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 إستهالل
 

تيوي، كىمىٍن نىظىرى ُب اٍلًفٍقًو نػىبيلى قىٍدريهي، كىمىٍن   مىٍن تػىعىلَّمى اٍلقيٍرآفى عىظيمىٍت ًقٍيمى
عيوي، كىمىٍن كىتىبى احلٍىًدٍيثى قىًويىٍت حيجَّتيوي، كىمىٍن نىظىرى ُب اللُّغىًة رىؽَّ طىبػٍ 

فىٍعوي ًعٍلميوي   نىظىرى ُب احلًٍسىاًب جىزيؿى رىأٍييوي، كىمىٍن َلٍى يىصيٍن نػىٍفسىوي، َلٍى يػىنػٍ
 

“Barangsiapa yang mempelajari al-Qur`an maka 
kedudukannya menjadi agung, barangsiapa yang belajar 
fiqih maka kehormatannya menjadi mulia, barangsiapa 

yang menulis Hadits maka hujjahnya menjadi kuat, 
barangsiapa yang belajar bahasa maka tabiatnya menjadi 

lembut, barangsiapa yang belajar berhitung maka 
pendapatnya menjadi kuat, barangsiapa yang tidak menjaga 

dirinya maka ilmunya tidak dapat memberi manfaat 
kepadanya.”  

(Hafidz Ibnu Hajar,) 
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 اإلهداء
 

 أىدم ىذه الرسالة إىل:
 أيب موكاردم

 الذم يدعو صلاحي
 أمي ىارتيوم

 اليت تدعو صلاحي
 

 أخيت كبَتة احملبوبة اليت تدعوين كتنتظر صلاحي
 أخي كبَت احملبوب الذم يدعوين كينتظر صلاحي
 أحيت صغَت احملبوبة اليت تدعوين كتنتظر صلاحي

 

 
 
 
 



 ح
 

 مستخلص البحث
تطوير ادلادة التعليمية دلهارة الكبلـ على أساس النظرية ادلعرفية باجلامعة اإلسبلمية . ـَُِٕ ،ديبي أفريانشاه

قسم تعليم اللغة العربية، كلية دراسة العليا جامعة موالنا مالك  /احلكومية بنجكولو. الرسالة ادلاجستَت 
. الدكتور سبلمت ِجستَت . الدكتورة أمي زلمودة ادلاُإبراىيم اإلسبلمية احلكومية ٔتاالنج. ادلشرؼ: 

 دارين ادلاجستَت.
 تطوير، مادة، الكبلـ، نظرية ادلعرفيةالكلمات المفتاحية:

ُب اجلامعة اإلسبلمية احلكومية بنجكولو فيها قسم تعليم اللغة العربية. كفيها الطبلب يتعلم اللغة العربية مهارة 
ا ادلادة التعليمية ادلستخدـ لتعليم مهارة الكبلـ ىي ادلادة اليت كتبها االستماع كمهارة الكبلـ كمهارة القراءة كمهارة كتابة. أم

كرتبها ادلدرسة "ييٍت فاترياين" كتتكوف ادلادة باحلوار كالًتكيب كَل يزاؿ شكل الكتاب كتابا مطبوعا، كالطريقة ادلستخدمة ىي 
ة ىي ادلادة ادلستخدمة، فأف ادلادة ادلستخدمة طريقة ادلباشرة. فَتل الباحث أف مشكلة تعليم مهارة الكبلـ ُب ىذه اجلامع

َل تزاؿ كتابا مطبوعا خاصا لتعليم مهارة الكبلـ كَل ترتب حسب عملية العقلية ادلعرفية كما ادلعركؼ أف عملية التعلم 
ه النظرية عملية معرُب، فقاـ الباحث ليطور ادلادة لتعليم مهارة الكبلـ على أساس النظرية ادلعرفية، كيرل الباحث أف ىذ

 تناسب مع خطوة عملية التكلم، ألف عملية اللغة تقع ُب الدماغ. 
(كيف يتم تطوير ادلادة التعليمية دلهارة ُأسئلة البحث كما يلي:) الباحثبناء على ادلقدمة ادلذكورة، فيقدـ 

دة التعليمية دلهارة الكبلـ ( ما خصائص ادلاِالكبلـ على أساس نظرية ادلعرفية باجلامعة اإلسبلمية احلكومية بنجكولو. )
( ما مدل فعالية ادلادةالتعليمية دلهارة الكبلـ ّادلطورة على أساس نظرية ادلعرفية باجلامعة اإلسبلمية احلكومية بنجكولو. )
 ادةادل إنتاج( ُأما أىداؼ ىذا البحث فهي: ادلطورة على أساس نظرية ادلعرفية باجلامعة اإلسبلمية احلكومية بنجكولو. 

( معرفة خصائص ادلادة ِ لطلبة باجلامعة اإلسبلمية احلكومية بنجكولو، دلهارة الكبلـ على أساس النظرية ادلعرفية يةتعليمال
  (معرفة فعالية تطبيق ىذه ادلادة ُب ترقية مهارة الكبلـ عند الطلبة.ّ دلهارة الكبلـ على أساس النظرية ادلعرفية، يةتعليمال
لبورد  (Research & Development) لكالتطوير التجرييب نهج ادلالكمي على كيفي ك ال رم ىذا البحث بادلدخلجي

على أساس ( إف إجراءات تطوير ادلادة التعليمية دلهارة الكبلـ ُكنتائج ىذا البحث ىي: ). أما  كجاؿ ُب كتاب سوجيوف
ت كادلشكبلت، كمجع ادلعلومات، كتصميم ىي: ٖتليل احلاجا النظرية ادلعرفية لطلبة باجلامعة اإلسبلمية احلكومية بنجكولو

( ككاف خصائص ِادلنتج، كتصديق ادلنتج،  كٖتسُت ادلنتج، كٕتربة صبلحية ادلنتج، كٕتربة ادليدانية، كاإلصبلح األخَت. )
نتيجة ( دلت ّادلادة التعليمية تتكوف على عملية العقلية ادلعرفية كىي االنتباه كالتفسَت كالًتكيب كالتخوين كاالسًتجاع )

البحث على أف استخداـ ادلادة ادلطورة يساعدىم أكثر ُب أداء التعبَت الشفهي بلغة اذلدؼ، ككانت ادلادة ادلطورة جيدة 
 كفعالة لًتقية قدرة الطلبة ُب الكبلـ. أما فعلية ادلادة ادلطورة يستطيع أف يرل من االختبار  فحصل الباحث: اختبار قبلي 

لدرجة احلرية احملصولة  ٕ٘ٓ,ِٕدرجة التوزيع ُب تاء اجلدكؿ على مستول التصديق ، ِّْٓك من اختبار بعدم ََُِ
 T tes). كيدؿ تلك احملاسبة اإلحصائية بادلعادلة َٔ,ُٕك الدرجة احملصولة من التائي احلسايب ىي  ُُٕ،ُ( ىي ِّ)

independen)  أكرب من   ِْٖٓبقيمة(T. table)  مد باالستبانة من من ( كادلعتَٔ,ِٕ>ُُٕ,ُ) ُُٕ,ُبقيمة
 .كىذه القيمة تدؿ على أف ادلادة ادلطورة مقبولة ْٖ٘ك  ِٖ٘ادلدرسة ادلادة كالطبلب كبلمها 
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ABSTRACT 

DIBI AFRIANSYAH, 7102. Development of teaching materials for speaking skills 

Based on Cognitive Theory for student of arabic language Insitut Agama Islam 

Negeri ,Bengkulu . THESIS. Arabic Eucation Program Postgraduate Islamic State 

University Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisers: 0. Dr.H. Machmudah, 

M.Pd, 7. Dr. Slamet Daroini, M. Pd. 

Keywords: Teaching Materials, Arabic Speaking Skill, Cognitive Theory. 

 At the Institute of Islamic religion of Bengkulu There is an Arabic Language Education 

faculty. In this faculty students are taught Arabic skills, be it listening skills, speaking skills, 

reading skills and writing skills. The material used to teach speech skills is teaching material 

written and composed by "Yeni fatriani" consisting of material of dialogue and grammar material, 

and this material in the form of printed book format, and the method used is direct method. So 

researchers see that the problem in teaching the speaking skills in this faculty is the teaching 

materials used, the teaching materials used are not in the form of a special book of speaking 

learning, and have not been prepared in accordance with the cognitive process. As it is known that 

the learning process is a cognitive process, so that researchers develop teaching materials speaking 

skills based on cognitive theory, And researchers see that this theory in accordance with the stages 

of the process of speaking, because the process of language lies in the brain. 

Based on the introduction above, the researcher presents the following research problem 

formulation: (0) How to develop teaching material of speech skill based on cognitive theory at 

institute of Islamic religion of Bengkulu. (7) What are the characteristics of speaking skills 

teaching materials developed based on cognitive theory in institute of Islamic religion of 

Bengkulu. (3) How is the effectiveness of teaching skill material developed based on cognitive 

theory at institute of Islamic religion Bengkulu. The purpose of this research are: 0) Creating 

teaching materials product speaking skill based on cognitive theory for students of institute of 

Islamic religion of Bengkulu 7) Knowing the characteristics of teaching materials for speaking 

skills on the basis of cognitive theory, 3) Knowing the effectiveness of the application of teaching 

materials that have been developed in improving the ability to speak the students of institute of 

Islamic religion of Bengkulu. 

This research was conducted by using qualitative and quantitative approaches to Borg and Galll's 

experimental and development methods (Research & Development) written by Sugiyono. This 

research produces a product. The results of this study are: (0) teaching material of speaking skill 

based on cognitive theory for student of institute of Islamic religion of Bengkulu. with the 

following development procedures: needs and problem analysis, data gathering, Product design, 

product validation, product improvement, product validity test, field test, and final improvements. 

(7) Characteristics of educational materials consist of cognitive processes, namely: attention, 

interpretation, arrangement of grammar and store it in memory, and repetition. (3) The results of 

this study indicate that the use of teaching materials developed is very effective in helping students 

improve their speaking and expression skills with Arabic. The effectiveness of the product can be 

seen from the results of pre test and post test of students tested through t test, then the value 

obtained from pre-test 7101 and post test 7332, with a success rate of t test 727222 of the df level 

(37) is 07200 and the score derived from mathematical calculations is 20, 10. This statistical 

calculation shows that the value of the independent test t is 3272 greater than the value (t table) 

07200 (07200 <72710). and supported by questionnaires of lecturers and students, each scored 272 

and 232, then with these values it can be concluded that the developed material is acceptable. 
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ABSTRAK 

DIBI AFRIANSYAH, 7102. Pengembahan Bahan Ajar Maharoh Kalam Berdasarkan 

Teori Kognitive. TESIS. Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Pascasarjana 

Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: 0. Dr Hj. 

Ummi Machmudah, M.Pd, 7. Dr. H Slamet Daroini, M. Pd. 

Kata Kunci: Materi Ajar, keterampilan Berbicara, Teori Kognitive. 

Di Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Terdapat fakultas Pendidikan Bahasa Arab. Di 

fakultas ini mahasiswa diajarkan keterampilan bahasa Arab, baik itu keterampilan menyimak, 

keterampilan berbicara, keterampilan membaca dan keterampilan menulis. Adapun materi yang 

digunakan untuk mengajarkan keterampilan berbicara adalah materi ajar yang ditulis dan disusun 

oleh "Yeni fatriani" yang terdiri dari materi dialog dan materi tata bahasa, dan materi ini dalam 

bentuk format buku cetak, serta metode yang digunakan adalah metode langsung. Maka peneliti 

melihat bahwa masalah dalam mengajar keterampilan berbicara di fakultas ini adalah bahan ajar 

yang digunakan, bahan ajar yang digunakan belum dalam bentuk buku khusus pembelajaran 

berbicar, serta belum disusun sesuai dengan proses kognitif. Sebagaimana diketahui bahwa proses 

pembelajaran adalah proses kognitif, sehingga peneliti mengembangkan materi ajar keterampilan 

berbicara berdasarkan teori kognitif , Dan peneliti melihat bahwa teori ini sesuai dengan tahapan 

proses berbicara, karena proses bahasa terletak di dalam otak. 

Berdasarkan pengantar diatas, peneliti menyajikan rumusan masalah penelitian sebagai 

berikut: (0) Bagaimana mengembangkan bahan ajar keterampilan berbicara berdasarkan teori 

kognitif di Insitut Agama Islam Bengkulu. (7) Apa karakteristik materi ajar keterampilan berbicara 

yang dikembangkan berdasarkan teori kognitif di Insitut Agama Islam Bengkulu. (3) Bagaimana 

efektifitas materi ajar keterampilan berbicara yang dikembangkan berdasarkan teori kognitif di 

Insitut Agama Islam Negeri Bengkulu. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 0) Membuat 

produk bahan ajar keterampilan berbicara berdasarkan teori kognitif untuk mahasiswa Insitut 

Agama Islam Bengkulu 7) Mengetahui karakteristik bahan ajar untuk keterampilan berbicara atas 

dasar teori kognitif, 3) Mengetahui efektifitas penerapan bahan ajar yang telah dikembangkan 

dalam meningkatkan kemampuan berbicara mahasiswa Insitut Agama Islam Negeri Bengkulu. 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif pada 

metode eksperimen dan perngembangan (Research & Development) Borg dan galll yang ditulis 

oleh Sugiyono. Penelitian ini menghasilkan sebuah produk. Adapun hasil dari penelitian ini 

adalah:. (0) Materi ajar keterampilan berbicara berdasarkan teori kognitif untuk mahasiswa Insitut 

Agama Islam Negeri Bengkulu dengan prosedur pengembangan sebagai berikut: analisis 

kebutuhan dan masalah, mengumpulkan data, desain Produk, validasi produk, perbaikan produk, 

uji validitas produk, uji lapangan, dan perbaikan terakhir. (7) Karakteristik materi pendidikan 

terdiri atas proses kognitif yaitu: perhatian, interpretasi, penyusunan tata bahasa dan 

menyimpannya dalam memori, serta pengulangan (3) hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

penggunaan bahan ajar yang dikembangkan sangat efektik dalam membantu mahasiswa  

meningkatkan keterampilan berbicara dan  berekspresi dengan bahasa. Adapun Efektifitas 

produk dapat dilihat dari hasil pre test dan post test siswa yang diuji melalui uji t, maka 

nilai yang diperoleh dari pre-test 7101 dan post tes 7332, dengan tingkat keberhasilan t 

test 727222 dari tingkat df (37) adalah 07200 dan skor yang diperoleh dari perhitungan 

matematis adalah 20 , 10. Perhitungan statistik ini menunjukkan bahwa nilai t tes 

independen adalah 3272 lebih besar dari nilai (t table) 07200 (07200 <72710). dan 

didukung oleh nilai angket dari dosen dan mahasiswa, masing-masing memberikan nilai 

272 dan 232, maka dengan nilai-nilai ini dapat disimpulkan bahwa materi yang 

dikembangkan dapat diterima. 
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 شكر وتقدير

بسم اهلل كاحلمد هلل رب العادلُت، كالصبلة كالسبلـ على رسوؿ اهلل كعلى آلو كأصحابو كمن 
 النهضة، كبعده.  تبع سنتو كدينو من يومنا ىذا إىل يـو

على إجراء ككتابة  فيسر الباحث أف يقدـ جزيل شكره كعظيم تقديره إىل من قد ساعده
 ىذا البحث، كىم :

، مدير جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية عبد احلارسفضيلة األستاذ الدكتور  .ُ
 ماالنج، القائم بتدبَت اجلامعة ٔتا فيها كمن فيها.

الدكتور ْتر الدين، عميد كلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك إبراىيم  فضيلة األستاذ .ِ
اإلسبلمية احلكومية ماالنج، كمساعده كمجيع احملاضرين الكراـ الذين قاموا بالًتبية كالتعليم ُب 

 ىذه اجلامعة.
معة موالنا فضيلة الدكتور كلدانا كرغاديناتا، رئيس قسم تعليم اللغة العربية الدراسات العليا جا .ّ

 مالك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية ٔتاالنج
القيمة إلشراؼ ُب كتابة  اهأمي زلمودة ادلاجستَت على جهودىا ادلبذكلة كآرائ ةفضيلة الدكتور  .ْ

 ىذه الرسالة.
القيمة إلشراؼ ُب كتابة ىذه  ادلبذكلة كآرائو على جهوده سبلـ دارين ادلاجستَت فضيلة الدكتور .ٓ

 الرسالة.
ُب قسم تعليم اللغة العربية لكلية الدرسات العليا جامعة موالنا مالك إبراىيم  درسُتمجيع ادل .ٔ

 اإلسبلمية احلكومية ٔتاالنج.
كين ُب كتابة ىذا الرسالة إىل مجيع أصدقائي خصوصا ُب تعليم اللغة العربية الذين ساعد .ٕ

 َت.ادلاجست
 كاهلل كيل التوفيق، كاذلادم إىل سبيل الرشاد.
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 ي أفريانشاهديب
 َُُُِْٕٗرقم التسجيل: 
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 البحث محتويات
 

 أ ............................................................... صفحة الغبلؼ
 ب ............................................................ صفحة ادلوضوع
 ج ............................................................. موافقة ادلشرفُت

 د .................................................. الموافق كاالعتماد من لجنة المناقشة
 ق ................................................................ إقرار الطالب

 ك ................................................................... إستهبلؿ
 ز ...................................................................... إىداء

 م .......................................................... مستخلص البحث
 م ............................................................... شكر كتقدير

 ؿ ............................................................. زلتويات البحث
 

 ٔ ................................................. اطار العاـاإلالفصل األكؿ: 
 ُ .......................................................... ادلقدمة.أ 
 ْ .................................................... البحثأسئلة .ب 
 ٓ .................................................. أىداؼ البحث.ج 
 ٓ .................................................... البحثفوائد  .د 
 ٓ .................................................... حدكد البحث.ق 
 ٔ ................................................ الدراسات السابقة.ك 
 ٗ ............................................... ٖتديد ادلصطلحات.ز 

 
 ٔٔ.............................................. اطار النظرماإلالفصل الثاني: 



 م
 

 ٔٔ.................................. لمحة عن ميداف الدراسةالمبحث األكؿ: 
 ٕٔ........................................... المادة التعليميةالمبحث الثاني: 

 ُِ ............................................... مفهـو ادلادة التعليمية.أ 
 ُِ .......................................... أساس تطوير ادلادة التعليمية.ب 
 ُْ ...................................... التعليميةم ُب اختيار ادلادة ادلباد.ج 
 ُٓ ....................................... التعليميةادلادة طريقة ُب إختيار .د 

 
 ٘ٔ....................................... : تعليم مهارة الكالـالمبحث الثالث

 ُٓ .................................................... . مفهـو الكبلـ. أ
 ُٔ ................................... مشكبلت ُب تعليم مهارة الكبلـ. . ب
 ُٖ ................................................. أمهية مهارة الكبلـ . ت
 َِ ........................................ مبادئ ُب تعليم مهارة الكبلـ. ث
 َِ .......................................... أىداؼ تعليم مهارة الكبلـ. ج
 ِِ ................................................ بلـاخلطة لعملية الك. ح
 ِْ .............................................. أساليب برنامج الكبلـ. خ
 ِٓ .......................................... ادلواد ُب تعليم مهارة الكبلـ. د
 ِٔ ........................................... طرائق تعليم مهارة الكبلـ. ذ
 ِٖ ........................................... مراحل تنمية مهارة الكبلـ. ر
 َّ ........................................... تقوًن تعليم مهبلرة الكبلـ. ز
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 الفصل األكؿ
 اطار العاـاإل

 
 مقدمة .أ 

بو حياكؿ أف يعرب عن   اإلنسافاليومية كاف  احلياةالنشاط اللغوم ادلهم ُب  الكبلـ
كل ماخطرة ببالو االفكار كالشفوم. دكف التعبَت عن نفسو اليعرؼ اإلنساف ما فكره 

االنتجية كىي مهارة القراءة  الفعاليةكشعره. كالكبلـ ىو إحد ادلهارات اللغوية االربعة 
ات بالنسبة اىل اللغة عترب من أمهية ادلهار ي وماع كالكتابة كالكبلـ. كالكبلـ ىكاالست

عترب من أىم ادلهارات اللغوية. ألف الكبلـ جزء عملى الذل ديارسو ادلتعلم. ياألجنبية ك 
لقائموف على ىذا ادليداف اللغة األجنبية كيعترب كا تعليمفالكبلـ جزء أساسي ُب منهج  

طبقى ُب تاللغة األجنبية ذلك أنو ديثل ُب الغالب اجلزء العملى كال تعليممن أىم اىداؼ 
 ُ.اللغة تعليم

يتحدث بطبلقة ككضوح، كأف  أفأك ٔتعٌت آخر، أف الكبلـ ىو قدرة اإلنساف على 
عما  و، أكعلييكتب بدقة كحسن عرض، كأف يعرب عما ُب نفسو من موضوعات تلقى 
 ِحيسن باحلاجة إىل احلديث عنو استجابة دلؤثرات ُب آّتمع أك ُب الطبيعة.

البد من عناصر تتحقق كفق خطوات  بلسهلة  ليس عمليةالكبلـ أما تعليم مهارة 
معركفة. أكذلا كجود دافع الكبلـ، ثانيا التفكَت، ثالثا اجلمل كالعبارات اليت من شأهنا نقل 

الصوٌب. األداء الصوٌب ىو عنصر ىاـ حيث يبدك اخلطوات األىم األفكار، رابعا األداء 
ُب عملية الكبلـ، من ىنا كاف البد من أف يكوف اجلهاز الصوٌب سليما، كتكوف ادلخارج 

                                                           
ُ
, ِ(,قسم ُٖٔٗ: جامعة أـ القرل, )مكة ادلكرمة ،ادلرجع ُب تعلىم اللغة العربية لغَت الناطقُت ّٔارشدم امحد طعمة،  

 . ْٕٖص 
)االردف: دار الشركؽ  ،للغة العربية مناىجها كطرائق تدريسهااطو على حسُت الدليمي كسعاد عبد الكرًن عباس الوائلي، ِ

 .ِٔٔ(، ص. ََِٓللنشر كالتوزيع، 
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الصوتية تؤدم عملها، كيكوف النطق قادرا على إعطاء احلركؼ حقها أثناء عملية الكبلـ 
 .ّدكف أخطاء

ىي حالة  ، الدافعيةالدافعية ىي الكبلـم مهارة عليتكمن ادلشكبلت اليت تتعلق ب
داخلية ُب الكائن احلي تستثَت سلوكو كتعمل على استمرار ىذا السلوؾ كتوجيهو ضلو 

 فعية الطالب اإلندكنيسيُت ُب تعلمو اللغةاكديكن أف يقاؿ أف د ْٖتقيق ىدؼ معُت.
دلشكلة اإلخرل اليت تتعلق ـو األخرل مثل اإلصللزية. كالعالعربية ليست قوية بادلقارنة ال

 .التعليميةبادلواد كالوسائل 
اللغة العربية  تعليمأف الكتب ادلستخدمة حاليا ُب التعليمية كُب رلاؿ ادلواد 

لؤلجانب فشلت ُب اإلفادة من نتائج الدراسات اللغوية احلديثة كمن ادلبادئ الًتبوية 
كأما ُب رلاؿ ". كومية بنجكولوكما كجدىا الباحث ُب اجلامعة اإلسبلمية احل  ادلتنوعة

اللغات، كنعٌت  تعليمعدـ استخداـ الوسائل السمعية البصرية ُب  التعليميةالوسائل 
ىنا استخداـ الصور كالرسـو كاألشكاؿ البيانية كاخلرائط كالسجبلت  التعليميةبالوسائل 

  ٓ."كالراديو كمعامل اللغات
ىدؼ خاصة يعٍت قدرة على كما عرؼ الباحث إف ُب تعليم اللغة األجنبية 

التكلم ّٔا، كَل ير من يتعلم اللغة َل يريد التكلم ّٔا لكوف اللغة صوتية. "على أية حاؿ، 
أف الطبيعة الصوتية للغة تعٍت أف يبدأ تعليم اللغة بشكلها الصوٌب كالشفوم قبل الكتايب، 

  ٔأم أف جييء تعليم األستماع كالكبلـ قبل لقراءة كالكتابة".
امعة اإلسبلميةاحلكومية بنجكولو، تكوف عملية تعليم مهارة الكبلـ َل يزاؿ كُب اجل

فعالية، ألف ادلادة ادلستخدمة لتعليم مهارة الكبلـ َل تكن كتابة مطبوعة خاصة لتعليم 
مهارة الكبلـ، كاختار ادلدرس ادلادة عن احلوار فقط، فرأم الباحث أف ادلادة لتعليم مهارة 
                                                           

 .ُٔٗ-ُٓٗ(، ص َُٗٗ)ادلملكة العربية السعودية: دار األندلس،  ،ادلهارات اللغويةزلمد صاحل الشنطي، ّ
 .ُِٗص (، ََِِعماف: دار الصفاء،  ( ،علم النفسي الًتبومحناف عبد احلميد العناين، ْ
(، ََِِالقاىرة: ادلكتبة كىبة، (، ادلرجع ُب تعلىم اللغة العربية لؤلجانبفتحى على يونس، زلمد عبد الرؤكؼ الشيخ، ٓ

 .ّٖ-ِٖص 
ٔ
  ِّص. .ادلرجع ُب مناىج تعلىم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرلرشد أمحد طعيمة.  
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قط كلكن ادلادة ال بد تتكوف عن كيفية التكلم ك كيفية صناعة الكبلـ ليس احلوار ف
الكبلـ، ككيفية النطق، كالتدريب  كالتعويد عن الكبلـ ليكوف الطبلب ماىرا باستخداـ 

 كبلـ كلبينو موردم عن مؤشرة صلاح تعليم ادلتعلم:   اللغة العربية االتصالية. كما
 عنو سقط, ادلعاىن ادلتعلم فهم كإذا. مفهوما معٌت ك مسموعا لفظا جيمع فهو مستعمل

 تضل شوارد ادلعاىن ألف. كاستقرارىا حفظها معاناة وعلى كبقى، استخراجها كلفة
 ذكرىا كإذا ،آنست الفهم بعد حفظها فإذا. باإلرساؿ تنفر كحشية كالعلـو, باإلغفاؿ

احلفظ  ، كمن ىذا الرأم، فعملية التعليمية، ال بد فيو عملية الفهم كٕرست األنس بعد
 كالتكرار على ادلعلومات لكي ٗتزف ُب الذاكرة أك ُب الذىن ادلتعلم. 

كمن بياف السابق أف عملية تعليم ىي عملية ادلعرُب ألف الناس ذلا قدرة اللغوية ُب 
الدماغ، كُب الدماغ كاف جهاز اللغوية. كقد بُت ُب كتاب لَتنيك تيوريس، إف ُب الدماغ 

اكرة الطويلة،  كالذاكرة القصَتة ىي  زلل ٗتزين ادلعلومات الىت يكوف الذاكرة القصَتة كالذ
تتلقاىا احلواس بوقت قصَتة، كالذاكرة الطويلة ىي زلل ٗتزين ادلعلومات دائمة، لذلك أف 
ادلعلومات ادلقبولة ٖتتاج على التكرار ألف تدخل إىل الذاكرة الطويلة كالتكرار ليدخل 

   الذاكرة القصَتة. ادلعلومات من الذاكرة الطويلة إىل
مهارة الكبلـ ية التعليمادة ادل ، ال بد أف يطورادلشكلة األساسية السابقةكمن ىذه 

مناسبة مع موستول الطبلب لكي يرفع قدرهتم على التكلم باللغة العربية. كأما سبب 
مهارة الكبلـ ذلذه البحث ألف ىذه ادلهارة َل تستخدـ ُب األنشطة  اختيار الباحث

التعليمية، كأما تعليم اللغة األجنبية ىي باستخدامها، مع أف العميد كالعملية  اليومية
مهم. كما كجد الباحث ُب ادلقابلة يشجع الطبلب استخداـ اللغة العربية ُب كبل الكلية

مع الطبلب " أمنا ضلن نريد أف نستطيع التكلم باللغة العربية، كلكن ُب العملية التعليمية 
لعربية، كالكتاب ادلستخدـ لتعليم مهارة الكبلـ كتاب العربية بُت َل نستخدـ اللغة ا

                                                           
ٕ
 Nurhayati AR, “Teori Belajar Al-Māwardi: Studi Analisis Tujuan Dan Indikator 

Keberhasilan Belajar”, (Juni, َُِْ), hlm. ْٗ. 
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يديك ك كتاب احملفوظات" "كفلذلك يريد الباحث أف يطور ادلادة التعليمية دلهارة الكبلـ 
 ُب ىذه اجلامعة لكي يساعد الطبلب ُب ٖتقيق مهارهتم اللغوية.

ىذه   ُب تطوير األساساكيقع عملية اللغة ُب الدماغ أك ادلعرُب، فيستخدـ الباحث 
يقدر أف كنظرية ادلعرفية زيادة تبياف عن السبب أىم  .نظرية ادلعرفيةىي  ادلادة التعليمية 

 عملية التعليمية،ُب  ادلعرُب تقدًننظرية ادلعرفية  حيث أف اليساعدىم ُب شلارسة الكبلـ 
ادلادة ال بد ثانية، ك أف عملية العقلية ادلعرفية أمر صركرم ُب تعلم اللغة ال يرل الباحثك 

 . مناسبة مع عملية العقلية ادلعرفية ليسهل الطبلب ُب تعلمها

بقسم تعليم اللغة العربية ذلذا البحث،  ادلستول الثالثطبلب ال كاختار الباحث
استخداـ اللغة العربية ُب الكبلـ كىم تعلموا  الطبلب ألف الباحث يرل الصعوبة لدل

عن تعلم اللغة. ككثَت من ادلعلمُت ماىركف ُب العربية  اللغة الكثَتة كلديهم القدرة
كالوسائل ادلستخدمة لدراسية ادلوجودة متوفرة كمثل احلسوب كاألفبلـ ك مركز اللغة.  
كأما ادلواد ادلتعلقة عن الكبلـ َل تزؿ ضعيفا، كزلتاج على ادلواد اجلديدة كاجليدة كآّذبة. 

ذه ادلشكلة إىل ْتث العلمية ٖتت ادلوضوع كمن ىذه القضايا أرد الباحث أف يرفع ى
تطوير المادة التعليمية لمهارة الكالـ على أساس النظرية المعرفية بالجامعة "

 "اإلسالمية الحكومية بنجكزلو
 

 أسئلة البحث .ب 

 أسئلة البحث كما يلي: الباحثادلقدمة ادلذكورة، فيقدـ  بناء على
 ادلعرفية نظريةـ على أساس كيف يتم تطوير ادلادة التعليمية دلهارة الكبل .ُ

 باجلامعة اإلسبلمية احلكومية بنجكولو؟

ادلعرفية ادلطورة على أساس نظرية  دلهارة الكبلـ التعليمية ادلادةما خصائص  .ِ
 باجلامعة اإلسبلمية احلكومية بنجكولو؟
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ادلعرفية  أساس نظرية علىادلطورة  التعليمية دلهارة الكبلـادةما مدل فعالية ادل .ّ
 ؟ة اإلسبلمية احلكومية بنجكولوباجلامع

 

 أىداؼ البحث .ج 

 ما يأٌب: بحث ادلذكورة، يهدؼ ىذا البحث إىلأسئلة ال إضافة إىل
باجلامعة  ادلعرفية نظريةمعرفة تطوير ادلادة التعليمية دلهارة الكبلـ على أساس  .ُ

 اإلسبلمية احلكومية بنجكولو.

 أساس نظرية على ةدلهارة الكبلـ ادلطور  التعليمية ادلادةخصائص  معرفة .ِ
 .باجلامعة اإلسبلمية احلكومية بنجكولو ادلعرفية

 ادلعرفية نظريةمعرفة فعالية ادلادة التعليمية دلهارة الكبلـ  ادلطورة على أساس  .ّ
 .باجلامعة اإلسبلمية احلكومية بنجكولو

 فوائد البحث .د 

 على مهارة الكبلـأف يعطي نتيجة ىذا البحث توجيها ُب تطوير ادلادة (أ 
 ادلعرفية.ك  السلوكية نظريةس أسا

ي جهة تعليمدلعلم اللغة العربية، أف تكوف مساعدة لتأليف الكتاب ال(ب 
مسامهة ذلم حىت يكوف الكتاب الذم ألف صاحلا كفعاال كجذابا 

 .للدارسُت

 ىذه كتكوف مبادئ كاصبلح لتحسُت ىو البحث ىدؼ للطبلب،(ج 
 ترقية ُب كالرغبة لةبالسهو  الكبلـ مهارة تعلم ُب للطبلب دافعة النتيجة
 .الطلبة مستول

 البحث حدكد .ق 

 سيحاكؿ الباحث أف يبحث عن احلدكد كما يلي:

 على مهارة الكبلـاحلدكد ادلوضوعية: موضوع ىذا البحث ىو تطوير ادلادة  .ُ
امعة اجلاللغة العربية ب تعليم للمستول الثانية  ُب قسمادلعرفية  أساس نظرية
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م اللغة العربية عليقتصر ىذا البحث ُب تاالسبلمية احلكومية بنجكولو. كي
التكلم باللغة العربية عن ادلوضوع  علىقدرة الطبلب  امهارة الكبلـ خاص

 ادلناسبة ادلادةأنشطة اجلامعة. كاستعاب ُب الكبلـ أم يط كالقريب عن البس
 م مهارة الكبلـ.عليُب أنشطة ت فية كتطبيقهاادلعر النظرية أساس  على

ُب شعبة اللغة قاـ الباحث بالبحث لطبلب طبقة األكىل احلدكد ادلكانية:  .ِ
 سبلمية احلكومية بنجكولو.العربية باجلامعة اإل

 َُِٕاحلدكد الزمانية: اقتصر الباحث ىذا البحث  .ّ

 

 الدراسة السابقة .ك 

مهارة الكبلـ كاليت اطلعت  تعليمتتعلق بتطوير مواد  الدراسات السابقة اليت
 ها الباحثة ىي كما يلى:يعل
ث رمحة نور اذلداية الذم قاـ بالبحث ٖتت عنواف "تطوير ادلادة التعليمية ْت .ُ

للغة العربية على النظرية السلوكية ُب مدرسة بٍت ىاشم ادلتوسطة اإلسبلمية 
 ماالنج. 

