص. 



 

 م 
 

ت منذ الصغار الذين قد أعطوشل العلم كاؼبوعظة حىت صبيع أساتيذم كاألستاذا .ٔ
 أعرؼ معاشل اغبيات. 

صبيع األصحاب كالصاحبات ُب قسم تعليم اللغة العربية جبامعة موالنا مالك  .ٕ
 إبراىيم اإلسبلمية اغبكومية ماالنج كصبيع أصدقائي منذ الصغار.

. كأخَتا، أدركت عسى هللا أف يبن علينا رضبتو الحد ؽبا كأف يثيبنا حبسن الثواب
أف كتابة ىذا البحث اعبامعي كىناؾ بالتأكيد الضعف أكالقصور، يتوقع التقرير  الباحثة

انتقادات كاقًتاحات بناءة من أم طرؼ ؼبزيد من التحسن، كىذا قد يكوف البحث 
 اعبامعي مفيدة صبيعا. آمُت يارب العاؼبُت. جزاكم هللا خَتا كثَتا أحسن اعبزاء.

 
 ـ َُِٖارس م ٓماالنج،  

 الباحثة،
 
 

 لينا حسنة
 َُُُّّْٓرقم القيد: 



 

 ؾ 
 

 زلتويات البحث

  
 أ ................................................................. غبلؼ

 ب .............................................................. االستهبلؿ
 ج ................................................................ اإلىداء

 د .................................. تقرير عبنة اؼبناقشة بنحاح البحث اعبامعي
 ق ........................................ تقرير رئيسة قسم تعليم اللغة العربية

 ك ........................................................... تقرير اؼبشرؼ
 ز ........................................................ مواعيد اإلشراؼ

 ح ............................................................ إقرار الباحثة
 ط .................................................... كلمة الشكر كالتقدير

 ؾ ......................................................... ت البحثؿبتويا
 س ........................................................... قائمة اعبداكؿ
 ع ............................................................ قائمة الصور

 ؼ ................................................................ اؼببلحق
 ص ........................................ مستلخص البحث ُب اللغة العربية 

 ؽ ...................................... مستلخص البحث ُب اللغة اإلقبليزية
 ر .................................... مستلخص البحث ُب اللغة اإلندكنيسية

 الفصل األول: اإلطار العام
 ُ .................................................. خلفية البحث .أ 
 ّ ................................................... أسئلة البحث .ب 
 ّ ................................................. أىداؼ البحث .ج 
 ْ .................................................. فركض البحث   .د 



 

 ؿ 
 

 ْ ................................................... أنبية البحث .ه 
 ٓ .................................................. البحثحدكد  .و 
 ٓ ............................................. ربديد اؼبصطلحات .ز 
 ٔ .............................................. الدراسات السابقة .ح 

 
 الفصل الثاين: اإلطار النظري

 ادلبحث األول: مودويول التعليم
 َُ ........................................ مودكيوؿ التعليمي تعريف .أ 
 ُُ .......................................... مفهـو مودكيوؿ التعليم .ب 
 ُُ .............................. خصائص مودكيوالت التعليم كفبيزاهتا .ج 
 ُِ .................................................. منهج اؼبوديوذل .د 
 ُِ ...................... األسس الًتبوية للموديوؿ التعليمي كخصائصو .ه 
 ُْ ................................. وير استخداـ اؼبوديوؿ التعليميتط .و 
 ُٓ ..................................... ؾباالت استخداـ اؼبوديوالت .ز 
 ُٕ ................................ فبيز استخداـ اؼبوديوالت التعليمية .ح 
 ُٕ ................................ خطوات تصميم اؼبوديوؿ التعليمي .ط 
 َِ ....................................... مكونات اؼبوديوؿ التعليمي .ي 

 
 ادلبحث الثاين: مهارة الكالم

 ُِ ................................................... مهارة الكبلـ .أ 
 ِِ ...................................................  أنبية الكبلـ .ب 
 ِْ ................................ أسس كطرؽ تنمية مهارات الكبلـ .ج 
 ِْ .................................................... واع الكبلـأن .د 
 ِٓ ................................................. ؾباالت الكبلـ .ق 



 

 ـ 
 

 ِٖ .............................................. تعليم مهارة الكبلـ .ك 
 ُّ ............................................ كسائل مهارة الكبلـ .ز 
 

 ادلبحث الثالث:احملادثة
 ُّ ................................................... مفهـو التحدث .أ 
 ِّ ........................................... أىداؼ تعليم التحدث  .ب 

 
 اللغة العربية ضايفادلبحث الرابع: الربنامج اإل

 ّّ ........................................... اللغة العربية اإلضاُبالربنامج 
 

 الفصل الثالث: منهجية البحث
 حث التطويريمنوذج الب

 ّْ ................................................... منهج البحث   .أ 
 ّْ ........................................ إجراءت البحث كالتطوير .ب 
 ّٔ .................................................. ؾبتمع البحث .ج 
 ّٕ ............................................. طريقة صبع البيانات .د 
 ّٗ .............................................. البيانات كمصادرىا .ق 
 َْ .................................................. طريقة التطوير .ك 
 ِْ ................................................... ذبريبة اإلنتاج .ز 
 ِْ .......................................... أسلوب ربليل البيانات .ح 

 
 الفصل الرابع: عرض البيانات البحث التطويرى

 ْٔ ........................... بيةاؼببحث األكؿ: اؼبواصفات مودكيوؿ ؿبادثة العر 
 ّٓ ............................. اؼببحث الثاشل: صبلحية مودكيوؿ ؿبادثة العربية



 

 ف 
 

 ٕٔ .............................. اؼببحث الثالث: فعالية مودكيوؿ ؿبادثة العربية
 

 الفصل اخلامس: اخلامتة
 ٖٗ ........................................... ملخص نتائج البحث . أ
 َٗ ............................................... مقًتحات البحث . ب

 
 ُٗ ...........................................................قائمة ادلراجع
 قائمة ادلالحق

 

  



 

 س 
 

 قائمة اجلداول

 ٔ ........................................ : الدراسات السابقة  ُ.ُاعبدكؿ 
 ّْ .................................... : اؼبعايَت لنتائج االستبانة  ُ.ّاعبدكؿ 
 ْْ ............................... : اؼبعايَت لنتائج تصديق اػبرباء  ِ.ّاعبدكؿ 
 ْٓ ................ : نتائج االستبانة من خبَت ؿبتول كلغة الكتاب  ُ.ْاعبدكؿ 
 ٖٓ .. : تعديل كتصحيح من اػبطيئات ُب ؾباؿ ؿبتول كلغة الكتاب  ِ.ْاعبدكؿ 
 ٖٓ ........... ل التعليمية: نتائج االستبانة من خبَت تصميم الوسائ  ّ.ْاعبدكؿ 
 ِٔ: تعديل كتصحيح من اػبطيئات ُب ؾباؿ تصميم الوسائل التعليمية  ْ.ْاعبدكؿ 
 ْٔ ............................ : نتائج االستبانة من معلم العربية  ٓ.ْاعبدكؿ 
 ٕٔ ..................... : نتائج االستبانة على ذبربة الفرقة الكبَتة  ٔ.ْاعبدكؿ 
 ٕٕ ........................... : نتيج الطبلب ُب االختبار القبلي  ٕ.ْاعبدكؿ 
 َٖ .......................... : نتيج الطبلب ُب االختبار البعدم  ٖ.ْاعبدكؿ 
 ْٖ ..................... : نتيجة االختبار القليب كاالختبار البعدم  ٗ.ْاعبدكؿ 
 ٖٔ ُب اؼبقارنة بُت اؼبعدؿ االختبار قبلي كبعدم spss: نتيجة ربليل   َُ.ْاعبدكؿ 
 ٖٔ .. العبلقة بُت نتيجة االختبار قبلي كبعدم spss: نتيجة ربليل   ُُ.ْاعبدكاؿ 
 ٕٖ .... العبلقة بُت نتيجة االختبار قبلي كبعدم spss: نتيجة ربليل ُِ.ْاعبدكاؿ 

 

  



 

 ع 
 

 قائمة الصور

 
 ّٓ ................................ : خطوات البحث التطوير      ُ.ّالرسم 
 ْٗ ........................................ : غبلؼ الكتاب      ُ.ْالرسم 
 ْٗ ................................................ : اؼبقدمة      ِ.ْالرسم 
 َٓ .............................................. : احملتويات      ّ.ْالرسم 
 َٓ ............................................... : الًتكيب      ْ.ْالرسم 
 ُٓ .............................................. ردات: اؼبف      ٓ.ْالرسم 
 ُٓ ................................................. : اغبوار      ٔ.ْالرسم 
 ِٓ ................................................ : تدريب      ٕ.ْالرسم 
 ِٓ ......................................... : قائمة اؼبفردات      ٖ.ْالرسم 
 ّٓ ................................................ : اؼبرجع      ٗ.ْالرسم 
 ٕٓ .............. : نتائج االستبانة من خبَت ؿبتول كلغة الكتاب    َُ.ْالرسم 
 ُٔ ......... : نتائج االستبانة من خبَت تصميم الوسائل التعليمية    ُُ.ْالرسم 
 ٔٔ .......................... : نتائج االستبانة من معلم العربية    ُِ.ْ الرسم

 ٕٗ ......................... : نتيج الطبلب ُب االختبار القبلي    ُّ.ْالرسم 
 ّٖ ........................ : نتيج الطبلب ُب االختبار البعدم    ُْ.ْالرسم 

 

 

  



 

 ؼ 
 

 ادلالحق

 

  .......................... كرقة استئذاف البحث من كلية علـو الًتبية كالتعليم
  . اغبكومية السابعة ماالنج كرقة استئذاف البحث من مدرسة اؼبتوٌسطة اإلسبلمية

  .................................................... موديوؿ ؿبادثة العربية
  ............................... نتائج االستبانة من خبَت ؿبتول كلغة الكتاب

  .......................... نتائج االستبانة من خبَت تصميم الوسائل التعليمية
  ........................................... نتائج االستبانة من معلم العربية

  .................................... نتائج االستبانة على ذبربة الفرقة الكبَتة
  ..................................................................الصور

  



 

 ص 
 

 مستلخص البحث
. إعداد اؼبوديوؿ التعليمي ؼبادة مهارة الكبلـ ُب الربنامج اإلضاُب ُب اؼبدرسة اؼبتوٌسطة ٕٛٔٓلينا حسنة.  

اإلسبلمية اغبكومية تومفانج ماالنج. البحث اعبامعي. قسم تعليم اللغة العربية.كلية علـو الًتبية 
 نا مالك إبراىيم اإلسبلمية اغبكومية دباالنج. كالتعليم. جامعة موال

 الدكتور اغباج زيد بن ظبَت اؼباجستَت. :اؼبشرؼ
 : موديوؿ التعليم، مهارة الكبلـ، ؿبادثة.  الكلمات األساسية

ىناؾ الربنامج  .اؼبدرسة اؼبتوٌسطة اإلسبلمية اغبكومية تومفانج ماالنج مشهور كمدرسة متعٌدد الٌلغات
كلكن  .(A)بلميذ يعٌت الربنامج اإلضاُب للغة العربية. هبب أف يشًتكوىا كل التبلميذ ُب الفصل السابعاؼبتفٌوؽ للت

ىذا الربنامج اإلضاُب ُب مهارة الكبلـ. كيكوف ىذا  يؤكد .ال يوجد الكتاب اػباص للطبلب ُب ىذا الربنامج
ك، تريد الباحثة أف تعد موديوؿ ؿبادثة العربية  لذل .الربنامج كوسيلة لتدريب الطبلب ُب فبارسة تكلم اللغة العربية

كباإلضافة إذل ذلك، يهدؼ ىذا اإلعداد   كاؼبواد التعليمية الذم يستخدـ كتوجيو الطبلب ُب إتقاف اؼبواد مستقبل.
كوسيلة لتسهيل الطبلب ُب تطوير كفاءة اللغة العربية كوسيلة االتصاؿ ككسيلة تعلم الطبلب ُب إعداد اؼبتخرجُت 

  .ن  يقدركف على اؼبنافسة للمشاركة على اؼبستول الدكرل ُب عصر العوؼبةالذي
( لوصف موصفات إعداد اؼبوديوؿ التعليمي ؼبادة مهارة الكبلـ ُب الربنامج ُأىداؼ ىذا البحث ىي:

عليمي ( ؼبعرفة صبلحية إعداد اؼبوديوؿ التِاإلضاُب ُب اؼبدرسة اؼبتوٌسطة اإلسبلمية اغبكومية تومفانج ماالنج. 
( ؼبعرفة فعالية ّؼبادة مهارة الكبلـ ُب الربنامج اإلضاُب ُب اؼبدرسة اؼبتوٌسطة اإلسبلمية اغبكومية تومفانج ماالنج. 

إعداد اؼبوديوؿ التعليمي ؼبادة مهارة الكبلـ ُب الربنامج اإلضاُب ُب اؼبدرسة اؼبتوٌسطة اإلسبلمية اغبكومية تومفانج 
 ماالنج. 

هج البحث التطويرم لكتابة ىذا البحث. كىو طريقة البحث اؼبستخدمة استخدمت الباحثة من
للحصوؿ على نتائج معينة كذبربة فعالة. كالسباـ ىذا البحث استخدمت الباحثة اػبطوات البحث التطويرم على 

اآلخر مبوذج ديك ككارم. يعٍت ربليل االحتياجات كاؼبشكبلت، كتصميم اإلنتاج، ٍب تطوير اإلنتاج، ٍب التجربة ك 
. كأدكات صبع البيانات ؽبذا البحث ىي اؼببلحظة (A)تقوصل اإلنتاج. قامت الباحثة على الطبلب بالفصل السابع

 كاؼبقابلة كاالستبانة كالوثائق كاالختبار.
ادثة العربية". كوبتوم احملوديوؿ اؼب( كمن موصفات ىذا اؼبوديوؿ التعليمي: إظبو "ُكنتائج ىذا البحث: 

( ٓ( أىداؼ موديوؿ احملدثة، )ْ( احملتويات، )ّ( اؼبقادمة، )ِ( غبلؼ الكتاب، )ُليمي ىي: )اؼبوديوؿ التع
( ٖ( الكفاءة اعبوىرية ك الكفاءة األساسية، )ٕ( إرشاد استخداـ الكتاب، )ٔطريقة استخداـ موديوؿ احملدثة، )

( أف نتائج ربكيم ِ( اؼبرجع. َُت، )( قائمة اؼبفرداٗاحملتويات الكتاب )الًتكيب، اؼبفردات، اغبوار، تدريب(، )
( إف استخداـ اؼبوديوؿ التعليمي ؼبهارة الكبلـ باػبريطة الذىنية فعالية ّاػبرباء جيدة جدا لتجربتها ُب اؼبيداف. 

. دبعٍت ؽبذا اؼبوديوؿ التعليمي اؼبطور أثر كبَت أم فعاؿ لنجاح تعليم َِٕ،ٖلًتقية مهارة الكبلـ كربصل نتيجة 
 ـ ُب الربنامج اإلضاُب العربية.مهارة الكبل
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ABSTRACT 

Lina Hasanah, 2018. Designing learning Module for Speaking Materials At 

Ekstrakurikurel Arabic In Madrasah Tsanawiyah Negeri Tumpang  Malang. 

Thesis. Arabic Education Program Faculty of Tarbiyah and Teaching. 

Department of Arabic Education. Maulana Malik Ibrahim State Islamic 
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Madrasah Tsanawiyah Negeri Tumpang Malang known as Multilingual school. 

There is the flagship program, namely Arabic extracuricullar. Each students at grade 7 

must  follow it, but the weakness is there is no handbook for students as guide. Arabic 

extracurricular activities is more emphasis on students ' speaking skills. Because learning 

speaking skills made as a means to train students accustomed to conversing with the 

Arabic language. Therefore, researchers want to compile  muhadatsah module of  Arabic 

language as learning materials which made as fasility to a fluent the arabic language for 

the studentsl independently. Besides the preparation of this module is to serve as a means 

to facilitate students in Arabic-speaking competence grow as a communication tool and a 

means of learning students preparing graduates who are powerless to engaged in 

competitive level International in the era of globalization. 

The Purpose of this research  are as follows: 1) To describe the characteristics of 

making learning modules for speaking skills material at extracurricular in Madrasah 

Tsanawiyah Negeri Tumpang Malang; 2) To know the eligibility of making learning 

modules for speaking skills material at extracurricular in Madrasah Tsanawiyah Negeri 

Tumpang Malang; 3) To know the effectiveness of making learning modules for speaking 

skills material at extracurricular in Madrasah Tsanawiyah Negeri Tumpang Malang. 

In this study researcher using research and development method, that is a method 

used to produce a particular product and to test the effevtiveness. Then, to complete this 

study, researcher used the step of research and development of dick and carry models, 

that is by analysing technique requirement and problem, design, development, testing and 

evaluation. The subject of this study is students at grade 7th . In data collection, the 

researcher uses observations method, interview, questionnaires, documentation, and tests. 

The results of this research shows that: 1)  the characteristics of these learning 

modules are: 1) book cover, 2) acknowledge, 3) Content List, 4) the goal of  Muhadasah 

Module, 5) the steps to use muhadasah module, 6) reader guide to use the book, 7) KI and 

KD(Main Competence and basic Competence), 8) Book Content (takarib, glosary, 

conversation teks, evaluation), 9) Glosary, 10) Refference. the name "Arabic 

Conversation Module".  2) that the expert test results are very good and worthy to be 

tested in the field. 3) results of the effectiveness test is this product very effective with the 

value 8.027 which means that the learning modules that developed have a huge influence 

or very effevtive for the succes of learning speaking skills in the extracurricular of Arabic 

language.  
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ABSTRAK 

Lina Hasanah, 2018. Pembuatan Modul Pembelajaran Untuk Materi Keterampilan 

Berbicara Pada Ekstrakurikurel Bahasa Arab Di Madrasah Tsanawiyah Negeri 

Tumpang Malang. Skripsi. Jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Fakultas Ilmu 

Tarbiyah dan Keguruan. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 

Malang.  

Pembimbing: Dr. H. Zeid B. Smeer, Lc.MA 

Kata Kunci: Modul Pembelajaran, Keterampilan Berbicara, Percakapan. 

Madrasah Tsanawiyah Negeri Tumpang Malang dikenal sebagai Madrasah 

Multilingual. Di sana terdapat program unggulan  yaitu ekstrakurikuler bahasa arab. 

Setiap siswa siswi kelas 7 A wajib untuk mengikutinya, namun dalam kegiatan ini tidak 

ada buku pegangan khusus untuk siswa. kegiatan ekstrakurikuler bahasa arab ini lebih 

menekankan pada keterampilan berbicara siswa. Karena pembelajaran keterampilan 

berbicara bertujuan sebagai sarana untuk melatih siswa terbiasa bercakap-cakap dengan 

bahasa arab. Oleh karena itu, peneliti ingin menyusun modul muhadatsah bahasa arab 

sebagai bahan ajar yang digunakan sebagai pegangan siswa dalam menguasai materi 

secara mandiri. Selain itu penyusunan modul ini bertujuan sebagai sarana memfasilitasi 

siswa dalam mengembangakan kompetensi berbahasa arab sebagai alat komunikasi Islam 

dan sarana pembelajaran siswa menyiapkan lulusan yang berdaya saing untuk berkiprah 

di tingkat internasional dalam era globalisasi. 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Untuk mendeskripsikan 

karakteristik pembuatan modul pembelajaran untuk materi keterampilan berbicara pada 

ekstrakurikurel di Madrasah Tsanawiyah Negeri Tumpang Malang; 2) Untuk mengetahui 

kelayakan pembuatan modul pembelajaran untuk materi keterampilan berbicara pada 

ekstrakurikurel di Madrasah Tsanawiyah Negeri Tumpang Malang; 3) Untuk mengetahui 

efektivitas  pembuatan modul pembelajaran untuk materi keterampilan berbicara pada 

ekstrakurikurel di Madrasah Tsanawiyah Negeri Tumpang Malang. 

Dalam penulisan skripsi ini peneliti menggunakan metode penelitian dan 

pengembangan. Yaitu sebuah metode yang digunakan untuk menghasilkan produk 

tertentu dan uji efektivitas. Dan untuk menyelesaikan penelitian ini peneliti menggunakan 

langkah-langkah penelitian dan pengembangan model dick and carry. yaitu dengan teknik 

menganalisis kebutuhan dan masalah, mendesain, Pengembangan, uji coba dan evaluasi.  

Penelitian ini dilakukan terhadap siswa kelas 7 A. Dalam Pengumpulan data, peneliti 

menggunakan metode observasi, wawancara, angket, dokumentasi dan tes. 

Dan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Adapun karakteristik dari modul 

pembelajaran ini adalah terdapat: (1)cover buku, (2) kata pengantar, (3) daftar isi, (4) 

tujuan modul muhadasah, (5) tata cara penggunaan modul muhadasah, (6) petunjuk 

penggunaan buku, (7) KI dan KD, (8) isi buku )tarakib, kosakata, percakapan, evaluasi(, 

(9) daftar kosakata, (10) daftar pustaka. 2) bahwa hasil uji ahli sangat baik dan layak 

untuk diujicobakan di lapangan. 3) Hasil dari uji efektifitas adalah produk ini sangat 

efektif dengan nilai 8,027 yang artinya modul pembelajaran yang dikembangkan 

memiliki pengaruh sangat besar atau sangat efektif untuk keberhasilan pembelajaran 

keterampilan berbicara pada ekstrakurikuler bahasa arab.  
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 الفصل األّول

 اإلطار العام

 

 خلفية البحث  .أ 

عرفنا أف اللغة تتمثل ُب فنوف أربعة ىي االستماع كالكبلـ كالقراءة 
كالكتابة. كلقد ربدثنا عن االستماع ُب اعبزء السابق، كنتابع اغبديث اآلف عن 

الكبلـ ىي يستنسخ مهارة صياغة الصوت الذم  ةمهار  1الفن الثاشل ىو الكبلـ.
نقل اإلرادة، وبتاج اؼبشاعر، كالرغبات لآلخرين. ُب ىذه اغبالة يهدؼ إذل 

األنشطة اؼبتطلبات ُب صبيع أكباء  الشخص اؼبذكور آداة الكاملة اليت تسمح
العادل إلنتاج تشكيلة كاسعة من التعبَت الصوت، كالًتكيز، ؽبجة، كأغنية الصمت 

ث إذل حد ما، كتستند ىذه اؼبهارة على الثقة بالنفس للتحد على الكبلـ.
كمسؤكلة من خبلؿ القضاء على مشاكل نفسية مثل اػبجل، ، كبصراحة

 2كالبفاض تقدير الذات كاإلجهاد، كالوزف اللساف كغَتىا.

يشكل الكتاب التعليم عنصرا أساسيا من مكونات اؼبنهج، فهو إحدل 
ركائزه األساسية ُب أل مرحلة تعليمية ، فمن خبلؿ ؿبتواه اللغول كالثقاَب 

تحقق األىداؼ الىت نريد ربقيقها من العملية التعليمية، باإلضافة إذل اؼبكونات ت
 3األخرل للمنهج من أنشطة كطرؽ تدريس.