تطوير ادلادة التعليمية للغة العربية على  كأىداؼ ىذا البحث ىو دلعرفة كيف
دلتوسطة اإلسبلمية ماالنج، كفعاليتها النظرية السلوكية ُب مدرسة بٍت ىاشم ا

 ُب تعلم اللغة العربية.
ُب ىذا البحث ادلدخل الكيفي على ادلنهج التجرييب  ةالباحث تاستخدم 

 كالتطويرم.
ذلا  ةاليت أعدىا الباحث أىم نتائج من ىذا البحث أف ادلدة التعليمية ادلطورةك 

 ةدك ذلك عندما قارف الباحثيبترقية قدرة الطلبة عن اللغة العربية،  فعالية ُب
 ٖ.لبة بُت االختبار القبلي كالبعدمها الطعليالنتائج اليت حصل 

                                                           
"تطوير ادلادة التعلىمية للغة العربية على النظرية السلوكية ُب مدرسة بٍت ىاشم ادلتوسطة اإلسبلمية  ،رمحة نور اذلدايةٖ

 . َُِْية احلكومية، جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسبلم ، ماالنج:رسالة ادلاجستَت، "ماالنج
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قد اختلف ىذا البحث ببحث رمحة نور اذلداية ُب عدة النواحي األسسية، 
( قامت رمحة نور اذلداية بتطوير ادلادة التعليمية لتبلميذ ادلدرسة ادلتوسطة، ُ)

( ِالتعليمية دلهارة الكبلـ دلرحلة اجلامعي، )أما لباحي يقـو بتطوير ادلادة 
كركزت رمحة نور اذلداية على أساس النظرية السلوكية، أما باحث يركز على 

( كركزت رمحة نور اذلداية بتطوير ادلادة لتعليم اللغة ّأساس النظرية ادلعرفية. )
تعليم العربية عاما، أما الباحث يركز بتطوير ادلادة لتعليم التعليمية خاصة ل

 مهارة الكبلـ.

: "تطػػػوير ادلػػػواد مهػػػارة الػػػذم قػػػاـ بالبحػػػث ٖتػػػت العنػػػواف أسػػػفية الرسػػػلْتػػػث  .ِ
الكػػبلـ علػػى أسػػاس النظريػػة البنيويػػة لتبلميػػذ ادلرحلػػة اإلبتدائيػػة ٔتعهػػد الركضػػة 

 العلمية كرتوسونو جال الشرقية".
 تطوير ادلادة التعليمية دلهارة الكبلـ كأىداؼ ىذا البحث ىو دلعرفة كيف

النظرية البنيوية لتبلميذ ادلرحلة اإلبتدائية ٔتعهد الركضة العلمية كرتوسونو على 
 ، كفعاليتها ُب تعليم مهارة الكبلـ.جال الشرقية

ادلنهج البحث ُب ىذا البحث ادلدخل الكيفي على  ةالباحث تاستخدم
 كالتطويرم.

ذلا  ةا الباحثاليت أعدى أىم نتائج من ىذا البحث أف ادلدة التعليمية ادلطورةك 
يبدك ذلك ترقية قدرة الطلبة عن اللغة العربية ُب مهارة الكبلـ،  فعالية ُب

لبة بُت االختبار القبلى ها الطعلىالنتائج اليت حصل  ةعندما قارف الباحث
 ٗ.كالبعدل

نػور اذلدايػة ُب عػدة النػواحي األسسػية،  أسػفية الرسػلقد اختلف ىذا البحػث 
ير ادلػػادة التعليميػػة لتبلميػػذ ادلدرسػػة اإلبتدائيػػة، بتطػػو  أسػػفية الرسػػل( قامػػت ُ)

                                                           
ٗ
تطوير ادلواد مهارة الكبلـ على أساس النظرية البنيوية لتبلميذ ادلرحلة اإلبتدائية ٔتعهد الركضة العلمية  "أسفية الرسل،  

 . ََُِجامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية،  ، ماالنج:رسالة ادلاجستَت، "كرتوسونو جال الشرقية
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( ِأما لباحي يقـو بتطوير ادلادة التعليمية دلهارة الكػبلـ ُب مرحلػة اجلػامعي، )
على أساس النظرية البنيوية، أما باحث يركز على أسػاس  أسفية الرسلكركزت 

 النظرية ادلعرفية.
 تعليم"تطوير مواد  ْتث زلمد سبحاف جيي الذم قاـ بالبحث ٖتت العنواف: .ّ

 ".مهارة الكبلـ ُب مرحلة متوسطة
تطوير مواد تعليم مهارة الكبلـ ُب  كأىداؼ ىذا البحث ىو دلعرفة كيف

أركؾ  -ادلرحلة ادلتوسطة ٔتدرسة منيع اجلديد ُب الصف الثاين بقرية أركؾ
 كونداغلكي ماالنج جاكا الشرقية، كفعاليتها ُب تعليم مهارة الكبلـ.

ادلنهج  الكيفي على الوصف حث ُب ىذا البحث ادلدخل استخدـ البا
 .كالتجرييب كالتطويرم

ذلا  ةاليت أعدىا الباحث أىم نتائج من ىذا البحث أف ادلادة التعليمية ادلطورةك 
يبدك ذلك ترقية قدرة الطلبة عن اللغة العربية ُب مهارة الكبلـ،  فعالية ُب

لبة بُت االختبار القبلى الطها علىعندما قارف الباحث النتائج اليت حصل 
 َُ.كالبعدل

ُب عدة النواحي زلمد سبحاف جيي قد اختلف ىذا البحث ببحث 
بتطوير ادلادة التعليمية لتبلميذ ادلدرسة زلمد سبحاف جيي األسسية، يعٍت 

ادلتوسطة، أما الباحث يقـو بتطوير ادلادة التعليمية مهارة الكبلـ دلرحلة 
 ادلعرفية.اجلامعي كعلى أساس النظرية 

 
 
 

                                                           
َُ

ير ادلواد مهارة الكبلـ على أساس النظرية البنيوية لتبلميذ ادلرحلة اإلبتدائية ٔتعهد الركضة العلمية  تطو "أسفية الرسل،  
 .ََُِجامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية،  ، ماالنج:رسالة ادلاجستَت، "كرتوسونو جال الشرقية
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 المصطلحاتتحديد  .ز 

يستخدـ الباحث بعض ادلصطلحات ادلهمة ُب ىذا البحث، فيشرحها الباحث 
 ادلصطلحات كما يلي:

 تطوير  .ُ

ك تعٍت كلمة تطور "  .التطوير يعٍت : التغيَت أك التحويل من طور إىل طور
 ٖتوؿ من طوره " تعٍت كلمة " التطور" التغَت التدرجيي الذم حيدث ُب بنية

كيطلق أيضان على " التغَت التدرجيي الذم حيدث ُب . الكائنات احلية كسلوكها
 التطوير اصطبلحان ىو:." تركيب آّتمع أك العبلقات أكالنظم أكالقيم السائدة فيو

 ُُ.التحسُت كصوالن إىل ٖتقيق األىداؼ ادلرجوة بصورة أكثر كفاءة
 ادلادة التعليمية  .ِ

ول التعليمي الذم نرغب ُب تعليمها للطبلب اادلادة التعلمية فهي احملتدلا
بعرض ٖتقيق أىداؼ تعلمية معرفية أك مهارهتا أك كجدانية كىي مضموف الذم 

ك ىي رلموعة اخلربات الًتبوية احلقائق كادلعلومات ُِ يتعلمو الطبلب ُب علم ما.
 .اليت يرجى تزكيد الطبلب ّٔا

 مهارة الكبلـ .ّ

ر دكف توقف مطلوب كدكف تكرار مهارة الكبلـ بأهنا الكبلـ باستمرا
للمفردات بصورة متقاربة مع استخداـ الصوت ادلعرب. كالطالب عندما يتقى ىذه 
ادلهارة كأنو يستطيع أف حيقق اذلدؼ األمسى من اللغة كىو القدرة على االتصاؿ 

 ُّباألخرين كفهم ماذا يريدكف.

                                                           
11
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Kasihani, K. E. Suyanto, English For Young Learning, (Jakarta: Bumi Aksara, ََِٕ), 

hlm. ٕٔ. 
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  ادلعرفيةنظرية  .ْ

 االنتباه مليات داخل الفرد مثلهتتم بالع ىي نظرية اليت ادلعرفية ةالنظري
 ُْكالتخزين كادلراجعة. كالتخطيطالتفكَت 

 كزارةإحد اجلامعة اإلسبلمية ٖتت ىي  اجلامعة اإلسبلمية احلكومية بنجكولو .ٓ
بنجكولو،  الىت تقع ُب الشارع رادين فتاح، فاغار ديوا، الدينية الشؤكف

متفوقة ُب دراسة  لجامعة اإلسبلمية احلكومية بنجكولوكالرؤية كالبعثة ل
 اإلسبلمية كالعلمية.

                                                           
14

 ،ساحة رياض الصلح: بَتكت)، ، الطبعة األكىلتعلم اللغات احلية كتعليمها بُت النظرية كالتطبيقصبلح عبد احلجيد العريب،  
.ُِ .ص(، ُُٖٗ
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 الفصل الثاني
 اإلاطار النظرم

 
 لمحة عن ميداف الدراسةالمبحث األكؿ: 

 كزارةإحد اجلامعة اإلسبلمية ٖتت ىي  اجلامعة اإلسبلمية احلكومية بنجكولو
بنجكولو، كالرؤية كالبعثة  الىت تقع ُب الشارع رادين فتاح، فاغار ديوا، الدينية الشؤكف

 متفوقة ُب دراسة اإلسبلمية كالعلمية  جامعة اإلسبلمية احلكومية بنجكولولل

 كليات، لديها فتح رادين IAIN ،ُٓٗٗ حىت سنة ُٕٓٗ سنة من
 وركبج ُب لودينؿ او كلية أكص. اف ُب بنجكولوالكلياتك . باليمبانج ُب كلياتك 

 إىل لياتالك رفع ًب ،ُٕٗٗ يونيو َّ التاريخ ُب. بنغكولو ُب الشريعة ككلية
(STAIN)، كمها    STAINك وركبج STAIN بنغكولو. 

 ُٕٗٗ لعاـ ُُ رقم الرئاسي ادلرسـو إىل نادااس كولوبنج( STAIN) تأسست
. ُٕٗٗ/ُِٓ / E: الرقم .R.I يةالدين ة الشؤكفر كزا كمرسـو ُٕٗٗ مارس ُِ ادلؤرخ

. ح. د لوقت،ا ذلك ُب الدينية الشؤكف ةر كزا قبل منبنجكولو  (STAIN) افتتاح ًب
 ،َُِِ عاـ ُبك  .أخرل( STAIN) ِّ مع ،ُٕٗٗ يونيو َّ بتاريخ طاىر، تارميزم
 (STAIN) تغيَت ًب ،َُِِ لعاـ ُٓ رقم إندكنيسيا سيةالرئي البلئحة إىل استنادا

 ُٓ.بنغكولو( IAIN) إىل بنغكولو

 كأما ميداف البحث ُب ىذا البحث ىو قسم تعليم اللغة العربية. قاـ ىذا القسم
على أساس قرار رئيس اجلمهورية  ُٕٗٗجوين  َّتعليم اللغة العربية ُب التاريخ 

 اجلامعة اإلسبلمية احلكومية بنجكولوإندكنيسيا. ك الرؤية كالبعثة قسم تعليم اللغة العربية 
مدرس اللغة العربية الذم ديلك كفاءات ُب  االحتياجات تلبيةُب  كادلختصة متفوقةىي 

                                                           
15
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. ككانت البعثة ىذا القسم تعليم َِّٕة دينية كعلوما بأسيا ُب سنة تطور اللغة العربي
اللغة العربية ىي متسلّْط ادلفهـو أك النظرية ُب تعليم اللغة العربية، قادر على التخطيط 
كالتطبيق كالتقوًن تعليم اللغة العربية، قادر على أداء البحث تعليم اللغة العربية، كتطبيق 

 منط آّتمع بوسيلة خدمة آّتمع. ادلفهـو أك النظرية ُب

 
 المبحث الثاني: المادة التعليمية 

 المادة التعليمية مفهـو  أ 
ادلنهج كقد تشمل بالكتاب  إف ادلادة أحد مكونات ادلنهج اليت تسمى ٔتحتول

 هيكاماادلادة التعلمية ف 16كتاب التلميذ ادلطور معتمدا على ادلنهج ادلقرر. أك يادلدرس
تعليمها للطبلب بعرض ٖتقيق أىداؼ تعلمية معرفية أك  ُبنرغب  الذم يميالتعلاحملتول 

أك ىي رلموعة  ُٕعلم ما. ُبمضموف الذم يتعلمو الطبلب  ىيمهارهتا أك كجدانية ك 
 .يرجى تزكيد الطبلب ّٔا اليتاخلربات الًتبوية احلقائق كادلعلومات 

 

 التعليمية ةادالم تطويرأسس  ب 
 أساس الفلسفي .ُ

ادة التعليمية ينبغي أف يعتمد على الفلسفة الوطنية، كالفلسفة ُب تطوير ادل
إندكنيسيا ىي باصلاسيبل كما ىي أساسا ُب تطوير ادلنهج، فبلبد ىذه األساس 
تستخدـ كتتطبق ُب تطوير ادلادة التعليمة ألف ادلتعلم يتعلم ادلادة كال يتعلم 

 القانوفمكتوب ُب أما أىداؼ الًتبوية الوطنية بإندكنيسيا كما ىي  ادلنهج.
أف الًتبوية الوطنية تعتمد على " ََِّسنة  َِرقم  األساسية إندكنيسيا

الًتبية الوطنية لتطوير  أغراض: ْٓباصلاسيبل كالقانوف األساسية إندكنيسيا سنة 

                                                           
ُٔ

Kasihani, K. E. Suyanto, English For Young Learning, (Jakarta: Bumi Aksara, ََِٕ), 

hlm. ٕٔ. 
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ة األمة ُب سياؽ احلياة الفكرية لؤلمة، ديكر القدرة كتنمية الشخصية كحضارة  
من اهلل  تقيكا رجبل مؤمنبلب أف تصبح كيهدؼ إىل تطوير إمكانات الط

ادلهرة، ك ، عاَل، كصحية، كالكطبيعتو األخبلؽ الكرديةسبحانو كتعاىل، 
.كمسؤكلةكاإلبداعية، كمستقلة كيصبحوا مواطنُت دديقراطية 

 
 أساس الثقافي كاإلجتماعي .ِ

ُب تعليم اللغة األجنبية ال بد فهم الثقافة كاإلجتماعية للغة اذلدؼ 
عندما يتعلم الشخص . اللغة ىي كعاء الثقافةاللغة كاملة، ألف لكي يفهم 

اللغة األجنبية فبل ديكن يفهم اللغة اجليدة دكف فهم الثقافة كآّتمع للغة 
اذلدؼ، تعليم اللغة العربية مثبل، ال ديكن فهم اللغة العربية بدكف فهم ثقافة 

ادلادة التعليمية ينبغي  فَت الباحث إف ُب تطوير 18. العريب كفهم آّتمع العريب
أف يعتمد على الثقافة كاالجتماعية ليكوف الطبلب يعرؼ كيفهم اللغة فهما 

 .جيدا
 أساس السيكولوجية )النفسية( .ّ

تطوير ادلادة التعليمية دلهارة الكبلـ ينبغي أف تولو اىتماما اجلوانب 
ب أخذىا النفسية للطبلب لزيادة دافعية تعلم الطبلب. األمور النفسية اليت جي

 ُٗبعُت االعتبار ُب تطوير ادلادة تعليمية اللغة العربية ىي على النحو التايل.
 جيب أف تكوف ادلواد التعليمية ادلناسبة لقدراهتم الفكرية لدل الطبلب (ُ
 مع مراعاة الفركؽ الفردية بُت الطبلب (ِ
تعلم  قادرة على ٖتفيز الفكر الطبلب حىت يتمكنوا من مساعدة (ّ

 عربيةكاكتساب اللغة ال
                                                           
18
Khairi Abu Syairi, PENGEMBANGAN BAHAN AJAR BAHASA ARAB,. Dinamika Ilmu Vol. 03. No.0, Juni 7103. 
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 يتم تعديل ادلواد إىل مستول إعداد كالقدرة الناطقة بالعربية الطبلب (ْ
مع األخذ بعُت االعتبار ادلرحلة العمرية للطبلب، كل ادلواد التعليمية  (ٓ

 ادلعينة بالنسبة للعمر، كألم سن معينة ٖتتاج إىل عبلج سلتلف
 ادلواد غَت قادرة على ٖتفيز الطبلب على استخداـ اللغة عرب بشكل (ٔ

  طبيعي
 كجود تكامل بُت الكتب الطبلب كالكتيبات كغَتىا من ادلعلم (ٕ
 مواد تعليم اللغة العربية قادرة على خلق التوجيو كادلعايَت الطبلب ادلتوقع (ٖ

 
 التعليمية المادة اختيارفي  ئالمباد ج 

ذلا مبادئ أساسية ىي ادلوضوعات ُب نعليم مهارة الكبلـ  اختيار إف
إىل آّهوؿ كمن السهل إىل ادلعقوؿ كمن ادلعلـو  إىلاحملسوس  االنتقاؿ من

 الصعب.
  َِادلادة التعلمية منها : اختياركىناؾ بعض ادلبادئ العامة اليت ٕتب مراعتها ُب 

 ادلادة ادلعركفة. اختيارصحة ادلادة كيتطلب ذلك حرصا ككعيا من ادلعلم ُب  .ُ
ىم فيملوف مناسبتها لعقوؿ الطبلب من حيث مستواىا فبل يكوف فوؽ مستوا .ِ

 منها، كال دكف مستواىم فيستهًتكف ّٔا.
 أف تكوف ادلادة ادلختارة مرتبطة ْتياة الطبلب كبالبيئة اليت يعيشوف فيها. .ّ
أف تكوف ادلادة مناسبة للوقت ادلخصص لدراستها فبلتكوف طويلة ْتيث ال  .ْ

منها كقت  هيمنها ُب احلصة، كال قصَتة ْتيث ينت هييستطيع ادلعلم أف ينت
 شلا يتيح للطبلب فرصة للعبث كضياع الوقت. قصَت

جيب ترتيب ادلادة ترتيبا منطقيا ْتيث بيٌت اجلزء على سابقة كيرتبط ببلحقة  .ٓ
 من غَت تكلف.

                                                           
 ِِ-ُِ(، ص.ُٖٕٗ)القاىرة : مكتبة النهضة ادلصرية،  طريقة تعليم اللغة العربية،القادر،  زلمد عبدَِ
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 كحدات توزع على أشهر السنة. إىلأف تقسم مادة ادلقرر  .ٔ
ربط مادة الدرس اجلديد بالدرس القدًن كربط موضوع الدرس بغَته من  .ٕ

 .لبطو ٔتا يتصل بو من ادلواد األخر ر  موضوعات ادلادة، أك
 

 المادة التعليميةاختيار اطريقة  د 
 ٕٔ: يليأف تنظيم احملتول لبنية ادلعرفة يشمل كما  إىل Byronكأشار بَتكف 

 االٕتاح العاـ للربنامج. إىلتشَت  اليتٖتديد التعميمات  .ُ
 تشمل عليها التعميمات ادلذكورة. اليتٖتديد مفاىم األساسية  .ِ
 توضح التعميمات كادلفاىم. اليتقائق احل اختيار .ّ
 ضوع ادلبادئ أكبناء النظريات. .ْ

 
 عليم مهارة الكالـت الث:المبحث الث

 مفهـو مهارة الكالـ .أ 
ُب أصل اللغة عبارة عن : األصوات ادلفيدة، كعند ادلتكلمُت ىو ادلعٌت  الكبلـ

كيقصد ركبة ادلفيدة. القائم بالنفس الذم يعرب عنو بألفاظ. كُب اصطبلح النحاة اجلملة ادل
بو )الكبلـ( نطق األصوات العربية نطقا سليما ْتيث ٗترج ىذه األصوات من سلارجها 
ادلتعارؼ عليها لدل علماء اللغة. كتعرؼ مهارة الكبلـ بأهنا الكبلـ باستمرار دكف 
توقف مطلوب كدكف تكرار للمفردات بصورة متقاربة مع استخداـ الصوت ادلعرب. 

يتقى ىذه ادلهارة كأنو يستطيع أف حيقق اذلدؼ األمسى من اللغة كىو  كالطالب عندما
 ِِالقدرة على االتصاؿ باألخرين كفهم ماذا يريدكف.

                                                           
ة مصر: منشورات ادلنظمة اإلسبلمي-، )ايسيسكو تعليم العربية لغَت الناطقُت ّٔا: مناىجو ك أساليبورشدم أمحد طعيمة، ُِ

 .ٔ-ِص. .ُٖٗٗللًتبية ك العلـو كالثقافة، 
)الرياض: دار   أسس إعداد الكتب التعليمية  لغَت الناطقُت  بالعربية،ناصر عبد اهلل الغايل كعبد احلميد عبد اهلل،  ِِ
 .ْٓ(، ص ۱۹۹۱االعتصاـ، 
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 بُت اتصاؿ كمها إتاىاف لو االتصايل ةكجه من اللغة فصل ُب الكبلـ عملية
 بقدرة اإلستماع قدرة فيو ترتبط أف البد الكبلـ تدريب كلذلك. متبادال كادلستمع ادلتكلم
 تدريب إذف. فيو يفكر ما أك يريده ما عن ليعرب كالتعبَتات ادلفردات على قدرةالكب الكبلـ
 ظ.األلفا نطق كتدريب  االستماع تدريب عم واصلتم الكبلـ

 

 تعليم مهارة الكالـ في المشكالت .ب 
اللغة العربية، فمن احملتمل أف يواجو بعض الصعوبات  العرىبعندما يتعلم غَت 

 ِّمهارة الكبلـ كىي : ُببالنطق. كيقوؿ اخلوىل أف ىناؾ مشكبلت  ادلتعلقة
قد يصعب على ادلتعلم أف ينطق بعض األصوات العربية غَت ادلوجودة ُب  .ُ

 لغتو األـ.
قد يسمع ادلتعلم بعض األصوات العربية ظانا إياىا أصواتا تشبو أصواتا ُب  .ِ

 لغتو األـ مع ادلعلم أهنا ُب الواقع خبلؼ ذلك.
ادلتعلم ُب إدراؾ ما يسمع فينطق على أساس ما يسمع فيؤدل  قد خيطئ .ّ

 خطأ السمع إيل خطأ النطق.
ينطقها ذلامة بُت بعض األصوات العربية ك قد خيطئ ادلتعلم ُب إدراؾ الفركؽ ا .ْ

 ليست ىامة قياسا على ما ُب لغتو األـ.
 قد ينطق ادلتعلم الصوت العريب كما ىو منطوؽ ُب لغتهم األـ ال كما ينطقو .ٓ

 العريب.
 اللغة العربية أصواتا غريبة عنها يستعَتىا من لغتو األـ. إىلقد يضيف ادلتعلم  .ٔ
قد ينطق ادلتعلم الصوت العريب كما ىو منطوؽ ُب لغتهم األـ ال كما  .ٕ

 ينطقها العريب.
قد يصعب علي ادلتعلم نطق صوت عريب ما العتبارات اجتماعية فبعض  .ٖ

 سلوكا معينا. الشعوب تعترب اخراج اللساف من الفهم
                                                           

ِّ
 .ْٖ – ِْص.   ناطقُت  بالعربية،أسس إعداد الكتب التعليمية  لغَت الناصر عبد اهلل الغايل كعبد احلميد عبد اهلل،   
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قد ٕتد صوتا مشًتكا بُت العربية ك اللغة األـ دلتعلم ما، كلكن ىذا الصوت  .ٗ
 يشكل صعوبة لدل ادلتعلم ُب بعض ادلواقع

كمن األصوات الصعبة على غَت العريب ) ط، ض، ص، ظ( فهي أصوات  .َُ
 مفخمة أك مطبقة أك زللقة، تعرضت لتفخيم أم إطباؽ أك ٖتليق.

علي غَت العريب ) خ، ك، غ (. بل إف التمييز  ك من األصوات الصعبة .ُُ
 بينهما يصعب أحيانا علي الطفل العريب.

 قد يصعب علي غَت العريب التمييز بُت اذلمزة ك الفتحة القصَتة. .ُِ
قد يصعب علي ادلتعلم أف يدرؾ الفرؽ بُت الفتحة القصَتة ك الفتحة  .ُّ

 الطويلة.
 سرة الطويلة.قد يصعب عليو التمييز بُت الكسرة القصَتة ك الك .ُْ
 .قد يصعب عليو نطق ) ر ( العربية التكرارية أك ادلرددة .ُٓ

 

 الكالـأىمية  مهارة  .ج 
اإلنساف. ففيها إف القدرة على امتبلؾ الكلمة الدقيقة الواضحة ذات أثر ُب حياة 

كتدعيم دلكانتو بُت الناس. كالكبلـ ُب اللغة العربية من  ،قضاء حلاجتوتعبَت عن نفسو، ك 
اللغوية كالكبلـ لو أمهيات ساسية اليت ٘تثل غاية من غايات الدراسة ادلهارات األ

 :24كمنها
تزكيد الطلبة بألفاظ كأساليب كٔتعاف كأفكار كتعويدىم ترتيب كربط األفكار  .ُ

 بعضها ببعض
تعويد الطلبة إجادة النطق كطبلقة اللساف ك٘تثيل ادلعاىن كالوقوؼ بنجاح ُب  .ِ

 مواقف اخلطابة بغَت تغيب
 عيوب الطبلب النفسية كاألنطواء كاخلوؼ كالتلعثممعاحلة  .ّ
 تربية اذكاؽ الطلبة كتقوية ملكة التخيل فيهم .ْ

                                                           
 .ِْٓ(، ص. ُّٖٗ،، )مصر، دار اادلعارؼالتوجية ُب تدريس اللغة العربية ،زلمود على السملن ِْ
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الكبلـ ليس فرعا لغويا معزكال عن باقى فركع اللغة العربية، بل ىو الغاية من  .ٓ
 دراسة كل فركع اللغة العربية.

 :يلي أما أمهية الكبلـ كما 
 فاإلنساف تكلم قبل أف يكتب. ،جودالكبلـ كوسيلة إفهاـ سبق الكتابة ُب الو  .ُ
 ،التدريب على الكبلـ يعود اإلنساف على الطبلقة ُب التعبَت عن أفكاره .ِ

 .كالقدرة على ادلبادأة كمواجهة اجلماىَت
ادلناقشة ك ابداء  إىلاحلياة ادلعاصرة ٔتا فيها من حرية ك ثقافة، ُب حاجة ماسة  .ّ

ريب الواسع على التحدث الذم ذلك إال بالتد إىلالرأم ك اإلقناع، كال سبيل 
 .التعبَت الواضح عما ُب النفس إىلسيؤدم 

 ،بل طمأنة ألىليهم كذكيهم ،الكبلـ ليس كسيلة لطمأنة الناس ادلتنقلُت فقط .ْ
ألف ُب انقطاع االتصاؿ بداية اخلطر. فادلغًتب كادلسافر عندما يكلم أىلو 

 كيطمئنوف عليو. ،كيكلم رفاقو كأصدقاءه فيطمئن عليهم ،باذلاتف يطمئنهم
ُب، حد ماللحكم على ادلتكلم ، كمعرفة مستواه الثقا إىلالكبلـ مؤشر صادؽ  .ٓ

ف ادلتكلمُت على اختبلؼ ، كمهنتو أك حرفتو، ذلك ألكطبقتو االجتماعية
، إمنا يستخدموف اصطبلحات لغوية تنيبء عن عملهم، كمن ىنا فإف أنواعهم

دلنطق: إف اإلنساف حيواف الكبلـ ىو اإلنساف، كلذلك قاؿ بعض علماء ا
 .ناطق

كيبدك ذلك  ،ادلتكلم كادلخاطبكالفهم كاإلفهاـ بُت  ،الكبلـ كسيلة اإلقناع .ٔ
أك ادلشكبلت  ،ادلطركحة للمناقشة بُت ادلتكلمُتكاضحان من تعدد القضايا 

 اخلاصة كالعامة اليت تكوف زلبلن للخبلؼ.
لفرد عن نفسو كلو كاف ألف تعبَت ا ،الكبلـ كسيلة لتنفيس الفرد عما يعانيو .ٕ

أك ادلواقف  ،حيدث نفسو عبلج نفسي خيفف من حدة األزمنة اليت يعانيها
 اليت يتعرض ذلا.



19 
 

 

الديكن أف  ،الكبلـ كسيلة رئيسية ُب العملية التعليمية ُب سلتلف مراحلها .ٖ
 يستغٍت عنها معلم ُب أية مادة من ادلواد للشرح كالتوضيح.

غَت كالكبَت، كادلتعلم كاجلاىل، كالذكر الكبلـ نشاط إنساين يقـو بو الص .ٗ
التعامل مع احلياة، كالتعبَت عن  ُبكاألنثى، حيث يتيح للفرد فرصة أكثر 

 ِٓ .مطالبو الضركرية

 
 26 المبادئ في تعليم مهارة الكالـ .د 

جيب مراعاة األسس التالية ُب تعليم مهارة الكبلـ فلكى نعلم النطق اجليد 
نبغي مراعاة اآلتية: أف يكوف ادلعلم على كفاءة عالية ُب ىذه للناطقُت بغَت اللغة العربية ي

 ادلهارة كأف يراعى مايأٌب:
 أف يبدأ باألصوات ادلتشأّة بُت اللغتُت )لغة الطالب األكىل كاللغة العربية( .ُ
أف يراعي ادلعلم مبدأ التدرج كأف يبدأ باأللفاظ السهلة ادلكونة من كلمتُت  .ِ

 أكثبلثة أكأكثر.
 فردات الشائعةأف يبدأ بادل .ّ
 أف يبحث الكلمات اليت ٖتول حركؼ ادلد ُب بداية األمر .ْ
 أف يركز علي ادلهارات الفرعية دلهارة النطق الرئيسية. .ٓ
 ة اليت حيتاج إليها الطالباالتصاليأف يلم ادلعلم بادلواقف  .ٔ
 كثرة التدريبات ادلتنوعة ادلتعددة األغراض. .ٕ

 
 
 

                                                           
مصر: منشورات ادلنظمة اإلسبلمية -، )ايسيسكو تعليم العربية لغَت الناطقُت ّٔا: مناىجو ك أساليبورشدم أمحد طعيمة، ِٓ

 .َُٔص. (، ُٖٗٗللًتبية ك العلـو كالثقافة، 
 ۵ٔ - ۵ْناصر عبد اهلل الغايل كعبد احلميد عبد اهلل ، ادلرجع سابق، ص. ِٔ
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 أىداؼ تعليم مهارة الكالـ .ق 
 عليم الكبلـ ىي:أىم أىداؼ ت

أف ينطق ادلتعلم أصوات اللغة العربية كأف يؤدم أنواع النرب كالتنغيم ادلختلفة  .ُ
 كذلك بطريقة مقبولة من أبناء العربية.

 أف ينطق األصوات ادلتجاكرة كادلتشأّة. .ِ
 أف يدرؾ الفرؽ ُب النطق بُت احلركات القصَتة كاحلركات الطويلة. .ّ
 يغ النحوية ادلناسبة.أف يعرب عن أفكاره مستخدما الص .ْ
أف يعرب عن أفكاره مستخدما النظاـ الصحيح لًتكيب الكلمة ُب العربية  .ٓ

 خاصة ُب لغة الكبلـ.
أف يستخدـ بعض خصائص اللغة ُب التعبَت الشفوم مثل التذكَت كالتأنيث  .ٔ

 ك٘تييز العدد كاحلاؿ كنظاـ الفعل كأزمنتو كغَت ذلك شلا يلـز ادلتكلم بالعريبة.
ثركة لفظية كبلمية مناسبة لعمره كمستول نضجو كقدراتو، كأف أف يكتسب  .ٕ

 يستخدـ ىذه الثركة ُب إ٘تاـ عمليات اتصاؿ عصرية.
أف يستخدـ بعض أشكاؿ الثقافة العربية ادلقبولة كادلناسبة لعمره كمستواه  .ٖ

االجتماعي كطبيعة عملو، كأف يكتسب بعض ادلعلومات األساس عن الًتاث 
 العريب كاإلسبلمي.