كحدة من نشاطات التعليم كالتعلم الىت تضم ؾبموعة موديوؿ التعليم 
الركعي َب تصميمها أف تكوف مستقلة كمكتفية َب ذاهتا لكى تساعد الطالب 

اؼ تعليمية معينة كؿبددة ربديدا جيدا كيتفاكت الوقت البلـز على أف يتعلم أىد
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إلتقاف تعلم اؼبوديوؿ من دقائق قليلة إذل ساعات كيتوقف ذلك على طوؿ 
  .كنوعية األىداؼ كؿبتول اؼبادة

كما يعرؼ بأف اؼبديوؿ ىو كحدة تعليمية مصغرة للتعليم الفردل 
كاحدان أك عدة مفاىيم كالذاتى، تتناكؿ موضوعات صغَتة ؿبددة )مفهومان 

بسيطة(، تشتمل على خربات كأنشطة تعليمية متعددة، كتوفر لكل متعلم 
الفرصة لكي يتعلم جزءان من اؼبادة الدراسية اليت تتناكؽبا الواحدة، حسب قدرتو 
كسرعتو اػباصة ُب التعلم، كال ينتقل من جزء إذل التارل إال بعد إتقاف اعبزء 

للمتعلم  ي اسًتاتيجية التعلم الذاٌب، حيث يسمح يقـو اؼبوديوؿ عل .السابق
  4اشراؼ كتوجيو كارشاد للمعلم. بالدراسة الذاتية حسب قدرتو كسرعتو ربت 

  يعرؼ كاؼبدرسة  ماالنج تومفانجاؼبدرسة اؼبتوٌسطة اإلسبلمية اغبكومية 
 تؤسس ىذه اؼبدرسة على. سبلك برنامج اؼبتفٌوؽ ك مشهورة دبدرسة متعٌدد الٌلغات

ُب اللغة العربية الذم يؤدل كل يـو  الربنامج اإلضاُبمتعٌدد اللغات كسبلك 
 . األربعاء بعد رجوع اؼبدرسة ُب الساعة الثانية هنارا

أنشطة التطوير الذاتية هتدؼ إذل توفَت الفرص للتبلميذ للتطوير كالتعبَت 
عن أنفسهم كفقا باحتياجات كمواىب كمصاحل كل التبلميذ كفقا لظركؼ 

ؼبدرسة. أنشطة التنمية الذاتية جزء ال يتجزأ، كيبكن اؼبنضوية ُب صبيع أنشطة ا
تواصل اللغة العربية  التعلم سواء داخل طبيعة اؼبناىج الدراسية كالبلصفية.

 .)احملادثة( يهدؼ لتطوير كفاءة اللغة العربية بوصفها أداة اتصاؿ العادل اإلسبلمي

ى اؼبقابلة مع معلم اللغة العربية ُب إف ما قد ذكرتو الباحثة ىي ظاىرة عل
ماالنج. ىناؾ اؼبشكبلت اليت  تومفانجاؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسبلمية اغبكومية 

اؼبقابلة  خاصة. على أساس الربنامج اإلضاُبمعلمة اللغة العربية ُب  هاتواجه
كاؼببلحظة أف من اؼبشكبلت اليت تواجهها اؼبعلمة منها: معلمة اللغة العربية غَت 

الربنامج اإلضاُب. ما فيو الكتاب ُب ستعدة باؼبواد الدراسية اليت درستها اؼبعلمة م
الكتاب ُب تعليم اللغة العربية مهٌم ؼبواصلة اؼبعلومات إذل . الدرسي خاص
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لذلك، تريد الباحثة أف تعدد اؼبوديوؿ الدراسي حملدثة اللغة العربية كي . التبلميذ
 الربنامج اإلضاُب للغة العربية.  يسهل التبلميذ كاؼبدارس ُب تعليم

الطبلب كإحدل  تعترب الباحثة أف ىذا البحث مهٌم كي يستخدامو
يفيد  التعليمية ُب تنفيذ الربنامج اإلضاُب. إعداد ىذا موديوؿ التعليم الوسائل

بناء على ىذه اؼببلحظات . كدكافع الطبلب ُب مهارة الكبلـ أيضا الرتفاع كفاءة
 اؼبوديوؿ إعدادباحثة أف ذبعلها البحث العلمي باؼبوضوع "فيما سبق، شٌجعت ال

 اإلسبلمية اؼبتوٌسطة اؼبدرسة  ُب اإلضاُب الربنامج ُب الكبلـ مهارة ؼبادة التعليمي

 ".ماالنج تومفانج اغبكومية

 أسئلة البحث .ب 

اعتمادا على خلفية البحث السابقة فتقتصر الباحثة مشكلة البحث ُب 
 : السؤالُت األتيُت

الربنامج  وديوؿ التعليمي ؼبادة مهارة الكبلـ ُباؼب إعداد موصفات ما .ُ
 ماالنج؟  اإلضاُب ُب اؼبدرسة اؼبتوٌسطة اإلسبلمية اغبكومية تومفانج

الربنامج اإلضاُب  ؼبادة مهارة الكبلـ ُب وديوؿ التعليمياؼب صبلحية إعداد ما .ِ
  ماالنج؟ ُب اؼبدرسة اؼبتوٌسطة اإلسبلمية اغبكومية تومفانج

الربنامج اإلضاُب ُب  ؼبادة مهارة الكبلـ ُب وديوؿ التعليمياؼب ما فعالية إعداد .ّ
 ماالنج؟ اؼبدرسة اؼبتوٌسطة اإلسبلمية اغبكومية تومفانج

 أهداف البحث .ج 

بالنظر إذل مشكبلت البحث اليت أبنتها الباحثة فيما سبق، فاألىداؼ اليت 
 : أرادهتا الباحثة كما يلى

الربنامج  ؼبادة مهارة الكبلـ ُب وديوؿ التعليمياؼب إعداد موصفات لوصف .ُ
 .ماالنج اإلضاُب ُب اؼبدرسة اؼبتوٌسطة اإلسبلمية اغبكومية تومفانج

الربنامج  ؼبادة مهارة الكبلـ ُب وديوؿ التعليمياؼب إعداد صبلحية ؼبعرفة .ِ
 .ماالنج تومفانج اإلضاُب ُب اؼبدرسة اؼبتوٌسطة اإلسبلمية اغبكومية
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الربنامج اإلضاُب  ؼبادة مهارة الكبلـ ُب وديوؿ التعليمياؼب ة إعدادؼبعرفة فعالي .ّ
 .ماالنج ُب اؼبدرسة اؼبتوٌسطة اإلسبلمية اغبكومية تومفانج

 فروض البحث .د 

اف استخداـ موديوؿ ؿبادثة العربية ُب تعليم مهارة الكبلـ لطبلب ُب 
 النجما الفصل السابع اؼبدرسة اؼبتوٌسطة اإلسبلمية اغبكومية تومفانج

Ho  ادثة العربية كبعد احملوديوؿ اؼب= ليس ىناؾ فرؽ بُت قبل استخداـ
 استخدامها.

Ho  ادثة العربية كبعد احملوديوؿ اؼب= ىناؾ فرؽ بُت قبل استخداـ برنامج
 استخدامها.

 ( اغبسايبt-hitung )>  t  (t-tabel)  =Ho  مقبوؿ = ليس ىناؾ فرؽ 

  ( اغبسايبt-hitung )>  t  (t-tabel)  =Ho  مودكد = ىناؾ فرؽ 

 أمهية البحث  .ه 

إف ىذا البحث لو الفوائد الكثَتة. فهذه الفوائد تعود إذل الوجهتُت، 
الوجهة النظرية، كالوجهة التطبيقية. فاألكذل تعود إذل الوجهة النظرية، لًتقية : منها

اؼبتعلقة معارؼ التبلميذ كمعٌلم اللغة العربية ألنٌو يتضٌمن على اؼبعلومات اعبديدة ك 
 :بتعليم اللغة العربية. فالثانية تعود إذل الوجهة التطبيقية، كىي

 للمعلم .ُ

للنظر ُب اختيار التصميم الذم يليب أىداؼ التعلم. ىذا البحث ىو مفيد 
 لتحسُت نوعية اؼبعلم ُب التعلم.

 للتبلميذ .ِ

ؼبادة  اؼبوديوؿ التعليمي أف للتبلميذ قدرة على فهم مادة اللغة العربية من
لصنع فعالة ك سهولة تعلم اللغة العربية كأكثر منهم اىتماما ُب  مهارة الكبلـ

 التعلم قبل أف يبُت اؼبعلم.

 للمدرسة .ّ
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 يستخدـ ىذا البحث كمراجع كمعلومات إضافية لتحديد كيفية تصميم

 لتعلم اللغة العربية ؼبادة مهارة الكبلـ اؼبوديوؿ التعليمي إعداد

 للباحثة .ْ

 مدخل تعليم اللغة العربية ُب اؼبستقبل.يستخدـ ىذا البحث ك

 حدود البحث .و 

 اغبدكد اؼبوضوعية  .ُ

ؼبادة مهارة الكبلـ من حيث احملادثة ُب الربنامج اؼبوديوؿ التعليمي  إعداد
اإلضاُب للغة العربية ُب الفصل السابع اؼبدرسة اؼبتوٌسطة اإلسبلمية اغبكومية 

 ماالنج. تومفانج 
 اغبدكد اؼبكانية .ِ

ؼبادة مهارة الكبلـ ُب الربنامج اإلضاُب للغة يوؿ التعليمي اؼبودإعداد 
ماالنج ُب الفصل تومفانج العربية اؼبدرسة اؼبتوٌسطة اإلسبلمية اغبكومية 

 تلميذا.  ّْفيو  من ستة الفصل كالتبلميذ  (A)السابع
 اغبدكد الزمانية .ّ

من حيث اغبدكد الزمانية، ربددت الباحثة ؽبذه عملية البحث ُب السنة 
 َُِٕـ من شهر أكتوبر حىت نوفمرب  َُِٖ-َُِٕالدراسة 

 حتديد ادلصطلحات .ز 

 اؼبوديوؿ التعليمي .ُ

اؼبوديوؿ التعليمي كحدة من نشاطات التعليم كالتعلم الىت تضم ؾبموعة 
الركعي َب تصميمها أف تكوف مستقلة كمكتفية َب ذاهتا لكى تساعد 

ربديدا جيدا كيتفاكت الطالب على أف يتعلم أىداؼ تعليمية معينة كؿبددة 
الوقت البلـز إلتقاف تعلم اؼبوديوؿ من دقائق قليلة إذل ساعات كيتوقف ذلك 

 5على طوؿ كنوعية األىداؼ كؿبتول اؼبادة.
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 مهارة الكبلـ .ِ

مهارة الكبلـ ىي يستنسخ مهارة صياغة الصوت الذم يهدؼ إذل نقل 
 اإلرادة، وبتاج اؼبشاعر، كالرغبات لآلخرين. 

 احملادثة  .ّ

ادثة ىي عبارة عن رموز لغوية منطوقة تنقل بواسطتها األفكار كاؼبشاعر احمل
 .كاألحاسيس إذل اآلخرين عن طريق كسائل االتصاؿ اؼبتطورة

 اإلضاُببرنامج  .ْ

لتطوير اؼبصاحل كمواىبو كقدرات  الذم أىداؼىو نشاط  اإلضاُببرنامج 
 .  اعبامعة الطبلب، ىذا النشاط فعل ُب اػبارج حٌصة الٌدرس اؼبدرسة أك

 الدراسات السابقة .ح 

 ٔ.ٔاجلدول 
 الدراسات السابقة

اسم  رقم
 الباحث

موضوع 
 البحث

منهج 
 البحث

 اإلختالفات التشبهات نتائج البحث

فٍت  . ُ
رسفاٌب 
يوريسا 

(،
َُِِ ) 

إعداد اؼبود 
التعليمية على 
ضوء لتنمية 
مهارة الكبلـ" 
)حبث تطوير 
كذبرييب دبعهد 
سوناف أمبيل 

معة العارل جا
موالنا مالك 

إبراىيم 
اإلسبلمية 
اغبكومية 

ماالنج, )حبث 
تكميلي جامعة 

البحث 
 كالتطوير

.اؼبواد النحوية لًتقية ُ
كفاءة الكتابة ُب 
مدرسة منبح الصاغبُت 
الثانوية اإلسبلمية 
للفصل اغبادم عشر 
 من قسم العلـو الدينية.

بلحية الكتاب .صِ
( ُاؼبنتاج ناحيتاف: 

ناحية اؼبواد النحوية 
حصلت على نتيجة 

 )جيد جدا( ٖٕ
. فعلية الكتاب ّ

اؼبنتاج تبلغ إذل درجة 
تاء اغبساب 

إعداد اؼبود 
التعليمية 

على ضوء 
لتنمية 
مهارة 

 بلـالك

إعداد 
اؼبوديوؿ 
التعليمي 

ؼبادة مهارة 
الكبلـ 
لطالب 
 جامعيٌ 
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موالنا مالك 
إبراىيم 

اإلسبلمية 
اغبكومية 
 ماالنج(. 

( ىذا أكثر ُِٔ،ِٖ)
من درجة تاء اعبدكؿ 
على مستول 

( كعلى ٕٔٔ،ُ%)ٓ
مستول  

ُ(%ِ،َّْ) 
نورنا دياه  .ِ

فوتريسار 
م 

(َُِْ
) 

إعداد الوحدة 
التعليمية لتنمية 
مهارة الكبلـ 
ُب دكرة تعليم 
اللغة العربية 
اؼبكثفة )حبث 
تطويرم ُب 
معهد القلم 

اإلسبلمي 
باؼبدرسة 
الثانوية 

اإلسبلمية 
اغبكومية 
 نج .الثالثة دباال

البحث 
 كالتطوير

ك ًٌب إعداد الوحدة 
التعليمية على مراحل،  

الدراسة -ُكىي: 
-ِالتمهيدية، ك 

التصميم، حبث ربتوم 
( ُالوحددة على )

( األنشطة ِالدليل، ك)
( ّالتعلمية، ك )
( ْالتقوصل، ك )

اإلضافات من العبارات 
الشائعة كاللعبات 

( ُاللغوية. كفبيزاهتا: )
التعلم سبكُت الطلبة من 

( مؤسسة ِالذاٌب، ك )
على حاجات الطلبة، 

( كضعها لثمانية ّك )
عشر لقاء لتعليم لتعليم 
اؼبفردات كلتنمية مهارة 

( بدء  ْالكبلـ، ك )
كل كحدة باغبوار ذم 

( ٓصبل قصَتة، ك )
استخداـ أسلوب 
اعبمل التخاطبية، ك 

( إضافتها باغبوارات ٔ)
اؼبسجلة ؼبمارسة 
الكبلـ اإلثرائية. 

إعداد 
الوحدة 

التعليمية 
لتنمية 
مهارة 
 الكبلـ

إعداد 
اؼبوديوؿ 
التعليمي 

ؼبادة مهارة 
الكبلـ 

باؼبدرسة 
الثانوية 

اإلسبلمية 
 اغبكومية
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ؼبراحل التالية ىي: كا
تصديق اػببَتين، ك -ّ
التجربة ُب اؼبيداف، -ْ

تعديل الوحدة  -ٓك 
التعليمية. كاللوحدة 

 التعليمية فعالية.
مشس  .ّ

األفندم 
(َُِِ
) 

إعداد الكتاب 
التعلمي لًتقية 

مهارٌب 
االستماع 

كالكبلـ )حبث 
ذبرييب دبدرسة 
بٍت ىاشم 

سنجاسارم 
ماالنج جاكا 

 الشرقية(

البحث 
 كالتطوير

( الكتاب التعليمي ُ
الذم يتألف من 
غبلؼ الكتاب، 
مقادمة، توجيهات 
استخداـ الكتاب، 
ؿبتويات الكتاب، 

أبواب  ٔدرس 
 ، التعارؼُ)التعرؼ 

، األدكات اؼبدرسية، ِ
التكنولوجيا، اؼبهنة، 
أعضاء اعبسم( ، 

( استحداـ ِكاؼبراجع. 
الكتاب التعليمي 
"عربييت اعبميلة" لو 
فعالية لًتقية مهارة 
االستماع. الدليل يدؿ 
على فعاليتة يعرؼ من 

الذم  toنتيجة اختبار 
، ّيدؿ على النتيجة : 

( استخداـ ّ، ْٓ
الكتاب التعليمس 

اعبميلة" لو "عربيتى
فعالية لًتقية مهارة 
الكبلـ. الدليل يدع 
على فعاليتو يعرؼ من 

الذم  toنتيجة اختبار 

إعداد 
الكتاب 
التعلمي 

لًتقية 
مهارة 
 الكبلـ

إعداد 
الكتاب 
التعلمي 

لًتقية 
مهارٌب 

االستماع 
 كالكبلـ
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يدؿ على النتيجة : 
. كنتيجة ِ،ٖٖ

مهارٌب االستماع 
كالكبلـ أكرب من درجة 
تاء جدكاؿ على 

( ْٖ،ِ% )ٓمستول 
كمن درجة تاء اعبدكؿ 

% ُعلى مستول 
(. من البياف َٗ،ِ)

قيمة السابق نعرؼ أف 
to  فعالية

(signifikan) 
كخبلصة البحث ىي 
أف التجريبة اليت قاـ هبا 
الباحث ؽبا أثر ُب 

 اجملموعة التجريبية.
 



 

َُ 

 الفصل الثاين

 اإلطار النظري

 

 لتعليميادلوديول ا: ادلبحث األّول

 تعريف ادلوديول التعليمي  .أ 

إذل  James Russel"6ىناؾ تعريفات عديدة للموديوؿ فقد أشار جيمس راسل "
أف "مصطلح اؼبيديوؿ" مصطلح عاـ يشَت إذل كحدة أك كاحدات معينة تشكل 
ُب ؾبموعها كيانات أكرب، كقد عٌرؼ اؼبوديوؿ التعليمي بأنو " كحدة تعليمية 

عة متتابعة كمتكاملة من الوحدات التعليمية الصغَتة اليت صغَتة ؿبددة ضمن ؾبمو 
     7تكوف ُب ؾبموعها برناؾبا تعليميا معينا.

بأنو: مرحلة من مراحل صغَتة مناتبعة يعمل كل  8كيعرفو "طاىر عبد الرزاؽ" 
منها على تنمية لوف أك أكثر من ألواف السلوؾ، كتتيح ؾبموعة اؼبوديوؿ اليت 

مج التعليمي ؾباال للتعليم ليختار ما يناسبو للتفاعل مع ـبتلف يتكوف منها الربنا
 اؼبواقف كاؼبواد التعليمية.

بأنو كحده تدريس صغَتة تسمح للتعليم بالتعليم الذاٌب 9كيعرفو "الطووبي" 
 حسب سرعتو كقدراتو لتحقيق أىداؼ تعليمية ؿبددة.

واد بلوغها بأنو : كحدة متتضمن األىداؼ اؼب 10كعرفو "الوكيل كاؼبفيت "
كاحملتول الذم يدرس، كاػبَتات التعليمية ككسائل التقوصل قبل كبعد الدراسة، 

 كيتضمن أحيانا كسائل التقوصل الذاٌب.
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 ادلوديول التعليمي مفهوم .ب 

موديوؿ التعليم كحدة من نشاطات التعليم كالتعلم الىت تضم ؾبموعة الركعي 
لكى تساعد الطالب على أف يتعلم َب تصميمها أف تكوف مستقلة كمكتفية َب ذاهتا 

أىداؼ تعليمية معينة كؿبددة ربديدا جيدا كيتفاكت الوقت البلـز إلتقاف تعلم 
اؼبوديوؿ من دقائق قليلة إذل ساعات كيتوقف ذلك على طوؿ كنوعية األىداؼ 

 كؿبتول اؼبادة.

كما يعرؼ بأف اؼبديوؿ ىو كحدة تعليمية مصغرة للتعليم الفردل كالذاتى ، 
اكؿ موضوعات صغَتة ؿبددة ) مفهومان كاحدان أك عدة مفاىيم بسيطة ( ، تشتمل تتن

على خربات كأنشطة تعليمية متعددة ، كتوفر لكل متعلم الفرصة لكي يتعلم جزءان من 
اؼبادة الدراسية اليت تتناكؽبا الواحدة ، حسب قدرتو كسرعتو اػباصة ُب التعلم ، كال 

 عد إتقاف اعبزء السابق. ينتقل من جزء إذل التارل إال ب
للمتعلم بالدراسة  يقـو اؼبوديوؿ علي اسًتاتيجية التعلم الذاٌب ، حيث يسمح 

 11 اشراؼ كتوجيو كارشاد للمعلم. الذاتية حسب قدرتو كسرعتو ربت 

اتفقت على أف اؼبوديوؿ التعليمي عبارة عن كحدة تعليم صغَتة، تقـو على مبدأ 
معينة  م كتتضمن ىذه الوحدة أىدافا ؿبددة، كخربات تعلمالتعلم الذاٌب، كتفريد التعلي

يتم تنظيمها ُب تتابع منطقي ؼبساعدة اؼبتعلم على ربقيق األىداؼ كتنمية كفاياتو 
 12كفقان ؼبستويات اإلتقاف احملددة كحبسب سرعتو الذاتية.

   ادلوديول التعليمي ومميزاهتا خصائص .ج 

يتناسب اؼبوديوؿ التعليمي مع   ابطو.يتميز موديوؿ التعليم بوحدتو كتكاملو كتر 
يبكن أف   يبكن أف يتعلمو ُب خبلؿ فًتة زمنية ؿبددة. الطالب اؼبتوسط ، حيث 

سواء اليت تتعلق باؼبوضوع نفسو أـ اليت  يرتبط اؼبوديوؿ التعليمي مع موديبلت أخرم 
 13 دبوضوعات أخرم. تتعلق 
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الطبلب كذلك عن  قبازات يبكن استخداـ اؼبوديوؿ التعليمية للمقارنة بُت ا
يبكن للموديوؿ    إليها تبعا ؼبعايَت تقييم كاضحة. طريق مقارنة النتائج اليت يتوصلوف

 .للمتعلمُت التعليمية مراعاة االحتياجات الفردية 

 منهج ادلوديوىل .د 

يبكن تعريف اؼبنهج اؼبوديوذل بأنو تصميم ؼبنهج وبتول َب بنيتة على امكانية 
دراسية الىت يتضمنها َب صورة موديوؿ تعليمية كلما امكن ذلك تنظيم اؼبقرارت ال

.كىذا اليعٌت اف يصمم اؼبنهج كلو َب صورة موديوؿ ؼبا قد ينشأ عن ذلك من 
مشكبلت تنظيمية أك يؤدل لظهور مشكبلت َب ترابط كاستمرارية خربات 

 14الطبلب)اؼبتعلمُت(

 األسس الرتبوية للموديول التعليمي وخصائصه .ه 

عليم بواسطة اؼبوديوؿ التعليمية على ؾبموعة من األسس، كيتصف يقـو الت
 15دبجموعة من اػبصائص من أىلها ما يلي:

 مراعاة الفروق الفردية بني الدراسني  .ٔ

إف مراعاة الفركؽ الفردية بُت الدارسُت من األىداؼ األساسية لربامج 
راعاة التعلم الذاٌب، كيتيج استخداـ اؼبوديوؿ التعليمية افضل الفرص ؼب

الفركؽ الفردية بُت اؼبتعلمُت، عن طريق التشحيص الدقيق لكل متعلم، 
كتقدصل بدائل متنوعة من األساليب كاألنشطة كالوسائل ىبتار منها الدراس 

 16ما يناسب.

البديل الثاشل: تعدد األنشطة كالوسائل، فكل، موديوؿ وبتوم على  
ؼبتعلم حسب ما يراه ؾبموعة متنوعة من األنشطة يبكن أف ىبتار منها ا

                                                             
14

 http://www.tvet-portal.net. Diakses pada 04 April 2017 pukul 23.23 
 ْٓص  اؼبرجع نفسو،،  عبد الرضبن عبد السبلـ جامل 15
 ِّص  اؼبرجع نفسو،،  عبد الرضبن عبد السبلـ جامل 16



ُّ 

  

مناسبا إلمكاناتو كقدراتو كاستعداداتو، كتسمى اؼبوديوؿ إذل تقدصل أنشطة 
 ككسائل تعليمية متعددة لتناسب أساليب التعلم اؼبختلفة لدل التعلمُت. 