 يعرب عن نفسو تعبَتا كاضحا كمفهوماُب مواقف احلديث البسيطة. أف .ٗ
أف يتمكن من التفكَت باللغة العربية كالتحدث ّٔا بشكل متصل كمًتابط  .َُ

 .     ِٕلفًتات زمنية مقبولة
جيب أف يعمل ادلنهج ٔتا فيو ادلدرس على ٖتقيقها كخاصة  اليتكمن أىم األىداؼ 

 : ِٖيلييم العاـ كما ادلرحلة األكىل من مراحل التعل ُب
                                                           

) الرباط: مطبعة ادلعارؼ طرائق تدريس اللغة العربية لغَت الناطقُت ّٔا، زلمود كامل الناقة كرشدم أمحد طعيمة،  ِٕ
  َُّص: ( ََِّ ،اجلديدة

 .ّٗ(، ص. ََِِالقاىرة، دار الفكر العربية، ، )تدريس فنوف اللغة العربيةعلى أمحد مدكور، ِٖ
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 بة بالكلمات الشفهيةكوحدات لغويةتطوير كعي الطل .ُ
 إثراء ثورهتا اللفظية الشفهية .ِ
 تقوًن ركابط ادلعىت عنده .ّ
 ٘تكبينو من تشكيل اجلمل كتركيبها .ْ
 كحدات لغوية ُبتنمية قدرهتا على تنظيم األفكار  .ٓ
 ٖتسُت ىجائو كنطقو .ٔ
 استخدامو للتعبَت القصص ادلسلى .ٕ

 : ِٗيليالتعلم ُب مرحلة الثانية كما كأما أىداؼ 
 داب احملادثة كادلناقشة كطريقة السَت فيهماأ .ُ
 التحضَت لعقد ندكة كإدارهتا .ِ
القدرة على أف خيطب أك يتحدث ُب موضوع عاـ أماـ زمبلئو أك مجاعة من  .ّ

 الناس
 القدرة على قص القصص كاحلكايات .ْ
 القدرة على إعطاء التعليمات كالتوجيهات .ٓ
 رض التقارير عمن أعماؿ قاـ ّٔا أك مارسهاالقدرة على ع .ٔ
 القدرة على التعليق على أألىبار كاألحداث كعلى ادلدخبلت .ٕ
 القدرة على رلاليتة الناس كرلاملتهم باحلديث .ٖ
 القدرة على عرض األفكار بطريقة منطقية كمقنع .ٗ

القدرة على البحث عن احلقائق كادلعلومات كادلفاىيم ُب مصادرىا ادلختلفة  .َُ
 .ةكادلتاح

 
 

                                                           
 .ْٗ(، ص. ََِِ، )القاىرة، دار الفكر العربية، تدريس فنوف اللغة العربيةعلى أمحد مدكور، ِٗ
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 الخطة لعملية الكالـ .ك 
 :ٖٓيأٌبالتخطيط لعملية الكبلـ يتطلب ما

كاىتماماهتم كمستويات  ادلستمعُتأكال على نوعية  أف يتعرؼ ادلتحدث .ُ
أف جييب على  أم عو كما ال يرغب ُب االستماع إليوتفكَتىم كما  حيبوف مسا

 السؤاؿ: دلن أٖتدث
بلغة ىي مراعاة مقتضى ب:إف ال أف حيدد أىداؼ كبلمو فقدديا قاؿ العرب .ِ

احلاؿ كإف لكل مقاـ مقاؿ كلكل حاؿ مقتضاه. كعلى ىذا ٖتديد األىداؼ 
الكبلـ طبقا لنوعية ادلستمع أك ادلستمعُت  كنوعية مادة الكبلـ نفسها ظركؼ 
الزماف كادلكاف ككل ىذا يعد أمرا ضركريا كيساعد ادلتكلم على ٖتقيق أىداؼ  

ؤاؿ اك ادلتحدث  عليو أف جييب أكال على سكبلمو ككل ىذا يعٌت أف ادلتكلم 
 : دلاذا سأتكلم

أف يكوف ادلتعلم قادرا على ٖتديد زلتول كبلمو أم أف حيدد األفكار كادلعاىن  .ّ
يريد احلديث عنها كأف تكوف ىذه األفكار متفقة مع  اليتكادلشكبلت 

  سبق ٖتديدىا كىنا يلتـز األمر تعليم التبلميذ كتدريبو على اليتاألىداؼ 
كيفية احلصوؿ على ادلعلومات كادلفاىيم من مصادرىا ادلختلفة كىذا بدكره 
يعلمو كيدربو على مهارات البحث كالتعلم الذاتى كاالعتماد على النفس 
فالكبلـ أك التحدث ىنا ليس لغوا كإمنا ىو فن ذكمهارات شىت كيعتمد على 

ىذه اخلطوات  البحث كاالستكشاؼ كاالستماع اجليد كالقراءة الواعية كمعٌت
خيطط حلديثو أف جييب على السؤاؿ : ٔتاذا  الذم الذمأف على ادلتحدث 

 سأتكلم؟
األسلوب  اختيارأنسب االساليب أك طريقة للكبلـ أك احلديث ك  اختيارأف يتم 

أم موضوعو  نها نوعية ادلستمع كنوعية الكبلـادلناسب للكبلـ يعتمد على عدة عوامل م

                                                           
 .ِٗ(، ص. ََِِ، )القاىرة، دار الفكر العربية، تدريس فنوف اللغة العربيةعلى أمحد مدكور، َّ
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دلراد ٖتقيقها كىنا جييب تعليم التبلميذ كتدريبهم على أساليب كمادتو كنوعية األىداؼ ا
ادلناظرة الندكة ك ادلتاقشة كاحملادثة ك هي االتية :احملاضرة ك الكبلـ أك التحدث أل التعبَت الشف

كاحلكايات كإعطاء التعليمات كاالرشادات اخلطابة كإلقاء الكلمات كقص القصص 
 .عرض التقارير كالتعليقات كادلداخبلتك 

 
 

 أساليب برنامج الكالـ .ز 
يعلم كيتعلم  ،يتكلم الناس مع غَتىم كل يـو ،الكبلـ امر ىاـ ُب حياة الناس

كيسأؿ عن االحداث كاألزمية ٍب احملادثة  كادلناقشة كاخلطابة  كاالتصاؿ باألخرين 
 .هيكرلاملتهم  ككل ىذا  ال يتم إال عن طريق االتصاؿ الشف

 : يليُب تعليم الكبلـ عامة كما كالتدرج ديكن ادلعلم استخدامو 
، كعليكم السبلـ ،عليكمالبدء بعبارات التحية كالتعارؼ ادلألوفة :السبلـ  .ُ

كادلهم أف يتم ذلك ُب مواقف طبيعية ،كيف احلاؿ ،مرحبا ،أىبل، صباح اخلَت
 .كأف تتكرر ىذه العبارات ُب ادلواقف ادلختلفة

اعيا كمن األفضل أف تقـو يطلب من الدارسُت ترديد ىذه العبارت فرديا كمج .ِ
 .تؤدل فيها ىذه العبارات اليترلموعات من الدارسُت بتمثيل ادلواقف 

التقل  الذميهتم ادلدرس يأداء الطبلب احلركى كاألديائ كما يهتم بالتنغيم  .ّ
 .أمهيتو خصوصا ُب ىذه ادلرحلة عن قواعد اللغة

ت اللغوية كُب حجم يتدرج التعليم بعد ذلك ُب ادلواقف احلياتية كُب الصعوبا .ْ
 .العبارات كاجلمل

التقليد كالتمثيل يتدرج التعليم أيضا ُب رلاؿ  إىلكبعد ادلرحلة األكىل كباألضافة  .ٓ
األنشطة فيمكن تشجع الطبلب على االتصاؿ ببعض الناطقُت باللغة 

 .كتبادؿ بعض األحاديث القصَتة معهم ،األجنبية
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القصَتة أك التمثيليات ُب  بعد ذلك ديكن أف يشاىد الطبلب بعض األفبلـ .ٔ
 .حدكد حصيلتهم اللغوية دكف مطالبتهم بفهم مجيع التفصيبلت

مناقشة الطبلب فيما شاىدكه كيطلب من بعضهم  إىلٍب يلجأ األستاذ  .ٕ
 .جاءت ُب الفيلم أك التمثيلية اليتالتعليق أك القياـ ببعض األدكار 

عداد موضوع معُت ُب مرحلة الحقة ديكن لؤلستاذ أف يطلب من الدارسُت ا .ٖ
 .ٍب يناقشهم فيو. فيبدل كل منهم رأيو ُب ادلوضوع أكيعلق على اراء زمبلئو

بعد ذلك يستطيع ادلدرس أف يفاجئ الدارسُت ٔتوضوع أـ خيرطهم بو مسبقا  .ٗ
كيطلب منهم مناقشة ادلوضوع فيما بينهم كيقتصر دكره على تنظيم 

   ُّ.ادلناقشة
 

 مهارة الكالـ  تعليمالمواد في  .ح 
ُب تعليم مهارة الكبلـ تدريب ما يتعلق بأىم ادلواقف كأما  ٕتب موادمن ٍب ك 

 : يأٌبتوفق ّٔذه ادلواقف السابقة كما  اليتأساليب تدريس 
 : احملادثةأكالن 

يومية حينما يتصل باألخرين كانت احلاجة للمحادثة أكثر ُب حياة الناس 
لنشاط اللغول للصغار تصاال شفهيا حىت ال شك أف احملادثة من اىم ألواف اا

كاحملادثة مصدر حادث كتعٍت أف يشًتؾ شخصاف أك أكثر ُب الكبلـ عن  كالكبار.
شيء معُت. كتعد احملادثة من أىم ألواف النشاط الصغار كالكبار، كتعد اخلطوة 

 . األكىل ُب معرفة اللغة العربية
 : ادلناقشةثانيا

يكوف فيو مؤيد كيقصد ّٔا احلديث ادلشًتؾ الذم  ،كىي مصدر ناقش
كمعارض، كسائل كرليب. كأساس ادلناقشة ىي أهنا نشاط إلثارة التفكَت الناقد. 
كفيها ادلناقشات اليت ٕترم عند اخلبلؼ ُب مسألة ما، أك عند كضع خطة للقياـ 
                                                           

 . ِّٖ-ِّٕاالٕتهات، ص. ُّ
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بعمل، أك عند تقدًن عمل ما، كل ىذه آّاالت للمناقشة. كينبغي أف نلتفت 
 . ِّؿ اليت جيب أف نستهدفها ُب تعليمنا اآلف للقدرات كادلهارات كادليو 

 : القصةثالثا
القصة ىي حكاية نثرية تستمد أحداثها من اخلياؿ أك الواقع أك منهما معا، 
ك تبٌت على قواعد معينة، كحكاية القصص من ألواف الكبلـ اذلامة، فالقصة خَت 
معُت للتدريب على مهارات الكبلـ، فحب الناس للقصص جيعلها عامبل من 

 عوامل ترقية الكبلـ.
كضلن نعرؼ أف التبلميذ لديهم قصص كخربات شلتعة يشتاقوف للتحدث 

ال من أف عنها. فأٌكؿ خطوة ُب تعليم القصص ىي أف خيتار التبلميذ قصصهم بد
ىذه القصص ديكن أف تكوف مباشرة من خربة التلميذ أك يفرضها عليهم ادلعلم. ك 

 ستماعغَت مباشرة اكتسبها من القراءة أك اال
 رابعا: األسئلة كاألجوبة

األسئلة كاألجوبة من أنسب الطرؽ كأبسطها كأكثرىا فعالية ُب تدريس 
احملادثة باللغة العربية، كعادة ما يبدأ ادلعلم استخداـ ىذ األسلوب بأسئلة 
كإجابات قصَتة، ٍب كمع منو قدرة الدارسُت على االستجابة للمواقف الشفوية 

ادلعقد، كمن ادلواقف  إىلحل أكثر تقدمان، فيتقدـ من السهل مرا إىلينتقل ادلعلم 
 33مواقف جوىرية تستغرؽ عدة دقائق. إىلالصغَت 
     اخلطابة :  خامسا

 
 مهارة الكالـ تعليماطرائق  .ط 

 أما طرؽ التدريس ادلناسبة الستخداـ  ىذا التعليم فمنها:
 (Direct Method)   الطريقة ادلباشرة .ُ

                                                           
 .ُْٕخلطيب،  ادلرجع السابق، ص. زلمد بن إبراىيم اِّ
33
 .َُْ-ُّٗادلرجع نفسو، ص. 
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قًتاف ادلباشربُت الكلمة كما تدؿ عليو كتستخدـ تستخدـ ىذه الطريقة اال
أسلوب التقليد كاحلفظ حيث يستظهر الطبلب مجبل باللغة العربية كأغاىن 
كزلاكرات تساعدىم على إتقاف اللغة ادلنشودة. تتجنب ىذه الطريقة استخداـ 

 ّْكالمكاف للغة األـ كال تستخدـ األحكاـ النحويػة. ،الًتمجة
 (Audio lingual Method )شفهية  الطريقة السمعية ال .ِ

آّاالت  هيينبغي أكال أف تقًتف أنشطة الدارس على اجلانب السمعى الشف
البصرية اإلشارية للسلوؾ  اللغوم. كما ينبغى أف يعقب مرحلة التعرؼ كالتمييز كل 
من احملاكة كالتكرار كاالستظهار كال يًتكز الدارس اىتمامو على توسيع حصيلتو من 

كعلى الدارس أف يركز  ،ات إال بعد أف يتعود على األصوات كالنظم كالصبغادلفرد
  ّٓعلى الصحة اللغوية قبل السعى ضلو الطبلقة.

النطق السليم ك استخداـ ُب  ُبينبغي أيضا أف يكوف ادلعلم منوذجا لطلبتو 
اللغة ك أف حيكم ادلعلم على أداء الطالب ك يصحح أخطاءه ٔتجرد حدكثها. كُب 

ادلدرس أك النموذج مسجبل على  إىلالتعليم من االفضاؿ أف يستمع الطلبة بداية 
 ُبيتعلمها، ٍب يبدأكف  اليتشريط حىت يستطيعوا التمييز بُت أصوات ك نرب اجلملة 

أف يتمكنوا من تكرارىا ٔتفردىم  إىلتكرار اجلملة بعد النموذج أك خلف ادلدرس 
يستعيد اجلملة ك يكررىا بطريقة بدقة ك طبلقة. ك عندما يستطيع كل طالب أف 

 ّٔتعليم مجلة أخرل. إىلمرضية يتم االنتقاؿ 
 ( Total Physical Respone Method ) طريقة اإلستجابة اجلسمية    .ّ

يطلب ادلعلم من الطبلب أف يعملوا ما أمرىم مباشرة باالستجابة اجلسدية. 
 .فتحو مباشرةأمر ادلدرس الطالب ليفتح الباب فالطالب ي ،على سبيل ادلثاؿ

                                                           
ّْ

 .ِِ(، ص. َََِ، )عماف: دار لفبلح، أساليب تدرس اللغة العربيةزلمد على اخلوىل،  
، )الرياض: ترمجة: امساعيل الصيٍت كغَته ،مذاىب كطرائق ُب تعليم اللغات: كصف كٖتليلجاؾ كثبودكر رتشاردز كجرز، ّٓ

 َُِ - ُُٗ(، ص. َُٗٗب، دار عاَل الكت
ّٔ

 ۹ٔزلمود كامل الناقة، مرجع سابق، ص.  
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  (The Silent Way Method)الطريقة الصامتة .ْ
كعادة ما يكوف ذلك باستخداـ  ،تقدًن ادلدرس عنصر لغوم مرة كاحدة

معينات غَت لفظية من أجل توصيل ادلعاىن للطالب. كيتبع ذلك مباشرة االختبار 
  ّٕكتشكيل استجابتو. الطالبكالذم قد يكوف من األفضل تسميتو باستنطاؽ 

 ( Comunicative Method) ةاالتصالييقة الطر  .ٓ
اجللسات اإلنفرادية مع   خبلؿكقد يقـو ادلعلم بصورة شخصية كغَت رمسية من 

أسلوبو ُب  إىلكل دارس. يتحدث فيها ادلعلم عن موضوعات مثل نظرة الدارس  
التعلم كقدراتو التعليمية اخلاصة كأىدافو من التعلم كما قد يتم ذلك بصورة رمسية 

  ّٖريق إجراء عملية ٖتديد احتياجات.عن ط
 (Eclectic Method)الطريقة االنتقائية أك التوليفية   .ٔ

الطرؽ السابقة على أساس أف بعضها يكمل البعض  إىلمن ادلمكن أف نظر 
اآلخر بدال من النظر إليها على أساس أهنا متعارضة أك متناقضة. كعلى ادلعلم أف 

تناسب طبلبو بغض النظر عن انتماء  اليت ًيشعر أنو حر ُب استخداـ األساليب
 ّٗاألساليب لطرؽ تدريس سلتلفة.

 
 الكالـ مهارة مراحل تنمية .م 

 ُب ادلهارات اآلتية تنمية ينبغي الكبلـ، مهارة تنمية عن طعيمة أمحد رشدم قاؿ
 : َْعلى كفق ادلستويات التالية الكبلـ

  :اإلبتدائي ادلستول .ُ
 نطقا صحيحا.  العربية األصوات نطق(أ 

                                                           
 َِٔ - َِٓادلرجع نفسو، ص.  ّٕ

ّٖ
 .ُْٗادلرجع نفسو،  ص.  

ّٗ
 .ِٔزلمد على اخلوىل،  مرجع سابق،  ص.  

  َُِ-ُُٕ، )القاىرة: دار الفكر العرىب(، ص. مناىج تدريس اللغة العربية بالتعليم األساسيرشدم أمحد طعيمة، َْ
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 ادلتشأّة مثل)د/ ز/ ط( ككذلك األصوات بُت النطق عند التمييز(ب 
 كاضحا.  ٘تييزا ث( ت/ )ب/   مثل ادلتجاكزة األصوات

 القصَتة. كاحلركات الطويلة احلركات بُت النطق التمييزعند(ج 
 النطق عند سواء بينهما كالتفريق كالشدة، ادلد بُت ظواىر صوتيا التمييز(د 

 إليهما. االستماع أك ّٔما
 يريد عما معربا استخداما كاحلركات اإلشارات كاإلدياءات استخداـ(ق 

 توصيلو.
 ما تعلمو حدكد ُب لو كيستجيب احلديث يسود الذم االنفعاؿ نوع إدراؾ(ك 

 :ادلتوسط ادلستول .ِ
 صحيحا دييز التنوين عن غَته من الظواىر. نطقا ادلنونة الكلمات نطق(أ 
من   اذلدؼ مناسبة حيحةص استجابة إليو توجو اليت لؤلسئلة االستجابة(ب 

 السؤاؿ. إلقاء
 عليو. تلقى قصة سرد إعادة(ج 
 حلديث نصا صحيحة كبطريقة شفويا يعرض الطالب أف على القدرة(د 

 عليو. ألقي
 ادلستول ادلتقدـ: .ّ

 لآلخرين.  احًتامو عن احلديث عند التعبَت(أ 
 فيو. يتحدث الذم ادلوقف صوتو حسب نغمة تطويع(ب 
 إبداعو.  من قصَتة قصة سرد(ج 
 اآليات مثل صحيحا، كيلقيو حيفظو الذاكرة من نص ًتجاعاس(د 

 كاألحاديث كاألناشيد
 عند كتأديتها بكفاءة إليها االستماع عند كالتنغيم النرب أنواع بُت التمييز(ق 

 احلديث.
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 تقويم تعليم مهارة الكالـ .ؾ 
ىو كسيلة دلعرفة النتائج التعليمية. كرأت سوىرسيمي  تقوًن تعليم مهارة الكبلـ

نتائج  إىلو أنو كسيلة أك الطريقة ادلرتبة جلمع البيانات عن أحواؿ شخص نظرنا أريكنت
تعلمو. كرأل نور كنجانا أف التقوًن ىو كسيلة لنيل النتائج من كظائف الطلبة أك رلموعة 

 ُْ.من الطلبة حىت يعرؼ ادلعلم عن قدرة الطلبة بنتيجة ثابتة
 ِْلئلختبار كظائف عديدة منها: .ُ

 بقياس ٖتصيل الطبل(أ 
 لنجاحو ُب التعليم تقييم ادلعلم(ب 
 التجريب دلعرفة أية األساليب التدريسية أفضل(ج 
 آخر إىلترفيع الطبلب من صف (د 
 إعبلـ الوالدين ٔتستول أبنائهم(ق 
 تشخيص نقاط الضعف لدل الطبلب(ك 
 ٕتميع الطبلب ُب فئات متجانسة(ز 
 حفز الطبلب على الدراسة(ح 
 سي ماالتنبؤ بقدرة الطالب على السَت ُب برنامج درا(ط 
 مقبوؿ كغَت مقبوؿ لبللتحاؽ برنامج ما. إىلفرز الطبلب (م 

 :إىلُب رلاؿ تقوًن الكبلـ ينبغى مراعاة الت .ِ
 تصحيح األداء التنغيمى اخلاطئ اليقل أمهية عن تصحيح أخطاء النحو(أ 
أننا نعلم النطق األشخاص لديهم لغة أـ )لغة أكىل( كرٔتا جييدكف لغة (ب 

 أخرل أك أكثر
 ليم الكلم ليس الكتابةمهمة الدرس ىي تع(ج 

                                                           
ُْ

Iskandar Wasid dan Dadang Sunandar، Strategi Pembelajaran Bahasa، (Bandung: 

Rosdakarya،  ََِٖ)، hlm. َُٖ. 

 .ُٓٓزلمد علي اخلويل، مرجع سابق، ص.ِْ



31 
 

 

 ادلوضوع يتعلق بلغة جديدة يعٌت مبتدئُت ٘تاما(د 
 ّْىؤأل ادلبتدئُت راشدكف كليسوا أطفاال(ق 

 
 النظريات المعرفية: المبحث الرابع

 مفهـو النظرية المعرفية .أ 
ترفض النظرية ادلعرفية أف التعلم ىو نتيجة ادلؤثرات خارجية فقط كيسخر اتباعها 

تقدكف أف عقل ادلتعلم ىو صفحة بيضاء تسطر عليها بالعوامل من السلوكيُت الذين يع
البيئية ما يًتاءل ذلا من األفكار. كيؤكد أتتباع النظرية ادلعرفية أمهية الدكر اإلجيايب لبذم 
يسهم بو ادلتعلم. كُب رأيهم أف ادلتعلم ىو الذم يسطر على عملية التعلم كيتحكم فيها 

كاألخَت ُب تأثَت إجيابا أك سلبا ُب نتيجة التعلم. كهتتم  كأف البيئة ليس ىي ادلرجع األكىل
ىذه النظرية باستعاب اخلربات كتنظيم ادلدركات حيت يستفيد منها ادلتعلم كيرفض 
أصحأّا ما يتضمنو ادعاء السلوكيُت من أف سلوؾ اإلنساف تشكلو ادلؤثرات اخلارجية 

م دكر أخر تلعبو البيئة ُب مجيع على ىواىا، كيؤكدكف أف عقل ادلتعلم يطغي دكره على أ
مراحل التعلم: فالعقل ىوالذم خيتار من بُت ادلدركات احلسية كادلثَتات ما يناسب 
جاجات ادلتعلم كرغبتو، كىو الذم يصنف ىذه ادلدركات كيربط بينها كبُت اخلربات 
السابقة، كىو الذم ينتهي من ذلك إىل قرارات ٖتدد نوع اإلستجابة ادلبلئمة حسب 

 44لظركؼ احمليطة بادلتعلم.ا
كسنقـو ىنا مبسط دلبادئ النظرية ادلعرفية كعبلقتها بتعلم اللغة احلية. كينبغي أف 
نذكر ىنا أف األسس النفسية ذلذه النظرية ىي القاعدة اليت يبٌت عليها الكثَت من الطرؽ 

كل ما   تدريس اللغات ُب الوقت احلاضر كما يعترب بعض اللغويُت ىذه النظرية أفضل من

                                                           
لفكر ، )القاىرة، دار ااإلٕتاىات ادلعاصرة ُب تدريس اللغة العربية كاللغات احلية األخرل لغَت الناطقُت ّٔارمحاد ابراىيم، ّْ

 .ِّٖ(، ص. ُٕٖٗالعرىب، 
ساحة رياض : بَتكت)، ، الطبعة األكىلتعلم اللغات احلية كتعليمها بُت النظرية كالتطبيقصبلح عبد احلجيد العريب،  ْْ

 .ُِ .ص(، ُُٖٗ ،الصلح
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سبقها ُب تفسَت عملية استعاب اللغة كتعلمها قومية كانت أـ أجنبية حىت لقد ظهر علم 
يعتمد أكثر ما  psychologistics))جديد ُب رلل اللغويات يسمى علم النفس اللغوم 

 45على األسس اليت تقـو عليها النظرية ادلعرفية.  يعتمد
يئة احلسية إىل العملية العقلية اليت تنقل ىذه النظرية رلاؿ البحث كالدراسة من الب

تدكر ُب ذىن ادلتعلم كتؤكد أىهمية تفسَت ادلتعلم للظواىر البيئة اليت يعسش فيها. كيدعو 
أتباع ىذه النظرية إىل ٕتاىل كل التجارب اليت ٕترل على احليونات كزلاكلة تطبيق 

لية إنسانية ال نتائجهاعلى البشر خاصة ُب رلاؿ اللغات حيث أف تعلم اللغة ىو عم
يشارؾ فيها احليواف كتشكل أحد االختلفات النوعية األساسية بُت قدرات احليواف 
كاإلنساف. كمن غَت منطقي إذا أف نطبق عليها نتائج مبنية على السلوؾ احليواين 

 46كحده.
 

 المعرفية النظرية خصائص .ب 
يعرؼ على  ىو القدرة على اكتساب ادلعرفة أك قدرة على التعلم كما كاف الذكاء

أنو قدرة الفرد على التوافق مع ادلوافق اجلديدة ىذا كقد ًب ٖتديد مفهـو الذكاء على أنو 
قدرة عامة عند الفرد تساعده على التوافق مع نفسو كمع البيئة اليت يعيش فيها. كالذكاء  
كما يستخدمو ادلتخصصوف ُب علم النفس ىو مايصف الفركؽ الفردية ُب السلمك 

األفراد كىو مفهـو الفرضي. كيرل بعض العلماء أف الذكاء ىو رلموعة من  ادلعرُب عند
القدرات العقلية ادلنفصلة ُب حُت يرل البعض األخر أنو عبارة عن قدرة عقلية عامة 
كاحدة، فقد أكد بعضهم أف الذكاء عبارة قدرات ادلنفصلة، كأكد أخركف أف الذكاء، 

 عبارة عن قدرة عقلية عامة كاحدة.

                                                           
 ،احة رياض الصلحس: بَتكت)، ، الطبعة األكىلتعلم اللغات احلية كتعليمها بُت النظرية كالتطبيقصبلح عبد احلجيد العريب،  ْٓ

 .ُّ .ص(، ُُٖٗ
 ُّ .ص ،تعلم اللغات احلية كتعليمها بُت النظرية كالتطبيقصبلح عبد احلجيد العريب،  ْٔ
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إىل عدـ داللة اختبار الذكاء العاـ كبالذات االختبار اجلمعي على مجيع  كنشَت
إمكانيات التلميذ العقلية. فهو مقياس للقدرة على تناكؿ األفكار. آّردة كالرموز 
كعبلقتها. كال حييط بالقدرة على تناكؿ األشياء أك الناس. كعلى سبيل ادلثاؿ فإف التلميذ 

ُب إختبار ذكاء رٔتا جيد صعوبة ُب ادلنهج ادلدرسي الذم حيصل على تقدير منخفض 
التقليدم. لكنو قد يتمتع ٔتستول عاؿ من القدرة كادلهارة ادليكانيكية أك اإلجتماعية أك 

( كردا على ذلك ظهر كتاب ُّٖٗغَتىا. كىذا ما أخطأ فيو. العاَل جاف بياجيو )ت 
الذكاءات ادلتعددة. إال أف  ( حوؿ نظريةُّٖٗعاَل النفس األمركي ىاكارد غاردنر )ت 

العبلقة بُت الرجلُت ال تتأسس فقط على أرضية التنظَت للذكاء، بل ٖتققت قبل ذلك  
كحضور مباشر بينهما. ففي تقريره حوؿ ىذه ادلناظرة ينتقد غاردنر تصور بياجية 

 للذكاء، بل كللعقل اإلنساين عامة. ينصب ىذا النقد على اجلوانب األتية:
 ة العقبلنية ادلوحدة للعقل اإلنساين.غلو ُب النزع .ُ
 استبعاد عوامل الوسط كالفوارؽ أك االختبلفات الفردية. .ِ
 اعتبار التفكَت الرياضي مثاؿ كمنوذج الفكر اإلنساف. .ّ
 اعتبار الذكاء كاحدا عاما يوجد بنفس الشكل لدل احلميع. .ْ

ىذه االنتقادات اليت طرحها غاردنر ُب حياة بياجية سيطرحها أيضا بعد 
َل يركز ُب دراستو للنمو سول على جانب كاحد  -ْتسب غاردنر -كفاتو.فبياجية

ىوالنمو العقلي معتربا أف كل "األطفاؿ علميُت" بالضركرة، كىذ أف معناه أف بياجية، 
داخل ىذا النموذج النماء، َل يعط مايكفي من األمهية كاالىتماـ للسياقات الثقافية 

إىل آّتمعات غَت الكتابية، بل من احملتمل أف يكوف ىذا األخرل غَت الغربية كَل ينتبو 
النموذج النمائي غَت منطبق إال على أقلية ُب آّتمع الغريب نفسو. أضف إىل ذلك أف 

ادلنطقية(  -بياجية أمهل دراسة كفاءات ذىنية أخرل )غَت الكفاءات العلمية: الرياضية
مة السياسية. إف تأكيد ىذه االنتقادات مرة كتلك ادلتعلقة بالفن كاحملاماة كالرياضة كالزعا

أخرل معناه أف غاردنر يسعى إىل تفادم اختزالية نظرية بياجية حوؿ النمو ادلعرُب، 
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يقوؿ -بالرغم من عمقها كأمهيتها، كبالتايل ٕتاكز تصوره حوؿ الذكاء:" بالنسبة إىل
مستقلة نسبيا، توجد أدلة مقنعة على أف اإلنساف ديلك عدة كفاءات ذىنية  -غاردنر

ٖتدث غاردنر عن سبعة  ُّٖٗيسميها البعض بالذكاءات اإلنسانية. كُب سنة 
الذكاءات: الذكاء اللغوم، الذكاء ادلنطقي الرياضي، الذكاء اجلسمي احلركي، الذكاء 
ادلوسيقي، الذكاء الفضائي البصرم، الذكاء التفاعلي، الذكاء الذاٌب، ٍب أضاؼ بعد ذلك 

ذكاء الطبيعي كالذكاء الوجودم. كأفق البحث ماذاؿ مفتوحا أماـ ذكاءين اثنُت: ال
الذكاءات مرشحة أخرل. على أساس أف كل ذكاء اليعترب كذلك إال إذا توفرت فيو 
رلموعة من ادلؤشرات كادلعايَت البيولوجية كالسيكولوجية كادلنطقية، تشكل ُب رلموعها 

 األسس النظرية لنظرية الذكاءات ادلتعددة.
 

 المعرفية ـ التعلم في سياؽ النظريةمفهو  .ج 
فيأخذ منحى أخر يقـو على رفض األسراط ُب التعلم، أم إضعاؼ دكر 
اإلرتباطات بُت ادلثَتات كاإلدراؾ ُب عملية التعلم، كديكن تعريف التعلم ُب السياؽ 

 اتالنمائية عبلء من شأف الفهم كالتبصر ُب التغيَتإلستجابات ُب التعلم، كاعرُب: كاالال
اليت ٖتدث على أمناط السلوكات العقلية كالوجدانية كادلهارية، نتيجة تفاعل ادلتعلم مع 
اخلربات ُب البيئة ادلادية كاإلجتمعية، عن طريق استخداـ عمليات التفكَت كالتخطيط 
كالتنظيم كاإلدراؾ التبصر كفهم العبلقات القائمة كادلتبادلة بُت عناصر ادلوقف العلمي، 

ت العقلية العليا ّٔدؼ التوازف كالتكيف مع احلياة، كنضج ادلتعلم كبُت العمليا
 كاستعدادات شركط ضركرية للتعلم.

 كبتحليل التعريف ادلعرُب ُب السابق ٕتد أنو يتكوف من العناصر األتية: 
 إنساف يدرؾ بقواه العقلية كاإلدراكية .ُ
 بيئة من اخلربات التعليمية .ِ
 التعليمية تفاعل إدراكي بُت اإلنساف كاخلربات .ّ
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 اكتساب معرفة كتطوير أمناط السلوؾ عند ادلتعلم .ْ
 التوازف كالتكيف مع ادلستجدات ُب احلياة .ٓ

أم أف التعلم ُب النظريات ادلعرفية يتوجو لتطوير أمناط السلوؾ العقلية كالوجدانية 
لية ادلهارية عن طريق إنساف يتفاعل مع اخلربات ادلعرفية ُب البيئة، عن طريق العمليات العق

العليا كليس عن طريق اإلثارة كاإلستجابة كما ىو حاؿ التعلم ُب مفهـو النظريات 
 ْٕالسلوكية.

 

 النظرية المعرفية كتعلم اللغة .د 
كل إنساف بتعلم اللغة، ال ألف اجلميع خيضعوف لعمليات إشراط مشأّة، بل  .ُ

بٍت يسمح لو بتعلم اللغة، فاالستعدادات، كال ألف كل إنساف ديتلك قدرة فطرية
ادلعرفية البسيطة اليت يولد ّٔا الفرد، عند تفاعلها مع البيئة، ٘تكن الفرد من تعلم 

القوؿ بزجود تنظيمات داخلية عند بياجيو، خيالف قوؿ تشومسكي  اللغة.
)النظرية العقلية( الذم يرل أف الطفل يولد مهيأ الستعماؿ اللغة، ديلك جهازا 

ُب حُت يرل بيجيو، أف الطفل يولد داخليا مساه تشومسكي صندكؽ األسود،. 
كلو استعداد فطرم، ديكنو استخداـ العبلمات اللغوية، اليت تربط ٔتفاىيم تنشأ 

 48عن طريق تفعلو مع بيئتو.
يرل بياجيو أف الدكر األساسي ُب العملية التعليمية يرجع للطفل، باتغبلؿ  .ِ

ات ٗتزف ُب ذىن قدراتو الذىنية. كيرفض كوف العملية التعليمية، حجرد ادلعلوم
الطفل، ككوف ادلعلم عنصرا أساسيا مركزيا فيها. لذلك ترفض النظرية القوؿ، إف 
اللغة تكتسب عن طريق التقليد، كالتعزيز ادلصاحب دلا يتلفظ بو الطفل، 
"فبياجيو ال يؤمن بأف التعلم ىو رلرد تغَت شبو ثابت ُب السلوؾ، ينجم عن 
                                                           

ْٕ
عماف: دار ادلسَتة للنشر كالتوزيع، )، أسس بناء ادلناىج الًتبوية كتصمصم الكتاب التعليمزلمد زلمود اخلوالدة،  

 .ِْْ-ِّْ .، ص(ََِْ
48
 ٖٗ-ٖٔ .ص (،َُُِ :القاىرة)، نظريات التعلم كتطبيقاهتا ُب علـو اللغة، دار الكتاب احلديث ،دعيساين، عبد آّي
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دريب، بل يرل أف التعلم احلقيق ىو ذلك اخلربة ادلعززة، أك بفعل عوامل الت
التغَت الذم ينشأ عن عمليات التأمل ادلعرُب، فالطفل الذم يردد ما مسعو من 
مدرسو، أك ما حفظو من الكتب، بعيدا كل البعد عن العملية التعليمية، ألف ما 
حفظو اليـو سينساه غدا، كبالتايل فبلمتعلم حيتل ادلركز األساسي فيالعملية 

يمية، حيث يقـو ببناء معارفو بنفسو مستخدما منطقو اخلاص، مع تفعيل التعل
من لدف ادلعلم للوصوؿ إىل معاريف جديدة، فبلطفل يكتسب ادلعرفة عن 
طريق ما تقـو بو ذاكرتو من تلق للمعلومات، كتنسيقها، كترميزىا، كاسًتجاعها 

 على شكل أمناط ذات معٌت كفائدة.
قيقي يكوف بإتاحة الفرصة للمتعلمُت الستغبلؿ ترل النظرية أف التعليم احل .ّ

قدراهتم الذىنية، كبناء معارفهم، ك"إدراؾ اخلربات كادلثَتات البيئية اجلديدة ليس 
رلرد عملية تسجيل سليب دلا ىو مدرؾ"، فليس من الضركرم أف يكوف ىناؾ 
مثَت ليحدث نشاطا عصبيا ما على مستول شخصية اإلنساف، باألضافة إىل 

ف ادلثَت اخلارجي ُب نظر بياجيو ليس لو أية فعالية ما َل يكن ىناؾ ذلك فإ
استعداد على مستول الذات. بل ىو عملية تغَت للمدركات اجلديدة تعتمد 
على ادلخططات كالبٍت ادلعرفية فعبل، كحيث تغدك جزءا من التنظيم ادلعرُب 

، ُب حُت للطفل. لذلك أفكارىا ٘تحورت حوؿ النوز العقلي كادلعرُب للطفل
السلوكيُت يهملوف العقل ُب العملية التعليمية، كيعتمدكف على ما ديكن 

 مبلحظتو مباشرة.
كبالتايل فادلعلم يعمل على هتيئة العملية التعليمية ليت ٕتعل الطالب باحثا 
زلصبل ألكرب ادلعلومات، كيعمل على مناقشة الدركس، كبالتايل "َل يعد ىدؼ 

دة كمية ادلعلومات لدم الطبلب، بل أصبح ىدفهم ادلعلمُت األساسي، ىو زيا
ىو إتاحة الفرصة لطبلّٔم الكتشاؼ تلك ادلعلومات كل حسب قدرتو 
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الذىنية". فادلعلم ليس ملقنا للمعرفة، بل يساعد على اكتشافها من خبلؿ 
 نشاط الطفل اخلاص.

لعمل، طريقة التعليم: ادلفاىيم ال تدرؾ باالستماع السليب، بل تبٍت بالفعل كا  .ْ
فالتدريس األمثل الذم يظهر فيو نشاط ادلعلم كادلتعلم على حد سواء، فكلما  

 كاف تفاعل الطفل كنشاطو الشخصي، كلما كاف اكتساب أفضل.
ال يكتسب الطفل اللغة، إال بعد قدرتو على الًتميز، اليت ظهر ُب هناية ادلرحلة  .ٓ

يث "ديتاز طفل ىذه ح -حسب تقسيم بياحيو -األكىل، كبداية ادلرحلة الثانية،
ادلرحلة بقدرتو على التمثيل الرمزم لؤلشياء، كالذم يتضح من خبلؿ اللعب 
اخليايل، أك الرمزم". حيث يبدأ الطفل علمو اخلاص، عن طريق الصورة 
الذىنية، كالرموز، فيصبح قادرا على استحضار األشياء حىت كلو كانت غائبة، 

كمكعبات اخلشب ككأهناسياراب، لذا يستعمل العصا كما لو كانت بندقية، 
  كُب ىذه ادلرحلة ميز بياجيو بُت ثبلثة أمناط من اللغة عند الطفل.

 ألفاط معربة عن خياؿ الطفل.(أ 
 ألفاظ يعرب ّٔا عنحاجتو(ب 
 ألفاظ ذات مدلوؿ اجتماعي(ج 

 إىللذلك تعلم اللغة لو نفس جذكر اللعب الرمزم عند الطفل، الذم يلجأ 
األشياء يوصفها ركوزا، أك دالالت على أشياء التمثيل الرمزم، استعماؿ 

أخرل، كذلك اللغة عنده يشبهها بالرموز، كيقرهنا بؤلشياء، "فبلسم يرتبط 
بالشيء ُب ضزء خصائص معينة، ْتيث يفقد ىذا الشيء السم عندما تتغَت 
خصائصو الظاىرية، فعلى سبيل ادلثاؿ، الًتاب َل يعد ترابا عندما يصب عليو 

يرل الطفل بأنو طينا كَل يعد ترابا". كعلو فاحملتول كادلنهج: ينبغي ادلاء، ْتيث 
أف يتناسب مع كل مرحلة من مراحل النمو العقلي، كفق تقسيم بياجيو 
للمراحل األؤبع للنمو ادلعرُب عند الطفل، " مرحلة التعليم االبتدائي ٘تثلي على 
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بنيات الطفل  كاضح ادلناىج، كادلعلمُت مراعاة أىم ادلفاىيم اليت ٘تسح
باستيعأّا" كيرل بياجيو أف أفضل ادلناىج، ىو ادلنهج النشط الذم ديكن 

 احلقائق بنفسو. إىلادلتعلم من كصوؿ 
تعلم اللغة ال يرتبط بالتعزيزات، "حيث يرفض بياجيو اعتبار التعزيز، أك العقاب  .ٔ

على أنو زلدد للسلوؾ، كما ىو احلاؿ عند سكنر، أك أف احلاجة إىل خفض 
لدافع ىو احملدد كما ىو احلاؿ ُب النظرية ىل، بل يعترب عامل التوازف ىو ا

العامل اخلاص احملدد للتعلم كالسلوؾ". فالطفل قد يسمع كلمة مرة كاحدة أك 
أكثر، دكف أف يستعملها دلدة من الوقت، ُب حُت حيسن استخدامها ُب موقف 

 جديد، كىذا ما ينفي فكرة التعزيز كالتكرار.
ياء أمر ضركرم ُب تعلم اللغة، )يؤكد بياجيو على ما يسميو بالتعلم فهم األش .ٕ

القائم على ادلعٌت ألنو من أكثر األنواع دديومة كانتقاال(، فمعرفة معاين 
الكلمات أك اجلمل، أمر ضركرم، كعنصر رئيسي ُب تيسَت عملية تعليم اللغة. 

مقدار البنيات  التفوًن: ىو قياس كمية ادلعارقاليت ٖتصل عليها الطفل، أم
ادلعرفة اليت ٖتصل عليها ادلتعلم، ككذلك معرفة ما إذ كاف الطفل قد انتقل من 

 مرحلة إىل أخرل أـ ال.
 

 تطبيق النظرية المعرفية في المادة .ق 
النظرية ادلعرفية ال ترفض أف البيئة عوامل اليت تأثر عملية التعليمية كما ُب .

التعلم  49قلية ادلعرفية ُب عملية التعليمية.النظرية السلوكية، كلكن هتتم عملية الع
ىو عملية تغيَت ادلواقف بتغيَت أمناط العقلية ادلعرفية كما رأل بياجيو أف التعلم 

كيأكد تشومسكي أف  51احلقيقي ىو التغَت الذم ينشأ عن عملية التأمل ادلعرُب 

                                                           
49
Dale H. Schunk, Learing Theoris, Pustaka Pelajar: Yogyakarta. 2112. Hlm 32 

 ٕٖص  .َُُِعبد آّيد عيساىن، نظريات التعلم كتطبيقها ُب علـو اللغة، القاىرة: دار الكتب احلديث،  َٓ
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يتطلب  اللغة فطرة خاصة باإلنساف دكف غَته، كيعتقد أف اكتساب اللغة الثانية
 .51عمليات معرفية ادلعقدة، خيتلط فيها االكتساب بالتعلم

أف عملية العقلية ادلعرفية أمر صركرم ُب تعلم اللغة الثانية،   فَتل الباحث
ادلادة ال بد مناسبة مع عملية العقلية ادلعرفية ليسهل الطبلب ُب تعلمها، كأما  فإف

نتباه ك االدراؾ ك الذاكرة عملية العقلية ادلعرفية تتكوف على االحساس ك اال
 االنتاج ادارة)، قد أخذ الباحث ىذه العملية العقلية ادلعرفية من يوتوب كالتفكَت

 (ادلفتوحة السوداف جامعة
رد إىل اجلهاز ىو عملية التقاط أك ٕتميع للمعطيات احلسية اليت تاالحساس  .ُ

 .العصيب ادلركزم من طريق أعضاء احلس ادلختلفة
االنتباه ىو عملية االستقباؿ حواس العديد من ادلثَتات احلسية أثناء تفاعلها  .ِ

( أف االنتباه ََِّمع البيئة احمليطة كما دييزىا االنتقائية. كيؤكد ستَتينر )
دلنتقاة لكم ىائل "ىو قدرة على التعامل مع كميات زلدكدة من ادلعلومات ا

من ادلعلومات اليت تزكدنا ّٔا احلواس أك الذاكرة" كأيضا ادلقصود بو ىو تركيز 
 العقلية ادلعرفية 

 االدراؾ ىو قدرة على الكشف عن ادلثَتات احلسية كتفسَتىا. ك يعرفو .ّ
ادلعلومات  كتفسَت كتنظيم باختبار خاصة عقلية عملية '' أنو على احلناكم
 '' ديلكها اليت احلواس طريق عن ليستقبلها احمليطة البيئة من دالفر  إىل الواردة

 لتحوؿ الفرد قبل من كتفسَتىا اخلارجية ادلثَت استقباؿ عملية أنو '' كأضاؼ
 .ادلقصودة كادلطلوبة استجابة إىل

الذاكرة ىي استقباؿ ادلعلومات كمعاجلتها كترميزىا ٍب االحتفاظ ّٔا كٗتزينها  .ْ
 فاسًتجاعها كتذكرىا.

                                                           
51
 ٕٔص .َُُِعبد آّيد عيساىن، نظريات التعلم كتطبيقها ُب علـو اللغة، القاىرة: دار الكتب احلديث، 

https://www.youtube.com/channel/UCoECROSCB-NP00j9AWV2xeg
https://www.youtube.com/channel/UCoECROSCB-NP00j9AWV2xeg
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التفكَت ىي أرقى عمليات النشاط العقلي اليت يقـو ّٔا الفرد من أجل حل  .ٓ
 52ادلشكلة أك إجياد ٘تكنو من القدرة عل بناء صور عقلية ذىنية.

أف عملية العقلية ادلعرفية كما  النفس األدلاف ماكس فرهتيمر كأما عند علماء
 :53يلي
 .االنتباه االنتقائي للمعلومات اليت تستقبل .ُ
 .نتقائي للمعلومات اليت تستقبلالتفسَت اال .ِ
 .إعماؿ التفكَت كإعادة صياغة ادلعلومة كبناء تراكيب معرفية جديدة .ّ
 .ٗتزين ىذه الًتاكيب ُب الذاكرة كاالحتفاظ ّٔا حلُت احلاجة إليها .ْ
اسًتجاع أك استعادة ادلعلومات السابق ٗتزينها ٔتا يتبلءـ مع طبيعة ادلوقف أك  .ٓ

 .االستثارة
 المعرفية في الكالـعملية العقلية  .ك 

تتم عملية الكبلـ من خبلؿ سلسلة من العمليات ادلعقدة، كتتم ُب جزء 
ضئيل من الثانية الواحدة، كبشكل آيل فائق الدقة كالسرعة، فإذا أراد شخص أف 
ينطق الصوت )ب( مثبل، ففي البداية يستدعي الدماغ الصورة الصوتية للصوت 

ركزم بنطق الصوت )ب(، كىو بدكره يقـو ، فيصدر أمرا للجهاز العصيب ادل()ب
بتوصيل األمر إىل اجلهاز العصيب الطرُب الذم يقـو بتوصيل األمر عن طريق 
األعصاب ادلسؤكلة عن عضبلت الشفاه لكي تتحرؾ كتنقبض، كُب الوقت ذاتو 
يصدر األمر ػ كبنفس التسلسل السابق ػ إىل عضبلت اجلهاز التنفسي لكي يقـو 

ن الرئتُت إىل القصبة اذلوائية، كمن ٍب إىل احلنجرة فتهتز احلباؿ بإخراج اذلواء م

                                                           
 مرباح قاصدم العلمي جامعة كالبحث العايل التعليم الشعبية كزارة الدديقراطية اجلزائرية مسية بن عمارة، زلاضرات ُب مقياس علم النفس ادلعرُب: اجلمهورية52
 ملتقى ادلفكرين كالباحثُت العرب. شذرات  ّٓ

http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=8216 
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الصوتية نتيجة الندفاع اذلواء من خبلذلا، ينتج عن ذلك صوت يتم تشكيلو داخل 
 54.ٕتويف الفم، يصل اذلواء إىل الشفاه ادلنقبضة فتنفتح كحيدث ما يشبو االنفجار

 دكر األعضاء ُب عملية الكبلـ .ُ
كبلـ ىي عبارة عن عملية عضوية ْتتة، تتفاعل مع إف عملية النطق كال

غَتىا من العوامل النفسية كالصحية كاالجتماعية كالًتبوية. كتشَت الدراسات 
ادلتقدمة حوؿ فسيولوجية النطق كالكبلـ، كعلم النفس اللغوم، أف كظيفة اللغة 

 :كالكبلـ تتأثر بالعديد من الوظائف العضوية ادلتكاملة لؤلعضاء التالية
أعضاء استقباؿ الصوت أك الكلمات: كتقـو ىذه األعضاء بوظيفة استقباؿ . أ

ادلنبهات السمعية أك البصرية، كنقلها إىل ادلخ عرب مسالك مسعية بصرية، من 
أجل فهم كتفسَت ىذه الرسائل ُب ادلخ كتنظيم اإلجابة الكبلمية ادلناسبة، 

تمثلة ُب حاسة كٔتعٌت آخر ٘تثل أعضاء االستقباؿ ىذه مداخل اللغة ادل
 .السمع كُب رؤية الكلمات ادلكتوبة، كُب اخلصائص الفيزيائية للصوت

أعضاء التنفيذ: كديثل ىذه الوظيفة األعضاء التالية: احلجاب احلاجز، . ب
جهاز التنفس كالرئتاف، احلنجرة كاحلباؿ الصوتية كالعضبلت احمليطة 

ف احللق، باحلنجرة، اللهاة كالغلصمة، ٕتاكيف األنف كالفم مع سق
 .اللساف كالفكُت كالشفاه كاألسناف

أعضاء التنظيم الوظيفي كادلركزم: كتتمثل ىذه األعضاء باجلهاز العصيب . ت
القشرم، كنصفي كرٌب ادلخ كالنول العصبية ٖتت قشرية كاألعصاب 

 .الدماغية
كجيب مبلحظة أف مجيع ىذه األعضاء السابقة ٗتدـ أغراضا كظيفية 

لكبلـ، كما أف ىناؾ جوانب عصبية قشرية كٖتت أخرل غَت غرض النطق كا
 .قشرية تتعلق باللغة الزالت غامضة حلد ما

                                                           
54
https://almanalmagazine.com. Psikologi bicara. Ru’yatun lilmujtama’. Diakses 21 november 
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 دكر األحشاء الداخلية ُب عملية الكبلـ .ِ
عندما يستعد الفرد للكبلـ، فإنو يستنشق اذلواء كديتلئ صدره قليبل، 
كإذا بدأ ُب الكبلـ فإف عضبلت البطن تتقلص قبل البدء بنطق أكؿ كلمة، 

تقلص يدفع األمعاء إىل األسفل من القفص الصدرم، كاليت بدكرىا كىذا ال
تدفع احلجاب احلاجز إىل األعلى حيث تنشط عضبلت الصدر، كيؤدم ذلك 
إىل تقلص العضبلت الواقعة بُت األضبلع الصدرية، كيتم ذلك بواسطة حركات 

نفية سريعة تقـو بدفع اذلواء ضلو األعلى عرب احلنجرة كالتجاكيف احللقية كاأل
كالفمية، كتواصل عضبلت البطن تقلصاهتا ُب حركة بطيئة مضبوطة إىل أف 
ينتهي اإلنساف من نطق اجلملة األكىل، فإذا انتهى فإف عضبلت الشهيق ٘تؤل 

 .الصدر ثانية كبسرعة، كتسًتخي استعدادا للنطق ّتملة أخرل
بدأ ُب عملية إنتاج يأف  الشخص ريديما عند، 55كمن رأم اآلخر

ـ فإف الكبلـ يأخذ من منطقة فَتنك كمن ٍب ترسل عن طريق حزمة الكبل
األلياؼ ادلقوسة إىل منطقة برككا كاليت بدكرىا تقـو بتحديد الشكل احلركي ذلذا 
الكبلـ كبعد ذلك ترسل الرسائل من منطقة برككا إىل ادلنطقة احلركية ليتم 

 .ىذا الكبلـ التنسيق كالتحكم بشكل أعضاء النطق كاجلهاز الصوٌب إلنتاج
اكؿ قراءة كلمة مكتوبة فإف ادلعلومات تنقل من العُت عرب حيكعندما 

العصب البصرم إىل ادلنطقة البصرية ُب الدماغ كمن ٍب تنقل إىل التلفيفة الزاكية 
اليت تقـو بربط الشكل البصرم كالشكل السمعي للكلمة ادلخزنة ُب منطقة 

حزمة األلياؼ ادلقوسة إىل منطقة فَتنك كبعد ذلك تنقل ادلعلومات عن طريق 
برككا لتحدد الشكل احلركي للكلمة كمن ٍب ترسل األكامر إىل ادلنطقة احلركية 

 .لتأخذ أعضاء النطق كاجلهاز الصوٌب الشكل ادلناسب ليتم إنتاج ىذه الكلمة
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ككذلك عند نطق كلمة مسموعة فإف ادلعلومات تنقل من األذف 
ادلنطقة السمعية ُب الدماغ كبعد ذلك تنقل  الداخلية عرب العصب السمعي إىل

إىل منطقة فَتنك ليتم فهمها كإدراكها كمن ٍب يتم إرساؿ ىذه الكلمة من 
خبلؿ حزمة األلياؼ ادلقوسة إىل منطقة برككا لتأخذ الشكل احلركي للكلمة 
كاليت بدكرىا تقـو بإرساؿ األكامر إىل ادلنطقة احلركية للتنسيق كالتحكم بشكل 

 النطق كاجلهاز الصوٌب لنطق ىذه الكلمة أعضاء 
أف عملية ادلعاجلة اللغوية ىي عملية معقدة تشًتؾ  الباحث رليلذلك 

فيها عدة مناطق ُب الدماغ فهي ليست مرتبطة ٔتنطقة معينة كالبد من كجود 
تناسق بُت مراكز اللغة كاخلبليا العصبية اليت تقـو بنقل ادلعلومات بُت ىذه 

إف حدكث خلل أك عطب ُب ىذه ادلراكز أك اخلبليا العصبية ادلراكز كلذلك ف
 .سيكوف لو تأثَت على عملية استيعاب الكبلـ كإنتاجو

بناء على عملية العقلية ادلعرفية السابقة فاختار الباحث عملية العقلية 
التخزين كاالسًتجاع الًتكيب ك ىي االنتباه كالتفسَت ك  عرفية لتعلم مهارة الكبلـادل

ُب تطوير ادلادة مهارة الكبلـ ليسهل الطبلب ُب تعلمها  هامٍب يستخد
كيقصد الباحث باالنتباه ىي تركيز العقل كاحلواس على لغة اذلدؼ، كشلارستها. 

كالتفسَت معرفة معٌت لغة اذلدؼ، الًتكيب كالتخزم إعادة صياغة لغة اذلدؼ ُب 
فيصور بلـ. الذاكرة، كأما االسًتجاع ىو اخراج لغة اذلدؼ أك شلارسة الك

 :الباحث تطبيق عملية العقلية ادلعرفية ُب ادلادة كما يلي

رقمال ىداؼاأل شكل المادة عملية المعرفية   
 نطق ادلفردات كاجلمل ادلفردات االنتباه ُ
 معرفة معٌت ادلفردات كاجلمل كوف اجلمل مع الصورة التفسَت ِ
مل ُب ٗتزين ادلفردات كاجل تركيب اجلمل الًتكيب كالتخزين ّ

 الذاكرة
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 شلارسة الكبلـ كادلناقشة احلوار االسًتجاع ْ

االنتباه: اختار الباحث "ادلفردات" مادة لعملية االنتباه ألف ادلفردات عضو من  .ُ
 أعضاء اللغة. ادلستمع أك القارئ ينتبو كل مفردات ادلنطوؽ أك مكتوب.

لتفسَت ألف بعد ينتبو التفسَت: اختار الباحث "كوف اجلمل مع الصورة" مادة لعملية ا .ِ
 ادلستمع أك القارئ كل مفردات ادلنطوؽ أك مكتوب فَتيد أف يعرؼ معناىا.

الًتكيب كالتخزين: اختار الباحث "تركيب اجلمل" مادة لعملية الًتكيب كالتخزين  .ّ
 لكي يركبها كخيزهنا ُب الذاكرة.

ع ألف ادلراد ّٔذه مادة لعملية االسًتجا  كادلناقشة" االسًتجاع: اختار الباحث "احلوار .ْ
العمليات ىو الكبلـ، فإف الكبلـ ىو اخراج اللغة ادلوجودة ُب الذاكرة صوتيا. 

 فلحوار كادلناقشة تناسب لعملية شلارسة الكبلـ كلًتقية ابداع الكبلـ.
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 الفصل الثالث

 منهجية البحث

 

 مدخل البحث كمنهجو  .أ 

ن مادة مهارة ع الكتاب التعليمي ىو ادلنتج ٖتصيلإىل  البحث ىذا يهدؼ
 البحث ىذا ُب الباحث كاستخدـ. الكبلـ على أساس النظرية السلوكية ك النظرية ادلعرفية

 كالكمي.  كيفيال بادلدخل كالتطوير البحث منهج
 ُب كجاؿ بورغ رأم إىل تشَت ىي كالتطوير البحث منهج ىذا الختيار احلجة

 التعليمي ادلنتج تطويرإىل  يهدؼ البحوث تصميم ىو كالتطوير البحث أف عينُت، كتاب
 يناسب البحث منهج ىذا أف ادلنهج اختيار ُب احلجة البياف ذلك كيعزز ٔٓكتصديقو.

 .الباحث قـوي سوؼ الذم البحث بأىداؼ
 

 إجراءات البحث كالتطوير  .ب 

مهارة الكبلـ على أساس ُب تطوير مادة  يقـو ّٔا الباحثاإلجراءات اليت 
 طواتاخل وتبعي عرفية بادلدخل العلمي عند برد ك غاؿ الذمالنظرية السلوكية ك النظرية ادل

  ٕٓ:اليت شرحها سوجيونو ُب كتابو، كأما اخلطوات ىي كما يلي

 ٖتليل احلاجات كادلشكبلت .ُ
يقـو الباحث إجراء ادلبلحظة دلعرفة عملية التعليم ُب مكاف البحث كادلقابلة 

احلكومية بنجكولو كمدرس مع رئيس قسم تعليم اللغة العربية ّتامعة اإلسبلمية 

                                                           
ٓٔ

Moh. Ainin, Metodologi Penelitian Peningkatan Kualitas Pembelajaran Bahasa Arab; 

Teori Dan Praktek, (Malang: Bintang sejahtera, َُِْ), hal. ٖٕ. 
ٕٓ

Sugiono, Metodologi Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan 

R&D, (Bandung: Alfabeta, َُِّ), hal. َْٗ.  
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مادة مهارة الكبلـ دلعرفة خصائص الطبلب كادلادة التعليمية ادلستخدمة كطريقة 
 تعليمها لتعليم مهارة الكبلـ كادلشكبلت ادلوجودة ُب ادلادة التعليمية.

 مجع ادلعلومات .ِ
قـو كؿ ٔتطالعة الكتب كالبحوث عن ىذا آّاؿ، ٍب يُب األ يقـو الباحث

ياجات كادلعلومات ادلوجودة ُب ميداف البحث. كنتيجة منها بأف بتحليل االحت
باحلوار فقط، كالكتاب  مهارة الكبلـ ّتامعة االسبلمية احلكومية بنجكولوتعليم 

التعليمي ادلستخدـ ال يزاؿ كتابا مطبوعا متوفرا لتعليم مهارة الكبلـ أحيانا 
. إضافة ـ الكتاب أخراستخدـ ادلدرس الكتاب العربية بُت يديك كأحيانا يستخد

على أساس  ك األحواؿ ادلوجودة حياكؿ الباحث بتطوير مادة مهارة الكبلـعلى تل
 النظرية السلوكية كالنظرية ادلعرفية.

 تصميم ادلنتج .ّ
الباحث من ٖتليل ادلشكبلت كمجع البيانات، فاخلطوة التالية تم أف يبعد 

على  مهارة الكبلـليمية ىي تصميم ادلنتج. كُب ىذا تصميم تطوير ادلادة التع
 . أساس النظرية السلوكية كالنظرية ادلعرفية

 تصديق ادلنتج .ْ
اخلبَت ُب رلاؿ زلتول ادلادة كلغتها يقدـ الباحث ادلنتج إىل خبَتين ىي 
ىذه اخلطوة تساعد على اكتشاؼ  كاخلبَت ُب رلاؿ تصميم ادلادة ادلطورة الدكتور.

ًن ادلنتج إليهما استنادا على أف لديهما أخطاء ادلنتج ادلطور كنقصانو. أما تقد
ادلادة ادلطورة إىل اخلبَت لتقـو  يرسل الباحث .رلاالهتما ُب للتعليم الطويلة اخلربات

 بالتحكيم كالتقوًن كإعطاء االقًتاحات كاإلرشادات. 
 تصحيح ادلنتج .ٓ
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ُب ىذه اخلطة باإلصبلحات، كتكوف بتصحيح ادلنتج عن  يقـو الباحث
صاف ادلوجودة فيو بعد اختبار ادلنتج الذم عملو اخلبَتين، األخطاء كالنق

 كاإلصبلحات تعتمد على التوجيهات كاإلرشادات. 
 التجربة الفردية .ٔ

الطبلب ادلادة ادلطورة إىل  نتج من اخلبَتين ٍب تقدًن الباحثبعد تصحيح ادل
إىل  باحثأرائهم عن ادلادة قبل ٕتريبها الاالستبانة دلعرفة  بتوزيع الطبقة الثانية

 التجربة ادليدانية. 
 تصحيح ادلنتج .ٕ

 عن ادلنتجصل على نتائج االستبانة بعد يقدـ الباحث ادلادة كاالستبانة، حي
 ٍب ديكن الباحث أف تصححو كما ادلطلوب.  .من الطبلب

 التجربة ادليدانية .ٖ
بعد تصحيح ادلنتج من اخلرباء، يعطي الباحث ادلنتج إىل مدٌرس مادة ادلهارة 

دلعرفة رؤيو عن ادلادة ادلطور. ٍب يطبق الباحث ادلادة التعليمية ُب عملية  الكبلـ
التعليم مهارة الكبلـ للطبلب الطبقة الثانية ّتامعة اإلسبلمية احلكومية بنجكوؿ 
خاصة لقسم التعليم اللغة العربية، ٍب يوزع الباحث االستبانة اليت تتضمن األمور 

ىذا التطبيق بتقدًن االختبار دلعرفة قدرة الطبلب  ادلتعلقة بادلادة التعليمية. كتلك
 ادلطورة.  ادلادةبعد تطبيق ادلادة التعليمية كدلعرفة فعالية ىذه 

 تصحيح ادلنتج .ٗ
البيانات  ىينتائجهما  علىٖتصل  ،االختبار كاالستبانة بعد يقدـ الباحث

ـ على أساس عن فعالية ادلنتج كأراء الطبلب عن ادلنتج ادلطور أم مادة مهرة الكبل
 النظرية السلوكية كالنظرية ادلعرفية. 

 اإلنتاج النهائي .َُ
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يعٌد الباحث ادلادة التعليمية ُب صورهتا النهائية حسب نتائج تصديق اخلرباء 
كتطبيق ىذه ادلادة ادلعٌدة باإلضافة إىل نتيجة االستبانة من مدٌرس مادة مهارة 

ة ادلطور  تكوف ىذه ادلادةكيرجو الباحث أف  الكبلـ كطبلب الطبقة الثالثة.
 .مهارة الكبلـلعملية التعليم  مستخدما ُب اجلامعة

سبعة عملية ُب ىذا البحث  يستخدـ الباحثكمن العشرة عملية البحث 
ٖتليل احلاجات كادلشكبلت، مجع ادلعلومات، تصميم ادلنتج، تصديق ادلنتج، يعٍت 

ألف ٕتربة الفردية كالتحسينو  تصحيح ادلنتج، ٕتربة صبلحية ادلتج، ٕتربة ادليدانية،
تكوف ُب عملية ٕتربة صبلحية ادلنتج كتصحيح ادلنتج كاإلنتاج النهائي يكوف ُب 

 عملية ُب ٕتربة ادليدانية ألف ادلنتج ال حيتاج إىل كثَت من التحسُت.
 

 تجربة المنتج .ج 

االقًتاحات كالتقوديات  ادلنتج كجودتو كليناؿ الباحثقصد ّٔا دلعرفة فعالية ي
( تصميم التجربة، ُ: فعاال جيدا ُب إجراءه، كبالتايل يعرض الباحثىت يكوف ادلنتج ح
( ٖتليل ٓع البيانات، ( أسلوب مجْ( البيانات كادلعلومات، ّ( أفراد التجربة، ِ

 البيانات.
 

 تصميم التجربة  .ُ

 التجربة ىي عادة، مراحل بثبلث كالتطوير البحث ىذا ُب ادلنتج ٕتربة رمجي
 البحث، ىذا ُب لكن. ادليدانية كالتجربة الصغَتة، آّموعة التجربةك  الفردية،

   التجربة الفردية كالتجربة ادليدانية. استخدـ الباحث ٕتربتُت ىي
 مدٌرس مهارة الكبلـ ّٔا تقـو الفردية التجربة ىي األكىل حلةادلر  ُب التجربة

 لتصديقم ادلادة التعليمية ُب رلاؿ زلتول ادلادة كلغتها كاخلبَت ُب رلاؿ تصمي كاخلبَت
 كي األكىل لئلصبلح اخلرباءك  ادلدٌرس من االستبانة الباحث حيلل. نظريا ادلنتج
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 أك التعليمية ادلادة عيوب دلعرفة بالتقييم اخلرباء يقـو. التالية التجربة إىل تستمر
 .مزاياىا

. بيايٕتر  ادلنتج لتصديق ادليدانية التجربة ىي الثانية ادلرحلة ُب التجربة أما
طبلب الطبقة الثانية بقسم التعليم اللغة العربية ُب اجلامعة  إىل ادلنتج ربجي

 .ادلطور للمنتج أىداؼ ادلستخدـ كىو ،االسبلمية احلكومية بنجكولو

  التجربة أفراد .ِ

 كادلستخدموف كادلدٌرس اخلرباء ىي قسمُت، التجربة أفراد الباحث قسمي
 للمنتج. 

 كادلدٌرس اخلرباء(أ 

 ،مدٌرس تعليم مهارة الكبلـ ىي كاخلبَتين من األفراد ىذه تتكوف
من رلاؿ زلتول ادلادة كلغتها كاخلبَت اآلخر من رلاؿ تصميم  كاحد خبَت

  .رلاالهتما ُب للتعليم الطويلة اتاخلرب  فجيرٌبا مها. ادلادة التعليمية

 للمنتج ادلستخدـ(ب 

ليم اللغة العربية طبلب الطبقة الثانية بقسم التع ىي ىنا التجربة أفراد
أىداؼ  ألف اختيارىم . كسببُب اجلامعة االسبلمية احلكومية بنجكولو

 .لطبلب الطبقة الثانية ادلطور للمنتج ادلستخدـ

 كمصادرىا البيانات .ّ

ىي البيانات الكيفية   حيصل عليها الباحثالبيانات كادلعلومات اليت 
ىي نتائج ادلقابلة   ها الباحثكالبيانات الكمية. البيانات الكيفية اليت حيصل علي

عن كالتعليقات عن حالة الطبلب كمادة مهارة الكبلـ كادلداخبلت كاالقًتاحات 
كصبلحية ادلنتج  ادلنتج ادلطور. أما البيانات الكمية ىي النتيجة من االستبانة

 كالنتيجة من االختبار عن فعالية ادلنتج. 
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س ء. كمصادر آخر ىي ادلدرٌ كأما مصادر البيانات ُب ىذا البحث ىي اخلربا
طبلب الطبقة الثانية بقسم التعليم اللغة العربية ُب اجلامعة ك  مهارة الكبلـ

 .االسبلمية احلكومية بنجكولو
 مجع البيانات أسلوب .ْ

كاالختبار جلمع البيانات ُب ىذا  يافاالستبك  ادلقابلةيستخدـ الباحث 
 ادلقابلة ىي أسلوب. كالكمية ألف البيانات احملصولة ىي البيانات الكيفية البحث

حالة طبلب الطبقة الثانية بقسم التعليم  البيانات عن الكيفية ىي البياناتمع جل
اللغة العربية ُب اجلامعة االسبلمية احلكومية بنجكولو كاحتياجها إىل ادلادة ادلطورة 
 كمادة مهارة الكبلـ ادلستخدمة ُب تلك اجلامعة. كاالستبياف جلمع البيانات عن

مدٌرس عن صبلحية من اخلرباء، كاألراء من  كالتعليقاتادلداخبلت كاالقًتاحات 
نتائج الطبلب من االختبار القبلي جلمع . كأما االختبار أسلوب ادلنتج ادلطور

     ٖٓكلقياسها.كالبعدم الذم يدؿ على فعالية ادلادة ادلطورة 
 

 البيانات ٖتليل .ٓ

 ٖتليل البيانات الكيفية( أ
نات الكيفية يستخدـ الباحث األسلوب األبسط، بوصف ُب ٖتليل البيا

العناصر ُب ادلواد ادلطٌورة كٖتليل كل كظائف فيها، ككذلك كصف التعليقات 
 كاالقًتاحات من اخلرباء.

 ٖتليل البيانات الكمية( ب
 لوب ٖتليل البيانات من االستبانةأس (ُ

                                                           
ٖٓ

 Sugiono, Metode Penelitian dan Pengembangan, Research and Development, (Bandung: 

Alfabeta, َُِٓ), hal. َِٖ.  
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من اخلرباء كالطبلب طبلب الطبقة من االستبانة  حيلل الباحث
 نية بقسم التعليم اللغة العربية ُب اجلامعة االسبلمية احلكومية بنجكولوالثا

مهارة الكبلـ، يستخدـ لتصويف آرائهم عن ىذا ادلنتج كآثرىا لتعليم 
 ادلعيار ادلتعرب لتقوًن ادلادة التعليمية ُب ىذا البحث كما يلي:  الباحث

  
   

  
 ََُ٘ 

 البياف: 

P = ادلئوية الصبلحية 
 القيمة احملصولةرلموع  =    
 رلموع األسئلة ضرب على قيمة األعلى =   

 

 ٗٓللتصوير الوصفي للتقدير: ادلعيار الذم يستند إليو الباحثكأما 

 ٔ. ٖالجدكؿ 
 الدرجة الختيار االستجابة في االستبانة

 التقدير الدرجة الختيار االستجابة في االستبانة
 جيد جدا ْ
 جيد ّ
  مقبوؿ ِ
 ناقص ُ

إليو للتصوير الوصفي  كيستخدـ الباحث ادلعيار الذم يستند
 َٔللدرجات كما يأٌب:

                                                           
ٓٗ

Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya, (Jakarta: Bumi 

Aksara, ََِٕ), hal. ُْٕ 
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 ٕ. ٖالجدكؿ 
 المعيار لتصوير الدرجات

 التقدير مسافة تحديد النتيجة الرقم

، ديكن استخدامها بدكف جيد جدا ٘ ََُ - ٘ ُ،ٖٓ ُ
 التصحيح

مقبوؿ، ديكن استخدامها بالتصحيح  ٘ ٖٓ - ٘ ُ،َٕ ِ
 يطالبس

ناقص، ال ديكن استخدامها ُب التعليم  ٘ َٕ - ٘ ُ،َٓ ّ
 أحسن

 مردكد، ال جيوز أف يستخدمها  ٘ َٓ - ٘ َ،ُ ْ
 

 أسلوب ٖتليل البيانات من االختبار (ِ

اليت ٖتصل  طبلببتحليل البيانات من نتائج ال يقـو الباحث
 t-testعليها من االختبار القبلي كاالختبار البعدم باستخداـ رمز 

 لحصوؿ على معرفة فعالية ادلنتج ادلطور. ل

  ُٔكفيما يلي شكل الرمز ادلستخدـ ُب ىذا البحث:

   
  

√
  ِ 

     ُ 

 

 

                                                                                                                                                               
َٔ

Sa’dun Akbar, Instrumen Perangkat Pembelajaran, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

َُِٓ), hal. ُْ.  
ُٔ

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: PT Rineka 

Cipta, ََُِ), hal. ّْٗ. 
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 قيمة ادلقارنة = َ 
 متوسط االضلراؼ بُت االختبار القبلي كاالختبار البعدم =   
x

7
d∑ = معيار األخطاء من معدايل ادلتغَتين 

N = عدد العينة 
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  الفصل الرابع
 
 كتحليلها كمناقشتهانتائج البحث كالتطوير 
 

التعليمية دلهارة ادة ادلعن إ٘تاـ تطوير  البيانات ستعرض الباحث ُب ىذا الفصل
تعلم  ُب تسهيل اكفعالية استخدامهكٖتليلها كمناقشتها  على أساس نظرية ادلعرفية الكبلـ

اجلامعة اإلسبلمية بسم تعليم اللغة العربية ُب قالثالث  مهارة الكبلـ لدم طبلب ادلستول
 احلكومية بنجكولو. 