 االهتمام بادلتعلم، وإجيابيته .ِ

تعد اؼبوديوؿ التعليمية ُب أساسها برامج للتعلم الذاٌب حيث تنقل ؿبور 
ماـ من اؼبعلم إذل اؼبتعلم، كما بتضمن كل موديوؿ ؾبموعة من اؼبواد االىت

كاألدكات كالوسائل كاألنشطة التعليمية مكتفية بذاهتا لبدـ أغراض التعلم 
الذاٌب، فالتلميذ ىو الذم يقـو بعملية التعلم بنفسو، ىو الذم يقرر مىت 

 . عن تعليموكأين يبدأ كمىت ينتهي، كأم البدائل ىبتار حبيث يصبح مسئوال

 حتقيق مبدأ التعلم اذلداف  .ّ

عند تصميم اؼبوديوؿ التعليمي يتم ربديد أىداؼ التعلم كصياغتها بصورة 
سلوكية كحبيث ينتقل التلميذ أثناء عملية التعلم من ىدؼ إذل آخر بصورة 
منظمة، ألف ربديد األىداؼ يسهل اخيتار كسائل التعلم اؼببلئمة، كنوع 

تويات األداء اؼبطلوب ربقيقها، كما أف كضوح اػبربة، كما وبدد مس
اؽبدؼ ُب ذىن اؼبتعلم هبعلو على علم دبا ىو مطلوب منو، كيؤدم إذل 
ربقيق التعلم باؼبستول اؼبطلوب، كما أف ارتباطو دبستويات األداء يقلل من 
فرص اػبطأ كهبعل التعلم ىدفا ُب حد ذاتو، كليس اغبصوؿ على درجات 

 17أفضل.

 اشر لالجابة: التعزيز ادلب .ٗ

اف دراسات )سكينر( كالنتائج اليت تواصل إليها حوؿ موضوع التعزيز، تعد 
دبثابة أساس ىاـ للتعليم الربناؾبي كللتعليم بواسطة اؼبوديوؿ التعليمية، 
فالطالب الذم يتعلم عن طريق اؼبوديوؿ، يبكن أف يتحقق لو التعزيز 
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ؿ مبوذج اإلجابة اؼبزكد هبا اؼبباشر بعد اجابتو عن السؤاؿ، كموقفو من خبل
اؼبوديوؿ، كىنا يتحقق للتلميذ تكرار اإلثابة )التعزيز( أكرب فبا قد حجرة 

 .الدراسة مع األعداد الكبَتة من التبلميذ

 التعلم لالتقاق والتمكن   .ٓ

تستخدـ الكثَت من اؼبوديوؿ التعليمية اسًتاذبية ُب التقوصل، كىي إجادة 
%( قبل اف َٖتقاف كالتمكن تصل إذل )أىداؼ اؼبيديوؿ بدرجة من اإل

يبسح لو باالنتقاؿ إذل موديوؿ آخر، كتعرؼ ىذه االسًتاتيجية بالتعلم من 
أجل االتقاف، كتقلل مثل ىذه الطريقة من إخفاؽ التلميذ ُب التعلم، 
كتساعد على التأكد من أنو قد حقق الفهم كالتعلم اؼبطلوين ؼبوضوع 

أف  (Bloom) إذل اؼبوديوؿ التاذل: كيؤكد اؼبوديوؿ األكؿ، قبل أف تنتقل
%( من التبلتيذ يستطيعوف أف يتقنوا ما يدٌرس ؽبم، كأف مهمة َٗ)

التدريس أف تبحث عن الوسائل اليت سبكن التبلميذ من إتقاف اؼبادة اؼبواد 
تعلمها، كيلـز ىنا أف كبدد ما نقصده بإتقاف اؼبادة، كأف نبحث عن 

ية اليت سبكن أكرب نسبة من التبلميذ من ربقيق أنسب الطرؽ كاؼبواد التعليم
 18اؼبستول اؼبطلوب ؽبذا اإلتقاف.

 تطور استخدام ادلوديول التعليمي .و 

اف اؼبوديوؿ التعليمية حديثة النشأة إال أف ؽبا جذكرىا ُب اؼباضي كقد 
( Postelelwaitظهرت فكرة اؼبوديوؿ ُب أكاثل الستينيات، حينما قاـ كستليت )

بالواليات اؼبتحدة األمريكية برناؾبا تعليميا يستخدـ فيو ( Perdue) جبامعة بَتدك
التبلميذ تسجيبلت صوتية للمادة التعليمية من إعداد اؼبعلم ذلك كنشاط مكمل 

    19لدراسة مقرر ُب علم النبات.
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 رلاالت استخدام ادلوديول .ز 

َتة أشار "جيمس راسل" أنو يبكن استخداـ اؼبوديوؿ التعليمية ُب ؾباالت كث
 21:منها

 التعليم االعتيادم دبراحلة اؼبختلفة. .ُ

 إثراء نشاط التعليم كالتعلم. .ِ

 التعليم العبلجي. .ّ

 تعليم سلوؾ مدخلي معُت. .ْ

 التعليم للتبلميذ الذين يتغيبوف عن بعض الدركس. .ٓ

 التعليم باؼبراسلة. .ٔ

 21كسوؼ نتناكؿ كل ؾباؿ على حدة كبنوع من التفصيل كذلك كما يلي:

 ي مبراحله ادلختلفة التعليم االعتياد .ُ

يبكن استخداـ اؼبوديوؿ التعليمي ُب أغراض التعلم الذاٌب ألجزاء من 
مقرر معُت أك ؼبقرر بأكملو، كقد استخدـ نظاـ التعليم اؼبوديورل ُب تدريس 
مقرر كامل ُب علم األحياء دبدرسة )كست الفايت( )( بوالية أنديانا 

طبسة اختبارات على األقل،  األمريكية، كاشتمل الربنامج التعليمي على
أمكن للتبلميذ أف ىبتاركا من بينها ما يتبلءـ مع ما يوجد بينهم من فركؽ 
فردية ُب التعلم، كقامت فكرة ىذه االختبارات على أساس أف صبيع 
التبلميذ ال يتعلموف بنفس الفاعلية، كباستخداـ طريقة كاحدة كاسلوب 

 نويع ُب طرؽ كأساليب التعليم كارنا.كاحد معُت ُب التعلم، كبالتارل كاف الت

 إثراء التعليم والتعلم  .ِ

يوجد ُب كل ؾباؿ من ؾباالت اؼبواد الدراسية عدد كبَت من اؼبوضوعات 
اليت يرغب التبلميذ ذكم القدرات كالدافعية العالية للتعلم ُب متابعة 
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دراستها لتحقيق مزيد من اؼبعرفة كالتعلم عنها، كيتم ذلك من خبلؿ 
ة االختيارية لبعض اؼبوديوؿ التعليمية اليت ركعي ُب تصميمها أف الدراس

تثرم تعلم التبلميذ ؼبوضوعات معيدة، كمن ىنا أمكن استخداـ اؼبوديوؿ 
        الثراء التعلم لدل التبلميذ بالتحصيل الذاٌب.   

 التعليم العالجي .ّ

ىناؾ تبلميذ تواجههم صعوبات ُب التعلم نظرا الزيادة حجم الفصل 
اؼبدرسي، كالكثافة ال سبكن اؼبعلم من أف يعطي اىتمامو لكل التبلميذ ُب 
الفصل ، كبالتارل ال يستطيع مثل ىؤالء التبلميذ اغبصوؿ على القدر 
الكاُب من اؼبساعدة اليت وبتاجوف إليها من جانب اؼبعلم، كىنا يبكن 

أف استخداـ اؼبوديوؿ التعليمي اؼبصمم ألغراض التعلم الذاٌب الفردم 
ينغلب على أم ضعف لدل التبلميذ، كتعليم عبلجي، كمن ٍب يتم 

 التغليب على مشكلة قائمة بالفعل ُب كاقعنا التعليمي.
 تعليم سلوك مدخلي   .ْ

يبكن أف يستخدـ التبلميذ )موديوؿ تعليمية( معية لتنمية سلوؾ التعلم 
يذ تعلمها اؼبدخلي أك متطلبات التعليم اؼبسبقة. كاليت ينبغي أف يتقن التبلم

قبل أف يبدءكا ُب دراسة موضوع أك مقرر دراسي معُت كتمهيد للدخوؿ 
ُب اؼبقرر، كيبكن للتلميذ أف وبقق التعلم اؼبدخلي من خبلؿ دراسة 

  موديوؿ تعليمي يصمم ؽبذا الغرض.  

 تعليم التالميذ ادلتغيبني لفرتة عن الدراسة  .٘

َته، كيبكن يتغيب بعض التبلميذ عن اؼبدرسة بسبب اؼبرض أك غ
استخداـ اؼبوديوؿ التعليمي ؼبعاعبة اؼبوضوعات الدراسية اليت زبلفوا عنها، 

على  –ليتم ربصيلها بالتعلم الذاٌب، كبعد مثل ىذا األسالوب ُب التعلم 
للتبلميذ بالذين تتطلب ظركفهم اؼبرضية البقاء فًتة من  –كجو اػبصوص 

 الوقت ُب اؼبستشفي أك البيت.
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 سلة لغري القادرين على االنتظام يف ادلدرسة التعليم بادلرا .ٙ

يتيح التعليم باؼبراسلة فرصة العلم لطبلب الذين ربويل ظركفهم دكف 
التفرغ كاالنتظاـ ُب اؼبدراسة أك اؼبعلمُت الذين ىم حباجة إذل رفع كفاءهتم 

 –وبكم عملهم –األدائية كالتعليمية داخل الفصل، كالذين ربويل ظركفهم 
االنتظاـ ُب أماكن دراسية، كؽبذه الفئة يبكن اعداد موديوؿ دكف التفرغ ك 

 تعليمية تتناكؿ موضوعات ىم وباجة إليها.

  مميزات استخدام ادلوديول التعليمية .ح 

يتميز التعلم اؼبوديورل بأنو يبسح للدارسُت اف يفعل كل شيئ بأنفسهم، كيوفر  .ٔ
عل الدارس لو دكر ؽبم كقت اؼبناقسة. باإلضافة إذل أنو يوفر الظركؼ اليت ذب

 اهبايب ُب كل موقف تعليمي يبر بو.

يوفر الكثَت من اؼبركنة ُب اختيار اؼبواد كالوسائل التعليمية، ككناية استخدامها  .ٕ
من جانب اؼبتعلمُت. فالدارس لو اغبرية ُب أف يسَت ُب دراستو كتعلمو حسب 

من عمليات قدرتو اػباصة، كمعدالتو ُب التعلم، كيبكن أف يدرس الركتينية، ك 
 االعادة اؼبملة.

يوفر الدكر االجايب للتعلمُت،باؼبشاركة النشطة ُب مواقف التعليم ك التعلم،  .ٖ
كالتقوصل الذاٌب ألنفسهم، كاناحة الفرصة العاة الدراسة مرة أخرل ُب حالة 
عدـ الوصوؿ إذل مستول التمكن اؼبطلوب، حىت يفهم اؼبادة التعليمية فهما 

 22ا اؼبطلوبة على اإلختبارات.جيدا كربقق درجة الرض

  خطوات تصميم ادلوديول التعليمي .ط 

وبتاج تصميم اؼبوديوؿ التعليمي اعبيد إذل السَت ُب خطوات متتابعة، ذات عبلقة 
 23متبادلة كىذه اػبطوات ىي:  

أف يكوف العنواف  –مادة  -العنواف اػباص بكل موديوؿ التعليمي براعي .ُ
سية للموديوؿ، كما هبب أف يراعي كاضحا كؿبددا كيعكس الفكرة األسا
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الزمن ،مع أف الزمن ُب التعلم الذاٌب ال وبدد مراعاة اؼبفركؽ الفردية بُت 
اؼبتعلمُت ُب االقباز، إال أنو يؤخذ عادة الزمن الذم يستفر فو اؼبتعلم 
اؼبتوسط ُب اؼبدرسة حىت ال يًتؾ اؼبتعلموف بدكف ضوابط تتعارض مع اػبطة 

 مقررات الدراسية.الزمنية كالعامة لل

التربير : كيتم ُب ىذه اػبطوة توضيح أنبية ؿبتول اؼبوديوؿ للمتعلمُت، عن  .ِ
طريق طرح األفكار الرئيسة الواردة فيو، كأنبية كل الفكرة، كالعمل على إثارة 
اىتمامو حوؿ اؼبوضوعات، كاؼبواد اؼبراد تعطيتها، كالنشاطات اليت ينبغي 

 .بط ىذا اؼبوديوؿ بالسياؽ الدراسي كبقية اؼبوديوؿالقياـ هبا، كالعبلقة اليت تر 

األىداؼ العامة للموديوؿ: كيتم ربديد ىدؼ عاـ كاضح لؤلداء الذم  .ّ
 يفًتض أف وبققو اؼبتعلم من خبلؿ دراستو للموديوؿ.

ربديد األىداؼ السلوكية: بعد التحديد الدقيق الواضح لؤلىداؼ التعليمية،  .ْ
داؼ التعليمي كما يشَت "فواد أىم خطوات تصميم اؼبوديوؿ، كاؽب

قبلدة"ىو:  عبارة تصنف مبط السلوؾ أك األداء اؼبتوقع من اؼبتعلم أف القياـ 
 بو بعد مركره خبربة تعليمية.

كما أف التحديد الدقيق الؤلىداؼ التعليمية م صورة نتائج للتعلم تفيد 
كأنواع اؼبشتعلُت بتصميم الربامج كاؼبوديوؿ التعليمية ُب اختيار موادىا 

النشاط التعليمي فيها، كتنظيم ؿبتول اؼبوديوؿ، كتقوصل فعاليةه التعليمية،كما 
أف ربديد األىداؼ يفيد اؼبعلم ُب اعداد موديوؿ تعليمية مناسبة للتبلميذ، 
كاعداد اختبارات يستخدمها ُب تقوصل تعلمهم، كما أنو يصف التلميذ أنواع 

  24إكماؿ دراسة اؼبوديوؿ.التعلم اليت يتوقع أف وبقق نعلمها بعد 

اعداد االختبار ) التقوصل القليب(: استخدـ االختبار القليب ليكشف عما  .ٓ
يعرؼ الطلب كما اليعرفو عن الفكرة الرئيسة للموديوؿ كعن أفكاره الثانوية، 
كهبب أف ترتبط فقرات االختبار ارتباطا قويا باألىداؼ، فقد تكوف اسئلة 
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 –من من نوع االختبار من متعدد  مقاؿ أك أسئلة موضوعية كخاصة
كيستطيع الصالب معرفة نتائج االخبار باستخداـ مفتاح التصحيح الذم 

 يعقبو.

يتحدد أسلوب التنظيم تبعا لطبيعة اؼبادة تنظيم احملتول كخربات التعلم:  .ٔ
الدراسية كتبعا ػبصائص التبلميذ الذين صمم اؼبوديوؿ من أجلهم، كىناؾ 

يت يبكن تطبيقها على النحو التارل: البدء باألشياء ؾبموعة من األساليب ال
احملسوسة كاػبربات اؼبباشرة كالتتابع إذل األفكار األكثر ذبريدا كالبدء من 

 العمليات كاألحداث من بديتها حسب تتابع اػبطوات كاؼبراحل الزمنبة.

اختيار الوسائل التعليمية كاألنشطة :من اػبطوات اؽبامة ُب العملية اعداد  .ٕ
ؼبوديوؿ احتيار الوسائل كاؼبصادر كتنظيم نشاط التعليم كالتعلم ُب تتابع ا

مناسب يتناكؿ عرض اؼبواد التعليمية كتنظيمها على كبو أفضل فالوسيلة 
التعليمية ىي كل أداة تستخدـ لتحسُت عملية التعليم كالتعلم، توضيح 

ات أك غرس اؼبعاشل كشرح األفكار،كالتدريب علي اؼبهارات أكتنمية االذباى
 القيم.

التقوصل البعدم )االختبار النهائي(: ىذا اإلختبار يقيس مدل ربقيق الطالب  .ٖ
ألىداؼ اؼبوديوؿ، كينم تصحيحو بطريقة ذاتية من خبلؿ مفتاح 
التصحيح،كمن خبلؿ ىذا االختبار ينم معرفة النسبة اؼبئوية اليت حصل 

 ة التمكن أـ ال.عليها الطالب تقرير ما إذا كاف قد كصل فعبل إذل درج

اؼبراجع اؼبختارة : هبب على مصمم اؼبوديوؿ التعليمي أف يضع اؼبواد  .ٗ
اؼبطبوعة اليت ًب تصويرىا من الكتب كاؼبراجع كاجملبلت اؼبختلفة، ُب ملحق 
خاص بالقراءات حىت يصبح اؼبوديوؿ ذاٌب احملتول بقدر االمكاف، كما هبب  

يبكن أف يرجع إليها الطالب  كتابة قائمة هبميع اؼبراجع كاؼبصادر اليت
لبلستزادة كالتوسع مع االشارة إذل مكاف كجود الكتاب كالصفحة إذل 
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جانب كتابة قائمة باؼبراجع كاؼبصادر اليت ًب االستعانة هبا، كاإلشارة إليها 
 25كذلك ُب ملحق خاص ُب الصفحات األخَتة من اؼبوديوؿ.

إذل أف قباح اؼبوديوؿ ُب  التجريب األكؿ للموديوؿ كتقويبو : يشَت "راسل" .َُ
تصميمو يتوقف على ما نعطيو من جهد ككقت ُب ذبريبو على تبلميذ، 
كيهدؼ ىذا التجريب ُب ربسُت اؼبواد التعليمية ُب اؼبوديوؿ ، كيبكن تقوصل 
فعالية اؼبوديوؿ من خبلؿ مبلحظة سلوؾ التبلميذ اثناء ذبريبو عليهم، 

بياف مدل ربقيق التبلميذ  كاؽبدؼ النهائي من مثل ىذا التجريب ىو
لؤلىداؼ التعليمية للموديوؿ، كادخاؿ التعديبلت اؼبناسبة علي ؿبتول 
كنشاط اؼبوديوؿ حبيث اليكوف من السهولة إرل درجة تثَت ملل التبلميذ، 

     كاليكوف من الصعبة إرل درجة يولد لديهم االحباط.   

 مكونات ادلوديول التعليمي  .ي 

لًتبويُت على اؼبكونات األساسية للموديوؿ التعليمي كيشمل ىناؾ اتفاؽ بُت معظم ا
 26اآلٌب:

: كهبب أف يكوف كاضحا كؿبددا، كيعكس الفكرة األساسية للموديوؿ Title العنواف 
 كأف يكوف مناسبا لسن اؼبتعلم.

: يهدؼ إذل إثارة اؼبتعلمُت كتشجيعهم للقراءة، كيعطي فكرة عامة Rationalالتربير 
 ديوؿ كعن اؼبطلوب من اؼبتعلمُت. عن موضوع اؼبو 

: كتكوف أىداؼ كاضحة كـبتصرة، توضع السلوؾ اؼبتوقع قياـ Objectives األىداؼ
اؼبتعلمُت بو، بعد إسباـ دراسة اؼبوديوؿ، كتناسب عدد األىداؼ مع الزمن احملدد 

 للموديوؿ كتقسم األىداؼ العامة إذل أىداؼ سلوكية ُب كل موديوؿ. 
ىبطط اؼبوديوؿ لنمكُت اؼبتعلمُت من التعلم من خبلؿ ؾبموعة :  Activitiesاألنشطة 

 من األنشطة كىذه األنشطة تتفق مع األىدؼ كتسعي لتحقيقها. 
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: كيشتمل على كيفية قياس مدل ربقق األىداؼ، كاسئلة  Evaluationالتقوصل 
اػبطأ  التقوصل تكوف موضوعية التصحيح متل اختبارات )االختيار من متعدد، التكملة،

 شدا بدليل االجابة ُب هناية اؼبوديوؿ.     كالصواب( حيث يصححها اؼبتعلم بنفسو

 

 ادلبحث الثاين: مهارة الكالم

 مهارة الكالم .أ 

كيقصد بو نطق األصوات العربية نطقا سليما، حبيث زبرج ىذه األصوات من 
الكبلـ  ـبارجها اؼبتعارؼ عليها لدل علماء اللغة. كتعرؼ مهارة اغبديث بأهنا :

باستمرار دكف توقف مطلوب كدكف تكرار للمفردات بصورة متقاربة مع استخداـ 
 27الصوت اؼبعرب.

كالدارس عندما يتقن ىذه اؼبهارة فإنو يستطيع أف وبقق اؽبدؼ األظبى للغة كىو 
 : القدرة علي االتصاباآلخرين ، كإفاىامهم ماذا يريد. 

س أصوات اللغة العربية، كمعرفة التمييز كتعليم ىذه اؼبهارة يأتى بعد معرفة الدار 
بُت األصوات اؼبختلفة. إخل اؼبهارات البلزمة ُب اؼبستمع اعبيد السالف ذكرىا أل أف 
تعليمها يأٌب بعد ألفة الدارس ألصوات اللغة عن طريق االستماع ، كمن ٍب قيل : إف 

ذه اؼبهارة _ االستماع ىو اؼبهارة األكذل لتعليم اللغة ، كلكى نعرؼ أنو أجاد ى
االستماع _ البد أف يعرب عنها بالنطق كاغبديث ، كمن ٍب فإف اغبديث يعد اؼبهارة 

 الثانية لتعليم اللغة.
كيزاكؿ اؼبتعلم مهارة النطق كاغبديث عندما هبيب عن أسئلة اؼبدرس شفهيا أك 
يسأؿ بدكره بعض األسئلة ، أك يشًتؾ َب حديث أك مناقشة ، ىذا دخل حجرة 

، أما خارج حجرة الدراسة فإنو يستخدـ ىذه اؼبهارة َب شىت مناحى اغبياة َب  الدراسة
السوؽ ، كَب اؼبراكبات العامة ، مع الزمبلء َب السكن ، عند شرائو ما وبتاج ، َب 

                                                             
27

  



ِِ 

  

اؼبطعم كغَت ذلك ، كإجاده ىذه اؼبهارة لدل الدارس ربقق لو اؽبدؼ العاـ من تعليمو 
 28باآلخرين متحدئى اللغة العربية.اللغة كىو القدرة على االتصاؿ 

الكبلـ ليس ؾبموعة من اؼبهارات اللغوية اؼبتنوعة اليت هبب أف يتقنها الفرد، حىت 
يصبح متمكنا فبا يريد أف يعرب عنو ُب يسر، بل إف الكبلـ لو بعد اخر غَت ىذا البعد 

كاػبربات عن  اؼبعرُب: كىذا البعد اؼبعرُب يرتبط بتحصيل اؼبعلومات كاغبقائق كاألفكار
طريق القراءة اؼبتنوعة الواعية، كىذا البعد اؼبعرُب يكسب اؼبتكلم عند الكبلـ الطبلقة 
اللغوية، كالقدرة على تكوين اعبمل، كبناء العبارات كالفقرات، كترتيبها كىذا يستدعي 
 التنبيو على االىتماـ بالقراءة العامة، كالربط بُت ما يقرؤه اإلنساف، كما يتكلم فيو،

كمن أىم ماندعو إذل قراءتو كحفظو: القراف الكرصل، فهو الغذاء الذم الينضب معينو، 
كاؼبدد الذم الينقطع، كاغبديث الشريف: فهو الوضح كاؼبفسر ؼبا ُب القراف، كقراءة 
األدب، نشره كشعره، مثل اؼبعلقات، كاغبماسيات، كاألصمعيات، كاػبطب، 

للمعرفة كاللغة تعبَت النبع الصاُب الذم ينهل  كاألمثاؿ، كاغبكم غَتىا.فهذه اؼبصادر
 29منو كل متكلم.

  أمهية الكالم .ب 

ؼبا كاف للكبلـ منزلتو اػباصة بُت الفركغ اللغة العربية، كىو أنو الغاية من كل فركع 
اللغة، سنحاكؿ ىنا أف نوضح أنبية الكبلـ ُب اغبياة ُب نقاط ؿبددة تكشف لنا 

 31جوانب من ىذه األنبية.

ؤكد أف الكبلـ كوسيلة إفهاـ سبق الكتابة ُب الوجود، فاإلنساف تكلم قبل من اؼب .ُ
 .أف يكتب، كلذلك فإف الكبلـ خادـ للكتاب

التدريب على الكبلـ يعود اإلنساف الطبلقة ُب التعبَت عن أفكاره، كالقدرة على  .ِ
 اؼببادأة كمواجهة اعبماىَت.
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ماسة إذل مناقسة، كإبداء  اغبياة اؼبعاصرة دبا فيها من حرية كثقافة، ُب حاجة .ّ
الرأم، كاإلقناع، كالسبيل إذل ذلك إالبالتدريب الواسع على التحدث،الذم 

 يؤدم إذل التعبَت الوضيح عما ُب النفس.

 -الكبلـ خصةصا ُب ىذا  العصر الذم تعددت فيو كسائل النقل كاؼبواصبلت .ْ
هم، ألف ُب ليس كسيلة لطمأنة الناس اؼبتنقلُت فقط، بل طمأنة أىليهم كذكنب

انقطاع االتصاؿ بداية اػبطر، فاؼبغًتب كاؼبسافر عندمايكلم أىلو باؽباتف 
 .يطمئنهم، كيكلم رفاقو كاصدقاءك فيطمئن عليهم كيطمئنوف عليو

للحكم على اؼبتكلم، كمعرفة مستولو  -إذل حد ما -كالكبلـ مؤشر صادؽ .ٓ
تكلمُت على الثقاُب، كطبقو االجتماعية، كمهنتو ،أك حرفتو، ذلك ألف اؼب

اختبلؼ أنواعهم، امبا يستخدموف اصطبلحات لغوية تنيبء عن عملهم ، زمن 
ىنا فإف الكبلـ ىو اإلنساف، كلذلك قاؿ بعض العلماء اؼبنطق : إف اإلنساف 

 حيواف ناطق.

كالكبلـ كسيلة اإلقناع، كالفهم كاإلفهاـ بُت اؼبتكلم كاؼبخاطب، كيبدك ذلك  .ٔ
ركحة للمناقشة بُت اؼبتكلمُت، أك اؼبشكبلت كاضحا من تعدد القضايا اؼبط

 اػباصة كالعامة اليت تكوف ؿببل للخبلؼ.

كلو كاف  -كالكبلـ كسيلة لتنفيس الفرد عما يعانيو، ألف تعبَت الفرد عن نفسو .ٕ
عبلج نفسي ىبفف من حدة األزمة اليت يعانيها، أك اؼبواقف اليت  -وبدث نفسو
 يتعرض ؽبا.

بو الصغَت كالكبَت، كاؼبتعلم كاعباىل، كالذكر كاألنثى،  كالكبلـ نشاط إنساشل يقـو .ٖ
 .حيث يتيح للفرد فرصة أكثر ُب التعامل مع اغبياة، كالتعبَت عن مطالبة الضركرية

كالكبلـ كسيلة رئيسة َب العملية التعليمية ُب ـبتلف مراحلها، ال يبكن أف  .ٗ
  31يستغٍت عنو معلم ُب أية مادة من اؼبواد للشرح كالتوضيح.
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 أسس وطرق تنمية مهارات الكالم .ج 

النظرة اغبديثة إرل كيفية تنمية اؼبهارات كتعليمها تعتربىا كسائل لتنظيم اجملاؿ  
اػبارجي الذم وبيط بالتعليم كي ينشط، كيغَت من سلوكو، كىذا يعٍت أف التعليم 

ىذه  وبدث نتيجة للتفاعل بُت اؼبتعلم كالظركؼ اػبارجية، كأف دكر النعلم ىو هتيئة
الظركؼ حبيث يستجيب ؽبا اؼبتعلم، كيتفاعل معها، فالتعليم هبذا االعتبار: "نشاط 
مقصود يهدؼ إذل ترصبة اؽبدؼ التعليمي إذل موقف، كإذل خربة يتفاعل معها 
التلميذ، كيكتسب من نتائجها السلوؾ اؼبنشود،حيت يتم ربط اؼبتعلم باػبربة التعليمية، 

يجيات التدريس، كيستعمل كسائل تعليمية تزيد من كيتوصل اؼبدرس إذل طرؽ كاست
 32فاعلية تلك الطرؽ كاالسًتاذبيات.

 أنواع الكالم  .د 

 33ينقسم الكبلـ إذل قسمُت رئسُت :

 :  الكالم الوظيفي .ٔ

كىو ما يؤٌدم غرضان كظيفان ُب اغبياة قي ؿبيط  اإلنساف، كالكبلـ   
بعض، لتنظيم الوظيفي ىو الذم يكوف الغرض منو اتصاؿ الناس بعضهم ب

حياهتم، ك قضاء حاجاهتم، مثل : احملادثة، كاؼبناقشة، كأحاديث االجتماعات، 
كالبيع كالشراء، كأحاديث اؼبطلبات اإلدارية، كإلقاء التعليمات، كاإلرشادات، 
كاألخبار، كاؼبناظرات كالندكات، كاػبطب السياسة كاالجتماعية، كأحاديث 

 السمر.

غبياة، ال يستغٍت عنو إنساف، كال يبكن أف كالكبلـ الوظيفي ضركرم ُب ا
تقـو اغبياة بدكنو، فهو وبقق اؼبطالب اؼبادة كاالجتماعية، كالوبتاج ىذا النوع 
الستعداد خاص، كاليتطٌلب أسلوبا خاصا، كموقف اغبياة العملية ُب الوقت 
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 اغباضر تتطلب التدريب على ىذا النوع من التعبَت الذم يبارسو اؼبتكلم ُب حياتو
 ُب العمل، كُب األسواؽ، كُب كسائل اإلعبلـ اؼبسموعة كاؼبرئية.

 الكالم اإلبداعي :  .ٕ

يقصدبو : اظهار اؼبشاعر، كاالفصاح عن العواطف كخلجات النفس، كترصبة 
اإلحساسات اؼبختلفة بعبارة منتقاة اللفظ، جيدة النسق، بليغة الصياغة دبا 

االخرين بطريقة مشوقة مثَتة ىي  يتضمن صحتها لغويا ككبويا، حبيث تنقلها إذل
األداء األديب، كحبيث تنقل سامعها أك قارئها إذل اؼبشاركة الوجدانية ؼبن قاؽبا:  
كي يعيش معو ُب جوه، كينفعل بالنفعاالتو، كوبس دبا أحس ىو بو مثل: التكلم 
عن صباؿ الطبيعة، أك اؼبشاعر العاطفية، أك التذكؽ الشعرم، أك النشر 

 لتكلم عن حب الوطن.القصصي، أك ا

كىذا النوع ضركرم ُب اغبياة، فعن طريقة يبكن التأثَت ُب اغبياة العامة بإثرة 
اؼبشاعر، كربريك العواطف كبو اذباه معُت، فأسلوبو األدايب من خصائصو إثارة 
األحاسيس، كربريك العواطف، ككم من كلمات كاف ؽبا فعل السحر ُب نفوس 

 الناس.

 النوعُت من التعبَت الوظيفي كاإلبداعي، ال ينفصل كيببغي مبلحظة أف كبل
أحدنبا عن االخر انفصاال كليا، بل قديلتقياف، فكل موقف تعبَتم ىو موقف 

 34للتعرب الوظيفي، كاإلبداعية صفة تلحق بالتعبَت الوظيفي بدرجات متفاكتو.

 رلاالت الكالم  .ه 

قة ُب كتب طرقة تدريس ؾببلت الكبلـ متعددة، كدل تذكر ؾبتمعة ، كامبا ذكرت متفر 
بعضها. كسنذكر أىم ؾباالت الكبلـ،  35(Mackeeاللغة العربية، كقد حدد )ماكي 
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كمايراعي فيها من مهارات، مع إشارة موجزة إذل ماهبب اتباعة عند التدريب على  
 36كل ؾباؿ منها:

 الكبلـ من القصص: .ُ

كتبٌت على  القصة حكاية تستمد أحداثها من اػبياؿ أك الواقع أك منهما معا،
كحكاية القصص من ألواف الكبلـ اؽبامة، فالقصة خَت معُت  37قواعد معينة.

للتدريب على مهارات الكبلـ، فحب الناس للقصص هبعلها عامبل من عوامل 
ترقية الكبلـ، كىي فضبل على ذلك سبرين للذاكرة، كذبرمء على الكبلـ مع 

ياة االجتماعية كاػبلقية صحة األسلوب، كتوسيع مدارؾ اؼبتكلمُت ُب فهم اغب
بأسلوب جذاب مشوؽ، كمثَت لبلنتباه، كاإلكثار من سرد القصص اغبية اليت 

 زبتار جيدا يعود اؼبتكلمُت على القوؿ اعبي، مع ضبط التفكَت، كصحة التعبَت.
 الكبلـ اغبر : .ِ

يقصد الكبلـ اغبر "التعبَت عن األفكار كاالراء الشخصية، كىذا يشمل 
كمواقف ـبتلفة مثل: اغبديث عن األمور الدينية، كالعادات مضوعات متعددة، 

كالتقاليد، كاغبديث ُب النوادم الرياضة كالثقافة كاغبفبلت اؼبنزلية كاالجتماعية، 
كالتعليق على اإلختبار أك مقاالت، ككصف األحداث الوقعة مثل: الزالزؿ، 

يث عن : اػبوؼ، كاغبرائق، التعبَت عن الظواىر اإلنسانية البسيطة مثل : اغبد
كالغضب، كالفرٌح، كاغبزف، كالتعبَت عن الظواىر اإلنسانية اؼبركبة مثل الكبلـ عن: 

 " الوطنية، العلم، اغبركب ، القومية، الديبقراطية.

كىذا ؾباؿ يعطي اغبرية الكاملة للمتكلم كي يعرب عن رأيو، كيشارؾ ُب  
كة اإلجابية ُب الكبلـ اغبديث، كيزيل عوامل االصطراب عند اؼبتكلم باؼبشار 

كيببغي عدـ إحراج اؼبتكلم ، أك قطع حديثو، أك السخرية منو، أك زبطئة ربو دكف 
 دليل.
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 الكبلـ عن الصوار  .ّ

الكبلـ عن الصور ؾباؿ ىاـ من ؾباالت الكبلـ الذم يبيل إليو الصغار كالكبار ، 
الرمزية اليت  كالغبلض مو انتقاؿ الذىن من الصور اؼبرئية إذل العبارات كاأللفاظ

 تدؿ عليها ، توضيح معناىا.
 احملادثة  .ْ

الكبلـ عملية تتم بُت متحدث كمستمع أكأكثر : متحدث كىو : مرسل للفكرة 
، كمستمع كىو : مستقبل للفكرة، ككل منهما لو دكره ُب عملية االتصاؿ ، 
كدكر اؼبتحدث يتلخص ُب توضيح أفكاره عن طريق نظم الكلمات بعضها مع 

كحدات ربمل فكرة ، ةاستخداـ التوضيحات اليت تساعده على  البعض ُب
التوضيح كبلمو من تعبَتات الوجو، كايباءات الرأس، كإشارات اليد كغَتىا ، 
بينهما يقـو اؼبستمع باإلصغاء، كاالنصات غبديث اؼبتكلم، كفك كموزه ، كإدراؾ 

 معانية كاالستفسار عن اؼبعٌت الغامض ُب اغبديث.
 اؼبناقشة  .ٓ

ناقشة مصدر ناقش، كيقصد هبا : اغبديث اؼبشًتؾ الذم يكوف فيو مؤيد اؼب
كمعارض، كسائل ؾبيب، كاألساس ُب اؼبناقشة : أهنا نشاط إلثارة التفكَت. 
الناقد، كاؼبفهـو من اؼبناقشة أهنا اختبار ثبلثة أك أربعة يعهد إليهيم ببحث 

حث ناحية من اؼبوضوع الذم يطرح للمناقشة ، على أف ينفرد كل كاحد بب
نواحية، حيت ال يكوف شبة تكرار أك تضارب ُب الرأم ُب أثناء اؼبناقشة ، حىت 
تناؿ كل ناحية حفظها من البحث كالدراسة الدقيقة ، كبذلك يتكامل اؼبوضوع 
كيصبح كحدة تامة، كاؼبناقشة أخذ كعطاء: أم حديث متبادؿ يب طرفُت أك 

اغبياة اليومية دبا تقتضية من اىتماـ أكثر ، فهي التقل أنبية عن احملادثة ، ف
باؼبناقسة كاالقناع، كماتقتضيو من زبطيط كانتخابات ..... كغَت ذلك تقتضي 
أف يكوف الفرد قادرا على اؼبناقسة ، كي يستطيع أف يوضح أفكاره كيقنع 

 االخرين هبا.

 اػبطب ك الكلمات .ٔ
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فهناؾ مواقف يعرض لئلنساف كثَت من اؼبواقف اليت تتطلب منو إلقاء كلمة 
التهنئة، كمواقف التعزية، كمواقف تقدصل اػبطباء كاحملاضرين، كحفبلت التكرصل ، 

 كىناؾ التقارير اليت تتطلب إلقاء كلمة عن اؼبؤسبرات السابقة، كماًب إقبازة فيها.

 إدارة االجتماعات : .ٕ

االجتماعات ظبة من ظبات اجملتمع البشرم، كزادت أنبيتها ُب العصر اغبديث، 
كفي أف ننظر إذل الصور اؼبختلفة اليت يتخذؽبا الناس ُب ؾبتمعنا اغبديث، كي

لتدرؾ مدم أنبية ىذه االجتماعات، فهناؾ اجتماعات : النوادم ، كاجملالس 
اؼبرسية إدارة اؼبؤسسات كالشركات، كاؼبؤسبرات ، كاجتماعات اغبي، كل ىذه 

 جتماعات.فرص لبلجتماع ، كالبد أف يعرؼ كل فرد دكره ُب ىذه اال

 تعليم مهارة الكالم : .و 

 58 لكى نعلم النطق اعبيد للنا طقُت بغَت اللغة العربية ينبغي مراعاة اآلٌب:

أف يكوف العلم على كفاءة عا لية ُب ىذه اؼبهارة، كى يكوف غوذجآ وبتذل بو  .ُ
فإذا دل يكن اؼبعلم على قدر عاؿ من ىذه اؼبهارة فإ نو سينعكس أ ثره على 

 باإلهباب أك السلب.الدارسُت سواء 

أف نبدأ باأل صوات اؼبتشا هبة بُت اللغتُت ) لغة الدارس األكذل، اللغة العربية(  .ِ
كأيضا يتطلب ىذا أف يكوف اؼبعلم على بينة من أ مره َب ىذا اؼبضمار. كعلى 
سبيل اؼبثاؿ، لو بدأ اؼبعلم بصوت ال يوجد َب لغة الدارس األـ كصوت العُت 

ة االقبليزية، كيريد أف يعلمهم نطق كلمة )على( فإف الذل ال يوجد َب اللغ
الدارس سيواجو صعوبة شديدة، ألف ىذا الصوت غَت موجود َب لغتو كمن ٍب 

 فإنو يبدأ بتنفَت الدارس من اللغة اؽبد ؼ.

كىذا اؼببدأ ينبغى أف يلم بو مؤلف كتب تعلم العربية لغَت انا طقُت هبا، كال  .ّ
 َب معظم األ موريتقيد بكتاب الطالب. يقتصرعلى اؼبعلم، ألف اؼبعلم
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أف يراعى اؼبؤنف كاؼبعلم مبدأ التدرج، كأف يبدأ با أل لفاظ السهلة اؼبكونو من   .ْ
كلمتُت فثبلث فأكنر، كأف سبثل ىذه اؼبفر دات حاخة ؼبعر فتها لدل الدارس 

 حىت يقبل على التعلم.

على علم با لقوائم  أف يبدأ باؼبفردات الشائعة، كعلى اؼبؤلف كاؼبعلم أف يكونا .ٓ
 الشائعة َب ىذا اؼبيداف، كىي كثَتة كمعركفة.

أف يتجنب الكلمات الىت ربول حركؼ اؼبد ) اغبر كا ت الطواؿ ( َب بداية  .ٔ
 .األمر

 أف يركز على اؼبهارت الفرعية ؼبهارة النطق الر ئيسية الىت من أنبها: .ٕ
 .كيفية إخراج األصوات من ـبارجها الصحيحو 

 نطق بُت اغبركة القصَتة كاغبركة الطويلة.التمييز عند ال 

 .مراعاة النرب كالتنغيم َب الكبلـ كالنطق 

  التعبَت عن فكرة بطريقة مقبولة لغويآ، أل يراعى الًتاكيب الصحيحو
 .نطقا

 .استخداـ اإل شارات كاإلىباءات غَت اللفظية 

 مراعاة الطبلقة اللغوية بالقدر اؼبناسب لقدرات الدارسُت. 

 وقف اؼبناسب أثناء النطق.مراعاة الت 

 .استخداـ الصوت اؼبعرب عن اؼبنطوؽ 

 .تدريب الدارس كيف يبدأ حديسة ككيف ينهية بصورة طبيعية 

أف يلم اؼبؤلف كاؼبعلم با ؼبواقف االتصلية الىت وبتاج إليها الدارس، 
حبيث يدكر اغبديث فيها كعنها مثل : َب اؼبطار، َب السفارة، َب 

بيب، الًت حيب بالضيوؼ، كداع الصديق..إحل السوؽ، َب عيادة الط
ىذا َب اؼبستويات اؼببتدئة لتعلم الربية فإذا ما انتقل إذل اؼبسويات 

 اؼبتقدمة عليو أف ىبتار موضوع اغبديث من اجملاالت اآلتية :

 .الثقافة اإلسبلمية 
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  .القصص القصَتة 

 .األحداث اعبارية 

 .األنشطة الثقافيو 

 .اؼبشكبلت اال جتها عية 

  اؼبشكبلت الىت تواجو الدارس ُب بلد عرىب، كغيَتذلك من اجملاالت الىت
 تناسب الدارس َب اغبديث عنها. 

 كثرة التدريبات اؼبتنوعة اؼبتعددة األغرض :   .ٖ
 .تدريبت َب سبييز نطق األصوات 

 .تدريبت َب كيفيو التعبَتعن فكرة 

 .تدريبت َب ترتيب األفكار 
 هى مثل:تدريبت َب اتقن مهرة التعبَتالشف 

 .كيف يبدأ اؼبوضوع دبقدمة سبهد للموضوع كتثَت انتباه السامع؟ 

  كيف يعربعن األفكار بصورة مًتابطة؟ ككيف يربط بُت األفكارالفرعية
 األفكارالرئيسية اؼبوضوع؟   ككيف يستطيع أف يدعم فكرة باألدلة.

  كيف ينتهى اؼبوضوع ىباسبة يلخص فيها أىم عناصر اؼبوضوع كتريح
 ع؟.اؼبستم

  تدريبات َب كيفية استخداـ الصوت اؼبعرب عن اؼبعٌت من حيث تلوين
 نربات الصوت ارتفاعا كالبفاضان كفقان للمعرب عنو.

كمثل ىذه التدربيات اؼبتنوعة تفيد اؼبعلم َب استخداـ كسا ئل ؿبتلفة لتقوصل 
طبلبو َب مهارة النطق كاغبديث، كأل عمل ببل تقوصل يكوف عدصل اعبدكل ألننا 
ال نعرؼ عما إذا كاف التعليم أشبر كحقق ىدفة أـ ال. إضافة إذل أف التقوصل 
يعرؼ اؼبعلم أمكاف القصوركالضعف لدل الدارسُت كيعمل جا ىدان على 
التغلب عليها، كما أنو يفيد ُب أنو يغَت من طريفتو ألنو ردبا تكوف ىى السبب 

 َب ذلك.
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 الكالم مهارة وسائل .ز 

 39كالكبلـ:  النطق مهارة لتعلم التعليمية الوسائل بعض

 منظرا ألهنا كالكلب، النطق على الدارس لتدريب الوبرية اللوحات تستخد .ُ

 يرل.  ما شرح على كتشجعو عنو يتحدث ما تصور على الدارس يساعد

 تستخد األفلب الثابتة ُب عرض منظم لسلسلة من االطارات أؾ الصور اليت تعُت .ِ

 لزمٌت للقصة اليت يتحدث عنها أؾ الدكضوع الذـالدارس على التعبَت عن التتابع ا

 يدرسو.

تستخد الصور الدفردة ك الصور اؼبسلسلة اؼبصاحبة غبوار معُت هبدؼ تقريب  .ّ
  اؼبعٌت عند الدارس.

يستخد أيضا قرص الساعة لتعليم الدارسُت الوقت، كاؼبلصقات كالبطاقات  .ْ
بهم على النطق كاؼبهارات الدارسُت، كجذب انتباىهم كتدري الثارة اىتماـ الربيدية
 األخرل. اللغوية

 

  ادلبحث الثالث:احملادثة

 مفهوم التحدث . أ
ُب اؼبمارسة العملية بداء اغبديث، يستند أكال على قدرة االستماع كالقدرة على 
السيطرة على اؼبفردات كالشجاعة للتعبَت عن ما ىو ُب عقلو. ُب سياؽ اؼبتكلم يعمل 

كىو حاصل على  (receiver) ، ُب حُت أف اؼبتلقي(sender)  دبثابة رسالة اؼبرسل
أخبار أك رسائل ًب إنشاؤىا بواسطة  .(messege) الرسائل اإلخبارية أك الرسائل

اؼبعلومات اليت نقلها اؼبرسل، كالرسالة ىي الغرض من الببلغ. ردكد الفعل يأٌب بعد 
 .تلقي األخبار كرد فعل من اؼبتلقي
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اغماتية مهارات التحدث كمهارات االستماع تتعلق كفقا لتدفق التواصل ك كالرب 
بقوة. كيتميز التفاعل اللفظي من قبل جلسة قوم على اؼبعلومات الواردة. ُب ىذا 
االتصاؿ البلزمة اؼبتكلم قادر على ربط اؼبعٌت، تعيُت التجويد كإيقاع الكبلـ يتجسد 

 .ذلك التفاعل بشكل جيد ما الذم قاؿ ؼبن كمىت كحوؿ ما

الكبلـ ىو يستنسخ مهارة صياغة الصوت الذم يهدؼ إذل نقل مهارات 
اإلرادة، وبتاج اؼبشاعر، كالرغبات لآلخرين كما ُب األساس نظاـ اغبارل. ُب ىذه 

األنشطة اؼبتطلبات ُب صبيع  اغبالة الشخص اؼبذكور ىو آداة الكاملة الذم تسمح
كيز، ؽبجة، كأغنية الصمت أكباء العادل إلنتاج تشكيلة كاسعة من التعبَت الصوت، كالًت 

على الكبلـ.  كتستند ىذه اؼبهارات أيضا على الثقة بالنفس للتحدث إذل حد ما، 
كمسؤكلة من خبلؿ القضاء على مشاكل نفسية مثل اػبجل، كالبفاض ، كبصراحة

 تقدير الذات كاإلجهاد، كالوزف اللساف كغَتىا
كيتأثر استخداـ اللغة  فهم مهارات الكبلـ يعٍت مهارة ينقل شفوية لآلخرين.

الشفهية من جانب ؾبموعة متنوعة من العوامل اليت يبكن أف نرل عمليا، كالنطق، 
كالتجويد، كاختيار كلمة كاحدة، كاحملادثة النظاميات، كاحملادثة، ككيفية بدء كإهناء 

 40احملادثة كاألداء )األداء(.