 

على أساس نظرية  مهارة الكالـالتعليمية لمادة التطوير : إتماـ كؿالمبحث األ
 المعرفية

 تحليل الحاجات كالمشكالت .أ 

قاـ ّٔا بطريقة ادلقابلة.  ّتمع البيانات ُب ٖتليل احلاجات كادلشكبلت قاـ الباحث
مادة  سكمدرٌ  "زلمد ىداية الرمحن" قسم تعليم اللغة العربيةبلة مع رئيس ادلقا الباحث

. هتدؼ ىذه اجلامعة اإلسبلمية احلكومية بنجكولو ُب "ييٍت فاترياين" مهارة الكبلـ
عملية تعليم مهارة  ادلقابلة إىل احلصوؿ على ادلعلومات عن ادلشكبلت اليت يواجهها ُب

لطبلب ُب فهم ادلادة ادلستخدمة لعملية تعليم مهارة الكبلـ من ناحية ادلادة ككفاءة ا
 الكبلـ باجلامعة اإلسبلمية احلكومية بنجكولو. 

ُب  اكمادهت مهارة الكبلـعن تعليم  صل عليها الباحثحيالبيانات اليت من 
 اجلامعة اإلسبلمية احلكومية بنجكولو ىي: 
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 نتائج المقابلة ٔ.ٗالجدكؿ 

 النتائج العناصر رقم
الطبلب يستطيع أف يتكلم باللغة العربية عن عمل  ىداؼ التعليميةاأل ُ

 اليومية، كاخلطبة باللغة العربية
ادلادة ادلستخدمة ُب تعليم مادة مهارة الكبلـ ىي  ادلادة التعليمية ِ

ادلادة اليت تأخذ من كتاب "السلسلة" ٍب رتبت 
ادلدرسة أصبح ادلادة مهارة الكبلـ، كتتكوف ادلادة من 

 وار، كالًتكيب، كالتدريبات، كَل يكن فيو الصورة.احل
طريقة ادلباشرة يعٍت ْتفظ  الطريقة ادلستخدمة ىي الطريقة التعليمية ّ

احلوار ٍب تقدًن بو، كأما التدريبات ادلستخدـ 
 الًتكيب. 

 شخصا ّّالطبلب عدد  أحواؿ التبلميذ ْ
لعربية، كاحتاج يعٌود التكلم باللغة اال الطبلب بعض  كفاءة الطبلب ٓ

ادلادة اليت تعٌودىم التكلم باللغة العربية ألف بعض 
منهم متخرج من ادلدرسة العامة، كادلدرسة اإلسبلمية 

 كادلعهد.
بعض الطبلب ال يستطيع أف يتكلم باللغة العربية  أثناء الدراسة ٔ

ألهنم متخرج من ادلدرسة العامة  كال يدرس اللغة 
يستطيعوف أف حيفظ احلوار العربية إال قليل، كىم ال 

كال يفهم معٌت احلوار، كالتعويد عن التكلم باللغة 
 العربية قليل جدا.

ٖتتاج ادلدٌرسة ادلادة اليت تعٌود الطبلب التكلم باللغة  احتياجات ادلدٌرسة ٕ
 العربية.
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مهارة الكبلـ ُب قسم تعليم أف أىداؼ التعليم  الباحث رلي ُ. ْمن اجلدكؿ 
ة باجلامعة اإلسبلمية احلكومية بنجكولو ىي طبلب ادلستول الثالث يتطيع أف اللغة العربي

ينطق اللغة العربية كحيفظ احلوار عن عمل اليومية ٍب يتكلم بو مع األصدقاء ُب الفصل  
 كاف أك ُب اخلارج، كيًتكب الكلمة أصبحت مجلة مفيدة، كيتبع منافسة اللغة الغربية.

. كادلادة ادلستخدمة ادة التعليمية ُب عملية التعليمتلك األىداؼ حيتاج ادل لتحقيق
ُب اجلامعة اإلسبلمية احلكومية بنجكولو ىي كتاب السلسلة، أخذت ادلدرسة ادلادة من 
ىذا الكتاب ٍب رتبت بنفس، كترتيب ىذه ادلادة ىي احلوار، كالتدريبات عن الًتكيب. 

خصائص الطبلب باجلامعة، فرأل الباحث أف ىذه ادلادة ادلستخدمة ليست موافقة مع 
بعض منهم متخرج من ادلدرسة العامة ك بعض متخرج من ادلعهد كادلدرسة اإلسبلمية. 

ألف كصف لذلك تقدًن ادلادة ُب ىذه اجلامعة ليست جذابة لطبلب ادلستول الثالث 
َل يرتب حسب عملية ادلعرُب للتكلم كبدكف الصورة كتعويد عن التكلم، فإف  ادلادة ىناؾ

التكلم ليس ْتفظ احلوار كالًتكيب. التدريبات عن التعليم مهارة الكبلـ ىي  تعويد
التكلم، إذا يصور الباحث أف تعليم مهارة الكبلـ ىو باالستماع ٍب يتكلم مباشرة بعد 
 االستماع، كبالقراءة ٍب يتكلم مباشرة بعد القراءة، كبالكتابة ٍب يتكلم مباشرة بعد الكتابة. 

أف بعض الطبلب ُب ادلستول الثالث ال يقدركف  من ادلقابلة ىيالنتائج احملصولة 
أف يتكلم باللغة العربية. ككثَت من الطبلب يشعركف صعبة ُب تعليم مهارة الكبلـ ألف 
ادلادة تتكوف عن احلوار كالًتكيب فقط. كأما الطريقة ادلستخدمة طريقة ادلباشرة يعٍت ْتفظ 

ي لتعليم مهارة الكبلـ يستخدـ طريقة السمعية احلوار كالتدريبات عن الًتكيب، فينبغ
الشفهية يعٍت باالستماع ٍب يتكلم مباشرة بعد االستماع، كبالقراءة ٍب يتكلم مباشرة بعد 
القراءة، كبالكتابة ٍب يتكلم مباشرة بعد الكتابة، فإف أىداؼ التعليم ىي الكبلـ، فعملية 

يكتب، كلكن ادلادة ال تواجو إىل  التعليم التكلم عن ما يسمع، كعن ما يقرأ، كعن ما
تعليم مهارة الكبلـ ىي ُب استخداـ  فمن ادلمكن مشكلةىذه الطريقة كىذه العملية. 



56 
 

 

ادلادة. رأل الباحث ادلادة ادلستخدمة ال يوافق للطبلب مرحلة اجلامعة ألهنا ال يناسب 
 اجلامعة. ادلواد التعليمية دلرحلةٓتصائص 

ستخدـ الكتاب التعليمي اليت ي الفصل ال يزاؿ أف ُب مهارة الكبلـتنفيذ تعليم ك 
ه ادلدرسة. تعًتؼ ادلدٌرسة أف تشعر الصعوبة لتطوير ادلادة كفقا مع احتياجات اأعط

بذاهتا. ألف ادلدٌرسةَل تستطع أف تصنع ادلواد التعليمية مستقبل. كحقيقة،  طبلبال
ألف ادلعلمُت تعرؼ خصائص اختيار ادلادة التعليمية كإعدادىا ىو ادلسئولة للمعلمُت، 

التعليم كخصائص ادلتعلم. فلذلك يكمن ادلعلم أف حيدد مصادر التعليم ادلناسبة 
باجلامعة  قسم تعليم اللغة العربية الثالث ُب ستولادل الطبلبللتعليم. أما كفاءة 

مهارة بعضهم يفهموف كبعضهم َل يفهموا عن مادة اإلسبلمية احلكومية بنجكولو 
 يعود التكلم باللغة العربية.ض منهم َل يستطيعوا أف . كبعالكبلـ

على أساس النظرية ادلعرفية  مهارة الكبلـ ادلطورةكلذلك تطور الباحث مادة 
ذب   كباستخداـ الصورة ترتب حسب سلوؾ ادلعرُب ُب التكلمتيكتب باللغة العربية  كي ٕتي

يعودىا مع أصدقائهم ك  فهمهايأف  طبلبستطيع اليك  مهارة الكبلـ لتعلم مادة طبلبال
 .ُب الفصل أك خارج الفصل

 

 جمع المعلومات .ب 

ُب األكؿ بطريقة ادلقابلة كمطالعة الكتاب ادلوجود كادلعلومات  الباحث قاـ
ادلوجودة ُب ميداف البحث. كنتيجة منها بأف ادلنهج ادلستخدـ ُب تعليم مادة مهارة 

أف ىذه القسم  غة العربية"كما قالو رئيس قسم تعليم الل  (KKNIالكبلـ ىو ادلنهج )
.  " سنتُت ، كيستخدـ ىذا ادلنهج قبل(KKNIمنهج ) اآلف يستخدـالتعليم اللغة العربية 

قسم تعليم اللغة العربية مائة كمخسُت الثالث ُب  مستولللمهارة الكبلـ تعليم مادة أما ك 
كبلـ أك احملادثة ُب تعليم مهارة الكما قالو مدرس ادلادة، ييٍت فاترياين"   دقيقة ُب األسبوع
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 (Sks)ككأحد  (Sks) ، ألف احملادثة ثبلثىذا القسم يعٍت مائة كمخسُت دقيقة ُب األسبوع
 دقيقة. مخسُت 

ادلستول الثالث تتكوف عن احلوار كادلواد التعليمية اليت تعلمها ادلدٌرسة ُب 
لى تلك ع إضافةُب السابق.  طبلب ككفاءهتم قد ذكر الباحث. أما أحواؿ الكالًتكيب

على أساس  التعليمية دلهارة الكبلـادة ادلبتطوير  حثالبا ادلعلومات ادلوجودة حاكؿ
 النظرية ادلعرفية. 

 

 تصميم المنتج .ج 

 ادلادة التعليمية دلهارة الكبلـ على أساس نظرية ادلعرفية بعد أف حصل الباحث صمم
ارة الكبلـ للطبلب تعليم مهمى ب"ىذه ادلادة تسالبيانات كادلعلومات كما ذكر أعبله. 

تناسب مع سلوؾ ادلعرُب  تعليم مهارة الكبلـ للطبلب باجلامعة كتابة مادة  "باجلامعة
 . مع الصورة ادلناسبة لتسهيل الطبلب ُب فهمو العربية. تيكتب ىذا الكتاب باللغة للتكلم

األكىل اليت قاـ الباحث ُب تصميم ادلادة ىي تعيُت العناصر ادلستخدمة  فاخلطوة
غبلؼ ادلادة، كادلقدمة، كزلتويات ادلادة،) مفردات، التدريبات، احلوار، ادلناقشة(  كىي

 كادلراجع. 
 الغبلؼ .ُ

يعرض الباحث ُب الغبلؼ األمامي صورة الدماغ كفيو حركؼ اذلجائية 
ٗترج من الفم كصورة الولد يكتب اللغة العربية، كفيو اسم الكاتب، كُب أم 

ُب الغبلؼ الورائي كصف ادلادة حسب  كمرحلة يستخدـ ىذا الكتاب. أما
 خصائصها. 
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 الغبلؼ الورائي الغبلؼ األمامي

 
 ادلقدمة  .ِ

زلتويات الكتاب ك  فيها كصف كيزيد ٖتتوم على التمهيد من الكاتب
 الكتاب.

 كلمة الشكر كالتقدير
ٖتتوم ُب تلك الصفحة على التمهيد 
من الكاتب ككلمة الشكر كالتقدير 

ية كتابة الكتاب ساىم ُب عمل دلن
 التعليمي ادلطور

 
 خصائص الكتاب

ٖتتول فيو عن خصائص الكتاب 
مهارة الكبلـ كأنشطة التعليم ادلناسبة 
بنظرية ادلعرفية يعٍت عملية ادلعرُب 

 لتكلم
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 تعريف بالكتاب
ٖتتول فيو عن تعريف الكتاب مهارة 

 الكبلـ على أساس البنظرية ادلعرفية.

 
 تابارشاد استخداـ الك

ارشاد استخداـ  ٖتتول فيو عن
مهارة الكبلـ على أساس  الكتاب

 البنظرية ادلعرفية ُب أنشطة تعليمية.

 
 

 
 زلتول ادلادة .ّ

  أبواب ىي أربعةمادة،  ٖتتوم ىذ الكتاب على عشرة
 كلكل أبواب أنشطات تتبعها اخلطوات سلوؾ ادلعرُب

 االنتباه(أ 
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 الصورة األنشطة
 حفظ المفردات

اليت ادلفردات ظوف فطبلب حيال
 الصورة تكتب مع

 
 التفسَت(ب 

 كوف الجمل مع الصورة 
الطبلب يكوف اجلمل مع الصورة 

  ادلناسبة لكي يعرؼ معٌت اجلمل
 الًتكيب(ج 

 تركيب
يركب الطبلب الكلمات 

أصبحت مجلة ٍب ينطق بو 
كبتبادؿ السؤاؿ كالواجلواب 

 بينهم 
 

 االسًتجاع(د 

  قم بالحوار

وار عن يقـو الطبلب باحل
 ادلوضوع اخلاص.  
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  اقرأ كناقش
يقرأ الطبلب النض ادلوجود ٍب 
يناقش ما فيو من ادلشكلة أك 

  غَتىا. 

 

 التدريبات .ْ
تعويد اللغة العربية ُب السمع كُب لالتدريبات ُب ىذه ادلادة ىي التدريبة 

عمل  لفهم ادلادة بطريقة طبلبإىل تسهيل ال. هتدؼ التدريبة الذاكرة كُب التكلم
. ُب ىذا الكتاب تتكوف التدريبات عن امؤل الفراغ ٔتفردة مناسبة الواجبات ادلعدة

مع الصورة، ككوف اجلمل مع الصورة ادلناسبة، كالًتكيب الكلمة ٍب يتكلم بو مع 
األصدقاء، تبادؿ السؤاؿ كاجلواب مع األصدقاء، جعل السؤاؿ ٍب يسألو مع 

 بو، كادلناقشة. األصدقاء، جعل احلوار ٍب يقـو احلوار
 

 الصورة التدريبات
 امئل الفراغ بادلفردة ادلناسبة مع الصورة

 
 كوف اجلملة مع الصورة ادلاسبة
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تركيب اجلملة االستفهاـ كاجلواب ٍب 
 يسألو إىل األصدقاء

 
 تبادؿ السؤاؿ كاجلواب عن الصورة

 
 جعل السؤاؿ عن االجابة

 

 يقـو باحلوار

 

 عملية ادلناقشة

 
 

 ادلراجع .ٓ
يرصد الباحث فيها ادلراجع اليت قد استخدمها ُب تطوير ادلادة التعليمية. 
كّٔذه القائمة تساعد على ادلدرسُت كالطبلب أف يعرفوا ادلراجع الرئيسية 

 ادلستخدمة ُب كتابة ىذا الكتاب.
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 ادلراجع ُب كتابة ىذه ادلادة

 
 

 تصديق المنتج .د 
لكبلـ، فأعرض الباحث تلك ادلادة إىل بعد أف صمم الباحث مادة مهارة ا

اخلبَتين دلعرفة أرائهما كتصديقهما عن ادلادة ادلطورة للحصوؿ على االقًتحات 
كادلداخبلت بإعطاء االستبانة. اخلبَت األكؿ ىو الدكتور شهدااء كىو خبَت التصميم 

َت الثاين ىو ادلادة التعليمية من جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية، كاخلب
الدكتور سو٘تاف كىو خبَت من ناحية لغة ادلادة التعليمية من جامعة موالنا مالك إبراىيم 

 ُب للتعليم الطويلة اتاخلرب  فجيرٌبااإلسبلمية احلكومية. أما حجة اختيارمها ألهنما 
 . رلاالهتما

  عرض البيانات من خبَت تصميم ادلادة كٖتليلها  .ُ
بتصديق ادلادة  يمية ادلطورة إىل الدكتور شهداءقدـ الباحث ادلادة التعل

قد علم  . اختار الباحث الدكتور شهداء ألنو زلتولمعيار تصميم  التعليمية كفق
مادة ادلهارة الكبلـ الىت تناسب للطبلب باجلامعة كلديو الكفاءة ُب رلاؿ تعليم 

 اللغة. 
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 كىذا نتيجة االستبانة من خبَت تصميم ادلادة.

 االستبانة من خبير تصميم المادةنتائج ٕ.ٗالجدكؿ 

 النتيجة عناصر التحكيم الرقم
  اللغوية أ

 ٖ الوضوح ُب ادلعلومات ُ
 ٖ مناسبة قواعد اللغة العربية كاإلندكنيسية ِ
 ٖ فعالية ُب استخداـ اللغة ّ
 ٖ السهولة ُب فهم اللغة ادلستخدمة ْ

  التقديم ب
 ٕ الوضوح ُب األىداؼ ادلرجوة ٓ
 ٕ التدرج ُب تقدًن ادلادة ٔ
 ٖ كاف الكتاب تفاعلية ٕ
 ٖ الكماؿ ُب ادلعلومات ٖ
  الجرافيك تصميمعرض في ال ج
مهارة التقدًن ُب ادلادة ادلطورة يدافع رغبة الطبلب ُب تعلم  ٗ

 ٖ الكبلـ

 ٖ الوضوح ُب الكتابة َُ
 ٕ التنظيم ُب ترتيب ادلواد ُُ
 ٖ دلطورةمناسبة األلواف ٔتادة ا ُِ
 ٖ اجلذاب ُب تقدًن ادلادة ُّ
 ٖ مناسبة ُب استخداـ احلركؼ ك شكلها ُْ
 ٖ مناسبة النسق ُٓ
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  مهارة الكالـ على أساس النظرية المعرفية د
 ٖ مناسبة قواعد اللغة العربية كاإلندكنيسية ُٔ
 ٖ الوضوح ُب تقدًن ادلادة على أساس النظرية ادلعرفية ُٕ
 ٖ لية العقلية ادلعرفية للكبلـالوضوح ُب عم ُٖ
 ٖ مناسبة باألىداؼ ادلرجوة ُٗ
 ٖ مناسبة مفردات اللغة العربية كاإلندكنيسية َِ
 ٖ استخداـ ادلفردات الشائعة عند الطبلب ُِ
 ٖ السهولة ُب استخداـ ادلادة ادلطورة ِِ
 ٖ مناسبة ادلادة ٔتستول الطبلب ِّ
 ٖ  التعليم                                                 فعالية مادة ادلطورة ُب عملية  ِْ
 ٜٙ رلموعات النتيجة احملصولة 

 
بنود من  " لواحد كعشرينخلبَت أعطى تقدير "جيد اٌتضح من اجلدكؿ أف ا

الوضوح ُب ادلعلوماتبندا، ىي:  أربع كعشرين مناسبة قواعد اللغة العربية ،
كاإلندكنيسية اـ اللغةفعالية ُب استخد، كاف السهولة ُب فهم اللغة ادلستخدمة،  ،

التقدًن ُب ادلادة ادلطورة يدافع رغبة ، الكماؿ ُب ادلعلومات، الكتاب تفاعلية
مهارة الكبلـ، الوضوح ُب الكتابة، مناسبة األلواف ٔتادة ادلطورة، الطبلب ُب تعلم 

، مناسبة النسق ،مناسبة ُب استخداـ احلركؼ ك شكلهااجلذاب ُب تقدًن ادلادة، 
، الوضوح ُب تقدًن ادلادة على أساس مناسبة قواعد اللغة العربية كاإلندكنيسية

مناسبة باألىداؼ النظرية ادلعرفية، الوضوح ُب عملية العقلية ادلعرفية للكبلـ، 
استخداـ ادلفردات الشائعة ، مناسبة مفردات اللغة العربية كاإلندكنيسية، ادلرجوة

، مناسبة ادلادة ٔتستول لة ُب استخداـ ادلادة ادلطورةالسهو ، عند الطبلب
 الطبلب، فعالية مادة ادلطورة ُب عملية التعليم                                                
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، كىي: عشرين بندامن أربع  بنداكقدـ اخلبَت تقدير "مقبوؿ" لثبلثة 
. كَل التنظيم ُب ترتيب ادلواد،التدرج ُب تقدًن ادلادة،الوضوح ُب األىداؼ ادلرجوة

يكن ُب ىذا التصديق عنصر من عناصر التحكيم قدـ لو اخلبَت بتقدير " 
كناقص". 

 أما نتيجة البيانات من استبانة خبَت زلتول ادلادة كلغتها كما يلي: 
 خبير تصميم المادةنتيجة االستبانة من  ٖ.ٗالجدكؿ 

 النتيجة التقدير الدرجة
  جيد جدا ْ
 ّٔ=  ّ ُِ يدج ّ
 ٔ=  ِ ّ مقبوؿ ِ
 َ ناقص ُ

مادة مهارة الرمز دلعرفة نتائج تصديق اخلبَت ُب تقوًن  كاستخدـ الباحث
 كىو:الكبلـ على أساس النظرية ادلعرفية 

  
   

  
 ََُ٘ 
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من نتيجة االستبانة احملصولة، عرؼ الباحث أف النتيجة من استبانة خبَت 
أف ىذه ادلادة  فتفسَت ىذا التقدير ىويم ادلادة ىي ُب التقدير "جيد ". تصم

مهارة الكبلـ بباجلامعة اإلسبلمية ادلطورة كديكن استخدامها ُب تعليم مادة 
 . احلكومية بنجكولو

بإضافة إىل ذلك حصل الباحث أيضا على البيانات من اقًتاحات اخلبَت 
ادخل الصور ت من الدكتور شهداء كما يلي: كتعليقاتو. أما االقًتاحات كالتعليقا

ضع ، صحح األخطأ اللغوية، استخدـ عبلمة صحيحا، كاضحية كموضوعية
 .ادلراجع



67 
 

 

  ادلادة كٖتليلها  لغةعرض البيانات من خبَت  .ِ
بتصديق ادلادة  قدـ الباحث ادلادة التعليمية ادلطورة إىل الدكتور سو٘تاف

قد علم  تار الباحث الدكتور سو٘تاف ألنو. اخ تولمعيار لغة احمل التعليمية كفق
لغة ادلادة ادلهارة الكبلـ الىت تناسب للطبلب باجلامعة كلديو الكفاءة ُب رلاؿ 

 اللغة كتعليمها.

 كىذا نتيجة االستبانة من خبَت لغة ادلادة.

 المادة من خبير لغة االستبانةنتائج  ٗ. ٗالجدكؿ 

 النتيجة عناصر التحكيم الرقم
 ٖ ياناتكضوح الب ُ
 ٖ الطبلب ٔتستول مناسبة الكتاب لغة ِ
 ٖ التعليمي الكتاب عناصر توفر ّ
 ٖ السليمة اللغة استخداـ ْ
 ٖ ادلناسبة األمثلة أك النصوص اختيار ٓ
 ٕ الشائعة ادلفردات اختيار ٔ
 ٖ ادلستخدمة اللغة فهم ُب الطبلب يسهل ٕ
 ٖ ادلوجودة بالنظرية ادلادة مناسبة ٖ
 ٖ صحيحة دىاقواع ٗ

 ٖ بادلستول اجلامعة ادلادة مناسبة َُ
 ٖ ادلادة تقدًن ُب الوضوح ُُ
 ٕ (األصعب إىل األسهل من) التدرج ُِ
 ٖ الطلبة ٔتستول التدريبات إعداد مناسبة ُّ
 ٕ الطبلب قدرة لقياس األسئلة ُْ
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 ٜٖ رلموعات النتيجة احملصولة 
بنود من  " الحد عشرة"جيد  خلبَت أعطى تقديراٌتضح من اجلدكؿ أف ا

كضوح البيانات: بندا، ىي أربعة عشر ،الطبلب ٔتستول مناسبة الكتاب لغة،

التعليمي الكتاب عناصر توفر السليمة اللغة استخداـ،  أك النصوص اختيار،
ادلناسبة األمثلة ادلستخدمة اللغة فهم ُب الطبلب يسهل،  بالنظرية ادلادة مناسبة،

ادلوجودة صحيحة قواعدىا، بادلستول اجلامعة ادلادة مناسبة،  تقدًن ُب الوضوح،
 الطلبة ٔتستول التدريبات إعداد مناسبة،ادلادة

،الشائعة ادلفردات اختياركقدـ اخلبَت تقدير "مقبوؿ" لثبلثة بندا كىي: 

(األصعب إىل األسهل من) التدرج . كَل يكن ُب الطبلب قدرة لقياس األسئلة،
 ن عناصر التحكيم قدـ لو اخلبَت بتقدير " كناقص".  ىذا التصديق عنصر م

 

 

 أما نتيجة البيانات من استبانة خبَت لغة ادلادة كما يلي: 
 خبير تصميم المادةمن  األكلى نتيجة االستبانة ٘.ٗالجدكؿ 

 النتيجة التقدير الدرجة
  جيد جدا ْ
 ّّ=  ّ ُُ جيد ّ
 ٔ=  ِ ّ مقبوؿ ِ
 َ ناقص ُ

مادة مهارة الرمز دلعرفة نتائج تصديق اخلبَت ُب تقوًن  كاستخدـ الباحث
 كىو:الكبلـ على أساس النظرية ادلعرفية 

  
   

  
 ََُ٘ 
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من نتيجة االستبانة احملصولة، عرؼ الباحث أف النتيجة من استبانة خبَت 
ذه ادلادة ادلطورة أف ى فتفسَت ىذا التقدير ىولغة ادلادة ىي ُب التقدير "جيد". 

مهارة الكبلـ بباجلامعة اإلسبلمية احلكومية كديكن استخدامها ُب تعليم مادة 
 .بنجكولو

 
 تحسين المنتج  .ق 

بعد أف قدـ الباحث مادة مهارة الكبلـ ادلطورة على أساس النظرية ادلعرفية 
طوة إىل اخلبَتين، حصل الباحث البيانات من اقًتاحات اخلبَتين كتعليقاهتما. فاخل

التالية تعٍت التحسينات، كتكوف بتحسُت ادلادة ادلطورة عن األخطاء كالنقاص 
 ادلوجودة حسب التصديق من اخلبَتين. 

 الخطيئاتالتحسينات من  ٙ.ٗالجدكؿ 
 المادة بعد التصحيح المادة قبل التصحيح الرقم

 صار األىداؼ ادلرجوة كاضحا األىداؼ ادلرجوة ال يزاؿ كاضحا ُ

صار تقدًن ادلادة تدرجا حسب  دلادة ال يزاؿ تدرجاتقدًن ا ِ
 سلوؾ ادلعرُب للكبلـ

 منظمة ترتيب ادلوادصار  َل يكن تنظيما ترتيب ادلواد ّ

ادلستخدـ َل يزاؿ كاضحية  االصور ْ
 كموضوعية

فبدؿ الباحث الصورة الىت 
 كموضوعيةكاضحية 

 صار استخداـ عبلمة صحيحا استخدـ عبلمة َل يزاؿ صحيحا ٓ
 صحيح اللغويةصار  األخطأ اللغوية ٔ
 فيكتب الباحث ادلراجع ادلراجعَل يكن  ٕ

ادلناسة  ادلفرداتفوضع الباحث  شائعة َل يزاؿ ادلفردات ٗ
 كالشائعة



71 
 

 

 إىل األسهل صارت ادلادة من األصعب إىل األسهل منادلادة ليست  َُ
 األصعب

 
 تجربة صالحية المنتج .ك 

ادلطورة، كتاب تعليم مهارة الكبلـ على أساس بعد أف حسن الباحث ادلادة 
النظرية ادلعرفية فأعرض الباحث ذلك الكتاب إىل مدٌرسة مادة احملادثة ُب قسم تعليم 
اللغة العربية ّتامعة اإلسبلمية احلكومية بنجكولو دلعرفة رؤيتها عن الكتاب قبل 

معة اإلسبلمية ُب قسم تعليم اللغة العربية ّتا تطبيقو إىل طبلب مستول الثالث
ّتامعة اإلسبلمية  ادثةكىذه نتيجة االستبانة من مدٌرسة مادة احملاحلكومية بنجكولو. 

 . احلكومية بنجكولو
 

 محادثةمن مدّرسة مادة ال االستبانة ٚ.ٗالجدكؿ 
 النتيجة البياف الرقم

يساعد كتاب تعليم مهارة الكبلـ على أساس النظرية  ُ
 ْ ادثةاحمللفهم مادة  الطبلب ادلعرفية

 ّ ة ادلستخدمة ُب الكتاب بقدرة الطبلبتناسب اللغ ِ
 ّ التفهيم للطبلبكانت ادلادة ُب الكتاب سهولة  ّ

ُب تعليم مادة جيذب عرض ىذا الكتاب رغبة الطبلب  ْ
 ّ ادثةاحمل

ُب  يبات ُب الكتاب لًتقية كفاءة الطبلبتساعد التدر  ٓ
 ادثةمادة احمل

ْ 

 ْ كاضحاذا الكتاب كاف الكتابة ُب ى ٔ
 ُّب مادة  تطيع ىذا الكتاب لًتقية كفاءة الطبلبيس ٕ
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 ادثةاحمل

ثلة ادلستخدمة ُب الكتاب لفهم مادة تساعد األم ٖ
 ّ ادثةاحمل

 ّ ناسب ادلواد ُب الكتاب بكفاءة الطبلبت ٗ

َُ 
بأىداؼ تعليم احملادثة ُب قسم تناسب ادلواد ُب الكتاب 

 ّ امعة اإلسبلمية احلكومية بنجكولو.تعليم اللغة العربية ّت

 ّّ رلموعات النتيجة احملصولة 
اٌتضح من اجلدكؿ أف ادلدٌرسة أعطت تقدير "جيد جدا " لثبلثة بندا من 
 عشرة بنود، ىي: يساعد كتاب تعليم مهارة الكبلـ على أساس النظرية ادلعرفية

ُب  ًتقية كفاءة الطبلبيبات ُب الكتاب لتساعد التدر ادثة، لفهم مادة احمل الطبلب
 . كاضحاكاف الكتابة ُب ىذا الكتاب  ادثة،مادة احمل

تناسب كأعطت ادلدرسة تقدير "جيد" لسبعة بندا من عشرة بنودا، كىي: 
التفهيم كانت ادلادة ُب الكتاب سهولة ة ادلستخدمة ُب الكتاب بقدرة الطبلب،  اللغ

تطيع يسادثة، يم مادة احملُب تعلللطبلب، جيذب عرض ىذا الكتاب رغبة الطبلب 
ثلة ادلستخدمة ُب تساعد األم ادثة،ُب مادة احمل ىذا الكتاب لًتقية كفاءة الطبلب

تناسب ادلواد ناسب ادلواد ُب الكتاب بكفاءة الطبلب، تادثة، الكتاب لفهم مادة احمل
بأىداؼ تعليم احملادثة ُب قسم تعليم اللغة العربية ّتامعة اإلسبلمية ُب الكتاب 

 حلكومية بنجكولو. ا
كَل يكن ُب ىذا التصديق عنصر من عناصر التحكيم قدمت لو ادلدٌرسة 

 بتقدير "مقبوؿ كناقص". 
 أما نتيجة البيانات من استبانة مدٌرسة مادة احملادثة كما يلي:

 نتيجة االستبانة من المدّرسة ٛ.ٗالجدكؿ 
 النتيجة التقدير الدرجة
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 ُِ= ْ ّ جيد جدا ْ
 ُِ = ّ ٕ جيد ّ
  مقبوؿ ِ
 َ ناقص ُ
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من نتيجة االستبانة احملصولة، عرؼ الباحث أف النتيجة من استبانة مدرسة 
 مادة احملادثة ىي ُب ادلعدؿ "جيد جدا".