 أهداف تعليم التحدث . ب

يث سواء كانت مادية أك معنوية( كسبكن إليو جانب الظركؼ احمليطة دبوقف غبد
أنبية مهارة التحدث ُب أهنا تعترب أىم أنواع االتصاؿ فالناس يتكلموف أكثر فبا 

 41:يكتبوف، كمن ميزات التحدث ما يلي

 .التحدث كسيلة وبقق هبا الفرد ذاتو من خبلؿ التفاعل مع اآلخرين .ُ

 .سيا ُب عملية االتصاؿالتحدث أداة من أدكات االتصاؿ اللغوم كسبثل ركنا أسا .ِ

هبدد الفرد ُب التحدث الفرصة إلبراز مهاراتو كتوضيح أفكاره كاكتساب الثقة  .ّ
 .كاالطمئناف أليو
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التحدث نشاط فكرم يعكس مستول ثقافة اإلنساف كمدل عمقة الفكرم  .ْ
 .كنضجو العقلي إذل جانب القدرة على العرض كالشرح كتنسيق اغبديث

للتأثَت على اؼبستمعُت بتقبلهم للمتحدث كما  التحدث نشاط اجتماعي يستخدـ .ٓ
 .ينقلو من أفكار كآراء

  . ار ضركرة للطبلب ُب كافة اؼبراحل الدراسية التدريب على مهارة التحدث ص .ٔ

 

 اللغة العربية ادلبحث الرابع: الربنامج اإلضايف
م أنشطة التطوير الذاٌب هتدؼ إذل توفَت فرص للتبلميذ لتطوير كالتعبَت عن أنفسه

كفقا الحتياجات كمواىب كمصاحل كل التبلميذ كفقا لظركؼ اؼبدرسة. أنشطة التنمية 
الذاتية جزءا ال يتجزأ، كيبكن اؼبنضوية ُب صبيع أنشطة التعلم سواء داخل طبيعة اؼبناىج 

 الدراسية كالبلصفية.
ا اؽبدؼ: تطوير الكفاءة ُب اللغة العربية بوصفه التواصل اللغة العربية )احملادثة(

 أداة اتصاؿ العادل اإلسبلمي

. الكتاب ُب تعليم اللغة العربية مهٌم ؼبواصلة اؼبعلومات إذل التبلميذ

لذلك، تريد الباحثة أف تعدد اؼبوديوؿ الدراسي حملدثة اللغة العربية كي يسهل 
تعترب الباحثة أف ىذا التبلميذ كاؼبدارس ُب تعليم الربنامج اإلضاُب للغة العربية. 

التعليمية ُب تنفيذ  الطبلب كإحدل الوسائل ٌم كي يستخداموالبحث مه
 . الربنامج اإلضاُب
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 الفصل الثالث

 منهجية البحث

 

 منهج البحث .أ 

 & research) على اؼبنهج التطوير  الكيفي كالكمي هبرم ىذا البحث باؼبدخل

Development .) اؼبنهج التطوير ىي طريقة البحث اؼبستخدمة للحصوؿ على
 42ائج معٌُت كذبريبة فعالية. نت

 إجراءات الباحث والتطوير .ب 

 Dick and)استخدـ الباحثة منهج البحث التطوير على مبوذج ديك ككارم 

carry) بالرمز ADDIE  (analyze, design, develop, implement, evaluate) 

كفضلت الباحثة ىذا النموذج ألف ىذه اػبطوات لديها خطوة خطوة إجرائية .
ة ككاضحة لتطوير موديوؿ التعليم ، فوضحت فوضحت الباحثة باػبطوات بسيط

 التالية لكي تكوف اؼبنهج أكضح:

 ربليل االحتياجات .ُ

 تصميم اإلنتاج .ِ

 اإلنتاج تطوير .ّ

 ذبريبة اإلنتاج .ْ

 تقوصل اإلنتاج .ٓ

 كاػبطوات اليت صوراهتا الباحثة على الشكل التاذل: 
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   ُ.ّالرسم 

  اػبطوات البحث التطوير

 

امت الباحثة َب إجراءات البحث التطويرم خطويرم خطوات كثَتة. ق
كرتبت الباحثة خطوات التطَت ىي ربليل االحتياجات، تصميم اإلنتاج، تطوير 
اإلنتاج، تطوير اإلنتاج، ذبربة، كتقوصل. كىذه اػبطوات مناسبة باػبطوات اليت قدمتها 

ذج ديك ككام  . كالبياف كما الباحثة بياهتا بياهنا ُب اعبدكاؿ من خطوات على مبو 
 يلي:

 ربليل االحتياجات .ُ

اؼبرحلة األكذل ُب لبحث التطويرم ىي كجود اغباجات كاؼبشكبلت. اغباجة ىي  
كل األشياء لدم زيادة القيمة عند االنشار، كاؼبشكلة ىي عدـ مناسبة الشيء 

 بُت الرجاء كالواقع ُب اؼبيداف. 

كتعرؼ عن مصادر التعليم اللغة العربية  ُب ىذه اؼبرحلة، الباحثة ذبمع اإلعبلـ
للفصل اػبامس ُب مرحلة اإلبتدائية ككتب ؼبساعد التعليم، كطريقة اليت 

  تستخدـ، كغَت ذالك الذم مٌتصل مع بيئة اؼبدرسة ك ما فو.

 تصميم اإلنتاج .ِ

اؼبرحلة الثانية ىي تصميم اإلنتاج. اؼبراد بو ىو صبع اؼبعلومات اؼبستخدمة 
 م اؼبنهج، الذم يرجى بو حبلدبشكبلت اؼبوجودة. لتخطيط كتصمي

 تصميم اإلنتاج يعٍت يبٌر بأربعة مراحل: 

تحليل 
 االحتياجات

تصميم 
 اإلنتاج

تطوير 
 اإلنتاج

تجربة 
 اإلنتاج

 تقويم اإلنتاج
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 يكتب معايَت األىلية (ُ

 يكتب أىلية األساسية (ِ

 يقٌرر اؼبدة الرئيسية (ّ

 يعرٌب حدكد النجاة (ْ

 تطوير اإلنتاج .ّ

اؼبرحلة الثالثة ىي تطوير اإلنتاج، أف تشمل بالصور أك اعبدكاؿ لبياف ؿبوياتو 
فاتو كحجمو. تطوير اإلنتاج يعٍت مرحلة إلنتاج من كتب التعليم بطرائق  كمواص

 كم يلي:
 الربنامج ُب الكبلـ مهارة ؼبادة هبعل الصورة أك تصميم موديوؿ التعليم (أ 

ماالنج ُب  السابعة اغبكومية اإلسبلمية اؼبتوٌسطة اؼبدرسة  ُب اإلضاُب
 . الفصل السابع

التعليم اؼبادة التعليم أك موديوؿ  ىبرت كيستعد اؼبواد اليت تستخدـ ُب (ب 
 لتطوير. 

 وبصل مادة التعليم اليت يسعد ليأخذ اغبصيصو كالتحينو.  (ج 

 . قامت الباحثة تطوير اؼبدة التعليم على أساس تفاعلى ُب تعليم اللغة العربية

  كألفت الباحثة اؼبدة التعليم ُب مرحلة اؼبتوسطة. 

 ذبربة اإلنتاج .ْ

 ة اإلنتاج، كىي عملية ذبربة ؼبعرفة جودتو كفعاليو. اؼبرحلة الرابعة ىي ذبرب

 تقوصل اإلنتاج .ٓ

اؼبرحلة اػبامسة ىي تقوصل اإلنتاج، كىي عملية تقوصل اؼبنتج ُب نظاـ عماه. تقوصل 
 اإلنتاج على العلماء مادة التعليم كالوسائل قيمة اإلنتاج على الناجة. 

 ع البحث رلتم .ج 
ُب اؼبدرسة اؼبتوٌسطة  Aصل السابع ؾبتمع ىذا البحث التطويرم تلميذ الف

اإلسبلمية اغبكومية تومفانج ماالنج من الربنامج اإلضاُب اللغة العربية ُب العاـ 
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تلميذا.  ّْفيو  Aـ، كعينتو تبلميذ الفصل السابع  َُِٖ-َُِٕالدراسي 
 اجملتمع. ّْتبلميذا عن  ّْأخذ العينة 

 طريقة مجع البيانات .د 

 بع اػبصائص، منها:ىذا ادكات صبع البيانات أر 

 اؼببلحظة .ُ

ىي حصر االنتباه كبو شيئ ما للتعرؼ عليو كفهمو، كىي كسيلة ىامة من 
  43كسائل صبع البيانات ُب البحوث اؼبختلفة. 

اؼببلحظة بااؼبشاركة ىي تغٍت أف يشارؾ الباحث/ اؼببلحظ مع من يبلحظة 
يقوموف هبا مع من يبلحظهم فردا أك ؾبموعة، كيساىم ُب أكجو النشاط اليت 

 44خبلؿ فًتة اؼببلحظة.

استخدٌمت الباحثة أداة اؼببلحظة عبمع اؼبعلومات عن عملية التعليم كالتعٌلم 
ُب اليت تشتمل على موديوؿ اؼبستخدمة ُب الربنامج اإلضاُب اللغة العربية 

كطرؽ التعليم فيها،  ماالنج تومفانجاؼبدرسة اؼبتوٌسطة اإلسبلمية اغبكومية 
بلت التعليم ُب ىذه الدكرة عند اؼبدٌرسُت كالتقوصل ُب التقوصل ككسائلة كمشك

 ُب التعليم. 

 اؼبقابلة  .ِ

كىي استبياف شفوم تقـو ُب خبلؽبا الباحثة جبمع اؼبعلومات كالبيانات 
كما ذكرا إبراىيم البيومي غازل أف اؼبقابلة ىي  45الشفوية من اؼبفحوص.
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فٍت رسفاٌب يوريسا، إعداد اؼبود التعليمية على ضوء لتنمية مهارة الكبلـ" )حبث تطوير كذبرييب دبعهد سوناف أمبيل العارل جامعة  
(, َُِِجامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية اغبكومية ماالنج,  موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية اغبكومية ماالنج, )حبث تكميلي

   ْٕص
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ـ(، ص  ََِٕ، )القاىرة: مكتبة الشركؽ الدكلية، مناىج البحث كأصوؿ التحليل ُب العلـو االجتماعيةإبراىيم البيومي غازل،   
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      44 ص اؼبرجع نفسو،  فٍت رسفاٌب يوريسا،، 
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تخدامها ُب البحوث أحد األدكات اليدانية عبمع البيانات بغرض اس
 46كالدراسات االجتماعية كالسياسية. 

استحدمت الباحثة أداة اؼبقابلة عبمع اؼبعلومات من اؼبعلمُت. أٌكؽبما اؼبقابلة 
ماالنج. كثانيهما تومفانج مدرسة اؼبتوٌسطة اإلسبلمية اغبكومية  مع رئيس

توٌسطة ُب اؼبدرسة اؼب Aاؼبقابلة مع مدٌرسة اللغة العربية الفصل السابع 
 . ماالنجتومفانج اإلسبلمية اغبكومية 

 االستبانة .ّ

للحصوؿ على اؼبعلومات كالبيانات كاغبقائق  يعترب االستبانة أداة مبلئمة
بشكل عدد من األسئلة يطلب اإلجامة عنها من  اؼبرتبطة بواقع معُت، كقد

 47قبل عدد األفرد اؼبعينُت بوضوع االستبانة. 

طالبات ؼبعرفة احتياجاهتن عن اؼبوضوعات قدمت الباحثة االستبانة لل ( أ
اليت يراد التحاكر عنها. كىذه االستبانة مغلقة ُب صورة القائمة 

(cheklist) 

استخدمت الباحثة االستبانة لتصديق موديوؿ كاإلتياف بالتعليق عليها اليت  ( ب
قٌدمتها إذل تنمية مهارة الكبلـ. كاالستبانة اؼبستخدمة ىنا نوعانط، أك ؽبما 

تبانة اؼبغلقة للتصديق أك للتحكيم على موديوؿ، كثانيهما االستبابانة االس
 اؼبفتوحة للتعليقات كاالقًتحات.

 ج( كقٌدمت كذلك الباحثة االستبانة اؼبغلقة إذل مدرسة اللغة العربية.

 

 الوثائق .ْ

يبلغ الكبَت اغبقيقة ك بيانات زبزين ُب اؼبواد الذم شكل الوثائق. بعض 
شكل رسالة، دفًت اليومٌية، تذكارات،  لذم يوجد ىوالكبَت البيانات ا

 48ؿباسبة، نتاج صنعي، كصورة.
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 ٗٗص  اؼبرجع نفسو،  إبراىيم البيومي غازل،  
47

 48 ص اؼبرجع نفسو،  فٍت رسفاٌب يوريسا، 



ّٗ 

  

 اختبار .ٓ

 49مكتوب، صوٌب، أك مقابلة ليعرؼ معرفة، مزايا، ك شخصية.   اختبار

أجرت الباحثة االختبار القليب لقياس قدرة أفراد اجملموعة التجربية اؼبيدانية  ( أ
 .ُب مهارة الكبلـ قبل ذبربة موديوؿ

الباحثة االختبار البعدم ؼبعرفة مدل فعالية موديوؿ ُب ترقية   أجرت  ( ب
 كفاءات الطالبات ُب مهارة الكبلـ.

 البيانات ومصادرها .ه 

( كبينة الثانوم Data Primer) ىذا البحث تتكوف من بيانتُت، منها: بينة األكلية
(Data Sekunder .) 

 يتصل الباحث لطلب البيانات ُب مصادرىا، كىي:
 عليمي اللغة العربية لطلبة اؼبدرسة اؼبتوٌسطة اإلسبلمية اغبكومية الكتاب الت .ُ

التعليمية التعليمي اللغة العربية لطلبة اؼبدرسة اؼبتوٌسطة اإلسبلمية  اؼبوديوؿ .ِ
  اغبكومية

 مدرس اللغة العربية .ّ

طالب ُب الفصل السابع اؼبدرسة اؼبتوٌسطة اإلسبلمية اغبكومية تومفانج  .ْ
 ماالنج

 يك العربية بُت يد .ٓ

  كتب عن اغبوار اللغة العربية .ٔ

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                       
48 Juliansyah  Noor, Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah, (Jakarta: 

Kencana), 2011,Hlm. 141 
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 طريقة التطوير .و 

( ِ( طريقة التطوير، ُيشمل طرائق التطوير األحباث ثبلثة عناصر منها: 
أما بالوصف كل عنصر على النحو   50( ؿباكمة اإلنتاج.ّإجراءات التطوير، 

 التارل:

 طريقة التطوير .ُ

ة الوصفي كالطريقة تنفيذ البحث كالتطَت بااستخداـ طريقات منها: الطريق
 أما بالوصف كل طريقات على النحو التارل: 51 التقومية كالطريقة التجريبية.

الطريقة الوصفي تستخدـ ُب البحث األكؿ عبمع البيانات حوؿ  (أ )
( كما اؼبكونات األساسية للمنتجيات اليت ُاألكضاع اغبالية منها: )

( عماد ّ) ( مستعمل مثل: مدرسة كمعلم كتبلميذ،ِسيتم تطويرىا، )
 .عوامل

الطريقة التقويبية تستخدـ لتقوصل تطوير االنتاج كتستخدـ عملية  (ب )
 .كنتيجة

كالطريقة التجريبية تستخدـ حملاكمات االنتاج لقياس ُب اجملموعة  (ج )
 التجريبية كاجملموعة الضابطة، النو لتحديد مقارنة من نتيجة االنتاج.

 إجراءات التطوير .ِ

 تستخدـ على أساس إجراءت تطَت بنموذج مراحل تنفيذ التطوير كالباحثة

ADDIE :ىذا النموذج استخدمها متنوعة من اشكاؿ لتطوير االنتاج منها .
اسًتتيجية التعليم كطريقة التعليم ككسائل التعليم كإعداد الكتاب التعليمي. 

                                                             
50

 Tim Puslitjaknov, Metode Penelitian Pengembangan, Pusat Penelitian Kebijakan dan Inovasi 

Pendidikan. Badan Penelitian dan Pengembangan, (Departemen Pendidikan Nasional,  2008), 

Hlm: 8, dalam  proposal  ليليس فكريا أفبي ، تطوير الكتاب التعليمي ؼبادة اللغة العربية من خبلؿ  اػبريطة الذىنية  )مدرسة
  2116بلمية دباالنق( نور اؽبدل اؼبتوٌسطة اإلس

51
 Sukmadinata, Nana Syaodih, Metode Penelitian Pendidikan,  (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2009). Hlm: 167, dalam proposal  ليليس فكريا أفبي تطوير الكتاب التعليمي ؼبادة اللغة العربية من خبلؿ
  اإلسبلمية دباالنق( اػبريطة الذىنية  )مدرسة نور اؽبدل اؼبتوٌسطة 
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لتصميم النظاـ التعليم.  أما  Dick and Carryىذا النموذج متطور على  
 :، كىي52س خطواتشرح من النموذج طب

 ربليل )كأساس تطويرم على خطة الدراسية( (ُ

ذبليل االنتياجات ىذا البحث لتوجد االنتياجات ُب مدرسة نور اؽبدل 
اؼبتوسطة اإلسبلمية دباالنق. استخداـ الباحثة علىى ربليل االنتياجات 
باإلستبانات لطبلب كمعملوف توجيو اؼبقابلة الشخصية. كىذه اؼبرحلة 

االحتياجات كربديد اؼبشكبلت كربديد التدريبات من  ىناؾ بتحليل
 الطبلب. بناء على ذلك، نتائج من خصائص الطبلب.

 تصميم  (ِ

ىذه اؼبرحلة لتحطيط أىداؼ التعليم كنظم اإلختبارات بتناسب أىداؼ 
 التعليم. معينة اإلسًتاتيجيات ككسائل لتحقيق أىداؼ التعليم.

 التطوير (ّ

م حقيقة، كأم، إذا كاف تصميم يلـز التطوير ىو عملية لتحقيق تصمي
 الربؾبيات بشكل الوسائط اؼبتعددة لتعليم، فيجب تطويره.

 التطبيق (ْ

التطبيق ىو إجراءت اغبقيقية لتطبيق نظاـ التعليم. دبعٌت، ىذه اؼبرحلة 
 (.instalىي ككلما منتطور كمتوصل )

 التقوصل (ٓ

ر أعبله، عملية التقوصل يبكن أف وبدث ُب كل اؼبراحل األربع اؼبذكو 
يسمى ىذا التقوصل بالتقميم التكويٍت ألف الغرض منو ربتاج إذل اؼبراجعة. 
على سيبل اؼبثاؿ، ُب مرحلة التصميم، ردبا يتعُت علينا أحد أشكاؿ 

                                                             
52

 Endang Mulyatiningsih, Modul kuliah pengembangan Model Pembelajaran UNY, 2012  dalam 

proposal  ليليس فكريا أفبي تطوير الكتاب التعليمي ؼبادة اللغة العربية من خبلؿ  اػبريطة الذىنية  )مدرسة نور اؽبدل اؼبتوٌسطة
 اإلسبلمية دباالنق(



ِْ 

  

التقوصل التكويٍت بغية توفَت مبلحظات اػبرباء كمدخبلت للكتاب 
 .التعليمي

 جتريبة اإلنتاج .ز 

عد انتهى تصميم اإلنتاج. يهدفو ذبريبة اإلنتاج ىو مهم ُب تطوير ب
لتعريف ىل ىذا اإلنتاج يناسب أك ال يناسب كيستطيع أف يتحقق االىداؼ. 

كمعزكفة  (instructional criteria) إنتاج اعبيد عند خاصتُت على تعليم اػباصة
ذبريبة اإلنتاج يعمل ثبلث مرات منها: ذبريبة   (.presentation criteria)اػباصة 

 53.على معلموف أك طبلب كذبريبة اؼبيدشل  ريبة احملدكداالخرباء كذب

 أسلوب حتليل البيانات .ح 

 حتليل البيانات الوصفية .ٔ

لتحليل نتائج  (Analysis descriptiveاستحدمت الباحثة األسلوب الوصفي )
اؼبقابلة اؼبفتوحة مع مدٌرسي اللغة العربية ؼبعرفة احتياجات اؼبدرسُت إذل 

ارة الكبلـ كربليل نتائج مبلحضة الباحثة ُب ؾباؿ موديوؿ التعليم ؼبدة مه
عملية التعليم كالتعٌلم، كذلك ربليل نتائج االستبانة اؼبفتوحة اليت ربتوم على 

 . اؼبوديوؿ التعليمي تعليقات خبَتم ؼبدة مهارة الكبلـ عند تصديق

 كهبرل ربليل ىذا البيانات على ثبلث مراحل:

ة بوصف كل ما تبلحظو ُب دكرة كصف البيانات: قامت الباحث مرحلة ( أ
تعٌلم اللغة العربية من صبيع نواحيها انٍت تعمل على موديوؿ اؼبستخدمة 
ُب الربنامج اإلضاُب اللغة العربية كطرؽ التعليم فيها، ككسائلو كمشكبلت 

  التعليم ُب ىذه الدكرة كالتقوصل ُب التعليم.

ة بتخفيض البيانات مرحلة زبفيض البيانات: قامت الباحثة ُب ىذه اؼبرحل ( ب
فبعد إعادة النظر إذل البيانات . اليت حصلت عليها ُب اؼبرحلة األكذل
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يس فكريا أفبي، تطوير الكتاب التعليمي ؼبادة اللغة العربية من خبلؿ  اػبريطة الذىنية )مدرسة نور اؽبدل اؼبتوٌسطة ليل    
 23 ، ص)2116 اإلسبلمية دباالنق،



ّْ 

  

احملصولة كجدت الباحثة أٌف اؼبشكلة الىت تكوف ؿبور اىتماـ ىذه الدكرة 
  يًتٌكز على موديوؿ التعليم ُب ىذه الدكرة. 

وديوؿ اؼب مرحلة اختبار البيانات: بعد أف ترٌكز ؿبور اىتماـ الباحثة على ( ج
اؼبوديوؿ  التعليمي ُب ىذه الدكرة، قامت الباحثة بتحليل مضموف ىذه
اؼبوديوؿ  التعليمي حىت تتمٌكن الباحثة من دراستها ٍب قامت بتطوير ىذه

 .التعليمي

 حتليل البيانات من االستبانة .ٕ

 حتليل البيانات من االستبانة ( أ

ات حٌللت الباحثة اليبانات من االستبانة ؼبعرفة آراء الطالب
التعليمي ، أما اؼبواصفات اؼبستخدمة اؼبوديوؿ  كاؼبدٌرسُت بعد تنفيذ

  :كاؼبعتربة ُب ىذه االستبانة ما يلي

  
  

  
        

 : البياف  

  P = )نسبة مئية اعبدارة )النتيجة اغبقيقي 
  ∑X = عدد ؾبموع نتيجة إجابة اػببَت 

  ∑Xi = ( التيجة الرجائيعدد ؾبموع نتيجة إجابة األعلى)  

 كأما اؼبعيار اؼبتعرب لتقوصل انتاج التصميم ُب ىذا البحث كما يلى: 

 5.3جدول

 االستبانة ادلعايري لنتائج

 التعليميادلوديول  من ادلدّرسة والطالبات عن

 التقدير فئات التسبة ادلئوية

 جيد جدا 111% -% 81
 جيد 49% -% 61
 مقبوؿ 59% -% 51
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 ضعيف 49% -% 1
كتعترب نتيجة االستبانة مقبولة إذا أجاب الطالبات كاؼبدٌرسة   

% من أسئلة االستبانة كما فوقها، كإذا دل هبب الطالبات كاؼبدٌرسوف ٓٔ
% من أسئلة االستبانة كما أدسل منها فتعترب نتيجة االستبانة ْٔإاٌل 

 مردكدة.