فتفسَت ىذا التقدير ىو أف ىذه ادلادة ادلطورة ديكن استخدامها ُب تعليم 
ُب قسم تعليم اللغة العربية ّتامعة اإلسبلمية ستول الثالث ادل طبلبإىل  ادثةمادة احمل

أف ٖتسنها كما طلبتها ادلدٌرسة قبل تطبيقها  احلكومية بنجكولو، لكن جيب الباحث
 .طبلبإىل ال

  التجربة الميدانية .ز 
 عرض البيانات من التجربة الفردية كٖتليلها .ُ

رة إىل آّموعة ادليدانية، فجرب ادلادة ادلطو  قبل أف جيرب الباحث
بادلادة ادلطورة  طبلب. كقاـ الباحث ّادلادة إىل آّموعة احملدكدة ىي  باحثال

 أعدىا آّموعة احملدكدة بتصحيح ادلادة اليت على آّموعة احملدكدة. كلقد قاـ
لتطوير ادلادة التعليمية ُب االستبانة   الباحث حسب عناصر اليت عينها الباحث

 كما يلي:

 
 من التجربة الفرديةالبيانات نتائج  ٜ.ٗالجدكؿ 

نسبة 
 المئوية

∑xi ∑x 
 اإلجابة

 ٔ ٕ ٖ ٗ الرقم العناصر
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تقدًن الكتاب تعليم مهارة الكبلـ  - - ّ - ُِ ٗ ٕ٘ٓ
 ُ جذاب

تعليم مهارة الكبلـ باستخداـ  - - - ّ ُِ ُِ ََُ٘
 ِ الكتاب تعليم مهارة الكبلـ سهلة

 ّ ب كاضحاستخداـ الكتابة ُب الكتا - - ُ ِ ُِ ُُ ِ٘ٗ

األلواف ادلستخدمة لكل الكتابة ُب  - - ُ ِ ُِ ُُ ِ٘ٗ
 ْ الكتاب جذاب

كاف تعليم مهارة الكبلـ بكتاب  - - ّ - ُِ ٗ ٕ٘ٓ
 ٓ شلتعاتعليم مهارة الكبلـ 

كاف تعليم مهارة الكبلـ بكتاب  - - ِ ُ ُِ َُ ِ٘ٗ
 ٔ زلمساتعليم مهارة الكبلـ 

ُب الكتاب كفاءة  ترقي التدريبات - - ّ - ُِ ٗ ٕ٘ٓ
 ٕ الطبلب ُب مادة تعليم مهارة الكبلـ

اللغة كاإلرشادات ادلستخدمة ُب  - - ِ ُ ُِ َُ ِ٘ٗ
 ٖ الكتاب سهولة التفهيم

ِٗ٘ ُُ ُِ ِ ُ - - 
صار تعويد الكبلـ سهلة كشلتعة 
 بتقدًن ادلادة بصورة كلغة كمعٌت

ٗ 

تناسب ادلادة ُب الكتاب بكفاءة  - - ّ - ُِ ٗ ٕ٘ٓ
 َُ طبلبال

ْٖ.ُٔ
  ّعدد ادلستجيب =  ٔتعدؿ ُِ َُُ %



 كمن نتيجة االستبانة احملصولة، يعرؼ أف: 
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 تقدًن الكتاب تعليم مهارة الكبلـ جذاب ٕ٘ٓ (ُ
تعليم مهارة الكبلـ باستخداـ الكتاب تعليم مهارة الكبلـ  %ََُ (ِ

 سهلة
 استخداـ الكتابة ُب الكتاب كاضح %ِٗ (ّ
 لكتابة ُب الكتاب جذاباأللواف ادلستخدمة لكل ا %ِٗ (ْ
 شلتعاكاف تعليم مهارة الكبلـ بكتاب تعليم مهارة الكبلـ    %ٕٓ (ٓ
 زلمساكاف تعليم مهارة الكبلـ بكتاب تعليم مهارة الكبلـ   %ِٗ (ٔ
ترقي التدريبات ُب الكتاب كفاءة الطبلب ُب مادة تعليم  %ٖٓ (ٕ

 مهارة الكبلـ
 لتفهيماللغة كاإلرشادات ادلستخدمة ُب الكتاب سهولة ا %ِٗ (ٖ
صار تعويد الكبلـ سهلة كشلتعة بتقدًن ادلادة بصورة كلغة  %ِٗ (ٗ

 كمعٌت
 تناسب ادلادة ُب الكتاب بكفاءة الطبلب %ٖٓ (َُ

 المعيار لتصوير الدرجات للمستجيب ٓٔ.ٗ الجدكؿ
 التقدير مسافة تحديد النتيجة الرقم

، ديكن استخدامها بدكف جيد جدا ٘ ََُ - ٘ ُٖ ُ
 التصحيح

مقبوؿ، ديكن استخدامها بالتصحيح  ٘ َٖ - ٘ ُٔ ِ
 البسيط

ناقص، ال ديكن استخدامها ُب التعليم  ٘ َٔ - ٘ ُ،ُْ ّ
 أحسن

 ضعيف، ال جيوز أف يستخدمها  ٘ َْ - ٘ ُِ ْ
 ضعيف جدا، ال جيوز أف يستخدمها  َِ٘ - َ٘،َ ٓ
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أما بالنسبة ادلئوية من مجيع االستبانات فحصل الباحث النتيجة 
يدؿ على أف قبوؿ ادلستجيب ىذه ادلادة ادلطورة "جيد جدا"،  . كىذاُ٘ٔ.ْٖ

ٔتعٌت أف ىذه ادلادة ديكن استخدامها لتعليم مادة احملادثة ُب ادلستول الثالث ُب 
 قسم تعليم اللغة عربية ّتامعة اإلسبلمية احلكومية بنجكولو.

 عرض البيانات من التجربة ادليدانية كٖتليلها .ِ
ة ادلادة ادلطورة، كزع الباحث االستبانة لطبلب بعد أف قاـ الباحث بتجرب

ادلستول الثالث ُب قسم تعليم اللغة عربية ّتامعة اإلسبلمية احلكومية بنجكولو 
 دلعرفة آرائهم عن مادة مهارة الكبلـ على أساس النظرية ادلعرفية. 

كىذه نتيجة االستبانة من طبلب ادلستول الثالث ُب قسم تعليم اللغة عربية 
 ة اإلسبلمية احلكومية.ّتامع

 البيانات من التجربة الميدانيةنتائج  ٔٔ.ٗالجدكؿ 
 اإلجابة العناصر الرقم

∑x ∑xi 
 نسبة المئوية

ٔ ٕ ٖ ٗ 
تقدًن الكتاب تعليم مهارة الكبلـ  ٔ

 % َٗ.ْٖ ُُُ ُِّ ُِ ُِ - - جذاب

تعليم مهارة الكبلـ باستخداـ الكتاب  ٕ
 تعليم مهارة الكبلـ سهلة

- ّ َِ َُ ُِّ َُٔ َٖ,َّ %  

% ِْ,ِٗ ُِِ ُِّ ِّ َُ - - استخداـ الكتابة ُب الكتاب كاضح ٖ  
األلواف ادلستخدمة لكل الكتابة ُب  ٗ

% ََُ ُِّ ُِّ ّّ - - - الكتاب جذاب  

كاف تعليم مهارة الكبلـ بكتاب تعليم  ٘
 مهارة الكبلـ شلتعا

- - ِْ ٗ ُِّ َُٖ ُٖ,ُٖ %  

الكبلـ بكتاب تعليم كاف تعليم مهارة  ٙ
 مهارة الكبلـ زلمسا

- - ِِ ُُ ُِّ َُُ ّٖ,ّّ %  

% ٕٓ,ٕٓ ََُ ُِّ ٕ َِ ٔ -ترقي التدريبات ُب الكتاب كفاءة  ٚ  
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 الطبلب ُب مادة تعليم مهارة الكبلـ
اللغة كاإلرشادات ادلستخدمة ُب الكتاب  ٛ

 سهولة التفهيم
- ٕ ُٔ َُ ُِّ َُِ ٕٕ,ِٕ %  

سهلة كشلتعة بتقدًن  صار تعويد الكبلـ ٜ
 ادلادة بصورة كلغة كمعٌت

- ٔ ٗ ُٖ ُِّ ُُُ ْٖ,َٗ %  

تناسب ادلادة ُب الكتاب بكفاءة  ٓٔ
% ّٗ,ٖٗ ُُٖ ُِّ ِّ ٔ ْ - الطبلب  

 % ْٖ,ْٖ َُُِ َُِّ ادلعدؿ ّّعدد ادلستجيب =  
طبلب ادلستول الثالث ُب قسم تعليم اللغة  فعرض بيانات االستبانة من

ة اإلسبلمية احلكومية عن كتاب تعليم مهالرة الكبلـ على أساس عربية ّتامع
 النظرية ادلعرفية كما يلي: 

 تقدًن الكتاب تعليم مهارة الكبلـ جذابمن الطبلب يقوؿ أف  % َٗ.ْٖ (1

تعليم مهارة الكبلـ باستخداـ الكتاب من الطبلب يقوؿ أف  % َّ,َٖ (2
 تعليم مهارة الكبلـ سهلة

 استخداـ الكتابة ُب الكتاب كاضحأف من الطبلب يقوؿ  % ِْ,ِٗ (3

األلواف ادلستخدمة لكل الكتابة ُب الكتاب من الطبلب يقوؿ أف  % ََُ (4
 جذاب

تعليم مهارة الكبلـ بكتاب تعليم مهارة من الطبلب يقوؿ أف  % ُٖ,ُٖ (5
 الكبلـ شلتعا

تعليم مهارة الكبلـ بكتاب تعليم مهارة من الطبلب يقوؿ أف  % ّّ,ّٖ (6
 الكبلـ زلمسا

التدريبات ُب الكتاب ترقي كفاءة الطبلب من الطبلب يقوؿ أف  % ٕٓ,ٕٓ (7
 ُب مادة تعليم مهارة الكبلـ
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اللغة كاإلرشادات ادلستخدمة ُب الكتاب من الطبلب يقوؿ أف  % ِٕ,ٕٕ (8
 سهولة التفهيم

تعويد الكبلـ سهلة كشلتعة بتقدًن ادلادة من الطبلب يقوؿ أف  % َٗ,ْٖ (9
 بصورة كلغة كمعٌت

ادلادة ُب الكتاب تناسب بكفاءة من الطبلب يقوؿ أف  % ّٗ,ٖٗ (11
 الطبلب

النتيجة  ادلئوية من مجيع االستبانات فحصل الباحثأما بالنسبة 
ىذه ادلادة ادلطورة "جيد جدا"،  كىذا يدؿ على أف قبوؿ الطبلب % ْٖ,ْٖ

ة . كمن ىذه نتيجهارة الكبلـٔتعٌت أف ىذه ادلادة ديكن استخدامها لتعليم مادة ادل
االستبانة، ديكننا أيضا أف نبلخص أف استخداـ ىذا الكتاب ادلطور أعطى األثر 

 .مهارة الكبلـلتعليم  طبلبُب اىتماـ ال
ٖتليل احلاجات سبعة عملية ُب ىذا البحث يعٍت  يستخدـ الباحث

كادلشكبلت، مجع ادلعلومات، تصميم ادلنتج، تصديق ادلنتج، تصحيح ادلنتج، 
ألف ٕتربة الفردية كالتحسينو تكوف ُب عملية ٕتربة ادليدانية،  ٕتربة صبلحية ادلتج،

ٕتربة صبلحية ادلنتج كتصحيح ادلنتج كاإلنتاج النهائي يكوف ُب عملية ُب ٕتربة 
 ادليدانية ألف ادلنتج ال حيتاج إىل كثَت من التحسُت.

 

 مهارة الكالـ على أساس النظريةل التعليمية : مواصفات المادةالمبحث الثاني
 المعرفية

طور الباحث ادلواد مهارة الكبلـ على أساس النظرية ادلعرفية َب اجلامعة 
تعليم مهارة الكبلـ للطبلب مى ب"ىذه ادلادة تساإلسبلمية احلكومية بنجكولو. 
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تناسب مع عملية العقلية  تعليم مهارة الكبلـ للطبلب باجلامعة كتابة مادة  "باجلامعة
 . ادلعرفية للتكلم

لكاتب شكل احلركؼ نوع شكل احلركؼ اليت ذلا التعليق لكل كاستخدـ ا
. احلجة الختيار ُٖ( كحجمو Sakkal Majalla)(، ىو سكل رللة Serifأطرافها )

ذلك الشكل ألف ذلك الشكل رأل الكاتب مرتب كمجيل لقراءتو. كذكر سيتيفو ُب  
أف كتابو أف اختيار شكل احلركؼ ُب الكتاب لطبلب ادلستول الثالث ديكن 

 كككانت مواصفاتو ىي كما يلي:Sans-serif 7 أك Serifيستخدمو نوع احلركؼ 
 

 الغالؼ .ٔ
يعرض الباحث ُب الغبلؼ األمامي صورة الدماغ كفيو حركؼ اذلجائية 
ٗترج من الفم كصورة الولد يكتب اللغة العربية، كفيو اسم الكاتب، كُب أم 

كصف ادلادة حسب  كمرحلة يستخدـ ىذا الكتاب. أما ُب الغبلؼ الورائي
 خصائصها. 

 

  
 الغبلؼ الورائي الغبلؼ األمامي
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 ارشاد استخداـ الكتاب .ٕ
 ارشاد استخداـ الكتاب

ارشاد استخداـ  ٖتتول فيو عن
مهارة الكبلـ على أساس  الكتاب

 البنظرية ادلعرفية ُب أنشطة تعليمية.

 
 

 
 التعليمية محتول المادة .ٖ

(كالتفسَت ِ( اإلنتباه )ُىي )، عملية ادلعرفيةٖتتوم ىذ ادلادة على أربعة 
ىي االنتباه  ىذه األربعةاختار الباحث ( كاالسًتجاع. ْ(كالًتكيب كالتخزين )ّ)

ُب تطوير ادلادة مهارة  هاالتخزين كاالسًتجاع ٍب يستخدمالًتكيب ك كالتفسَت ك 
تركيز  كيقصد الباحث باالنتباه ىيالكبلـ ليسهل الطبلب ُب تعلمها كشلارستها. 

الًتكيب ك العقل كاحلواس على لغة اذلدؼ، كالتفسَت معرفة معٌت لغة اذلدؼ، 
إعادة صياغة لغة اذلدؼ ُب الذاكرة، كأما االسًتجاع ىو اخراج لغة  نكالتخزي

اذلدؼ أك شلارسة الكبلـ. فيصور الباحث أنشطة التعليم على ىذه العملية 
 االربعة، كما يلي:
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 االنتباه (ُ
 الصورة األنشطة

 حفظ المفردات
اليت ادلفردات ظوف فطبلب حيال

 الصورة تكتب مع
 

 التفسَت (ِ
 كوف الجمل مع الصورة 

الطبلب يكوف اجلمل مع الصورة 
 ادلناسبة لكي يعرؼ معٌت اجلمل

 
 الًتكيب (ّ

 تركيب
يركب الطبلب الكلمات 

أصبحت مجلة ٍب ينطق بو 
كبتبادؿ السؤاؿ كالواجلواب 

  بينهم 
 االسًتجاع (ْ

  لحوارقم با

يقـو الطبلب باحلوار عن 
 ادلوضوع اخلاص.  
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  اقرأ كناقش

يقرأ الطبلب النص ادلوجود ٍب 
يناقش ما فيو من ادلشكلة أك 

  غَتىا. 
 

 التدريبات .ٗ
تعويد اللغة العربية ُب السمع كُب لالتدريبات ُب ىذه ادلادة ىي التدريبة 

لفهم ادلادة بطريقة عمل  طبلبإىل تسهيل ال. هتدؼ التدريبة الذاكرة كُب التكلم
. ُب ىذا الكتاب تتكوف التدريبات عن امؤل الفراغ ٔتفردة مناسبة الواجبات ادلعدة

مع الصورة، ككوف اجلمل مع الصورة ادلناسبة، كالًتكيب الكلمة ٍب يتكلم بو مع 
األصدقاء، كاألنشطة لعملية االسًتجاع ىي تبادؿ السؤاؿ كاجلواب مع 

سؤاؿ ٍب يسألو مع األصدقاء، جعل احلوار ٍب يقـو احلوار بو، األصدقاء، جعل ال
 كادلناقشة.

 الصورة التدريبات
  ات عن اإلنتباهالتدريب .ُ

 امئل الفراغ بادلفردة ادلناسبة مع الصورة

 
  ات عن التفسَتالتدريب .ِ

 كوف اجلملة مع الصورة ادلاسبة



82 
 

 

 
 ات عن الًتكيبالتدريب .ّ

اجلواب ٍب تركيب اجلملة االستفهاـ ك 
 يسألو إىل األصدقاء

 
  ات عن االسًتجاعالتدريب

 تبادؿ السؤاؿ كاجلواب عن الصورة

 
 جعل السؤاؿ عن االجابة

 

 يقـو باحلوار

 



83 
 

 

 عملية ادلناقشة

 
 

 ادلراجع .ٔ
يرصد الباحث فيها ادلراجع اليت قد استخدمها ُب تطوير ادلادة التعليمية. 

رسُت كالطبلب أف يعرفوا ادلراجع الرئيسية كّٔذه القائمة تساعد على ادلد
 ادلستخدمة ُب كتابة ىذا الكتاب.

 ادلراجع ُب كتابة ىذه ادلادة

 
 

 على أساس نظرية المعرفية مهارة الكالـ التعليمية : فعالية مادةالمبحث الثالث
 عرض البيانات من االختبار القبلي كتحليلها  .أ 

الثالث ُب قسم تعليم اللغة عربية  لطبلب ادلستولّٔذه التجربة  قاـ الباحث
تجربة ال طالبا. بدأ الباحث ّّّتامعة اإلسبلمية احلكومية بنجكولو، كعددىم 

ق ادلادة ادلطورة دلعرفة قدرة الطبلب قبل تطبي باالختبار القبلي الذم عقدىا الباحث
 . اجلامعة باستخداـ الكتاب ادلوجود ُب تلكاألكلية ُب مهارة الكبلـ 

يخ ُب التار  ربعاءاالختبار القبلي قبل تطبيق ادلادة ادلطورة ُب يـو األ حثقاـ البا
نتيجتهم كما  . كبعد أف قاـ الباحث ىذا االختبار فوجد الباحثَُِٕسيفتمرب ُّ

 ُب اجلدكؿ التايل:  
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 من االختبار القبلينتائج  ٕٔ.ٗالجدكؿ 
 التقدير النتيجة األسماء الرقم

 فضعي ْٓ دكم انتاف كحيوين ُ
 ضعيف ّٓ إيكا ليا ليسما ِ
 ضعيف َٓ فريدة احلسنة ّ
 مقبوؿ ٓٓ جيتا يولنديكا ْ
 مقبوؿ َٔ مجيلة ٓ
 ضعيف ْٓ جيمي فراتاما ٔ
 مقبوؿ ٓٓ نيك رمحسارم ٕ
 جيد ٓٔ نور فطرم حياين ٖ
 ضعيف َْ نور ميجا نينجسيو ٗ

 ضعيف ْٓ فوترم جوليا سارم َُ
 ضعيف َٓ فوترم مَتايانيت ُُ
 ضعيف َٓ رمحة حسنة ُِ
 جيد ٓٔ رمحة مرشاه ُّ
 جيد جدا ٕٓ ركناؿ أصلارا ُْ
 مقبوؿ ٓٓ توفيق ىدايات ُٓ
 ضعيف َٓ فيلياسيو ُٔ
 ضعيف َٓ يوجي جوستياف ُٕ
 ضعيف ْٓ عبد اللطيف ُٖ
 جيد ٓٔ أدم جوف سافوترا ُٗ
 جيد جدا َٖ من اهلل رمضاف  َِ
 جيد جدا َٖ زلمد إقباؿ ُِ
 جيد جدا ٕٓ ف طازمإركا ِِ
 مقبوؿ َٔ رام ستياكاف ِّ
 جدا جيد ٖٓ إركين حردياطا ّْ
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 جيد جدا َٖ فوفوت فرمانشاه ِٓ
 جيد جدا ٕٓ ريكا حسيت فاطمة ِٔ
 جيد جدا َٖ ديوم أستوٌب ِٕ
 مقبوؿ ٓٓ دارسي ِٖ
 جيد جدا ٕٓ موليا فوترم ِٗ
 جيد جدا ٕٓ ترم أسيا َّ
 جيد ٓٔ أصلي بسمليا نوفيانيت ُّ
 ضعيف َٓ ليا لوسيانيت ِّ
 جيد جدا ٕٓ دكم انتاف كحيوين ّّ

  ََُِ ّّعدد الطبلب:  
 مقبوؿ َٗ,َٔ معدؿ الدرجة 

 

أف نتائج االختبار القبلي لطبلب ادلستول ( ُٕ. ْكما البيانات ُب اجلدكؿ )
بتقدير جيد،  ُ٘ٓبتقدير جيد جدا، ك َّ٘الثالث ُب تعليم مادة مهارة الكبلـ 

كاستخدـ بتقدير ضعيف، كال أحد بتقدير شلتاز.  ّ٘ٗبتقدير مقبوؿ، ك ُِ٘ك
  الباحث الرمز دلعرفة النتائج ادلعدلة كما يلي:

ََُِ
99

 %001  90 601 
من نتيجة ادلعدلة السابقة، حسب ادلعيار ادلستخدـ بو ُب ىذا  كادلعركؼ

مقبوؿ"، ٔتعٌت بعض البحث أف قدرة الطبلب ُب تعليم مهارة الكبلـ على التقدير "
من طبلب ادلستول الثالث َل ينجحوا ُب تعليم مهارة الكبلـ باستخداـ الكتاب 

 التعليمي ادلوجود ُب تلك اجلامعة. 
كبعد ٖتليل النتيجة من حيث االختبار القبلي، يعرض الباحث بتجربة ادلادة 

  ختبار البعدم.ادلطورة لًتقية كفاءهتم ُب مادة مهارة الكبلـ، ٍب يقـو الباحث باال
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 كتحليلها بعدمعرض البيانات من االختبار ال .ب 

على أساس النظرية ادلعرفية لطبلب ادلستول  مهارة الكبلـمادة  قد طبق الباحث
ىذا التطبيق بتقدًن االختبار البعدم دلعرفة   ًب الباحث. ٍب اجلامعة، ىو موضوعا الثالث

ليم مهارة الكبلـ على ألساس تعباستخداـ كتاب  مهارة الكبلـُب  الطبلبكفاءة 
 .النظرية ادلعرفية الذم طوره الباحث

. َُِٕسيفتمرب  ُِٕب التاريخ  ربعاءاالختبار البعدم ُب يـو األ قاـ الباحث
 نتيجتهم كما ُب اجلدكؿ التايل: كحصل الباحث

 

 بعدممن االختبار النتائج  ٖٔ.ٗالجدكؿ 
 التقدير النتيجة األسماء الرقم

 مقبوؿ َٔ كحيويندكم انتاف  ُ
 ضعيف َٓ إيكا ليا ليسما ِ
 مقبوؿ َٔ فريدة احلسنة ّ
 مقبوؿ َٔ جيتا يولنديكا ْ
 جيد جدا ٕٓ مجيلة ٓ
 ضعيف َٓ جيمي فراتاما ٔ
 جيد ٓٔ نيك رمحسارم ٕ
 جيد  َٕ نور فطرم حياين ٖ
 ضعيف ْٓ نور ميجا نينجسيو ٗ

 مقبوؿ ٓٓ فوترم جوليا سارم َُ
 مقبوؿ َٔ ايانيتفوترم مَت  ُُ



87 
 

 

 مقبوؿ َٔ رمحة حسنة ُِ
 جيد  ٓٔ رمحة مرشاه ُّ
 جيد جدا َٗ ركناؿ أصلارا ُْ
 مقبوؿ َٔ توفيق ىدايات ُٓ
 جيد َٕ فيلياسيو ُٔ
 مقبوؿ َٔ يوجي جوستياف ُٕ
 ضعيف َٓ عبد اللطيف ُٖ
 جيد جدا َٖ أدم جوف سافوترا ُٗ
 جيد جدا َٖ من اهلل رمضاف  َِ
 شلتاز ََُ قباؿزلمد إ ُِ
 شلتاز ٓٗ إركاف طازم ِِ
 جيد ٓٔ رام ستياكاف ِّ
 شلتاز ٓٗ إركين حردياطا ّْ
 جيد جدا ٖٓ فوفوت فرمانشاه ِٓ
 جيد جدا َٗ ريكا حسيت فاطمة ِٔ
 شلتاز ََُ ديوم أستوٌب ِٕ
 جيد َٕ دارسي ِٖ
 جيد جدا َٖ موليا فوترم ِٗ
 جيد جدا َٗ ترم أسيا َّ
 جيد  َٕ ليا نوفيانيتأصلي بسم ُّ
 مقبوؿ َٔ ليا لوسيانيت ِّ
 جيد جدا َٖ دكم انتاف كحيوين ّّ

  ِّْٓ ّّعدد الطبلب:  
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 جيد جدا َٔ،ُٕ معدؿ الدرجة 

أف نتائج االختبار القبلي لطبلب ادلستول ( ُٕ. ْكما البيانات ُب اجلدكؿ )
 ُِ٘جيد جدا، ك بتقدير ِْ٘بتقدير شلتاز  ُ٘ٓالثالث ُب تعليم مهارة الكبلـ

بتقدير ضعيف، كال أحد بتقدير شلتاز.  ُِ٘بتقدير مقبوؿ، ك ِٕ٘بتقدير جيد، ك
  كاستخدمت الباحثة الرمز دلعرفة النتائج ادلعدلة كما يلي:

2906
99  %001  1% 091 

من نتيجة ادلعدلة السابقة، حسب ادلعيار ادلستخدـ بو ُب ىذا  كادلعركؼ
ليم مادة مهارة الكبلـ على التقدير "جيد جدا"، البحث أف قدرة الطبلب ُب تع

ٔتعٌت بعض من طبلب ادلستول الثالث ينجحوا ُب تعليم مادة مهارة الكبلـ 
 باستخداـ الكتاب التعليمي ادلطورة على أساس النظرية ادلعرفية.  

 
 اختبار القبلي كالبعدم كتحليلهاالبيانات من  .ج 

ار القبلي كاالختبار البعدم فحلل البيانات من االختب الباحث حصلبعد أف 
مية ادلطورة. كحصل دلعرفة فعالية ادلادة التعلي tتلك النتائج باستخداـ اختبار  الباحث

 كما ُب اجلدكؿ التايل:  tنتيجة االختبار الباحث 

 

 كالبعدم من االختبار القبلينتائج  ٕٔ.ٗالجدكؿ 

 (Nأسماء الطلبة ) الرقم
االختبار 
 القبلي 

االختبار 
 لبعدم ا

d  dٕ 

 ِِٓ ُٓ َٔ ْٓ دكم انتاف كحيوين ُ
 ِِٓ ُٓ َٓ ّٓ إيكا ليا ليسما ِ
 ََُ َُ َٔ َٓ فريدة احلسنة ّ
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 ِٓ ٓ َٔ ٓٓ جيتا يولنديكا ْ
 ََُ َُ ٕٓ َٔ مجيلة ٓ
 ِٓ ٓ َٓ ْٓ جيمي فراتاما ٔ
 ََُ َُ ٓٔ ٓٓ نيك رمحسارم ٕ
 ِٓ ٓ َٕ ٓٔ نور فطرم حياين ٖ
 ََْ َِ ْٓ َْ سيونور ميجا نينج ٗ

 ََُ َُ ٓٓ ْٓ فوترم جوليا سارم َُ
 ََُ َُ َٔ َٓ فوترم مَتايانيت ُُ
 ََُ َُ َٔ َٓ رمحة حسنة ُِ
 ََُ َُ ٓٔ ٓٔ رمحة مرشاه ُّ
 ِِٓ ُٓ َٗ ٕٓ ركناؿ أصلارا ُْ
 ِٓ ٓ َٔ ٓٓ توفيق ىدايات ُٓ
 ََْ َِ َٕ َٓ فيلياسيو ُٔ
 ََُ َُ َٔ َٓ يوجي جوستياف ُٕ
 ِٓ ٓ َٓ ْٓ عبد اللطيف ُٖ
 ِِٓ ُٓ َٖ ٓٔ أدم جوف سافوترا ُٗ
 َ َ َٖ َٖ من اهلل رمضاف  َِ
 ََْ َِ ََُ َٖ زلمد إقباؿ ُِ
 ََْ َِ ٓٗ ٕٓ إركاف طازم ِِ
 ِٓ ٓ ٓٔ َٔ رام ستياكاف ِّ
 ََُ َُ ٓٗ ٖٓ إركين حردياطا ِْ
 ِٓ ٓ ٖٓ َٖ فوفوت فرمانشاه ِٓ
 ِِٓ ُٓ َٗ ٕٓ ريكا حسيت فاطمة ِٔ
 ََْ َِ ََُ َٖ ديوم أستوٌب ِٕ
 ِِٓ ُٓ َٕ ٓٓ دارسي ِٖ
 ِٓ ٓ َٖ ٕٓ موليا فوترم ِٗ
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 ِِٓ ُٓ َٗ ٕٓ ترم أسيا َّ
 ِٓ ٓ َٕ ٓٔ أصلي بسمليا نوفيانيت ُّ
 ََُ َُ َٔ َٓ ليا لوسيانيت ِّ
 ِٓ ٓ َٖ ٕٓ دكم انتاف كحيوين ّّ
 ِْٖٓ ّٓٓ ِّْٓ ََُِ (∑آّموعة ) 
 ُِ,ُْٔ ٕٓ,َُ َٔ,ُٕ َٗ,َٔ جةمعدؿ الدر  

اجلدكؿ السابق اتضح أف ىناؾ ارتفاع القيمة لدل الطبلب بُت  من
االختبارين، كمن ذلك الدليل رأل الباحث أف تلك ادلادة ادلطورة على أساس النظرية 

 ادلعرفية ذلا أثر لًتقية كفاءة طبلب ادلستول الثالث ُب مادة احملادثة. 
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بُت االختبار القبلي كاالختبار البعدم، حلل الباحث تلك درجة الفرؽ  كدلعرفة
 النتائج باستخداـ الرمز اإلحصائي كما كرد ُب ادلستول الثالث.

   
  

√
  ِ 

     ُ 

 

∑ ِ   ∑ ِ   
   ِ

 
 

   ِ  َُْٖٕ   
 275 ِ

ّّ  

   
20 10

√
ِْٖٓ

ّّ  ِّ 
  

20 10

√
ِْٖٓ
َُٓٔ

  
20 10

√ْ ٓٔ  
20 10

ِ ُّ   ِٕ ٕٓ 

البحث اليت قدمها الباحث ىي أف مادة مهارة الكبلـ اليت  فرضيةدلا كانت 
أعدىا الباحث باجلامعة اإلسبلمية احلكومية بنجكولو فعالة لًتقية كفاءة الطبلب ُب 

 مادة اؿ، فأصبح ادلعيار لتصديق ذلك الفرض ىو:

ي احلسايب أكرب من نتيجة التائي ُب اجلدكؿ فالفرض إذا كانت نتيجة التائ .ُ
مقبوؿ، كىذا يعٍت أف مادة مهارة الكبلـ ادلطورة اليت أعدىا الباحث فعالة لًتقية  

 كفاءة الطبلب ُب مهارة الكبلـ. 
إذا كانت نتيجة التائي احلسايب أصغر من نتيجة التائي ُب اجلدكؿ فالفرض  .ِ

لكبلـ ادلطورة اليت أعدىا الباحث غَت فعالة مردكد، كىذا يعٍت أف مادة مهارة ا
 لًتقية كفاءة الطبلب ُب مهارة الكبلـ. 

قبل أف خيترب الباحث فرضية البحث بذلك ادلعيار، عرض الباحث البيانات 
 اآلتية: 
  ِّدرجة احلرية احملصولة من معادلة ىي (df = N-ُ) 
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  درجة احلرية ل ٕ٘ٓ,ِٕدرجة التوزيع ُب تاء اجلدكؿ على مستول التصديق
  ُُٕ،ُ( ىي ِّاحملصولة )

  ُٕالدرجة احملصولة من التائي احلسايب ىي,َٔ 
ُ،ُُٕ < ِٕ,ٕٓ 

( أكرب من نتيجة ٕٓ,ِٕحصل الباحث من العرض السابق أف نتيجة التائي احلسايب )
(. ىذا يدؿ على أف الفرض مقبوؿ. ُُٕ،ُ) ٘ٓ،َالتائي ُب اجلدكؿ على مستول 

مادة مهارة الكبلـ اليت طورىا الباحث فعالة لًتقية كفاءة الطبلب كأيد ىذه النتيجة أف 
 باجلامعة اإلسبلمية احلكومية بنجكولو ُب مهارةالكبلـ

 
 

 المبحث الرابع: مناقشة نتائج البحث
 على أساس نظرية المعرفية تطوير مادة مهارة الكالـ .أ 

هارة الكبلـ على ُب ىذا ادلبحث، ركز الباحث ُب عملية تصميم ادلنتج يعٍت مادة م
أساس النظرية ادلعرفية. ىذه ادلادة ىي ادلادة ادلطورة من مادة احملادثة اليت قررهتا مدرسة 
قسم تعليم اللغة العربية كصنعتها. اسم الكتاب من ىذا ادلنتج ىي "تعليم مهارة 
 الكبلـ". استخدـ ىذه ادلادة اللغة العربية كاإلندكنيسيا كي يكمن الطبلب أف يفهموىا
 كيستخدموىا للتعلم الذاٌب. تيكتب ىذا الكتاب باللغة العربية بزيادة الكتابة اإلندكنيسيا. 

 مهارة الكبلـ على النحو التايل:  صمم الباحث ادلادة التعليمية ُب مادة
  ِٔعموديا. A3استخدـ الباحثةحجم الكتاب  .ُ
كنيسية. احلركؼ ادلستخدمة ُب ىذا الكتاب ىي احلركؼ العربية كاحلركؼ اإلند .ِ

، َِبأنواع احلجم، للموضوع  Sakkal Majallaكاحلركؼ العربية ادلستخدمة ىي 
                                                           
07

 B.P. Sitepu, Penulisan Buku Teks Pelajaran, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 7107), hal.  

030 
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كيستخدـ الباحث  63.ُٖ، كللجدكؿ ُٔأك  ُٖ، للصورة ُٖحملتول ادلادة 
 .ُِحركؼ اإلندكنسيا ُب ادلعٌت كحجمو 

يقدـ الباحث غبلؼ ادلادة بالصورة ادللونة فيها صورة الدماغ كفيو حركؼ اذلجائية  .ّ
ج من الفم كصورة الطبلب يكتب اللغة العربية. ككذلك قدـ زلتول ادلادة ملونة ٗتر 

 أيضا.     
طور الباحث ادلادة اليت ديكن الطبلب أف يستخدموىا للتعلم الذاٌب، ُب اجلامعة   .ْ

 كاف أك ُب البيت
رتب الباحث ادلواد التعليمية ُب الكتاب على أساس النظرية ادلعرفية الذم حيتوم  .ٓ

يتبع  64شطات حلفظ ادلفردات كالًتكيب كالتدريبات كاحلوار كادلناقشة.فيو األن
 الباحث كيفية ترتيب ادلادة على سلوؾ ادلعرُب للتكلم

 كتلك التصميم كالتطوير مناسب كما ذكر سيتيفو كحسناف ُب كتأّما.
 أما تصميم ادلادة التعليمية ُب مادة مهارة الكبلـ تفصيليا كما يلي:

الغبلؼ، العناصر العامة ادلستخدمة ُب الكتب، ىي من  ةىذه ادلادتكوف ت
 كزلتول ادلادة كالتدريبات كادلراجع. ،كادلقدمة

 الغبلؼ .ُ
ىناؾ العناصر ٕتب على اىتمامها ُب تصميم غبلؼ الكتاب، ىي: الصورة 

  ٓٔالتوضيحية كاأللواف كطبع األحرؼ كادلصمم.
 الصورة التوضيحية(أ 

                                                           
03

 B.P. Sitepu, Penulisan Buku Teks Pelajaran, hal. 032-030.  
03

 M. Hosnan, Pendekatan Saintifik dan Kontekstual Dalam Pembelajaran Abad 70, (Bogor: 

Ghalia Indonesia, 7103), hal 33. 
65

 Heaven, "Tips Desain Cover Buku", https://heavenlyillusionz.wordpress.com/7107112175/tips-

desain-cover-buku/, diakses pada 02 november 7102. 

https://heavenlyillusionz.wordpress.com/2012/08/29/tips-desain-cover-buku/
https://heavenlyillusionz.wordpress.com/2012/08/29/tips-desain-cover-buku/
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ي موضوع التصميم األساسي ُب تصميم الصورةالتوضيحية ُب ىذا آّاؿ ى
الغبلؼ. إف الغبلؼ ادلستخدـ ُب كتاب ادلهارة الكبلـ صورة ملونة فيها 
الدماغ كفيو حركؼ اذلجائية ٗترج من الفم كصورة الطبلب يكتب اللغة 
العربية. أما حجة اختيار تلك الصورة ألف مستخدمُت ىذه ادلادة ىي 

ومية بنجكولو كىذه ادلادة لًتقية كفاءة الطبلب ُب اجلامعة اإلسبلمية احلك
 الطبلب ُب التكلم باللغة العربية. 