 حتليل البيانات من تصديق اخلرباء ( ب

ػبربين عن طريقة االستبانة. كاػببَتاف قامت الباحثة بتحصيل تصديق ا
ىنا اؼبؤىلُت اؼبتخصصُت كما يأٌب: خبَت تعليم اللغة العربية كخبَت 

التعليم ؼبدة مهارة الكبلـ. كللحصوؿ على البيانات اؼبرجوة  موديوؿ
. أما اؼبعايَت لكل درجة فهي.  االستبانة مغلقة  بأربع درجات ُب القـو

 ضعيف ي التقوصل، إذا كاف احملكم يعطُدرجة  (ُ

 ، إذا كاف احملكم يعطي التقوصل مقبوؿُدرجة  (ِ

 ، إذا كاف احملكم يعطي التقوصل جيدُدرجة  (ّ

 ، إذا كاف احملكم يعطي التقوصل جيد جداُدرجة  (ْ

كللحصوؿ على نتائج تصديق اػببَتين ؼبوديوؿ التعليم ؼبادة اؼبهارة 
 الكبلـ، اعتمدت الباحثة على اؼبعايَت التالية:

 ادلعايري لنتائج تصديق اخلرباء ٕ.ٖجدول 
 ادلوديول التعليمي دلدة مهارة الكالم

 البيان التقدير فئات التسبة ادلئوية
يبكن استخدامها ُب التديس بدكف  جيد جدا %ََُ -% َٖ

 تعديل
يبكن استخدامها ُب التدريس بعد  جيد % ٕٗ -% َٔ

 تعديبلت ؿبدكدة 
 ُب التدريسال يبكن استخدامها  مقبوؿ %ٗٓ -% َٓ



ْٓ 

  

 ال تصاح كلها أك تبٌدؿ ضعيف  %ْٗ -% َ
 حتليل البيانات من نتيجة االختبار ( ج

ُب ربليل البيانات من نتائج " t-test( "spss 20)استحدمت الباحثة 
االختبار البعدم لقياس فعالية ىذه  الطبلب ُب االختبار القبلي ك

 . عربيةاللغة ال موديوؿ ؿبادثة العربية ُب الربنامج اإلضاُب

 analysis statistic)إحصائي كصفي  استخدمت الباحثة أسلوب ربليل

descriptive ) باؼبعدؿ أك بالنسبة اؼبئوية لتحليل البيانات من االختبار
القبلي كالبعدم. لتأكد من ثبات الربؾبية التعليمية، قامت الباحثة 

 (.T test) باالختبار التائي

 عادلة التالية:وبسب معامل االختبار التائي باؼب

t = 
  

√  
  

       

 

t  =   تاء اغبساب 

d  =تفاكت النتيجة بُت االختبار القبلي كالبعدم 
Md =اؼبتوسطة اغباصلة من تفاكت النتائج بُت االختبارين 
Xd =  ( d-Md االكبراؼ لكل نتيجة )دبعادلة 

∑Xd
2 = ؾبموع نتيجة االكبراؼ الًتبيعي   

N = أفراد العٌينات عدد   

فيما يلي معيار التصديق الختبار التائي )كانت نتيجة ت الرسم البياشل جاىزة ُب 
 اؼبلحق:

إذا كانت درجة ت اغبسايب أكرب من ت الرسم البياشل، فتعٍت ذلك أف فركض البحث  ( أ
 مقبولة.

كإذا كانت درجة ت اغبسايب أصغر من ت الرسم البياشل، فتعٍت ذلك أف فركض  ( ب
  دكدة. البحث مر 



 

ْٔ 

 الفصل الرابع

 عرض البيانات البحث التطويرى 

 

وبتول ىذا الفصل على ثبلثة مباحث: اؼببحث األكؿ ىو عرض البيانات عن 
 موديوؿ ؿبادثة العربية، اؼببحث الثاشل ىو عرض البيانات عن صبلحية موديوؿ موصفات

 .وؿ ؿبادثة العربيةؿبادثة العربية، ك اؼببحث الثالث ىو عرض البيانات عن فعالية مودي

 

 زلادثة العربية موديول ادلبحث األول: ادلواصفات

لتطوير اؼبواد مهارة الكبلـ استخدمت الباحثة على اػبطوات من كتاب سوغيونو 
 ( تطويرّ( تصميم اإلنتاج، )ِ( ربليل االحتياجات، )ُكىي طبس خطوات: )

 .( تقوصل اإلنتاجٓ( ذبريبة اإلنتاج، )ْاإلنتاج، )

ورت الباحثة اؼبواد التعليمية كتابا تعليميا ؼبهرة الكبلـ ُب ضوء تعليم اللغة كقد ط
ُب اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسبلمية   ”A”العربية ألغرض خاصة لطبلب الفصل السابع 

تومفانج ماالنج. كيتضمن ىذا الكتاب دليل اؼبعلم الستخداـ كتاب "موديوؿ  اغبكومية
 كاغبوار كتدريبات. كاؼبفردات اعبديدة بالًتكي ؿبادثة العربية" كاألىداؼ

كقد قامت الباحثة اؼبقابلة مع مدرسة اللغة العربية، اؼببلحظة، االختبار 
كاالستبانة. بناء على ما حصلت عليها، افًتحت الباحثة األىداؼ التعليمية ٍب طورت 

يم كالتعليم األدكات التقييمية حسب اؼبؤشرات اليت تقيس فعالية التبلميذ بعد عملية التعل
ٍب طورت اسًتتيجية التعليم ُب استخداـ اؼبواد مهارة الكبلـ االنتاج ٍب طورت كاختبارات 

 اؼبواد.

( غبلؼ ُكألجل ذالك رتب الباحث عشر عناصر الكتاب كىي: ) 
( طريقة استخداـ ٓ( أىداؼ موديوؿ احملادثة ،)ْ( احملتويات ،)ّ( اؼبقدمة،)ِالكتاب،)
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الكفاءة اعبوىرية ك الكفاءة  (ٕإرشاد استخداـ الكتاب ،) (ٔموديوؿ احملادثة ،)
 ( اؼبرجع.َُ( قائمة اؼبفردات،)ٗ( احملتويات الكتاب،)ٖاألساسية ،)

 ، كأما اؼبادة الىت طٌورهتا الباحث يشتمل على عشرة موضوعات كىي: اىلتػمعىاريؼي
، اللمٍوفي، بػىٍيىًت،أىٍعضىاءي أي  ُب اٍلمىٍطعىًم، يػىٍوـي اٍلعيٍطلىًة،    ٍسرىٌبٍ، ُب اؼبٍكتىبىةه،عىمىًليىةي الصمبىاًح، الوىٍقتي

ًَب الفىٍصلي. كأما ىو تقدصل الدرس يتكوف من أربعة عناصر. كىي الًتكيب، اؼبفردات،  
 . اغبوار، تدريب

كأما أىداؼ الدرس الىت تتكوف من عنصرين كىي أىداؼ العامة كأىداؼ 
تاب ىي أف يقدر التبلميذ يتكلموف باللغة العربية اػباصة. كأىداؼ العامة من ىذا الك

هبيد على األساس الثقافة احمللية اإلسبلمية كأما أىداؼ اػباصة ىي أف يقدر التبلميذ 
على إجراء اغبوار هبيد، كأف يقدر التبلميذ على التعبَت عن اؼبوضوعات اليت علمها اؼبعلم 

قدر التبلميذ على كصف الصور بتعبَت، أف كاستخداـ اؼبفردات لتعبَت فكرة اؼبعيينة، كأف ي
 يقدر التبلميذ على تكوين اعبمل الصحيحة عن اؼبوضوع اؼبعينة. 

 طور الباحث اؼبواد التعليمية اعتمادا على مواصفات. كىي كما تلي: 

،كاسم  "Modul Muhadatsah Bahasa Arab" الغبلؼ يتكوف من اسم الكتاب .ُ
 ؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسبلمية كالصورة اؼبلوف. كاؼبستول ا" Lina Hasanah"اؼبؤلفة

، اليت تشمل َُِّحسب اؼبنهج الدراس  ؿبادثة العربية موديوؿ أسلوب تقدصل .ِ
على مفاىيم أساسية ُب اؼبدخل العلمي، برامج التعليم بأعماؿ العلمي )اؼببلحضة 

 كالتساؤؿ كاؼبنطق كالتجربة كاالتصاؿ(.

ظاىر كأعماؿ يومية الطبلب كتشمل اؼبواد فيها النصوص اليت تناسب باؼب .ّ
ُب تناسب باؼبظاىر كأعماؿ يومية الطبلب باألخبلؽ النصوص بالكلمات 

 . الكريبة
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، عىمىًليىةي الصمبىاًح،  ؿبتويات الكتاب، يتكوف من عشرة موضوعات ىي: .ْ اىلتػمعىاريؼي
، اللمٍوفي، بػىٍيىًت، اٍلمىٍطعىًم، يػىٍوـي اٍلعيٍطلىًة،  ًَب  ُب  أىٍعضىاءي أيٍسرىٌبٍ، ُب اؼبٍكتىبىةه، الوىٍقتي

 الفىٍصلي.

سهلة كمناسبة دبستول الطبلب  اللغة اؼبستخدمة ُب تقدصل موديوؿ ؿبادثة العربية .ٓ
 ُب فهم اؼبواد. 

دليل استخداـ الكتاب، كتبت الباحث دليل استخداـ الكتاب باللغة اإلندكنيسيا  .ٔ
 لسهولة استعماؿ ؼبعلم كاؼبتعلم. 

 جودة للطبلب اليت تسهلهم ُب ذكر اؼبفردات اعبديدة لديهم.اؼبفردات اؼبو  .ٕ

اؼبفردات اعبديدة، كتب الباحث اؼبفردات اعبديدة اليت تتعلق كثَتا دبوضوع  .ٖ
 الكتاب.

قائمة اؼبفردات مساعدة الطبلب ُب حبث اؼبفردات اليت ال تعرفو ُب اؼبواد  .ٗ
  كمساعدةىم ُب التعليم الذٌب. 

 ربية كاإليدكنياقائمة اؼبفردات اللغة الع .َُ

اغبوارات كالتدريبات ؼبماسة الكبلـ عند الطبلب، مثل التدريبات على اغبوار  .ُُ
 بتبادؿ األسئلة كاألجوبة بُت الطبلب. 

 التدريبات اؼبوجودة جذابة كمتنوعة حسب مستول الطبلب.  .ُِ

 Microsoft word حث اؼبواد اؼبعدة بكتب البا .ُّ

 ية اإلسبلمية. اؼبدة التعليمية على أساس الثقافة احملل .ُْ

الوظئف اعبماعي مساعدة الطبلب للمشاكرة كاالتصاؿ بينهم ُب عملية  .ُٓ
 التعليم. 
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 ترتيب مضمون ادلوديول التعليمي

 غبلؼ الكتاب .ُ

 ىذه صفحة الغبلؼ ُب تقدصل أكؿ اؼبوديوؿ التعليمي

 

 غالف الكتاب ٔ.ٗالرسم 
 

 

 

 

 

 

 

 

 اؼبقدمة .ِ

كقدمت  (A)السابع لفصل عداد اؼبوديوؿ التعليميفيو كلمة التمهيد اليت تبُت بإ كتبت
 .َُِّباؼبدخاؿ العلمي حسب اؼبنهج الدراسي 

 

 ادلقدمة 6.4 الرسم

 

 

 

 

 

 

 



َٓ 

 

 احملتويات  .ّ

فيو احملتويات اليت كجدت ُب اؼبوديوؿ التعليمي ككضعت فيو مبرة الصفحة، ىذه 
 ؼبساعدة القارئ ُب فتح اؼبوديوؿ التعليمي

 احملتويات ٖ.ٗالرسم   
 

 

 

 

 

 

 الًتكيب .ْ

 فيو تعليم الًتاكيب بتقدصل اؼبواد كالشرح كاألمثلة لفهم الطبلب من اؼبادة.

 الرتكيب ٗ.ٗالرسم 
 

 

 

 

 

 

 

 اؼبفردات .ٓ

 فيو تدؿ على التعليم باؼببلحظة كالتعلم الذاٌب لطبلب.

 



ُٓ 

 

 ادلفردات ٘.ٗالرسم 
 

 

 

 

 

 

 

 اغبوار .ٔ

دبستول الطبلب ُب إجراء اغبوار.  فيو تعليم مهارة الكبلـ، بتقدصل النص الذم يناسب
 كيناسب النص بأعماؿ يومية الطبلب.

 احلوار ٙ.ٗالرسم 
 

 

 

 

 

 

 

 تدريب .ٕ

 فيو التدريبات لطبلب ُب إجابة أسئلة اإلختبار للمستول األكؿ، كفيو األسئلة

 الشاملة من اؼبهارات اللغوية اؼبتنوعة كعناصرىا.
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 تدريب ٚ.ٗالرسم 

 

 

 

 

 

 

 قائمة اؼبفردات .ٖ

فيو صبيع اؼبفردات اليت كقعت ُب اؼبوديوؿ التعليمي ؼبساعدة الطبلب ُب حبث 
 اؼبفردات اعبديدة ؽبم لفهم اؼبواد.

 

 قائمة ادلفردات ٛ.ٗالرسم 
 

 

 

 

 

 

 

 اؼبرجع .ٗ

فيو اؼبراجع من تأليف اؼبوديوؿ التعليمي اليت تكوف اؼبرجع ُب كتابة اؼبواد 
  الكتاب.كالتديبات كغَتىا من األشياء احملتاجة ُب
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 ادلرجع ٜ.ٗالرسم 
 

 

 

 

 

 

 

 

 زلادثة العربية موديول ادلبحث الثاين: صالحية

 بتجربة إذل: قامت الباحثة صبلحية مودكيل ؿبادثة العربية

 اػبرباء . أ

إذل اػبرباء إلنتاج اؼبنتج الذم  قامت الباحثة صبلحية موديوؿ ؿبادثة العربية
ؼبدة اللغة العربية. فوزعة الباحثة  العربيةؿبادثة  حصلتها الباحثة ُب تطوير موديوؿ
 ثناف خرباء،  كىم:اصفحة التقييم بطريقة االستبانة إذل 

خبَت ؿبتول كلغة الكتاب، الدكتور سيف اؼبصطفى. قامت الباحثة يـو طبيس  .ُ
اؼبطور من ناحية إرشاد  . كلتقوصل موديوؿ ؿبادثة العربيةَُِٕأكتوبر  ُٔ

عليمية كالتدريبات كاللغة. فاغبصوؿ على تصديق من لستخداـ الكتاب كاؼبواد الت
 :اػببَت قبل التطبيق إذل التبلميذ ىي
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 ٔ.ٗاجلدول 
 نتائج االستبانة من خبري زلتوى ولغة الكتاب

 الدكتور سيف ادلصطفى

 بنود التقومي عناصر التقومي
 نتيجة التقومي

 الدرجة ادلعدل ادلئوي النتيجة
إرشاد لستخدام 

  الكتاب
كضوح إرشاد  .1

 استخداـ موديوؿ   
جيد  %ََُ ْ

 جدا
إرشاد استخداـ  .2

موديوؿ يستطيع أف 
يعطي اؼبعلومات 
 عن طريقة التدريس

ْ 

كضوح أىداؼ  .3
 موديوؿ   

ْ 

 ادلواد التعليمية

كماؿ ؿبتويات  .1
 اؼبواد التعليمية 

جيد  %َٖ ّ
 جدا

فهم تقدصل اؼبواد  .2
 التعليمية 

ّ 

ؿبتويات اؼبواد  .3
 التعليمية صحيحا

ّ 

تقدصل اؼبواد  .4
التعليمية بسيط 

 كجذب

ْ 

مطابقة تقدصل اؼبواد  .5
التعليمية دبظاىر 

ّ 
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 يومية الطبلب

 التدريبات

مطابقة التدريبات  .1
 باؼبواد التعليمية 

جيد  %ٓ،ٕٖ ّ
 جدا

كضوح إرشاد  .2
 التدريبات

ْ 

 ّ تنوع التدريبات .3
مطابقة دبستول  .4

 الطبلب
ْ 

 لغةال

سهولة اللغة ُب  .ُ
 الفهم

جيد  %َٗ ْ
 جدا

كضوح لغة إرشاد  .ِ
 كتاب التعليمي

ّ 

دقة اختيار  .ّ
اؼبفردات ُب اؼبواد 

 التعليمية 

ّ 

مطابقة لغة اؼبواد  .ْ
التعليمية دبستول 

 الطبلب

ْ 

مساعدة قائمة  .ٓ
اؼبفردات ُب فهم 

 اؼبواد التعليمية

ْ 

 %ٕ،ٛٛ ٓٙ اجملموع
جيد 
 جدا
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 نتائج االستبانة وتصنيفها، وضعت الباحثة ادلعايري اآلتية:ولوصف 

 التقدير فئات التسبة ادلئوية
 جيد جدا %ََُ -% َٖ

 جيد %ٕٗ -% َٔ
 مقبوؿ %ٗٓ -% َٓ
 ضعيف %ْٗ -% َ

 

 حتليل البيانات من خبري زلتوى ولغة الكتاب 

  إرشاد لستخداـ الكتاب (ُ

 نتائج اػببَت للمؤشرة األكذلإلرشاد لستخداـ الكتاب ثبلث مؤشرات، بأف 

 .جيد جدا كللمؤشرة الثانية جيد جدا كللمؤشرة الثالثة جيد جدا

 اؼبواد التعليمية (ِ

طبس مؤشرات، بأف نتائج اػببَت للمؤشرة األكذل جيد كللمؤشرة  ؼبواد التعليمية
كللمؤشرة الرابعة جيد جدا كللمؤشرة  الثانية جيد كللمؤشرة الثالثة جيد

 اػبامسة جيد

 التدريبات (ّ

لتدريبات أربع مؤشرات، بأف نتائج اػببَت للمؤشرة األكذل جيد كللمؤشرة 
 .كللمؤشرة الرابعة جيد جدا الثانية جيد جدا كللمؤشرة الثالثة جيد

 اللغة (ْ

للغة طبس مؤشرات، بأف نتائج اػببَت للمؤشرة األكذل جيد جدا كللمؤشرة 
رابعة جيد جدا كللمؤشرة كللمؤشرة ال الثانية جيد كللمؤشرة الثالثة جيد

 .اػبامسة جيد جدا

أما الطريقة اؼبتخدمة لتخدمة لتحليل البيانات من نتائج االستبانة اليت 
 كزعتها إذل الدكتور سيف اؼبصطفى ىي برمز: 
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ة إذل خبَت كفقا ؽبذا اعبدكاؿ، فالنتيجة عن تصديق موديوؿ ؿبادثة العربي
% كىي على مستول "جيد ِ،ٖٖؿبتول كلغة الكتاب تبالغ إذل نسبة مئوية 

 " جدا

 نتائج االستبانة من خبري زلتوى ولغة الكتاب ٓٔ.ٗالرسم 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :كأما التحليل عبميع بنود التقييم كما يلي

% بدرجة ََُمن ناحية إرشاد لستخداـ الكتاب تبلغ إألل نسبة مئوية  (أ 
 .جيد جدا

 .% بدرجة جيد جداَٖمن ناحية اؼبواد التعليمية تبلغ إألل نسبة مئوية  (ب 

 .% بدرجة جيد جدآ،ٕٖمن ناحية التدريبات تبلغ إألل نسبة مئوية  (ج 

 .% بدرجة جيد جداَٗمن ناحية اللغة تبلغ إألل نسبة مئوية  (د 

 فقامت الباحثة بتعديل كتصحيح من نتائج مقابلة األكذل، فنالت الباحثة تعليقات
 كافًتحات اػبرباء. كىي كما يلي:

 .الكتاب كلغة ؿبتول تعديل كتصحيح من اػبطيئات ُب ؾباؿ

0
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إرشاد لستخدام 
 الكتاب 

 اللغة التدريبات المواد التعليمية

Series1
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 ٕ.ٗاجلدول 
 الكتاب ولغة تعديل وتصحيح من اخلطيئات يف رلال زلتوى

 التصحيح اخلطاأ الصفحة الرقم

1. iii  ُب اٍلمىٍكتىبىةً  مىٍكتىبىةه 

2. iii الضىمىائًر الضىمىائ 

ـً كيرمةي الٍ  3 . 3 ـً  قىدى  كيرىةي اٍلقىدى

 ًاٍستىحىمم  ًإٍستىحىمم  10 .4

 ًاٍستػىيػٍقىظى  ًإٍستػىيػٍقىظى  10 .5

ًة الفىٍجًر ؟ 11 .6 ةى الفىٍجًر ؟ أىٍينى تيصىلًٌي صىبلى  أىٍينى تيصىلًٌي صىبلى

ةى  أيصىلًٌي الفىٍجرى ُب اٍلمىٍسًجدً  11 .4  الفىٍجرى ُب اٍلمىٍسًجدً  أيصىلًٌي صىبلى

 أىقٍػرىأي اٍلقيٍرآفى  أىقٍػرىأي اٍلقيٍرآفً  12 .8

 اؼبذىاكىرىةً  غيٍرفىةي  الذماكىرىةً  غيٍرفىةي  17 .9

 

خبَت تصميم الوسائل التعليمية)موديوؿ ؿبادثة العربية(، الدكتور توفيق الرضبن.  .ِ
 ؿبادثة العربية . كلتقوصل موديوؿَُِٕأكتوبر  ُٗطبيس  قامت الباحثة يـو

، كماؿ مكونات، طباعة اؼبادية مطبوعة فاغبصوؿ  الكتاب كجواؼبطور من ناحية 
 على تصديق من اػببَت قبل التطبيق إذل التبلميذ ىي: 

 ٖ.ٗاجلدول 
 نتائج االستبانة من خبري تصميم الوسائل التعليمية

 الدكتور توفيق الرمحن
عناصر 
 التقومي

 بنود التقومي
 نتيجة التقومي

 الدرجة ادلعدل ادلئوي النتيجة
جه و 

 الكتاب
 جيد %ّ،ٖٕ ّ كضوح كل حرؼ .ُ
 ّ دقة نوع حرؼ .ِ
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 ّ صباؿ عرض حرؼ .ّ
 ّ كضوح الكتابة .ْ
 ْ دقة زبطيط الغطاء .ٓ
 ِ جذاب تصميم الغبلؼ .ٔ
دقة استخداـ نوع حرؼ  .ٕ

 الغبلؼ
ِ 

 ّ انسجاـ سبائك األلواف .ٖ
 ِ دقة ضخم الورؽ الغبلؼ .ٗ

 ّ دقة حجم الكتاب .َُ
 ْ ة  باؼبواددقة الصور  .ُُ
 ْ جذاب الكتابة .ُِ
 ْ دقة الكتابة .ُّ
 ّ دقة اختيار الصورة .ُْ
 ْ دقة حجم تباعد  .ُٓ

كمال 
 مكونات

جيد  %ّ،ّٖ ْ فيو مقدمة .ُٔ
 ّ فيو ؿبتويات .ُٕ جدا

 ّ فيو أىداؼ التعلم .ُٖ
 فيو إرشاد لستخداـ .ُٗ

 اؼبوديوؿ
ّ 

فيو الكفاءة اعبوىرية ك  .َِ
 الكفاءة األساسية

ْ 

 ّ فيو مراجع .ُِ
جيد  %ٖٓ ْ تباين األلواف .ِِطباعة 

 ّالصور كالنصوص سهلة  .ِّ جدا



َٔ 

 

ادلادية 
 مطبوعة

 للقراءة
 ّ جودة الورؽ .ِْ
 ْ الطباعة دقيقة .ِٓ
 ّ طباعة نظيفة ككاضحة .ِٔ

 %ٙٚ،ٓٛ ٗٛ اجملموع
جيد 
 جدا

 

 كلوصف نتائج االستبانة كتصنيفها، كضعت الباحثة اؼبعايَت اآلتية:
 التقدير التسبة ادلئوية فئات
 جيد جدا %ََُ -% َٖ

 جيد %ٕٗ -% َٔ
 مقبوؿ %ٗٓ -% َٓ
 ضعيف %ْٗ -% َ

  

 حتليل البيانات من خبري تصميم الوسائل التعليمية
  كجو الكتاب (ُ

الكتاب طبسة عشر مؤشرات، بأف نتائج اػببَت للمؤشرة األكذل   لوجو الكتاب
 الثالثة جيد كللمؤشرة الرابعة جيدجيد كللمؤشرة الثانية جيد كللمؤشرة 

كللمؤشرة السادسة مقبوؿ كللمؤشرة السابعة  كللمؤشرة اػبامسة جيد جدا
 جيد كللمؤشرة التاسعة مقبوؿ كللمؤشرة العاشرة مقبوؿ كللمؤشرة الثامنة جيد

كللمؤشرة  جدا كللمؤشرة الثاشل عشر جيد كللمؤشرة اغبادم عشر جيد جدا
كللمؤشرة اػبامس عشر  مؤشرة الرابع عشر جيدكلل جدا الثالث عشر جيد

 .جيد

 

   



ُٔ 

 

 كماؿ مكونات (ِ

بأف نتائج اػببَت للمؤشرة األكذل جيد جدا  مؤشرات، ست لكماؿ مكونات
كللمؤشرة  جيد كللمؤشرة الرابعة جيد كللمؤشرة الثانية جيد كللمؤشرة الثالثة

 .جدا كللمؤشرة السادسة جيد اػبامسة جيد

 طباعة اؼبادية مطبوعة (ّ

لطباعة اؼبادية مطبوعة طبس مؤشرات، بأف نتائج اػببَت للمؤشرة األكذل جيد 
 كللمؤشرة الثانية جيد كللمؤشرة الثالثة جيد كللمؤشرة الرابعة جيد جدا جدا

 جدا. كللمؤشرة اػبامسة جيد

أما الطريقة اؼبتخدمة لتخدمة لتحليل البيانات من نتائج االستبانة اليت كزعتها إذل 
 ىي برمز:  وفيق الرضبنالدكتور ت

  
  

  
       

 

  
  

   
              

 

كفقا ؽبذا اعبدكاؿ كالرسم، فالنتيجة عن تصديق موديوؿ ؿبادثة العربية 
إذل خبَت تصميم الوسائل التعليمية )مودكيوؿ ؿبادثة العربية( تبالغ إذل نسبة 

 كىي على مستول "جيد جدا"  %ٕٔ،َٖمئوية 

 

 نتائج االستبانة من خبري تصميم الوسائل التعليمية ٔٔ.ٗم الرس
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Series1



ِٔ 

 

 كأما التحليل عبميع بنود التقييم كما يلي:
 % بدرجة جيدّ،ٖٕنسبة مئوية من ناحية كجو الكتاب تبلغ إألل  (أ 
 % بدرجة جيد جداّ،ّٖتبلغ إألل نسبة مئوية كماؿ مكونات  من ناحية (ب 
 % بدرجة جيدٖٓإألل نسبة مئوية  تبلغ طباعة اؼبادية مطبوعة من ناحية (ج 

 .جدا

فقامت الباحثة بتعديل كتصحيح من نتائج مقابلة األكذل، فنالت الباحثة تعليقات 
 كافًتحات اػبرباء. كىي كما يلي:

 تعديل كتصحيح من اػبطيئات ُب ؾباؿ تصميم الوسائل التعليمية
 
 ٗ.ٗاجلدول 

 التعليمية تعديل وتصحيح من اخلطيئات يف رلال تصميم الوسائل
 التصحيح اخلطاأ الرقم
1.  

 

 

 
 

 

 

 جد اسم اؼبًتجم غَت كاضح / صغَت

 تغيَت عنواف الكتاب احملادثة العربية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  

 

 

 

 

 

 

 

 



ّٔ 

 

  ماتكوف صفحة العنواف

3 .  

 

 

 

 

 

 

 غَت ذالككاألىداؼ ك  الفهرس

 ليس ُب صفحة كاحدة

 

4.  

 

 

 

 

 

 

 طباعةزبطيط الًتقيم اػبطاء بعد ال

 

 

 

 

 
 

 

5.  

 

 

 

 

 

 

 غَت مرتب الفهرس

 

 ذبربة . ب

 ذبربة اإلنتاج إذل مستهمل موديوؿ ؿبادثة العربية .ُ

 نتائج االستبانة من معلم العربية



ْٔ 

 

موديوؿ ؿبادثة العربية، كزعت الباحثة  إلكماؿ التجربة عن استخداـ.
ة اغبكومية صفحة االستبانة إذل معلم اللغة العربية دبدرسة اؼبتوٌسطة اإلسبلمي

السابعة ماالنج. كىذه األداة تقيما كتقويبا جبودة موديوؿ ؿبادثة العربية. قامت 
الباحثة عملية نتائج الكتاب من بتوزيع صفحة االستبانة إذل معلم اللغة العربية 

، كاغبصوؿ من نتائج تقييم موديوؿ ؿبادثة العربية َُِٕأكتوبر  ِٓيـو سبت 
 كمايلي: 

 ٘.ٗاجلدول 
 نتائج االستبانة من معلم العربية

 )األستاذ مغين فطين(
 

 األسئلة الرقم
 نتيجة التقومي

ادلعدل  النتيجة
 ادلئوي

 الدرجة

ؿبادثة العربية مناسبة واد ُب موديوؿ اؼب ُ
ُب  حباجات طبلبة الفصل السابع

اؼبدرسة اؼبتوٌسطة اإلسبلمية اغبكومية 
 السابعة ماالنج 

ّ ٖٔ،ُ
% 

جيد 
 جدا

اغبوارات اليت تستعملها موديوؿ ؿبادثة  ِ
العربية سهلة لفهمها كتطبيقها  على 

 طبلب ُب عملية التكلم باللغة العربية

ّ 

طريقة التعليم اؼبنٌفذة عند تعليم مهارة  ّ
الكبلـ تشجع الطبلب على التعٌلم اللغة 

 إهبابيا العربية

ْ 

 ْاؼبواد التعليمية ك إرشاد فيها تساعد  ْ



ٔٓ 

 

للقياـ بالتعٌلم الذاٌب خارج الطبلب 
 اللغة العربية الربنامج اإلضاُب الوقت 

أمباط األنشطة التعلمية كالتدريبات ُب  ٓ
اؼبودكيوؿ تساعد الطبلب على التكلم 

 باللغة العربية 

ْ 

ؿبادثة العربية ؽبا فوائد اؼبواد ُب موديوؿ  ٔ
تطبيقية ُب حياة الطبلب كتشجعهم 

 لتطبيقها يومية

ّ 

مودكيوؿ ؿبادثة العربية تثَت رغبات  ٕ
 الطبلب ُب التعٌلم

ّ 

مودكيوؿ ؿبادثة العربية ؼبهارة الكبلـ ؽبا  ٖ
أثر كبَت ُب تكوين جٌو التعٌلم كالتعليم 

 الفٌعالة كاعبذابة

ّ 

مودكيوؿ تعلم مهارة الكبلـ ؽبا دكر ُب  ٗ
 ترقية تعليم اللغة العربية 

ْ 

 

 تبانة كتصنيفها، كضعت الباحثة اؼبعايَت اآلتية:كلوصف نتائج االس
 التقدير فئات التسبة ادلئوية

 جيد جدا %ََُ -% َٖ
 جيد %ٕٗ -% َٔ
 مقبوؿ %ٗٓ -% َٓ
 ضعيف %ْٗ -% َ

 

 

 



ٔٔ 

 

 حتليل البيانات من نتائج االستبانة من معلم العربية

 لنتائج االستبانة من معلم العربية تاسع مؤشرات، بأف نتائج اػببَت
للمؤشرة األكذل جيد كللمؤشرة الثانية جيد كللمؤشرة الثالثة جيد جدا كللمؤشرة 

كللمؤشرة  الرابعة جيد جدا كللمؤشرة اػبامسة جيد جدا كللمؤشرة السادسة جيد
 .كللمؤشرة التاسعة جيد جدا كللمؤشرة الثامنة جيد السابعة جيد

ئج االستبانة اليت كزعتها أما الطريقة اؼبتخدمة لتخدمة لتحليل البيانات من نتا
 : إذل األستاذ مغٍت فطٍت ىي برمز

  
  

  
       

 

  
  

  
             

 

كفقا ؽبذا اعبدكاؿ، فالنتيجة عن تصديق موديوؿ ؿبادثة العربية إذل معلم 
 %كىي على مستول "جيد جدا" ُ،ٖٔالعربية تبالغ إذل نسبة مئوية 

 
 تبانة من معلم العربيةنتائج االس ٕٔ.ٗالرسم 

 

 

 جيد جدا
44% 

 جيد
56% 

 مقبول
0% 

 ضعيف
0% 

 نتائج االستبانة من معلم العربية



ٕٔ 

 

% بدرجة ْْنعرؼ من ىذا الرسم نتائج االستبانة من معلم العربية ىي 
 % بدرجة "ضعيف". َ% بدرجة "مقبوؿ"، َ% بدرجة "جيد"، ٔٓجيد جد، 

 ذبربة على ذبربة الفرقة الكبَت  .ِ
قامت الباحثة ذبربة موديوؿ ؿبادثة العربية إذل صبيع الطبلب من الفصل 

يـو أربعاء  ماالنجتومفانج ُب اؼبدرسة اؼبتوٌسطة اإلسبلمية اغبكومية  "A"السابع 
قامت الباحثة بتقدصل الكتاب كبياهنا، ٍب كزعت الباحثة  َُِٕأكتوبر  ِٓ

 القراطيس فيها األسئلة. 
من عمل صبيع الطبلب، قيمت الباحثة نتائجهم حوؿ عملية التعليم 

 فيو، كاغبصوؿ منها كما يلي: 
 

 ٙ.ٗاجلدول 
يف  "A"نتائج االستبانة على جتربة الفرقة الكبرية من الطالب الفصل السابع 

 ادلدرسة ادلتوّسطة اإلسالمية احلكومية تومفانج ماالنج 

 بنود التقييم الرقم

 النتيجة التقييم

 النتيجة
ادلعدل 
 ادلئوي

 الدرجة

ٔ،ٕ،ٖ،ٗ،٘،ٙ،ٚ،ٛ
،

ٜ،ٔٓ،ٔٔ،ٕٔ،ٖٔ،
ٔٗ،ٔ٘،ٔٙ،ٔٚ،ٔ
ٛ،ٜٔ،ٕٓ،ٕٔ،ٕٕ،
ٕٖ،ٕٗ،ٕ٘،ٕٙ،ٕ
ٚ،ٕٛ،ٕٛ،ٖٓ،ٖٔ،

ٖٕ،ٖٖ،ٖٗ 
واد ُب موديوؿ اؼب ُ

ؿبادثة العربية 
ْ،ْ،ْ،ْ،ِ،ْ،ْ،ّ،

ْ،
جيد  %ُ،ْٗ ُِٖ

 جدا



ٖٔ 

 

مناسبة حباجات 
طبلبة الفصل 

ُب اؼبدرسة  السابع
اؼبتوٌسطة 

اإلسبلمية 
اغبكومية السابعة 

 ماالنج

ْ،ْ،ْ،ْ،ْ،ْ،ْ،ْ،
ْ،ْ،ْ،ّ،ّ،ْ،ْ،ْ،
ْ،ْ،ْ،ْ،ْ،ْ،ّ،ّ،

ّ 

 اغبوارات اليت ِ
تستعملها موديوؿ 
ؿبادثة العربية 
سهلة لفهمها ُب 
عملية التكلم 

 باللغة العربية

ْ،ْ،ْ،ْ،ِ،ْ،ّ،ْ،
ْ،ّ،ْ،ْ،ْ،ّ،ّ،ْ،
ّ،ْ،ّ،ْ،ْ،ْ،ْ،ْ،
ْ،ْ،ْ،ْ،ْ،ْ،ْ،ْ،

ّ،ْ 

جيد  %ْ،ّٗ ُِٕ
 جدا

طريقة التعليم  ّ
اؼبنٌفذة عند تعليم 
مهارة الكبلـ 
تشجع الطبلب 
على التعٌلم اللغة 

 إهبابيا العربية

ْ،ْ،ّ،ّ،ّ،ْ،ّ،ّ،
ْ،ّ،ْ،ْ،ْ،ْ،ّ،ْ،
ّ،ْ،ّ،ْ،ْ،ّ،ْ،ْ،
ْ،ْ،ْ،ْ،ْ،ْ،ْ،ْ،

ّ،ِ 

جيد  %ْ،َٗ ُِّ
 جدا

اؼبواد التعليمية ك  ْ
إرشاد فيها تساعد 
الطبلب للقياـ 
بالتعٌلم الذاٌب 
خارج الوقت 

ْ،ْ،ْ،ْ،ْ،ْ،ِ،ْ،
ْ،ْ،ْ،ْ،ْ،ْ،ْ،ْ،
ِ،ْ،ّ،ْ،ْ،ّ،ْ،ْ،

ْ،ْ،ْ،ْ،ْ،
ْ،ْ،ْ،ِ،ْ 

جيد  %ُ،ْٗ ُِٖ
 جدا



ٔٗ 

 

الربنامج اإلضاُب 
 اللغة العربية

صبلة كتعبَت اللغة  ٓ
العربية ُب 
اؼبودكيوؿ ؿبادثة 
العربية سهلة 
لتطبيق تكلم اللغة 

 العربية 

ْ،ْ،ْ،ْ،ّ،ْ،ِ،ْ،
ّ،ّ،ْ،ّ،ْ،ْ،ْ،ْ،
ْ،ْ،ْ،ْ،ْ،ّ،ّ،ْ،
ْ،ْ،ّ،ّ،ْ،ْ،ْ،ْ،

ِ،ّ 

ُِّ َٗ،ْْ
% 

جيد 
 جدا

أحصل أكثر  ٔ
اؼبفردات باللغة 
العربية من اغبوار 

عبَت ُب  ك الت
موديوؿ ؿبادثة 

 العربية

ْ،ْ،ْ،ّ،ِ،ْ،ّ،ْ،
ْ،ْ،ْ،ْ،ْ،ْ،ْ،ْ،
ْ،ّ،ِ،ْ،ْ،ْ،ْ،ّ،
ْ،ْ،ْ،ْ،ْ،ْ،ّ،ّ،

ْ،ّ 

جيد  %ٗ،ُٗ ُِٓ
 جدا

أمباط األنشطة  ٕ
التعلمية 

كالتدريبات ُب 
اؼبودكيوؿ ؿبادثة 
العربية مساعدة 
لًتقية  مهارة 

 الكبلـ

ْ،ْ،ْ،ْ،ّ،ْ،ْ،ّ،
ْ،ْ،ْ،ْ،ْ،ْ،ْ،ْ،

ّ،ْ،ّ،ْ،ْ،ّ،ْ،
ْ،ْ،ْ،ْ،ْ،ْ،ْ،ْ،

ّ،ّ،ِ 

جيد  %ْ،ّٗ ُِٕ
 جدا

مودكيوؿ ؿبادثة  ٖ
العربية يعدضل 
ضباسة كسعيد ُب 

ْ،ْ،ّ،ْ،ْ،ْ،ْ،ّ،
ْ،ْ،ْ،ّ،ْ،ْ،ّ،ْ،
ْ،ْ،ْ،ْ،ْ،ْ،ّ،ْ،

جيد  %ُ،ْٗ ُِٖ
 جدا



َٕ 

 

تعلم اللغة العربية 
خاصها مهارة 

 الكبلـ 

ْ،ْ،ْ،ْ،ْ،ْ،ْ،ْ،
ِ،ّ 

اؼبواد موديوؿ  ٗ
ؿبادثة العربية ؽبا 

اغبياة  فوائد ُب
كدكافع ؽبم لتطبيق  

 اغبوار يومية

ْ،ْ،ْ،ْ،ِ،ْ،ّ،ّ،
ْ،ّ،ْ،ّ،ْ،ْ،ْ،ْ،
ْ،ْ،ْ،ْ،ْ،ّ،ّ،ْ،
ْ،ْ،ْ،ْ،ْ،ْ،ْ،ْ،

ِ،ِ 

جيد  %ِ،ُٗ ُِْ
 جدا

 
أما الطريقة اؼبتخدمة لتخدمة لتحليل البيانات من نتائج االستبانة اليت 

بلمية ُب اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلس  ”A”كزعتها إذل الطبلب الفصل السابع 
 اغبكومية تومفانج ماالنج ىي برمز: 
  

  

  
       

 
  

    

    
              

 
 كلوصف نتائج االستبانة كتصنيفها، كضعت الباحثة اؼبعايَت اآلتية:

 التقدير فئات التسبة ادلئوية
 جيد جدا %ََُ -% َٖ

 جيد %ٕٗ -% َٔ
 مقبوؿ %ٗٓ -% َٓ
 ضعيف %ْٗ -% َ

 



ُٕ 

 

قا ؽبذا اعبدكاؿ، فالنتيجة عن تصديق موديوؿ ؿبادثة العربية إذل كف
ُب اؼبدرسة اؼبتوٌسطة اإلسبلمية اغبكومية  "A"الطبلب من الفصل السابع 

 % كىي على مستول "جيد جدا" ٔٓ،ِٗماالنج تبالغ إذل نسبة مئوية تومفانج 
 "A"صل السابع نتيجة نتائج االستبانة على ذبربة الفرقة الكبَتة من الطبلب الف

 ُب اؼبدرسة اؼبتوٌسطة اإلسبلمية اغبكومية تومفانج ماالنج ىي:
 

 
 

نعرؼ من ىذا الرسم البيانات، أف النتيجة ألسئلة "اؼبواد ُب موديوؿ ؿبادثة 
العربية مناسبة حباجات طبلبة الفصل السابع ُب اؼبدرسة اؼبتوٌسطة اإلسبلمية اغبكومية 

% بدرجة ّ% بدرجة "جيد"، ُٖة جيد جد، % بدرجٕٗماالنج" ىي تومفانج 
 % بدرجة "ضعيف". َ"مقبوؿ"، 

 جيد جدا
79% 

 جيد
18% 

 مقبول
3% 

 ضعيف
0% 

ادلواد يف موديول زلادثة العربية مناسبة حباجات طالبة الفصل السابع يف ادلدرسة ادلتوّسطة 
 اإلسالمية احلكومية السابعة ماالنج



ِٕ 

 

 
اغبوارات اليت تستعملها  نعرؼ من ىذا الرسم البيانات، أف النتيجة ألسئلة "

% بدرجة ٕٔموديوؿ ؿبادثة العربية سهلة لفهمها ُب عملية التكلم باللغة العربية" ىي 
 % بدرجة "ضعيف". َ، % بدرجة "مقبوؿ"ّ% بدرجة "جيد"، ُِجيد جد، 

 

 
طريقة التعليم اؼبنٌفذة عند  نعرؼ من ىذا الرسم البيانات، أف النتيجة ألسئلة "

% بدرجة ٓٔ" ىي  تعليم مهارة الكبلـ تشجع الطبلب على التعٌلم اللغة العربية إهبابيا
 % بدرجة "ضعيف". َ% بدرجة "مقبوؿ"، ّ% بدرجة "جيد"، ِّجيد جد، 

 

 جيد جدا
76% 

 جيد
21% 

 مقبول
3% 

 ضعيف
0% 

 احلوارات اليت تستعملها موديول زلادثة العربية سهلة لفهمها يف عملية التكلم باللغة العربية

 جيد جدا
65% 

 جيد
32% 

 مقبول
3% 

 ضعيف
0% 

طريقة التعليم ادلنّفذة عند تعليم مهارة الكالم تشجع الطالب على التعّلم اللغة العربية 
 إجيابيا



ّٕ 

 

 
 

اؼبواد التعليمية ك إرشاد فيها  لرسم البيانات، أف النتيجة ألسئلة "نعرؼ من ىذا ا
" ىي  تساعد الطبلب للقياـ بالتعٌلم الذاٌب خارج الوقت الربنامج اإلضاُب اللغة العربية

% بدرجة َ% بدرجة "مقبوؿ"، ّ% بدرجة "جيد"، ِّ% بدرجة جيد جد، ٓٔ
 "ضعيف". 

 

 

 جيد جدا
65% 

 جيد
32% 

 مقبول
3% 

 ضعيف
0% 

ادلواد التعليمية و إرشاد فيها تساعد الطالب للقيام بالتعّلم الذايت خارج الوقت الربنامج 
 اإلضايف اللغة العربية

 جيد جدا
68% 

 جيد
26% 

 مقبول
6% 

 ضعيف
0% 

 مجلة وتعبري اللغة العربية يف ادلودويول زلادثة العربية سهلة لتطبيق تكلم اللغة العربية 



ْٕ 

 

صبلة كتعبَت اللغة العربية ُب  تيجة ألسئلة "نعرؼ من ىذا الرسم البيانات، أف الن
% بدرجة جيد جد، ٖٔ" ىي  اؼبودكيوؿ ؿبادثة العربية سهلة لتطبيق تكلم اللغة العربية

 % بدرجة "ضعيف". َ% بدرجة "مقبوؿ"، ٔ% بدرجة "جيد"، ِٔ
 

 
نعرؼ من ىذا الرسم البيانات، أف النتيجة ألسئلة " أحصل أكثر اؼبفردات باللغة 

% بدرجة جيد جد، ّٕادثة العربية" ىي احملوديوؿ اؼببية من اغبوار ك التعبَت ُب  العر 
 % بدرجة "ضعيف". َ% بدرجة "مقبوؿ"، ٔ% بدرجة "جيد"، ُِ
 

 

 جيد جدا
73% 

 جيد
21% 

 مقبول
6% 

 ضعيف
0% 

 أحصل أكثر ادلفردات باللغة العربية من احلوار و التعبري يف  موديول زلادثة العربية

 جيد جدا
76% 

 جيد
21% 

 مقبول
3% 

 ضعيف
0% 

أنماط األنشطت التعلميت والتدريباث في المىدويىل محادثت العربيت مساعدة 

 لترقيت  مهارة الكالم



ٕٓ 

 

 جيد جدا
73% 

 جيد
18% 

 مقبول
9% 

 ضعيف
0% 

 ادلواد موديول زلادثة العربية ذلا فوائد يف احلياة ودوافع ذلم لتطبيق  احلوار يومية

أمباط األنشطة التعلمية  نعرؼ من ىذا الرسم البيانات، أف النتيجة ألسئلة "
% بدرجة ٕٔ" ىي  مهارة الكبلـ  ادثة العربية مساعدة لًتقيةحملكالتدريبات ُب اؼبودكيوؿ 

 % بدرجة "ضعيف". َ% بدرجة "مقبوؿ"، ّ% بدرجة "جيد"، ُِجيد جد، 
 

 
 

مودكيوؿ ؿبادثة العربية يعدضل  نعرؼ من ىذا الرسم البيانات، أف النتيجة ألسئلة "
% بدرجة جيد جد، ٕٗ" ىي  ضباسة كسعيد ُب تعلم اللغة العربية خاصها مهارة الكبلـ

 % بدرجة "ضعيف". َ% بدرجة "مقبوؿ"، ّة "جيد"، % بدرجُٖ
 
 
 

 
 
 

 جيد جدا
79% 

 جيد
18% 

 مقبول
3% 

 ضعيف
0% 

 مودويول زلادثة العربية يعدىي محاسة وسعيد يف تعلم اللغة العربية خاصها مهارة الكالم 



ٕٔ 

 

اؼبواد موديوؿ ؿبادثة العربية  نعرؼ من ىذا الرسم البيانات، أف النتيجة ألسئلة "
% بدرجة جيد جد، ّٕ" ىي  ؽبا فوائد ُب اغبياة كدكافع ؽبم لتطبيق  اغبوار يومية

 % بدرجة "ضعيف". َ% بدرجة "مقبوؿ"، ٗ% بدرجة "جيد"، ُٖ
 

 ادثة العربيةاحملوديول ادلادلبحث الثالث: فعالية 
قامت الباحثة أف تطبيق استخداـ موديوؿ ؿبادثة العربية ُب ذبربة مبدائية كالتجربة 
اؼبيدانية ُب اؼبدرسة اؼبتوٌسطة اإلسبلمية اغبكومية تومفانج ماالنج. قامت الباحثة 

كبلـ قبل تطبيق اؼبواد مهارة الكبلـ ككذا باالىتبار القبلي قدرة التبلميذ ُب اؼبواد مهارة ال
 االختبار البعدم بعد تطبيق اؼبواد مهارة الكبلـ.