 األلواف(ب 
اختار ادلصمم األلواف األساسية ُب تصميم الغبلؼ ىي برتقاليا كأزرؽ. عند 
علم النفس اللوين، برتقايل ىو لوف للدافع، للعمل اإلجيايب، كلغَتة احلياة، 

لذا، ترجو الكاتب  ٔٔ.العقلية كاذلدكء ة،كادلسؤكلي كاالستقبلؿ، كالثقة،كأزرؽ 
باختيار اللوف الربتقايل  كاألزرؽ كاللوف األساسي ُب غبلؼ الكتاب إىل أنو 

 سيحث الطبلب على تعلم ىذه ادلادة. 
 أسلوب الطباعة(ج 

يقصد بأسلوب الطباعة ىنا ىو شكل احلركؼ كحجمو ككضعو. ُب صناعة 
ها، منها اختيار نوع احلرؼ الغبلؼ ىناؾ األمور اليت ال بد من اىتمام

كؼ ادلوضوعة ُب الغبلؼ ال بد كحجمو ككضعو حىت يقرأ كلو من بعد. احلر 
 كتب بشكل أكضح حىت يستطيع القارئ أف يقرأىا.أف ي

 نوع احلرؼ ادلستخدـ ُب ىذا الكتاب ىو من أنواع احلركؼ ادلرققة كىو 
Andalus  ُب موضوع الكتاب،  ْْٖتجمTimes New Roman  َِم ْتج 

لطبلب . كىذا يوافق ما قالو سيتيفو أف احلرؼ ادلناسب ُب اسم الكاتب

                                                           
00

 Herman Yudiono, "Psikologi Warna Dalam Sampul Buku Non-Fiksi", 

http://www.tipsmenulisbuku.com/psikologi-warna-dalam-sampul-buku-nonfiksi/, diakses pada 02 

november 7102. 

http://www.tipsmenulisbuku.com/psikologi-warna-dalam-sampul-buku-nonfiksi/
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كضع احلركؼ ُب ىذا الغبلؼ ُب  .ةالثالث ىو نوع احلرؼ ادلرققادلستول 
 الوسط حىت يسهل للقارئ أف يقرأىا.

 ىيئة الناتج(د 
ىيئة الناتج ادلقصودة ىي مجع كل العناصر ادلذكورة السابقة. صورة الغبلؼ 

لقراءة ىذا الكتاب. اسم ٕتذب اىتماـ الطبلب الوسط حىت توضع ُب 
 كلوف أساسي.   زرؽبلوف أبيض على اللوف األ سرلادلؤلف يوضع ُب الزاكية الي

 ادلقدمة .ِ
تتكوف ادلقدمة من أربعة أنواع ىي كلمة الشكر كالتقدير، ككصف الكتاب، 

 كاحملتويات. 
ركؼ اليت ذلا التعليق استخدـ الكاتب شكل احلركؼ ُب ادلقدمة نوع شكل احل

. احلجة ُٖ( كحجمو Sakkal Majalla)(، ىو سكل رللة Serifلكل أطرافها )
الختيار ذلك الشكل ألف ذلك الشكل رأل الكاتب مرتب كمجيل لقراءتو. كذكر 
سيتيفو ُب كتابو أف اختيار شكل احلركؼ ُب الكتاب لطبلب ادلستول الثالث ديكن 

 Sans-serif 7 أك Serifأف يستخدمو نوع احلركؼ 

 زلتول ادلادة .ّ
اختار الباحث ادلادة التعليمية قريبا مع الطبلب، ىي اجلامعة، رياضة البدنية، 
بر الوالدين كالسياحة. بعد أف حصل ادلواد التعليمية، فرتبها الباحث سلوؾ ادلعرُب 

 للتكلم باألنشطات تتبعها اخلطوات 
 أما تلك األنشطات فيما يلي: 

 االنتباه(أ 
 ادلفرداتكحفظ  -

 التفسَت(ب 
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 امؤل الفراغ مناسب مع الصورة -
 كوف اجلملة مناسب مع الصورة -

 الًتكيب(ج 
األجوبة مع ك األجوبة ٍب يتبادؿ تلك األسئلة ك جيعلوف األسئلة  طبلبال -

 .صديقهم
 االسًتجاع .ْ

 الطبلب يتبادؿ السؤاؿ كاجلواب بسؤاؿ كجواب -
 الطبلب يتبادؿ السؤاؿ كاجلواب بسؤالُت كجوابُت -
 طبلب باحلوار عن ادلوضوع اخلاصيقـو ال -
 يقـو الطبلب بادلناقشة عن ادلوضوع اخلاص -

 ادلراجع .ٓ
ادلراجع ىي ادلصادر استخدمها الكاتب ُب تطوير ادلادة التعليمية. تتكوف 
ادلصادر من قسمُت ىي ادلصدر من الكتاب كاإلنًتنت. استخدـ الكاتب الكتاب 

ت استخدمتو ليأخذ الصور اليت كضع ُب مصدرا لكتابة ادلواد التعليمية. أما اإلنًتن
كّٔذه القائمة تساعد على ادلدرسُت كالطبلب أف يعرفوا ادلراجع الرئيسية الكتاب. 

 ادلستخدمة ُب كتابة ىذا الكتاب.

بعد أف صمم الباحث مادة مهارة الكبلـ على أساس النظرية ادلعرفية كقبل أف 
تصديقها كتقييمها. حصل الباحث النتائج ىا إىل اخلبَتين لا، أعطجيرّٔا إىل ادلستخدمُت

٘ بتقدير جيد، كمن خبَت ٗٔادلادة بادلعدؿ  لغةُب تصديق ادلادة كتقييمها من خبَت 
طور  مهارة الكبلـ اليتٔتعٌت أف مادة  ٕٔ.جدا ٘، بتقدير جيدُٖتصميم ادلادة بادلعدؿ 

                                                           
02

 Sa’dun Akbar, Instrumen Perangkat Pembelajaran, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 7102), 

hal. 30 
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ثالث لكن ال لطبلب ادلستول مهارة الكبلـالباحث ديكن استخدامها لتعليم مادة 
 بتحسينها. بعد أف حسن الباحث ادلادة كما طلب اخلبَتين.

 

 على أساس نظرية المعرفية مهارة الكالـفعالية مادة  .ب 
بعد أف صمم الباحث مادة مهارة الكبلـ على أساس النظرية ادلعرفية كطورىا 

تج كىي كيصدقها إىل اخلرباء كحيسنها، قاـ بتجربة تلك ادلادة إىل ادلستخدمُت ذلذا ادلن
 باجلامعة اإلسبلمية احلكومية بنجكولو.  طبلب ادلستول الثالث

قبل أف يطبق الباحث ادلادة إىل الطبلب، قدـ االختبار القبلي دلعرفة كفاءة 
الطبلب ُب مادة مهارة الكبلـ باستخداـ الكتاب من اجلامعة. كبعد أف طبق ادلادة، قدـ 

موعة لبلختبار القبلي لدل طبلب ادلستول الباحث االختبار البعدم. أما النتيجة آّ
. كىذه تدؿ على ىناؾ ِّْٓ. كالنتيجة لبلختبار البعدم ىي ََُِالثالث ىي 

. ٔتعٌت أف ىذا ادلادة فعالة َٔ,ُٕارتفاع القيمة لدل التطبلب بُت االختبارين بالفرؽ 
 لًتقية كفاءة الطبلب ُب تعليم مهارة الكبلـ. 

( أكرب ٕٓ,ِٕسابق أف نتيجة التائي احلسايب )استخلص الباحث من العرض ال
(. ىذا الدليل يدؿ على أف ُُٕ،ُ) ٘ٓ،َمن نتيجة التائي ُب اجلدكؿ على مستول 

 فرض البحث ُب ىذا البحث مقبوؿ. 
فطبعا أف مادة مهارة الكبلـ اليت طورىا الباحث على أساس النظرية ادلعرفية ذلا أثر 

ُب قسم تعليم اللغة كن استخداـ ىذه ادلادة التعليمية فيم ،ة لًتقية كفاءة الطبلبيكفعال
لكي تكن الطلبة  ُب تعليم مهارة الكبلـ باجلامعة اإلسبلمية احلكومية بنجكولوالعربية 

 ماىرة ُب اللغة العربية. 
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 الفصل الخامس

 نتائج البحث كالتوصيات كالمقترحات

لباحث الفصل بعد أف ْتث الباحث البيانات ُب الفصل الرابع، يقدـ ا  
األخَت. كحيتول الفصل األخَت على نتائج البحث، التوصيات كاإلقًتاحات ادلرتبطة 

 بالبحث ُب ىذا ادلوضوع.

 نتائج البحث - أ
بعد تطوير ادلادة مهارة الكبلـ على أساس النظرية ادلعرفية، كحيكمو اخلربآء، 

 كجيربو الطبلب، يستطيع الباحث أف يستخرج النتائج التالية:
اختار ك   تطوير مادة تعليم مهارة الكبلـ أساس النظرية ادلعرفية،قد ًب -ُ

الًتكيب االنتباه كالتفسَت ك  عرفية لتعلم مهارة الكبلـالباحث عملية العقلية ادل
الكبلـ، ٍب  ُب تطوير ادلادة مهارة هاالتخزين كاالسًتجاع ٍب يستخدمك 

التطويرم ُب مادة  أعطى اخلرباء النتيجة ذلذا اإلنتاجف يقدمها إىل اخلرباء
تعليم مهارة الكبلـ. كإذا مجع كل النتيجة احملصولة كقسم بالنسبة على عدد 

. كأثرت ادلادة التعليمية الىت طٌورىا % ُٕاخلبَت، فحصل النتيجة إىل 
 الباحث ُب عملية تعليم مهارة الكبلـ. 

لتفسَت، تتكوف ىذه ادلادة من أربعة عملية العقلية ادلعرفية كىي االنتباه، كا -ِ
كالًتكيب كاخلزين، كاالسًتجاع، كتكوف ىذه العميلة  ُب كل موضوعات، 
فادلوضوع األكؿ ىو اجلامعة، كادلوضوع الثاين الرياضة، كادلوضوع الثالث بر 
الوالدين، كادلوضوع الرابع السياحة. كُب كل ادلوضوع ٖتتوم على ادلفرادت، 
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ناعة احلوار، كادلناقشة  كالًتكيب، كالتدريبات عن التكلم، كاحلوار، كص
 لتعويد مهارهتم ُب الكبلـ.

كبعد أف قدـ الباحث اإلستبياف إىل الطبلب، حيقق الباحث بأف أكثر  -ّ
الطبلب حيٌب ادلادة ادلطٌورة ادلقدمة. كيشجعهم ُب تعليم مهارة الكبلـ، 
كترقي مهتهم كرغبتهم ُب ىذه ادلهارة. كحصل النتيجة ادلئوية عن قبوؿ 

%. كىذا ٔتعٌت أف آراء الطبلب ّٖىذه ادلادة ادلطٌورة إىل الطبلب على 
عن ىذه ادلادة ادلطٌورة " جيد جداِّ. كمن االختبار حيقق الباحث أف ادلادة 
ادلطورة تأثر ُب ترقية مهارة الطبلب ُب الكبلـ، ألف النتيجة ُب اختبار 

اختبار  البعدم أعلى من النتيجة ُب اختبار القبلي، كالفرؽ بُت النتيجة ُب
 .% ُٔ,َُالبعدم كالنتيجة ُب اختبار القبلي 

 اتاإلقتراحك التوصية - ب
كمن نتائج البحث ادلذكورة، ركز الباحث التوصية، ىي ٖتسُت مادة تعليم 
مهارة الكبلـ الىت طٌور الباحث، كجعلها أكثر جذابة للطبلب، كأسهل ُب 

ادلادة التعليمية استخدامها، كأعلم كيف يستخدـ النظرية ادلعرفية ُب تطوير 
تأمل الباحث ىذا البحث أساسا كتنظيم ادلادة حسب عملية ادلعرُب. 

للبحوث ادلستقبلة لتطويرىا للمجاؿ األكسع، إلف ىذا البحث زلدكد ُب 
 . من األحسن أف يطٌور ُب ادلهارات األربعة.تعليم مهارة الكبلـ فحسب
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 المراجعالمصادر ك  قائمة

ىات ادلعاصرة ُب تدريس اللغة العربية كاللغات احلية األخرل لغَت ٕتااال .رمحاد براىيم،إ
 .ُٕٖٗ .دار الفكر العرىب :القاىرة .الناطقُت ّٔا

 .تعليم اللغة العربية لغِت الناطقُت ّٔا ُب ضوء ادلناىج احلديثة. سلتار الطاىر ،حسُت
: الدار العادلية. الطبعة األكىل  .َُُِ .اذلـر

يم اللغة العربية لطبلب البكالوريوس ُب قسم تعليم اللغة منهج تعل .زلمداف ،حفص
 . ماالنج:رسالة ادلاجستَت .العربية جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية ٔتاالنج

 .َُِّ .جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية

ماف: دار ع. أسس بناء ادلناىج الًتبوية كتصمصم الكتاب التعليم .زلمد زلمود ،اخلوالدة
 .ََِْ .ادلسَتة للنشر كالتوزيع

  .َََِ .لفبلحاعماف: دار . أساليب تدرس اللغة العربية. زلمد على اخلوىل،

اللغة العربية مناىجها  .كسعاد عبد الكرًن عباس الوائلي .طو على حسُت ،الدليمي
 .ََِٓ .االردف: دار الشركؽ للنشر كالتوزيع. كطرائق تدريسها

مذاىب كطرائق ُب تعليم اللغات: كصف كٖتليل،  .كجرز .بودكرجاؾ كث ،رتشاردز
 .َُٗٗ .الرياض: دار عاَل الكتب .ترمجة: امساعيل الصيٍت كغَته

تطوير ادلواد مهارة الكبلـ على أساس النظرية البنيوية لتبلميذ ادلرحلة  .الرسل، أسفية
. ادلاجستَترسالة اإلبتدائية ٔتعهد الركضة العلمية كرتوسونو جال الشرقية. 

 . ََُِ .جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية ماالنج:
تطوير منهج تدريس مهارة الكبلـ على أساس إٕتاه التعليم كالتعلم على  .فطرم ،زكية

جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية  . ماالنج:رسالة ادلاجستَت. السياؽ العاـ
 .َُِّ .احلكومية

  .ُّٖٗ. دار اادلعارؼ :مصر. التوجية ُب تدريس اللغة العربية .ىالسملن، زلمود عل
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. ادلملكة العربية السعودية: دار األندلس. ادلهارات اللغوية .زلمد صاحل الشنطي،
َُٗٗ . 

مصر: مكتبة الشركؽ . الطبعة اخلامسة .ادلعجم الوسيط .كأصدقاء .شوقي ،ضيف
 .َُُِ .الدكلية

مكة  .ِقسم  .م اللغة العربية لغَت الناطقُت ّٔايعلتادلرجع ُب  .محدأمة، رشدم يطع
  .ُٖٔٗ. ادلكرمة: جامعة أـ القرل

. اجلزء األكؿ .ادلرجع ُب تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغة أخرل .رشدم أمحد ،طعيمة
جامعة أـ القرم معهد اللغة العربية كحدة البحوث كادلناىج  :ادلكة ادلكرمة

  .للغة العربيةسلسلة دراسات ُب تعليم ا
الرباط:  .ادلرجع ُب تعليم اللغة العربية للناطقُت ّٔا مناىجو كأسالبو. رشدم أمحد ،طعيمة

 .ُٖٗٗ .ايسيكو

رباط: ادلنظمة . تعليم العربية لغَت الناطقُت ّٔا: مناىج كأساليبو .أمحد مرشد ،طعيمة
 . د.س.االسبلمية للًتبية كالعلـو كالثقافة

-ايسيسكو . ليم العربية لغَت الناطقُت ّٔا: مناىجو ك أساليبوتع .رشدم أمحد طعيمة،
 .ُٖٗٗ .مصر: منشورات ادلنظمة اإلسبلمية للًتبية كالعلـو كالثقافة

القاىرة: دار الفكر . مناىج تدريس اللغة العربية بالتعليم األساسي .طعيمة، رشدم أمحد
  . د.س. العرىب

. القاىرة: مكتبة اآلداب .ناهتا، أنواعها كٖتليلهااجلملة العربية مكو  .زلمد إبراىيم عبادة،
ََُِ . 

الطبعة  .تعلم اللغات احلية كتعليمها بُت النظرية كالتطبيق. صبلح عبد احلجيد ،العريب
 .ُُٖٗ .ساحة رياض الصلح: بَتكت. األكىل

 .طرائق تدريس اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرل .عبد العزيز بن إبراىيم ،العصيلي
 .َُِِ .الرياض: جامعة إماـ زلمد بن سعود اإلسبلـ. بعة األكىلالط
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 .ََِِ .عماف: دار الصفاء .علم النفسي الًتبوم .العناين، حناف عبد احلميد
دار الكتاب  :القاىرة .نظريات التعلم كتطبيقاهتا ُب علـو اللغة .عيساين، عبد آّيد

 .َُُِ. احلديث

. ادلكة ادلكرمة: ّتامعة أـ القرل. طبقة األكىل .ادلناىج .مرب اللطبف بن حسُت ،فرج
ُٖٗٗ. 

 .ُٖٕٗ .القاىرة : مكتبة النهضة ادلصرية. طريقة تعليم اللغة العربية. زلمد عبد القادر،
أسس إعداد الكتب التعليمية    .كعبد احلميد عبد اهلل .ناصر عبد اهلل ،الغايل

 .۱۹۹۱ .الرياض: دار االعتصاـ .لغَت الناطقُت  بالعربية

 .َُِِ .مصر : مكتبة الشركؽ الدكلية .ادلعجم الوجيز  .كأصدقاء .إبراىيم ،مدكور
 .ََِِ .دار الفكر العربية :القاىرة. تدريس فنوف اللغة العربية .مدكور، على أمحد

م اللغة العربية للناطقُت بلغات يادلرجع ُب مناىج تعلكأصحابو.  .على أمحد ،مدكور
 . دار الفكر العريب .خرلأ

طرائق تدريس اللغة العربية لغَت الناطقُت   .كرشدم أمحد طعيمة .زلمود كامل ،الناقة
  .ََِّ .الرباط: مطبعة ادلعارؼ اجلديدة. ّٔا

تطوير ادلادة التعلىمية للغة العربية على النظرية السلوكية ُب مدرسة بٍت  .رمحة نور ،اذلداية
جامعة موالنا  . ماالنج:جستَترسالة ادلا .ىاشم ادلتوسطة اإلسبلمية ماالنج

 . َُِْ .مالك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية
بالطريقة  Quantum Teachingتطوير ادلواد التعلىمية على أساس ادلدخل  .اذلدل، خَت

Tandur  بالتطبيق على الطلبة الفصل األكؿ ُب مدرسة "  (دلادة مهارة الكبلـ
. رسالة ادلاجستَت .)"ماديوف رجيو سارم" الثانوية احلكومية كيبوف سارم،

 .َُِِجامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية  ماالنج:
. ادلرجع ُب تعلىم اللغة العربية لؤلجانب .زلمد عبد الرؤكؼ الشيخ ي.فتحى عل يونس،

 .ََِِ .القاىرة: ادلكتبة كىبة
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 بالجامعة اإلسالمية الحكومية بنجكولو ط المقابلة مع مدرس اللغة العربيةانق
 البحث قبل تنفيذ 

      :  االسم     
 

 ما خلفية دراستك قبل أف تصبح مدرسا اللغة العربية ؟ .ُ

 ؟ُب قسم تعليم اللغة العربية دلهارة الكبلـ  تعليم أىداؼما ىي  .ِ

ىل اكتسب ادلدرس األىداؼ ادلرجوة ُب تعليم دلهارة الكبلـ ُب قسم تعليم اللغة  .ّ
  ؟العربية 

ُب قسم تعليم اللغة  ُب تعليم مهارة الكبلـ جو ادلدرسما ىي ادلشكبلت اليت توا .ْ
 العربية؟

 دريس اللغة العربية دلهارة الكبلـ ؟لت ىل للجامعة  كتاب معد خاص .ٓ
 ما ىو الكتاب ادلدرسي ادلستخدـ، كما ادلواد التعليمية ادلوجودة فيو ؟ .ٔ
 ىل الكتاب مناسبا باحتياجات الطلبة ُب ىذه ُب قسم تعليم اللغة العربية ؟ .ٕ

 صفات أساسية لكتاب تعليم مهارة الكبلـ ؟ما موا .ٖ

 كيف استجابة الطلبة من الكتاب ادلستخدـ لتعليم مهارة الكبلـ ؟   .ٗ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 بالجامعة اإلسالمية الحكومية بنجكولو ط المقابلة مع مدرس اللغة العربيةانق
 بعد تنفيذ البحث 

      :  االسم
ُب قسم تعليم اللغة الكبلـ لطلبة  ما رأيك عن ىذا الكتاب ادلعد لتعليم مهارة .ُ

 ؟العربية 

ما رأيك عن كفاءة الطلبة ُب مهارة الكبلـ بعد عملية التدريس باستخداـ ادلواد  .ِ
 ادلعدة؟

 ما ادلشكبلت ادلوجودة ُب استخداـ ىذا الكتاب ؟ .ّ

 
 
 
 
 

 اطلبة بالجامعة اإلسالمية الحكومية بنجكولوط المقابلة مع انق
 بعد تنفيذ البحث

      :  االسم
 مارأيك عن تعليم مهارة الكبلـ باستخداـ ىذا الكتاب ادلعد ؟ .ُ

 ىل تساعدؾ ىذا الكتاب ُب تعليمك ؟ .ِ

 ىل ٖتب تعليم اللغة العربية خصوصا ُب مهارة الكبلـ باستخداـ احلوار ؟ .ّ
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No Pertanyaan Jawaban 

0 Bagaimana gambaran 

pembelajaran Bahasa arab secara 

umun di Institut Agama Islam 

Negeri (IAIN) Bengkulu ini? 

Jadi untuk pembelajaran Bahasa arab 

secara umumnya di prodi PBA ini 

secara umumnya memang kelas yang 

antara alumni pesantren dengan alumni 

yang dari SMA itu dipisah gak tau 

awalnya kenapa dipisah karna ketika 

saya eeee masuk ke prodi PBA ini saya 

lihat memang dari semester yang sudah 

semester delapan sekarang sampe 

semester bawah ini memang dipisah 

naaa tujuannya mengang supaya 

eeeee….yang ada diprodi eeee… yang 

alumni-alumni SMA itu tidak terlalu 

ketinggalan jauh dengan alumni-alumni, 

apa istilahnya…..pesantren dan Aliyah, 

karena kalu mereka digabung nanti 

yang dari pesantren dan Aliyah ketika 

materinya rendah mereka bosan dan 

ketika materi yang diberikan tinggi 

yang dari SMA tidak mampu mengejar, 

makanya itu dipisahkan, dan memang 

materi yang diberikan 

eeeee…..mungkin sama, mungkin sama 

dibeberapa mata kuliah itu tetapi 

metodenya yang berbeda misalnya 

mmengajarkan tentang eeee….kaidah 

jumlah al-mufidah misalnya kan, 

jumlah al-mufidah sama semuanya 

diberikan untuk yang alumni SMA dan 

alumni pesantren, tapi metodenya yang 

dibedakan. Kalau yang alumni 

pesantren mungkin membuat contoh 

jumlah mufidahnya sudah sedikit lebih 

tinggi dari pada yang alumni SMA, jadi 

itu gambaran pembelajaran Bahasa arab 

di prodi PBA 

7 Apa saja yang dilakukan prodi 

dalam mendukung dan membantu 

Untuk pndukung pembelajaran Bahasa 

arab ini yang dilakukan prodi eeee… 



 

 

meningkatkan pembelajaran 

Bahasa arab mahasiswa ? 

pertama mengadakan MLA ( Majlisul 

Lughah al-Arabiyah) jadi kegiatan 

mahasiswa kalua kemaren kegiatan 

MLA ini dilaksanakan dihari sabtu, jadi 

semacam ekstra kurikuler tadinya 

seperti itu, jadi siapapun yang mau ikut 

….ikut, yang tidak mau ikut tidak apa-

apa, itu pada awalnya, tapi lama-

kelamaan tidak efektif karena yang ikut 

hanya beberapa orang, akhirnya itu 

diwajibkan untuk ikut tapi waktunya 

juga tidak efektif karena hari sabtu itu 

banyak yang mau pulang kampung, 

karena memang libur kan tidak ada 

kuliah, banyak yang pulang kampung, 

jadi kadang-kadang hari sabtu juga 

masih banyak yang tidak ikut. Nah kalu 

sekarang ini sistemnya 

eee…dilaksanakan dihari aktif kuliah, 

itu dihari rabu pagi dan itu memang 

dikosongkan dari jam setengah delapan 

sampai jam sebelas, itu memang 

dikosongkan dari mata kuliah, khusus 

untuk anak-anak ini belajar Bahasa 

arab. Dalam artian belajar Bahasa arab 

dibagi perkelompok dan disatu 

kelompok itu dicampur antara yang 

alumni SMA dan alumni Pesantren, 

madrasah Aliyah dicampur disitu, 

ee…di masing-masing kelompok ini 

diajarkan, ada muhadatsahnya, 

kemudian ada eeee….muhadhorohnya, 

kemudian ada insya’nya, macam-

macam yang penting mereka 

punya….apa istilahnya, untuk mereka 

punya skill dalam berbahasa Arab. 

Selain itu, selain untuk meningkatkan 

kemampuan mereka, tujuannya adalah 

untuk mmpersiapkan mereka, ketika 

nanti mereka akan eeee…aka nada 

lomba-lomba yang berkaitan dngan 

Bahasa arab misalnya muhadhoroh, 

insya’, kemudian debat jidal al-

arabiyah, kemudian muhadatsah, atau 

misalnya hkai al-arabiyah, jadi mereka 

sudah siap ketika ada lomba-lomba itu 



 

 

diadakan diluar. Jadi itu salah satunya. 

Kemudian yang kedua, dengan 

eeee….ketika materi-materi yang 

berkenaan dengan berbicara Bahasa 

arab atau mendengar, ini….disarankan 

ke dosen untuk menggunakan LAB, ada 

LAB Bahasa yang memang sudah 

disiapkan, ada Lab di pusat Bahasa dan 

kajian islam dan kebudayaan disitu 

yang memang kalua dosen-dosen 

Bahasa  ingin menggunakan Lab itu 

bias, kalu dulu saya mengajarkan 

istima’, yaitu istima’ tiga itu saya 

mengajarkan, saya menggunakan LAB 

itu, jadi saya ambil eeee….materi-

materi percakapan dalam Bahasa arab 

atau cerita-crita dalam Bahasa arab 

yang saya perdngarkan mlalui LAB itu, 

dan hal itu eeee… mahasiswa baik itu 

yang alumni pesantren dan Aliyah 

maupun yang alumni SMA mereka juga 

eee…didengarkan itu eee..mereka 

dilatih untuk bagaimana mereka 

menganalisis apa yang mereka dengan 

dari percakapan-percakapan ataupun 

cerita-cerita yang diungkapkan melalui 

audio yang didengarkan, dan 

pembicaranyapun natif….natif spiker 

bukan orang Indonesia na itu salah 

satunya. 

3 Kemudian untuk buku-buku 

pembelajaran Bahasa arab 

disediakan oleh kampus atau 

gak? 

Eeee….untuk buku-buku pembelajaran 

sampai hari ini eee….itu masih 

tergantung dengan dosen yang mengajar 

sendiri karena sampai hari inipun belum 

ada buku-buku yang memang disiapkan 

oleh kampus, khusus untuk 

pembelajaran Bahasa arab, ya kalua 

sebelumnya eee…dari kampus itu 

memang bukan PBA yang mengadakan 

tapi PUSBAKI ya pusat Bahasa kajian 

islam dan kebudayaan itu mereka 

menyiapkan program matrikulasi, 

matrikulasi Bahasa arab dan Bahasa 

inggris ya, untuk matrikulasi itu 

memang ada bukunya khusus, kalua 

dulu memang ada disiapkan dari 



 

 

kampus  ini buku Bahasa arab satu, 

Bahasa arab dua dan Bahasa arab tiga 

tapi untuk eee….materi yang sekarang, 

materi-materi yang seperti nahwu, 

shorof, kemudian insya’ 

kemudian….apa, eee… muhadatsah 

satu, dua dan segala macam itu belum 

ada bukunya, belum ada buku yang 

disiapkan oleh kampus, jadi sperti itu, 

jadi kalaupun dosen yang mengajar ini 

ya tergantung buku yang dipegang 

dosen masing-masing 

3 Apakah dari prodi mungkin ada 

rencana untuk mengadakan 

buku? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jadi gak sama antara materi kelas 

A dan B 

Ya….eeee kami dari prodi ini, eeee 

kemaren sudah ngobrol-ngobrol dengan 

beberapa orang di prodi ini ibu yeny, 

pak Akhirudin, Nur hidayat, mungkin 

kami nanti mau menyiapkan buku paket 

yang kami adopsi dari LIPIA, ada tiga 

puluh delapan jilid yang memang sudah 

kami eeee….mau pesan kemaren, 

namun sayangnya waktu itu belum ada 

bukunya, bukunya masih kurang. 

Mungkin kalua sudah komplit, sudah 

lengkap itu yang akan kami jadikan 

buku bahan ajar, jadi supaya satu dosen 

dengan dosen lain bukunya sama gitu 

kan, karena selama ini mungkin yag 

dikelas A diajar dosen A, yang kelas B 

diajar dosen B bukunya berbeda 

walaupun satu mata kuliah, naa ini 

kendalanya disitu, kadang-kadang 

kesulitannya dsitu ketika disatukan 

ternyata kok dosen ini mengajarkan 

materi ABCD dan yang ini mengajarkan 

ABCE jadi berbeda, ada beberapa 

perbedaan materi padahal di mata 

kuliah yang sama.  

Jadi menyatukan persepsi dan materi 

nanti kami siapkan buku pegangan. 

2 Apa saja tujan pembelajaran 

Bahasa arab, apakah sudah 

tercapai target dalam 

pembelajaran? 

 

 

 

Ya itu sudah terangkum di kurikulum 

yang kita pakai sekarang ini KKNI, jadi 

eeee gambaran-gambaran tujuan umum 

mata kuliah itu sudah ada disitu hanya 

saja untuk target-target itu misalnya di 

Nahwu mereka bias apa, yang ke dua 

mereka bias apa kita masih kesulitan, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sejak kapan kurikulum KKNI ini 

diterapkan disini ? 

karena dosennya ya….berbeda itu buku 

pegangan jadi kita belum bias 

mentargetkan itu, mungkin dosen ini 

pakai buku A Nahwu wadhih dan yang 

lain pakai buku jami’uddurus jadi 

berbeda pembahasan, yang ini mulai 

dari jumlah mufidah, kemudian eeee… 

mubtada’ Khobar, fi’il fa’il, maf’ul bih 

seperti itu kan, dan yang ini mungkin 

dimulai dari jumlah mufidah kemudian 

langsung ke isyaroh dan segala macam 

jadi tidak tahu kita, kedepannya 

memang kalua ada buku panduan yang 

sama, kita bisa mentargetkan jadi untuk 

di mata kuliah Nahwu satu ini targetnya 

dalam setengah tahun mereka sudah 

bias ini,ini, ini….tahun berikutnya 

mereka sudah bias ini, ini ini. Jadi itu 

jelas. 

Ya….sudah berjalan dua tahun. 

0  Bagaimana menurut bapak 

tentang buku bahan ajar yang 

saya buat?  

Bgini,,,,ketika buku yang ditawarkan ke 

kami, istilahnya kontennya, isinya 

sesuai dengan tujuan pembelajaran yang 

kami iginkan. Mungkin bias kami 

terima, jadi bias kami adopsi untuk 

digunakan sbagai buku bahan ajar. 

Seandainya kurang sesuai bias kami 

gunakan sebagai buku-buku tambahan, 

jika seandainya materinya tidak sejalan 

dngan kurikulum yang ada. Seandainya 

sudah sesuai dengan kurikulum bias 

kami gunakan sebagi bahan ajar disini. 

 

 

Informan  : Yenny patriani  

Status Informan : Dosen Muhadatsah 

Lokasi   : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu 

Hari/Tanggal  : Jum’at 40 September 7402 

No Pertanyaan Jawaban 

0 Apa latar belakang Pendidikan 

ibu sebelum menjadi dosen di 

IAIN Bengkulu ini? 

eeeee….saya sd di bengkulu utara, 

kemudian saya masuk ke pesantren yang 

tidak jauh dari desa saya. 



 

 

 

 

 

 

 

Itu Pimpinan pondok Roudlotul 

Ulum, tempat saya mondok dulu 

bu. 

eee….pesantren al-umm, di pesantren 

selama enam tahun. setelah taamat 

pesantren saya masuk ke lipia Jakarta, 

saya disana selama lima semester, 

eeeee….kemudian saya pindah ke 

STAIN Bengkulu ini, dulu……IAIN ini 

masih STAIN namanya. Saya ngambil 

jurusan Bahasa arab. Eeee waktu itu 

rektornya KH. Badrul Munir Hamidi. 

Oooohhh kamu mondok disana 

ya….selain Rektor dia juga punya 

pondok pesantren, saya kagum sama 

beliau. 

Eee…setelah Tamat dari sini saya 

mengajar sebentar di pondok pesantren 

saya dulu, di Al-Umm….kemudian ada 

tes ngambil  magister di Brunai 

Darussalam, eeee saya ikut 

tes….Alhamdulillah saya lulus. Saya 

kuliah disana dan setelah selasai kuliah 

disana, saya masukkan lamaran 

disini….alhamdulillah diterima. Lalu 

jadilah saya dosen disini, masa lulusan 

Brunai gak diterima….hehehe 

7 Apa tujuan pembelajaran 

maharoh kalam? 

Yaaa….Tujuannya Supaya mahasiswa 

bisa bercakap-cakap dengan berbahasa 

arab, eee…percakapan sehari-hari 

misalnya, pidato berbahasa arab, debat 

dengan berbahasa arab, intinya 

mahasiswa bisa ngomong Bahasa arab. 

Kemaren dikampus ini ada acara 

SIMBA, eee di acara ini ada lomba 

pidato Bahasa arab, debat Bahasa arab, 

banyak lagi lomba-lomba lainnya, eee 

dalam acara ini semua mahasiswa 

Bahasa arab sesumatra ikut dalam acara 

ini, pokoknya acara yang kemaren 

sangat meriah, saya sangat 

mengapresiasi acar-acara seprti ini 

sering diadakan. Yaa supaya mahasiswa 

ada semangat dalam belajar Bahasa 

arab, terutama belajar berbicara dalam 

Bahasa arab. Jadi itulah tujuannya. 

3 Apakah tujuan pembelajaran 

maharoh kalam tercapai dengan 

baik? 