 
 نتائج االختبار القبلي .ُ

قاـ الباحث باالختبار القبلي شفهيا. ليعرؼ بو الكفاءة ُب الكبلـ عند الطبلب 
ظ قبل استخداـ اؼبواد التعليمية اؼبعدة. طبسة من عناصر اللغة ُب الكبلـ كىي لف

 كـبرج كمفردات كتركب كببلغة. أما بنسبة لنتيجة اإلختبار القبلي لتجربة كىي:
 

 نسبة مئوية لنتيجة االختبار القبلي
 تقدير فئة النتائج الرقم
 جيد جد ََُ – َٖ ُ
 جيد ٕٗ -َٔ ِ
 مقبوؿ ٗٓ -َٓ ّ
 ضعيف ْٗ -َ ْ

 
عرفة قدرة ؼب َُِٕأكتوبر  ِٓقدـ الباحث االختار القبلي ُب يـو أربعاء 

الطبلب طبسة من عناصر اللغة ُب الكبلـ كىي لفظ كـبرج كمفردات كتركب كببلغة، 



ٕٕ 

 

ُب   Aطبلب فصل السابع ّْقبل القياـ بتجربة موديوؿ ؿبادثة العربية. كاختار الباحثة 
اؼبدرسة اؼبتوٌسطة اإلسبلمية اغبكومية تومفانج ماالنج. كحصل الباحث على النتائج كما 

 ٌب:ُب اعبدكؿ اآل
 

 ٚ.ٗاجلدول 
 نتيج الطالب يف االختبار القبلي

 الدرجة النتيجة اسم الرقم
 جيد ٕٓ ديفى ُ
 جيد ٕٓ عائشة ِ
 جيد ٓٔ ألفى ّ
 جيد جد َٗ ديتا أميليا ْ
 جيد ٓٔ دكم كحيو ٓ
 مقبوؿ َٓ فَتل ٔ
 جيد جد َٗ فينا ٕ
 جيد ٓٔ فًتل ٖ
 جيد ٓٔ ىيٌت ٗ

 جيد جد َٗ جهاف َُ
 جيد ٕٓ جوسل ُُ
 جيد جد َٗ كيشى ُِ
 جيد جد َٗ خليفٌت ُّ
 جيد جد َٗ لولوس ُْ
 جيد جد ٖٓ لتفي ُٓ
 جيد ٕٓ آلدو  ُٔ
 جيد ٓٔ ؿبمد فائز ُٕ



ٕٖ 

 

 مقبوؿ َٓ مرساؿ ُٖ
 جيد ٕٓ ؿبمد ككزاـ ُٗ
 جيد ٓٔ دافا َِ
 جيد ٓٔ عريف ُِ
 جيد جد َٗ ناببل ِِ
 جيد جد َٗ قبول ِّ
 مقبوؿ َٓ نوفاؿ ِْ
 جيد ٓٔ راكا ِٓ
 جيد جد َٗ رارل ِٔ
 جيد ٓٔ رينيل ِٕ
 جيد ٓٔ رزؽ ِٖ
 جيد ٓٔ رافيق ِٗ
 جيد جد َٗ جارفا َّ
 مقبوؿ َٓ شهريل ُّ
 جيد ٓٔ كيلي ِّ
 جيد ٓٔ يانىت ّّ
 مقبوؿ َٓ يورل ّْ

 ٕ٘٘ٗ اجملموع
 ٕ،ٕٚ ادلتوسط

 
 نتيج الطالب يف االختبار القبلي

 نسية مائوية تقدير لطالبعدد ا فئة النتائج الرقم
 %ّٓ، ِّ جيد جد ُُ ََُ – َٖ ُ
 %ْٗ،ِٓ جيد ُٖ ٕٗ -َٔ ِ



ٕٗ 

 

 جيد جد
32% 

 جيد
53% 

 مقبول
15% 

 ضعيف
0% 

Chart Title 

 %َٕ،ُْ مقبوؿ ٓ ٗٓ -َٓ ّ
 - ضعيف - ْٗ -َ ْ

 
 

 نظرا إذل اعبدكؿ السابق أف نتائج الطبلب ُب االختبار القبلي يبكن تصنيفها إذل: 
 طبلب ُُ:  درجة جيد جد ناؽبا .1
 طبلب ُٖ:  درجة جيد ناؽبا .2
 طبلب ٓ:  جة مقبوؿ ناؽبادر  .3
 : دل يناىا أحد درجة ضعيف ناؽبا .4

 توضيحا ؼبعرفة درجة التكرار عن نتائج الطبلب ُب االختبار القبلي كما ُب اعبدكؿ: 
 

 نتيج الطالب يف االختبار القبلي ٖٔ.ٗالرسم 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 

نعرؼ من ىذا الرسم البيانات، أف قدرة الطبلب ُب النطق السليم كالطبلقة 
% على مستول جيد جد، ِّكاستعماؿ اؼبفردات قبل تطبيق اؼبواد اؼبعدة ىي 



َٖ 

 

% مقبوؿ. ؼبعرفة النتيجة اؼبعدلة، استخدـ الباحث ُٓ% على مستول جيد، ّٓ
 الرمز كما يلي:  

الدرجة اؼبعدلة = 
 الدرجة ؾبموع

 %ََُ  X ؾبموع
 ِْٓٓ

ّْ X  ََُ = %ِٕ ،َِ% 

قدرة الطبلب بنطق الصحيح كالطبلقة  من نتيجة اؼبعدلة السابقة، أف
% )مستول َِ، ِٕكاستعماؿ اؼبفردات قبل استخداـ الكتاب اؼبعد بالتقدير  

 جيد(.
 نتائج االختبار البعدم .ِ

بعد تطبيق التجربة ُب مادة أربعة لقاءات من الكتاب اؼبعد، قدـ الباحث 
الطبلب طبسة من ؼبعرفة قدرة  َُِٕنوفمرب  ُاالختبار البعدم ُب يـو األربعاء، 

عناصر اللغة ُب الكبلـ كىي لفظ كـبرج كمفردات كتركب كببلغة. كاختار الباحثة 
ُب اؼبدرسة اؼبتوٌسطة اإلسبلمية اغبكومية تومفانج ماالنج.   Aطبلب فصل السابع ّْ

 كحصل الباحث على النتائج كما ُب اعبدكؿ اآلٌب:
 ٛ.ٗاجلدول 

 نتيج الطالب يف االختبار البعدي
 تقدير االختبار البعدي اسم مالرق

 جيد جد ٖٓ ديفى ُ
 جيد جد ََُ عائشة ِ
 جيد جد ٓٗ ألفى ّ
 جيد جد ََُ ديتا أميليا ْ
 جيد جد ٓٗ دكم كحيو ٓ
 مقبوؿ َٓ فَتل ٔ
 جيد جد ََُ فينا ٕ



ُٖ 

 

 جيد جد ٓٗ فًتل ٖ
 جيد جد ٓٗ ىيٌت ٗ

 جيد جد ََُ جهاف َُ
 جيد جد ٓٗ جوسل ُُ
 جيد جد ََُ كيشى ُِ
 جيد جد ََُ خليفٌت ُّ
 جيد جد ََُ لولوس ُْ
 جيد جد َٗ لتفي ُٓ
 جيد جد ََُ آلدو  ُٔ
 جيد جد َٗ ؿبمد فائز ُٕ
 جيد جد َٗ مرساؿ ُٖ
 جيد جد ٓٗ ؿبمد ككزاـ ُٗ
 جيد جد ٓٗ دافا َِ
 جيد جد ٖٓ عريف ُِ
 جيد جد ََُ ناببل ِِ
 جيد جد ََُ قبول ِّ
 مقبوؿ َٓ نوفاؿ ِْ
 جيد جد َٖ راكا ِٓ
 جيد جد ََُ رارل ِٔ
 جيد جد َٗ رينيل ِٕ
 مقبوؿ َٓ رزؽ ِٖ
 جيد جد ٓٗ رافيق ِٗ
 جيد جد ٓٗ جارفا َّ
 مقبوؿ َٓ شهريل ُّ



ِٖ 

 

 جيد جد َٗ كيلي ِّ
 جيد جد ٖٓ يانىت ّّ
 جيد جد ٖٓ يورل ّْ

 ٕٖ٘ٓ اجملموع
 ٜٚ،ٛٛ ادلتوسط

لطبلب ُب االختبار البعدم يبكن تصنيفها نظرا إذل اعبدكؿ السابق أف نتائج ا
 إذل: 
 طبلب ُُ:  درجة جيد جد ناؽبا .1
 : دل يناىا أحد درجة جيد ناؽبا .2
 طبلب ْ:  درجة مقبوؿ ناؽبا .3
 : دل يناىا أحد درجة ضعيف ناؽبا .4

 توضيحا ؼبعرفة درجة التكرار عن نتائج الطبلب ُب االختبار البعدم كما ُب اعبدكؿ: 
 

 ختبار البعدينتيج الطالب يف اال
 نسية مائوية تقدير عدد الطالب فئة النتائج الرقم
 %ِّ،ٖٖ جيد جد َّ ََُ – َٖ ُ
 - جيد - ٕٗ -َٔ ِ
 %ٕٔ،ُُ مقبوؿ ْ ٗٓ -َٓ ّ
 - ضعيف - ْٗ -َ ْ

 
 
 
 
 



ّٖ 

 

 جيد جد

 جيد

 مقبول

 ضعيف

 نتيج الطالب يف االختبار البعدي ٗٔ.ٗالرسم 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

كاستعماؿ اؼبفردات قبل كمن ىنا أف قدرة الطبلب ُب النطق السليم كالطبلقة 
%مقبوؿ. ؼبعرفة ٕٔ،ُُ% على مستول جيد جد، ِّ،ٖٖتطبيق اؼبواد اؼبعدة، 

 النتيجة اؼبعدلة، استخدـ الباحث الرمز كما يلي: 

الدرجة اؼبعدلة = 
 الدرجة ؾبموع

 % ََُ  X ؾبموع
 َِّٓ

ّْ X  ََُ= %ٖٖ،ٕٗ 

 
الصحيح كالطبلقة من نتيجة اؼبعدلة السابقة، أف قدرة الطبلب بنطق 

)مستول جيد  ٕٗ،ٖٖكاستعماؿ اؼبفردات بعد باستخداـ الكتاب اؼبعد بالتقدير  
 جد(.

 ربليل نتائج االختبار  .ّ
إذا نظرا اذل النتيجة اؼبعدلة ُب االختبار القبلي قبل ذبربة اؼبواد اؼبعدة أف قدرة 

تول % )مسَِ، ِٕالطبلب ُب النطق الصحيح كالطبلقة كاستعماؿ اؼبفردات  
جيد(. كبعد التجربة باستخداـ اؼبواد اؼبعدة أف قدرة الطبلب ُب النطق الصحيح 



ْٖ 

 

)مستول جيد جد(. كلذلك يستنتج  ٕٗ،ٖٖكالطبلؽ كاستعماؿ ؼبفردات بالتقدير  
الباحث أف اؼبدة التعليمية اؼبعدة اليت تتكوف من اؼبوضوعات اؼبذكورة سابقة أكثر 

ُب اؼبدرسة اؼبتوٌسطة اإلسبلمية   Aفصل السابع فعالية لًتقية مهارة الكبلـ لطبلب
اغبكومية تومفانج ماالنج. كلذلك يستنبط الباحث أف اؼبادة التعليمية اؼبعدة اليت 

  تتكوف من اؼبوضوعات اؼبذكورة سابقا فعالية لًتقية مهارة الكبلـ.
 كاؼبعرفة فعالية استخداـ موديوؿ ؿبادثة العربية ُب ىذه برنامج لطبلب الفصل

ُب اؼبدرسة اؼبتوٌسطة اإلسبلمية اغبكومية تومفانج ماالنج، فاعتمدت الباحثة  "A"السابع 
" بإستخداـ t-tesبنتيجة االختبار القبلي كاالختبار بعدم. كاسخداـ الباحثة باالرمز "

(spss. Versi 20:ُب ربليل  البيانات األتية، كنتائج ىذ البحث كما يلي ) 
 

 ٜ.ٗاجلدول 
 القليب واالختبار البعديبار نتيجة االخت

 اسم الرقم
 نتائج االختبار

 االختبار البعدي االختبار القليب
 ٖٓ ٕٓ ديفى ُ
 ََُ ٕٓ عائشة ِ
 ٓٗ ٓٔ ألفى ّ
 ََُ َٗ ديتا أميليا ْ
 ٓٗ ٓٔ دكم كحيو ٓ
 َٓ َٓ فَتل ٔ
 ََُ َٗ فينا ٕ
 ٓٗ ٓٔ فًتل ٖ
 ٓٗ ٓٔ ىيٌت ٗ

 ََُ َٗ جهاف َُ



ٖٓ 

 

 ٓٗ ٕٓ جوسل ُُ
 ََُ َٗ كيشى ُِ
 ََُ َٗ خليفٌت ُّ
 ََُ َٗ لولوس ُْ
 َٗ ٖٓ لتفي ُٓ
 ََُ ٕٓ آلدو  ُٔ
 َٗ ٓٔ ؿبمد فائز ُٕ
 َٗ َٓ مرساؿ ُٖ
 ٓٗ ٕٓ ؿبمد ككزاـ ُٗ
 ٓٗ ٓٔ دافا َِ
 ٖٓ ٓٔ عريف ُِ
 ََُ َٗ ناببل ِِ
 ََُ َٗ قبول ِّ
 َٓ َٓ نوفاؿ ِْ
 َٖ ٓٔ راكا ِٓ
 ََُ َٗ رارل ِٔ
 َٗ ٓٔ رينيل ِٕ
 َٓ ٓٔ رزؽ ِٖ
 ٓٗ ٓٔ رافيق ِٗ
 ٓٗ َٗ جارفا َّ
 َٓ َٓ شهريل ُّ
 َٗ ٓٔ كيلي ِّ
 ٖٓ ٓٔ يانىت ّّ
 ٖٓ َٓ يورل ّْ
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 َِّٓ ِْٓٓ اجملموع
 ٕٗ،ٖٖ ِ،ِٕ ادلتوسط

 
للمجموعة البيانات  (spss. Versi 20)باستخداـ  (t-tes)كاستخدمت الباحثة الركز 

ة نتجة طبلب قبل استخداـ موديوؿ ؿبادثة العربية كبعد استخدامها. كىذا االختبار لنعرف
 كما يلي:  (t-tes)بإستخداـ  spssكىذه نتيجة من نتيجة ربليل البيانات 

 
 ٓٔ.ٗاجلدوال 

 يف ادلقارنة بني ادلعدل االختبار قبلي واالختبار بعدي spss نتيجة حتليل
Paired Samples Statistics 

 نتيجة االخبار
Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 

االختبار 
 قبلي

72,21 34 14,045 2,409 

االختبار 
 بعدم

88,97 34 15,462 2,652 

 

كأما اؼبعدؿ  ُِ،ِٕنظر إذل اعبدكاؿ، أف اؼبعدؿ لنتيجة االختبار القبلي ىي 
تيجة لذلك هبيد الفرقاف بُت ن ٕٔ،ُٔكمقارنة ىي  ٕٗ،ٖٖلنتيجة االختبار بعدم 

االختبار قبلي كاالختبار بعدم، كىذا ذليل أف تعليم اللغة العربية باستخداـ موديوؿ 
 أنبية كبَتة ُب تعليم اللغة العربية. ؿبادثة العربية

 

 6.33 اجلدوال

 العالقة بني نتيجة االختبار قبلي واالختبار بعدي spssنتيجة حتليل 
Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 
االختبار قبلي 

 000, 663, 34 واالختبار بعدي
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 sig.two tiledإذا نتيجة  111،َىي  sig.two tiledنظر اذل اعبدكاؿ أف نتيجة 

ؿبادثة  نتيجة الطبلب قبل استخداـ موديوؿلذلك ىناؾ العبلقة بُت  ََٓ،َأقل من 
 العربية كبعد استخدامها.

 ٕٔ.ٗاجلدوال  
 العالقة بني نتيجة االختبار قبلي واالختبار بعدي spssنتيجة حتليل  

 

لذا أف ليس ىناؾ فرؽ بُت نتيجة  ََٓ،َاكرب من  sig.two tiled إذا قيمة
 sig.two الطبلب قبل إستخداـ موديوؿ ؿبادثة العربية كبعد استخدافبها، كأما إذا قيمة 

tiled  تخداـ موديوؿ لذ أف ىناؾ فرؽ بُت نتيجة الطبلب قبل إس ََٓ،َأقل من
 .ؿبادثة العربية كبعد استخدافبها

كىذا  َََ،1ىي sig.two tiledكيناسب هبذا اعبدكاؿ فحصل ىذا البحث قيمة 
كىذا يدؿ على أف ىناؾ فرؽ  ََٓ،َأقل من  َََ،َ=  sig.two tiledدليل أف قيمة 

ذلك أف فل. العربية كبعد استخدافبها بُت نتيجة الطبلب قبل استخداـ موديوؿ ؿبادثة
تعليم اللغة العربية باستخداـ موديوؿ ؿبادثة العربية أحسن كأنبية كبَتة لتعليم مهارة 

 العربية فعاؿ. باستخداـ موديوؿ ؿبادثة الكبلـ. كعرض الباحثة أف تعليم مهارة الكبلـ

كمن ىنا، نستطيع أف نعرؼ فعالية استخداـ موديوؿ ؿبادثة العربية ُب تعليم مهارة 
 اعبدكارل. "t" اغبسايب مقارنتها بقيمة  "t"ظر إذل قيمة الكبلـ كين

 
 
 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

T Df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Std. 
Deviation 

Std. 
Error 

Mean 

95% Confidence Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

Pair 1 

 االختبار قبلي
 واالختبار بعدي

-16,765 12,178 2,089 -21,014 -12,516 -8,027 33 ,000 
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 "t"عروض البيانات تقرير 

  ( اغبسايبt-hitung )>  t  (t-tabel)  =Ho  مقبوؿ = ليس ىناؾ فرؽ 

  ( اغبسايبt-hitung )>  t  (t-tabel)  =Ho  ىناؾ فرؽ=  مودكد 

Ho = ية كبعد استختخدامهاؿبادثة العرب ليس ىناؾ فرؽ بُت قبل استخداـ موديوؿ. 

Ho .ىناؾ فرؽ بُت قبل استخداـ برنامج موديوؿ ؿبادثة العربية كبعد استختخدامها = 

  

اعبدكاؿ =  t كأما قيمة َِٕ،ٖاغبسايب =  tكمن جديد حصل ىذا البحث قيمة 
مردكد  Ho( إذا 1ٕٓ،ِاعبدكؿ ) <( َِٕ،ٖاغبسايب ) tفلذلك نعرؼ أف  َٕٓ،ِ

استخداـ موديوؿ ؿبادثة العربية كبعد استخداـ. كيدؿ على تعليم أم ىناؿ فرؽ بُت قبل 
اللغة العربية باستخداـ موديوؿ ؿبادثة العربية أحسن كأنبية كأنبية كبَتة لطبلب. كلذلك 

 عرض الباحثة أف تعليم مهارة الكبلـ بإستخداـ موديوؿ ؿبادثة العربية فعاؿ. 
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 الفصل اخلامس

 اخلامتة

 

 ث ملخص نتائج البح . أ
 موصفات موديول زلادثة العربية .3

كقد طورت الباحثة اؼبواد التعليمية موديوؿ ؿبادثة العربية ؼبهرة الكبلـ ُب 
ُب اؼبدرسة   ”A”ضوء تعليم اللغة العربية ألغرض خاصة لطبلب الفصل السابع 

تومفانج ماالنج. أسلوب تقدصل موديوؿ ؿبادثة  اؼبتوسطة اإلسبلمية اغبكومية
. كأما اؼبادة الىت طٌورهتا الباحث يشتمل على َُِّاؼبنهج الدراس العربية حسب 

عشرة موضوعات. كأما ىو تقدصل الدرس يتكوف من أربعة عناصر. كىي الًتكيب، 
 اؼبفردات،  اغبوار، تدريب. 

( ِ( غبلؼ الكتاب،)ُرتب الباحث عشر عناصر الكتاب كىي: )
( طريقة استخداـ ٓادثة ،)( أىداؼ موديوؿ احملْ( احملتويات ،)ّاؼبقادمة،)

الكفاءة اعبوىرية ك الكفاءة  (ٕإرشاد استخداـ الكتاب ،) (ٔموديوؿ احملدثة ،)
 ( اؼبرجع.َُ( قائمة اؼبفردات،)ٗ( احملتويات الكتاب،)ٖاألساسية ،)

 صالحية موديول زلادثة العربية .2
. قامت الباحثة صبلحية موديوؿ ؿبادثة العربية بتجربة إذل اػبرباء كذبربة

النتيجة عن تصديق موديوؿ ؿبادثة العربية إذل خبَت ؿبتول كلغة الكتاب تبالغ إذل 
% كىي على مستول "جيد جدا"، النتيجة عن تصديق ِ،ٖٖنسبة مئوية 

موديوؿ ؿبادثة العربية إذل خبَت تصميم الوسائل التعليمية تبالغ إذل نسبة مئوية 
اج إذل مستهمل موديوؿ % كىي على مستول "جيد جدا"، ذبربة اإلنتٕٔ،َٖ

ؿبادثة العربية، النتيجة عن تصديق موديوؿ ؿبادثة العربية إذل معلم العربية تبالغ 
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%كىي على مستول "جيد جدا"، النتيجة عن تصديق ُ،ٖٔإذل نسبة مئوية 
ُب اؼبدرسة اؼبتوٌسطة  "A"موديوؿ ؿبادثة العربية إذل الطبلب من الفصل السابع 

% كىي على ٔٓ،ِٗماالنج تبالغ إذل نسبة مئوية  مفانجتو اإلسبلمية اغبكومية 
 مستول "جيد جدا".

 فعالية موديول زلادثة العربية .5
اعبدكاؿ   tكأما قيمة  َِٕ،ٖاغبسايب =  tحصل ىذا البحث قيمة 

( إذا َٕٓ،ِ< اعبدكؿ )( َِٕ،ٖاغبسايب ) t= فلذلك نعرؼ أف َٕٓ،ِ
Ho ؿبادثة العربية كبعد استخداـ.  مردكد أم ىناؿ فرؽ بُت قبل استخداـ موديوؿ

ؿبادثة العربية أحسن كأنبية استخداـ موديوؿ كيدؿ على تعليم اللغة العربية ب
كأنبية كبَتة لطبلب. كلذلك عرض الباحثة أف تعليم مهارة الكبلـ بإستخداـ 

  موديوؿ ؿبادثة العربية فعاؿ. 
 

  مقرتحات البحث  . ب
موديوؿ ثة للبحوث القادمة إعداد بناء على نتيجة ىذا البحث تقًتح الباح  

كتوفَت  ُب الربنامج اإلضاُب للغة العربية اؼبركزة على تعليم مهارة الكبلـالتعليم 
ُب اؼبدرسة اؼبتوٌسطة اإلسبلمية  الفصل الثامن موضوعات أخرل للطبلب من

 ماالنج.تومفانج اغبكومية 
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ارات اللغوية ماىيتها كطرائق تدريسها. الرياض: دار . اؼبهُِٗٗأضبد فؤاد ؿبمود علياف.
 اؼبسلم للنشر كالتوزيع. 

. مناىج البحث كأصوؿ التحليل ُب العلـو االجتماعية. ََِٕالبيومي، غازل إبراىيم. 
 القاىرة: مكتبة الشركؽ الدكلية.

. أسس إعدادا الكتب لتعليمية لغَت َُِِالغاذل، عبدهللا ك عبد اغبميد عبدهللا. 
 الناطقُت بالعربية. داراالعتصامر.س

 َُِٓاجمليد، سيد أضبد منصور  عبد. مرجع سبق ذكره .ُب البحث اظباء اغبسٌت 

 مهارة كدكره لًتقية (Self Access Center) الذاٌب التدريس مركز استخداـ فعالية

 اإلسبلمية جبامعة ربليلية العربية )دراسة للغة  الًتبية شعبة لطبلب  لكبلـ 
، رسالة اؼباجستَت ،اعبامعة اإلسبلمٌية اغبكومٌية تولونج )كديرم كوميةاغب

 أجونج
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