Yaaa…ada. Maksudnya sesuai yang 

diharapkan. Untuk pemula….untuk 

pemula mereka bisa dikatakan tercapai, 



 

 

maksudnya apa yang diajarkan bisa 

mereka serap dengan baik, meskipun 

yang bisa hanya sebagian. sebagian dari 

mahasiswa kita ini, banyak dari SMU, 

eee bukan dari pesantren, kebanyakan 

yang bisa itu yang dari pesantren, yaaa 

karena mereka sudah punya dasar 

Bahasa arab, sedangkan yang dari SMU 

masih terbata-bata kalau eee berbicara 

Bahasa arab, kalau diumpamakan 

seperti anak kecillah yang baru belajar 

ngomong. Jadi eeee tujuan pembelajaran 

muhadatsah ini tercapai hanya sedikit 

sekali karena kesulitan dalam 

menyatukan materi eeee materi untuk 

anak dari SMU dan dari pesantren. Jadi 

begitulah, ada yang tercapai, ada juga 

yang belum. 

3 Apa saja masalah dalam 

pembelajaran maharoh kalam 

disini? 

 

 

 

 

 

Adakah masalah lain? 

Masalahnya……masalahnya karena 

kebanyakan mereka berasal dari SMU, 

sekolah umum, jadi mereka tidak punya 

dasar dalam pembelajaran Bahasa arab. 

Jadi….misalkan untuk menganti dhomir 

muannas atau muzakkar ….kadang 

mereka masih kesulitan disitu, kalua 

dikasih tadribat sendiri…dikasih 

latihan-latihan…itu kadang kendalanya 

disitu, yak arena mereka kebanyakan 

dari SMU tadi. 

Lingkungan….lingkungan….karena 

disini lingkungannya disini tidak 

menggunakan Bahasa arab. Pernah 

dibuat aturan harus berbicara Bahasa 

arab kalau masuk gedung Bahasa arab, 

akan tetapi eeee penerapannya tidak ada, 

ya karenan itu tadi, mereka eeee banyak 

yang dari sekolah umum bukan dari 

pesantren. Kadang juga mereka masuk 

jurusan eee Bahasa arab ini bukan dari 

kemauannya sendiri, tapi ketika 

mendaftar eee jurusan lain sudah banyak 

yang daftar, eee sedangkan jurusan 

Bahasa arab masih sedikit, jadi eeee 

mereka dimasukkan ke jurusan Bahasa 

arab. Yang seperti itu ada, tapi tidak 

banyak. Itulah masalahnya mas. 



 

 

2 Kitab apa yang digunakan dalam 

pembelajaran maharoh kalam? 

 

 

 

Kenapa menggunakan buku dari 

LIPIA, apakah kampus tidak 

menyediakan buku ajar? 

Kita menggunakan kitab Silsilah dari 

LIPIA, terus kita rangkum sendiri, kita 

buat sendiri. ya… untuk materi-

materinya, materi perkenalan, 

kebangsaan, tentang eee…kegiatan 

sehari-hari….tentang profesi, itu kan. 

Insya Allah mereka bisa.  

Ya….buku dari kampus tidak ada, eee 

selama ini, eeee materi yang diajarkan 

untuk muhadatsah sesuai dengan 

dosennya, terkadang di muhadatsah satu 

diajar dosen A, dan di muhadatsah dua 

diajar dosen B dan buku yang 

digunakan berbeda, ini juga menjadi 

masalah dalam mengajar eee 

muhadatsah. Memang benar sih….kalau 

ada buku yang menjadi standar kampus 

saya rasa akan lebih baiak, eee supaya 

antara dosen satu dan dosen lain itu 

conneck atau nyambung, eeee 

mahasiswa menerima materi sesuai 

dengan tahapannya, atau secara bertahap 

sehingga kemampuan mereka semakin 

meningkat.   

0 Metode apa yang ibu gunakan 

dalam mengajar maharoh kalam? 

 

 

 

 

 

 

 

Jadi mereka berbicara Bahasa 

arab ketika setoran muhadtasah 

tu ya bu? 

Eeee untuk metode, saya menggunakan 

metode mubasyaroh, yaitu dengan 

menghafalkan hiwar kemudian maju ke 

depan, eee mereka praktik berbicara 

dengan hiwar yang sudah mereka 

hafalkan. Untuk latihannya eeee saya 

perintahkan anak-anak untuk eee 

mengarang cerita, latihan menyusun 

kalimat atau nahwu shorofnya saya 

ajarkan juga, karena sebagian mereka 

berasal dari sekolah umun, mereka 

mengerti Bahasa arab hanya sedikit.  

Ya bisa dikatakan begitu, eee karena 

kebanyakan mereka dari sekolah umum 

itu,  

2 Bagaimana karakter buku 

maharoh kalam yang efektif 

untuk mahasiswa? 

Yang gampang, yang mudah dipahami, 

ya….mereka antusias untuk belajar. 

Baku maharoh kalam eeee bagusnya 

menarik, dalam artian punya daya Tarik 

untuk dibicarakan, kalo percakapan 

ya….percakapan tentang hal-hal yang 

menarik untuk dibicarakan atau 



 

 

diobrolkan eeee…bersama teman-

teman,kalau percakapan tentang 

kegiatan ya kegiatan yang menarik atau 

yang seru untuk dibicarakan, misalnya 

tentang kejadian lucu….kejadian dalam 

keseharian saja, ya supaya gampang 

mencerna ceritanya, tinggal lagi 

membahasakannya, saya rasa….eee 

mungkin akan menarik mahasiswa 

untuk berbicara berbahasa arab kalau 

materinya tentang kegiatan sehari-hari 

mahasiswa, eee artinya materi 

percakapannya sangat dekat dengan 

mahasiswa, eee pernah dialami 

mahasiswa mungkin, dengan begini 

saya rasa akan menarik belajar 

muhadatsah, karena itu tadi, eeee 

materinya sangat dekat dengan 

mahasiswa, karena yang dipelajari ini 

Bahasa, jadi membahasakan keseharian 

itu eeee akan sangat membantu….eee 

membantu meningkatkan kemampuan 

mahasiswa. 

 

 

Informan  : Yenny patriani  

Status Informan : Dosen Muhadatsah 

Lokasi   : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu 

Hari/Tanggal  : Selasa 40 Oktober 7402 

No Pertanyaan Jawaban 

0 Apa pendapat ibu tentang buku 

pembelajaran muhadatsah yang 

saya kembangkan untuk 

mahasiswa jurusan Bahasa arab 

IAIN Bengkulu ini? 

Bagus,,,,,kamu punya inisiatif eee 

membuat buku untuk pembelajaran 

muhadatsah, saya mengapresiasi ini. 

Cukup menarik untuk mahasiswa, 

dalam buku ini ada mufrodatnya, ada 

tatabahasanya, ada hiwarnya, dan ada 

diskusinya. Selama ini eeeeee tidak 

pernah diskusi dengan berbahasa arab.  

7 Apa pendapat ibu tentang 

kemampuan mahasiswa setelah 

pembelajaran maharoh kalam 

dengan menggunakan buku ini? 

Lumayan meningkat, dalam artian ada 

perubahan yang terjadi pada mahasiswa 

setelah belajar dengan buku ini ada 

perubahan, perubahan ke arah yang 



 

 

lebih baik tentunya. Buku ini memiliki 

gambar, eeee gambar ini dapat 

membantu mahasiswa memahami 

materi. Setelah saya lihat, mahasiswa 

lebih suka materi yang memiliki 

gambar dari pada materi yang hanya 

tulisan arab tokkk. Eeee ternyata 

gambar itu bisa meningkatkan belajar 

mahasiswa dalam belajar. Tidak hanya 

itu, mungkin dosen yang ngajar juga 

jadi lebih tertarik mengajarkan materi 

yang memiliki gambar dari pada materi 

yang tidak memiliki gambar. Karena 

dalam pandangan saya, eeee gambar 

juga dapat merangsang mahasiswa 

untuk berbicara. 

7 Apa masalah dalam pembelajaran 

maharoh kalam dengan 

menggunakan buku ini? 

 

Teori kognitif 

Saya rasa….eeee pengajaran kalam 

dengan buku ini sudah lumayan bagus, 

karena kamu membuatnya dengan 

gambar, kemudian kamu menyusunnya 

sesuai dengan teori apa itu. 

Ya itu, teori kognitif itu kan tentang 

kecerdasan otak, ya saya rasa sangat 

sesuai untuk pembelajaran bahasa, 

karena bahasa itu terjadi di dalam otak, 

dan yang terucap itu apa yang ada 

dalam otak, baik bahasanya maupun 

pesannya. Judul materi dalam buku ini 

juga sangat dekat dengan mahasiswa, 

jadi buku ini sudah bagus untuk 

mahasiswa kita, karena mahasiswa kita 

ini ada yang dari SMA, eee dari MA, 

dan dari pesantren. Mungkin ada sedikit 

masalah pada anak yang dari pesantren, 

karena mungkin bagi mereka eee terlalu 

mudah, tapi dalam berbicara mereka 

masih perlu eee banyak latihan. Dari 

segi pengetahuan mereka sudah punya, 

tapi dari segi penerapan mereka masih 

kurang. Mungkin itu saja masalahnya 

untuk saat ini. 

 

 

 



 

 

Informan  : Yogi Gustian 

Status Informan : Mahasiswa  

Lokasi   : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu 

Hari/Tanggal  : Jum’at 72 September 7402 

No Pertanyaan Jawaban 

0 Apa pendapatmu tentang buku ini 

? 

Cukup menarik sih karena didalamnya 

sudah terdapat mufrodat dan makna 

sekaligus eeeeee gambar-gambar yang 

menarik bagi yang belum tahu 

mufrodat, bias menarik dari gambar 

tersebut.  

7 Jadi, apakah pembelajaran 

dengan buku ini dapat memabntu 

meningkatkan kemampuan 

Bahasa kalian? 

Gampang ? 

Eeeee Bagi saya sendiri dari…..kalau 

dari tamatan SMA bias…juga bias 

untuk dipelajari, cukup dimengerti 

untuk kami. 

 

Ya cukup gampang 

3 Apa kamu suka dengan 

pembelajaran menggunakan buku 

ini? 

Kosata kata yang mana yang 

diperbanyak? 

 

Diluar yang seperti apa, kalua 

tadi ماذا درس أحمد؟ ? terus 

ditambah lagi pertanyaannya? 

Suka, tapi lebih di banyakan lagi…..apa 

kosakatanya biar biar bisa dipahami lagi 

 

Maksudnya  eeee kata tanya itu, gak ini 

aja, gak kayak eee membaca atau 

menjelaskan aja, tapi…..untuk yang 

diluar  

ya 

3 Apakah ada masalah dalam 

belajar muhadatsah menggunakan 

buku ini? 

Lumayan gak ada masalah lagi, karena 

kita kan bisa melihat artinya dengan 

gambar, bisa dibantu dengan melihar 

gambar itu. 

2 Apa ada kesulitan belajar dengan 

menggunakan buku ini? 

Ya mungkin kesulitannya gambarnya 

gak, gak jelas….ya mungkin karena 

foto copy. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Informan  : Gita yolandika 

Status Informan : Mahasiswa  

Lokasi   : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu 

Hari/Tanggal  : Jum’at 72 September 7402 

No Pertanyaan Jawaban 

0 Apa pendapatmu tentang 

pembelajaran muhadatsah dengan 

mengguankan buku ini? 

Eeeee Menurut saya pribadi, 

pembelajaran menggunakan buku 

maharah kalam itu sangat efektif sekali, 

karena memudahkan bagi kami 

semester 3, karena kan kebanyakan 

tidak dari pesantren, jadi memudahkan 

dengan menggunakan gambar tersebut. 

7 Jadi, apakah pembelajaran 

dengan buku ini dapat memabntu 

meningkatkan kemampuan 

Bahasa kalian? 

Sangat membantu sekali, karena selain 

bisa meningkatkan eee kemampuan 

berbahasa kami, kami juga melihat 

eeeee menambah kosa kata-kosa kata 

yang sebelumnya kami tidak tahu 

menjadi tahu sekarang, dengan melihat 

gambar  

3 Apa kamu suka dengan 

pembelajaran menggunakan buku 

ini? 

Eee….saya sangat suka menggunakan 

ee pembelajaran menggunakan buku 

maharah kalam ini, karena sangat 

efektif sekali dan dapat diterima dari 

semua kalangan baik itu dari alumni 

SMA maupun pesantren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 من خبير التصميم التعليمية لمهارة الكالـ تطوير المادةاف في مجاؿ الستبيا
 

 ( ُب الفراغات ادلعدة، كادلعٌت من كل األرقاـ كما يلي:√حلضرة اخلبَت أف يكتب عبلمة )
 ضعيف جدا: ُ    : ضعيفِ: مقبوؿ     ّ: جيد     ْ : جيد جدآ

ُب مربع اليت موافق بتقييمكم( √)ضع عبلمة 

 النتيجة عناصر التحكيم لرقما

ْ ّ ِ ُ 

   √  اللغوية أ
   √  الوضوح ُب ادلعلومات ُ
   √  مناسبة قواعد اللغة العربية كاإلندكنيسية ِ
   √  فعالية ُب استخداـ اللغة ّ
   √  السهولة ُب فهم اللغة ادلستخدمة ْ

     التقديم ب
  √   الوضوح ُب األىداؼ ادلرجوة ٓ
  √   درج ُب تقدًن ادلادةالت ٔ
   √  كاف الكتاب تفاعلية ٕ
   √  الكماؿ ُب ادلعلومات ٖ
     العرض في تصميم الجرافيك ج
التقدًن ُب ادلادة ادلطورة يدافع رغبة الطبلب ُب تعلم مهارة  ٗ

 الكبلـ
 √   

   √  الوضوح ُب الكتابة َُ
  √   التنظيم ُب ترتيب ادلواد ُُ
   √  أللواف ٔتادة ادلطورةمناسبة ا ُِ
   √  اجلذاب ُب تقدًن ادلادة ُّ



 

 

   √  مناسبة ُب استخداـ احلركؼ ك شكلها ُْ
   √  مناسبة النسق ُٓ

     مهارة الكالـ على أساس النظرية المعرفية د
   √  مناسبة قواعد اللغة العربية كاإلندكنيسية ُٔ
   √  ظرية ادلعرفيةالوضوح ُب تقدًن ادلادة على أساس الن ُٕ
   √  الوضوح ُب عملية العقلية ادلعرفية للكبلـ ُٖ
   √  مناسبة باألىداؼ ادلرجوة ُٗ
   √  مناسبة مفردات اللغة العربية كاإلندكنيسية َِ
   √  استخداـ ادلفردات الشائعة عند الطبلب ُِ
   √  السهولة ُب استخداـ ادلادة ادلطورة ِِ
   √  ٔتستول الطبلب مناسبة ادلادة ِّ
   √   فعالية مادة ادلطورة ُب عملية التعليم                                                  ِْ

 

 اكتب التعليقات اليت َل توجد ُب العناصر الفوؽ. 

 ضع ادلراجع .ِ ادخل الصور كاضحية كموضوعية .ُ
 صحح األخطأ اللغوية .ْ استخدـ عبلمة صحيحا .ّ

 

(: صحة كلكن حيتاج  √)   Valid) ) صحة :(    ) 
 إىل االصبلح

)     (: ال يصحة ك حيتاج إىل 
 االصبلح

       

 شهداء، ادلاجستَت د. ح.ادلقيم،      

 

 

 

 

 



 

 

 اللغة الخبيرمن  التعليمية لمهارة الكالـ تطوير المادةاف في مجاؿ االستبي
 

 كادلعٌت من كل األرقاـ كما يلي:( ُب الفراغات ادلعدة، √حلضرة اخلبَت أف يكتب عبلمة )
 ضعيف جدا: ُ    : ضعيفِ: مقبوؿ     ّ: جيد     ْ : جيد جدآ

ُب مربع اليت موافق بتقييمكم( √)ضع عبلمة 

 النتيجة عناصر التحكيم الرقم
ْ ّ ِ ُ 

   √  كضوح البيانات ُ
   √  الطبلب ٔتستول مناسبة الكتاب لغة ِ
   √  تعليميال الكتاب عناصر توفر ّ
   √  السليمة اللغة استخداـ ْ
   √  ادلناسبة األمثلة أك النصوص اختيار ٓ
  √   الشائعة ادلفردات اختيار ٔ
   √  ادلستخدمة اللغة فهم ُب الطبلب يسهل ٕ
   √  ادلوجودة بالنظرية ادلادة مناسبة ٖ
   √  صحيحة قواعدىا ٗ

   √  بادلستول اجلامعي ادلادة مناسبة َُ
   √  ادلادة تقدًن ُب الوضوح ُُ
  √   (األصعب إىل األسهل من) التدرج ُِ
   √  الطلبة ٔتستول التدريبات إعداد مناسبة ُّ
  √   الطبلب قدرة لقياس األسئلة ُْ

 

 اكتب التعليقات اليت َل توجد ُب العناصر الفوؽ.

 : التقدير العاـ



 

 

 صحيح  :(    ) 

 اج إلى اإلصالح(: صحة كلكن يحت √)  

 )     (: ليس بصحيح ك يحتاج إلى اإلصالح

 
 الدكتور سوتماف الماجستيرالمقيم،
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Dibi Afriansyah, M.Pd 

 َتْعلِْيِم َمَهارَِة اْلَكالمِ 
 للجامعة االسالمية الحكومية بنجكولو
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 مقدمة

احلمدهلل رب العادلُت الذم علم اإلنساف ما َل يعلم، كالصبلة كالسبلـ على النيب 
 ي كعليكم. زلمد صلى اهلل عليو كسلم. نفع اهلل بعلومي كبعلومكم كزاد اهلل زلبتو عل

إف الكتاب مصدر تثقيف كتوجيو كإرشاد كتوعية. كالكتاب التعليمي حيمل 
رسالة مبادؤىا التعليم كالًتبوية كالتثقيف كالتوجيو كتذىيب الوجداف. الكتاب التعليمي 
اجليد دلادة اللغة العربية للناطقُت بغَتىا ىو الكتاب الذم يليب طموح الطالب الراغب ُب 

للغة العربية كالتحصيل معارفها كمعلوماهتا كُب تذكؽ النصوص العربية إتقاف مهارات ا
 كاستعأّا.

لقد حرص الكاتب ُب ىذا الكتاب على أف يقدـ تطبيق عملية العقلية ادلعرفية 
ُب تعليم اللغة العربية. كيتكوف الكتاب من مخسة أبواب،كبدأ باالنتباه النصوص كفهمها 

كلمة كبلما، كأهني كل الدرس بتدريب الكبلـ على ٍب يقدـ  تدريبات حوؿ تركيب ال
 احلوار أك ادلناقشة أك اجلدؿ، إذا كانت ادلادة مناسبة مع ىذه الثبلثة.

كمن االعتبارات اليت ركعيت ُب ىذا الكتاب ىي أنو يقدـ للطبلب مستول 
دير ُب اجلامعي الناطقُت باللغة اإلندكنيسيا كأف اللغة العربية ذلا مكانة االحًتاـ كالتق

ادلعركؼ أف ادلتعلمُت ىو ها. كما شلا يوفر ذلم الدافع القوم للتعلمأنفسهم كُب رلتمعهم 
ُب إندكنيسيا ٗتتلف خلفياهتم اللغوية كاالجتماعية كالثقافية كاختلط لغتهم األـ باللغة 
اذلدؼ، لذلك يقدـ الكاتب كتابا لتعليم اللغة العربية على أساس عملية العقلية ادلعرفية 

يقُت أف ىذا الكتاب يناسب مع ادلتعلمُت بإندكنيسيا الذم خيتلف  على أل الكاتب
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بعضو بعضا ُب اللغة األكىل كالثقافة ألف عملية العقلية ادلعرفية لكل شخص سواء كىو 
 االنتباه كالتفسَت كالًتكيب كالتخزين ك االسًتجاع.

هارة الكبلـ، كتشجيع لعل ىذا الكتاب يقدر على ترقية مهاراهتم اللغوية خاصة دل
ادلتعلم على التكلم باللغة العربية ُب أنشطتهم الدراسية. كيسهم ُب حل بعض مشكبلت 
تعليم اللغة العربية كتعلمها، كيدعو اهلل أف يستفيد ادلتعلموف منو كيستعينوا ٔتد رسيهم، 
، كاحتاج على  كإذا ما اىتدل ّٔذا الكتاب البسيط فذاؾ من ناقص الكاتب بعلـو

 نتقدات من اخلرباء ببناء القيمة كٖتسُت جودة ىذا الكتاب.اال

 
 

Dibi Afriansyah. 
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 خصائص الكتاب
 

ادلواضع ُب ىذا  أف ،لطبلب باجلامعةللحاجة كاخلصائص ل تلبيةالكتاب  أيلف .ُ

        .مع ادلعرفة كأنشطة الطبلب ةقريبىي ادلعلومات الىت  منتكوف  تالكتاب 

 لتعلم.ا ؼاىدأباب رة الطبلب الكبلمية. لكل ترقية مها ُب الكتاب ساعدي .ِ

التطبيق ادلعرُب ُب ادلادة أف ك  ،الطبلب على التكلم باللغة العربية الكتاب عشجي .ّ

 رفع دافعية الطبلب على التكلم.تساعد ُب 

اك سلوؾ ادلعرُب  ادلعرفيةالعقلية تقدًن عملية كىي النظرية ادلعرفية  الكتاب يشمل .ْ

 .راجعة، كادل، الًتكيبمعرفة معٌت الكبلـ االنتباه، مثل للتكلم:

ىي الطريقة السمعية الشفهية، يعٍت  ادلستخدمة  ُب تعليم الكتاب الطريقة .ٓ

 ة كالكتابة دلادة  باالستماع كالكبلـ كالقراءتوصيل ا
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 على أساس المعرفي ارشاد استخداـ الكتاب
Petunjuk penggunaan kitab berdasarkan aspek 

kognitive 

 

 االنتباه .ٔ

 المفردات
Murodat atau kosa kata berisi daftar gambar 

dan kata-kata yang digunakan dalam materi 

pembelajaran maharo kalam. Dengan adanya 

mufrodat diharapkan mahasiswa dapat 

menghafal mufrodat untuk menambah 

perbendaharaan kosa-kata dalam Bahasa arab. 

Hal ini diharapkan akan mempermudah 

mahasiswa memahami kalimat dalam Bahasa 

arab. Dengan paham kaliamat dalam Bahasa 

arab, akan mempermudah mahasiwa 

mengingat dan mengucapkan kembali kalimat 

dalam Bahasa arab tersebut. 
 

 التفسير .ٕ

 

 ل مع الصورةكوف الجم
Latihan mencocokkan kalimat dengan 
dengan gambar disajikan agar mahasiswa  
mampu mengetahui dan memahami maksud 
dari sebuah kalimat. Dalam mempelajari 
bahasa, mengetahui makna sebuah kalimat 
adalah sangat penting, disebabkan seseorang 
tidak mungkin berbicara menggunakan 
bahasa yang tidak dia pahami. 
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 التركيب .ٖ

 

 التركيب
Tarkib disajikan setelah proses tafsiar atau 
mengetahui makna bahasa, dikarenakan 
setelah mahasiswa mengetahui bahasa serta 
maknanya maka mahasiswa diharapkan 
mampu menyusun kembali kalimat yang 
ada, atau menyusun kalimat baru sesuai 
dengan kemampuan dan kreativitas mereka. 

 االسترجاع .ٗ

 الحوار
Hiwar atau dialog disajikan agar mahasiswa 
mampu mempratikkan percakapan dalam 
Bahasa arab tentang suatu topik. 

 
 

 

 المناقشة
Diskusi disajikan agar mahasiswa 
memperaktikkan Bahasa dalam diskusi.Materi 
diskui diaajikan di akhir bertujuan agar 
mahasiswa dapat memperaktikkan langung 
latihan-latiahn hiwar sederhana yang udah 
dipelajari sebelumnya dalam diskusi sederhana 
dalam kelas. 
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 اْلَجاِمَعةُ : الدَّْرُس اأَلكَّؿُ 
 

 ! َيةَ اآلتِ  ُمْفَرَداتِ َفْظ الْ قْػَرْأ َكاحْ ا - أ

 

  

 

 

 اٍلمينىظَّمىةي  اٍلًقٍسمي  اٍلمىٍقصىفي  ٍكتىبىةي مى الٍ 

    

 اٍلبػىٍرنىاًمجي احلًٍوىارًيىةي  مينىاقىشىةي الٍ  النٍَّدكىةي   اتي ادى هى الشَّ 

    

 اٍلميمىرّْضىةي  اٍلميهىٍنًدس الطىًبٍيبي  كىرىشىةي اٍلعىمىلً 

    

بػٌٍتى  اٍلميٍختىربى   مىٍوًقفي السَّيَّارىاتً  مىٍعمىل اللُّغىًومالٍ  اٍلمى
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 اِسَبٍة َمَع الصُّْورَِة!ِفْي اْلُجَمِل اآْلتَِيِة ِبَكِلَمٍة ُمنَ  ِإْمََلْ اْلَفَراغَ  - ب
 

 
بي اٍلكيتيبى   ........ ًمنٍ يىٍستىًعيػٍري الطيبلَّ

 
  

 
ـى  بي الطَّعا  ....... ًمنٍ يىٍشًتىًم الطيبلَّ

 
  

 
 أىمٍحىدي ميدىرّْسه ُبٍ .......تػىٍعًلٍيًم اللُّغىًة اٍلعىرىبًيىةً 

 
  

 
 تيشىاًىدي عىاًئشىةي .......ُبٍ اجلٍىاًمعىةً 

 
  

 
بي  السّْيىاحىةى ُبٍ  عىٍن مىكىافً  يػىٍبحىثي الطُّبلَّ

........  
  

 
ٍنىحي اجلٍىاًمعىةي  يػٍهىا ......... ٘تى  خًلىرجيًٍ
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 َكوِّْف اْلُجَمَل اآْلتَِيِة َمَع الصُّْورَِة الُمَناِسَبِة ! - ت

 
بي ُبٍ السَّاحىةً يػي   نىاًقشي الطُّبلَّ

 

 
بي الطَّعى ي ـى ٍشًتىًم الطُّبلَّ  اٍلمىٍقصىفً  ًمنٍ ا

 

 
 الطَّالًبىٍاتي اللُّغىةى ًُبٍ مىٍعمىًل اللُّغىًوم تىٍدريسي 

 

 
 اٍلمىٍكتىبىةً  ًمنٍ ٍستىًعيػٍري فىاًطمىةي اٍلكيتيبي تى 

 

 
ْلَفازِ  اْلِحَوارِيَةَ  اْلبَػْرنَاِمجَ ُيَشاِىُد ُعَمُر   ِفْي التػِّ
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 َك بِاْسِتْخَداـِ اْلُمْفَرَداِت اآلتَِيِة !تَػَباَدْؿ السَُّؤاَؿ كاْلَجَواَب َمَع زَِمْيلِ  - ث
 

-َكَتبَ \يَػْقَرأُ -قَػَرأَ  \َيْشَرحُ  -َشَرحَ  \يَػْبَحثُ  -َبَحثَ  \يُػَعلِّمُ  -اْلُمْفَرَداُت: َعلَّمَ 
 َيْكُتبُ 

 ُىوَ 
Dia {L} 

 َدَرسَ 
Telah Belajar 

 َيْدُرسُ 
Dia {L} 

Sedang/Akan 
Belajar 

 

 اذَ امَ 
Apa 

 َيْدُرسُ 
Sedang/Akan Belajar 

 ؟ دُ مَ حْ أَ 
Ahmad 

   

   
 َيْدُرسُ 

Belajar 
 أْحَمدُ 

Ahmad 
ْقِتَصادِ   ِعْلُم اإْلِ
Ilmu Ekonomi 

   
 َيْدُرسُ 

Belajar 
 أْحَمدُ 

Ahmad 
 ِعْلُم الرِّيَاِضَيات

Ilmu Matematika 
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 ِىيَ 
Dia {P} 

 تْ َدَرسَ 
Telah Belajar 

 َتْدُرسُ 
Dia { P} Sedang/Akan 

Belajar 
 

-َكَتبَ \يَػْقَرأُ -قَػَرأَ  \َيْشَرحُ  -َشَرحَ  \يَػْبَحثُ  -َبَحثَ  \يُػَعلِّمُ  -َعلَّمَ : اْلُمْفَرَداتُ 
 يُػَناِقُش.-نَاَقشَ  \َيْسَمعُ -َسِمعَ  \َيْكُتبُ 

 ااذَ مَ 
Apa 

 َتْدُرسُ 
Sedang/Akan Belajar 

 ؟ فَااِطَمةُ 
Fathimah 

   

   
 َتْدُرسُ 

Telah Belajar 
 فَااِطَمةُ 

Fathimah 
ْقِتَصادِ   ِعْلَم اإْلِ
Ilmu ekonomi 

   
 َتْدُرسُ 

Telah Belajar 
 فَااِطَمةُ 

Fathimah 
 ِعْلَم الرِّيَاِضَيات
Ilmu matematika 
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 !ا ِفْي اْلِمثَاؿِ َكمَمَع زَِمْيِلَك،   ُقْم بِاْلِحَوارِ   - ج
 

 اْلِمثَاُؿ:   
 اْلُمَدرُِّس ؟ َأْينَ  .ٔ
 َفْصِل ِفْي الْ يُػَعلُِّم اْلُمَدرُِّس  .ٕ

 
 اٍلفىٍصل( –يػيعىلّْمي )اٍلميدىرّْسي  

   
بي  اْلَمْقَصُف( -لُ كُ أْ تَ  ) الطّالَِباتُ  اف(-بي عى لٍ يػى ) الطُّبلَّ ٍيدى (اللُّغىًوم مىٍعمىلالٍ –يىٍدريسي  ) أمٍحىدي  اٍلمى

   
بي  اْلَمْكَتَبُة( -َرأُ قْ تػَ )ِإْكرِْيَمُة )  ٍكتػىبىة –شي نىاقً يػي )الطُّبلَّ ةي )  (اٍلمى  اٍلمىٍسًجد( –ى صىلّْ تي  ) فىاًطمى

   
رُ زَيْػَنُب ) ُغْرَفُة -َتْسَتِشيػْ

 اْلُمَدرِّسِ 
ـي  بػٌٍتى -ٍدريسي عىاًئشىةي )تى  اٍلفىٍصلي( –عيمىري )يػىنىا  (Aاٍلمى
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 !ا ِفْي اْلِمثَاؿِ َكمَمَع زَِمْيِلَك،   ُقْم بِاْلِحَوارِ  - ح
 

 ؟تُػَناِقُشْوفَ َماَذا 
 .للَُّغِة الْعَعَربَِيةِ ا َمادَّةَ  اَقشُ نَ نػُ 

 ؟ تُػَناِقُشْوفَ  أَْينَ 
  ِفْي اْلَمْكَتَبةِ  َسنُػَناَقشُ 

ٍكتػىبىةي - اٍلمىادَّةى اللُّغىةى الٍععىرىبًيىةى - شى نىاقى   اٍلمى

  
يْػَوافُ -اْلَعَملِ  َكَرَشةُ -دَ َشاىِ   اٍلمىٍقصىفي -اٍلمىٍكريٍكنىةي –أىكىلى  الدِّ

  
 اٍلقىاعىة اجلٍىاًمعىة-النٍَّدكىةي -دى شىاىى  اْلُفْنُدؽُ -اْلِحَوارِيَةُ  اْلبَػْرنَاِمجُ -دَ َشاىَ 

  
 مىٍوًقفي السَّيَّارىاتً -سىيَّارىةه -عى ضى كى  اْلَمْكتػََبةُ  -اْلِكَتابُ  -ماْشتَػرَ 
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 ! َمَع زَِمْيِلكَ  آِتيِلُكلِّ َجَواٍب  َؤاؿَ سُّ تَػَباَدْؿ ال - خ
 
 ل؟وى تػى سٍ مي ا الٍ ذى ىى  ُبٍ  بُّ  ٖتيً يًت الَّ  ةي ادَّ مى ا الٍ :مى  السُّؤىاؿي  .ُ

ابىةي  ابػُّ حً  أي يًت الَّ ة ي ادَّ مى : الٍ  اإًلجى  ؼً رٍ الصَّ  ةي ادَّ ل مى وى تػى سٍ مي ا الٍ ذى ىى  ُبٍ  هى
 :........................ السُّؤىاؿي  .ِ

ابىةي   ًإاٌل الرُّبيعي  ةً ًمعىًة ُبٍ السَّاعىًة السَّاًبعى اكىصىٍلتي ًإىلى اجلٍى :  اإًلجى
 .........................: السُّؤىاؿي  .ّ

ابىةي   اٍلميدىرّْسي ُبٍ الٌدٍرًس اأٍلىكًَّؿ اأٍليٍستىاذي زليىمَّده :  اإًلجى
 :.......................... السُّؤىاؿي  .ْ

ابىةي   كىٍشفي احلٍيضيٍوًر ُبٍ الدُّرٍجً : ٍ  اإًلجى
 :................. السُّؤىاؿي  .ٓ

ابىةي   ةً بى تى كٍ مى الٍ ًمنى  ٍُتً ابػى تى كً الٍ  ري يػٍ عً تى سٍ أى :  اإًلجى
 :............................. السُّؤىاؿي  .ٔ

ابىةي   لً صٍ فى الٍ  ُبٍ  بى وٍ سي ااحلٍى  تي عٍ ضى كى  : اإًلجى
 :................................. السُّؤىاؿي  .ٕ

ابىةي   فً صى قٍ مى الٍ  ًمنى  رى يػٍ صً عى الٍ  مًتىً شٍ أى  : اإًلجى
 :...................... السُّؤىاؿي  .ٖ

 ةي يى بً رى عى الٍ  ةي غى ، اللُّ ـى وٍ يػى ا الٍ نى سي رٍ : دى  ابىةي اإًلجى 
 :...................... السُّؤىاؿي  .ٗ

ابىةي   ره يػٍ ثً كى   سه وٍ لي فػي  مٍ دً نٍ ، عً مٍ عى : نػى  اإًلجى
 :...................................... لسُّؤىاؿي  .َُ

ابىةي  ًنيػٍفىةى كاٍلكىاًسلً  ةً صَّ قً  نٍ مً  ةي رى بػٍ عً : الٍ  اإًلجى  رى سى خى  لى سى كى   نٍ مى  أىبػيٍو حى
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 تعليم مهارة الكالـ للطالب بالجامعة اإلسالمية الحكومية بنجكولو

 

 
 

 

 
  

 
 

 

  :َمَع زَِمْيِلكَ  ارِ وَ حِ الْ بِ  مْ قُ  - د

 

 اْلِحَواُر األكَّؿُ 

 
 ا؟رن خّْ أى تى مي  لى صٍ فى الٍ  لي خي دٍ ا تى اذى مى : لً  ادلدرس

 ارن خّْ أى تى مي  تي ظٍ قى يػٍ تػى ا، اسٍ ون فٍ : عى  الطالب

 ؟تى ظٍ قى يػٍ تػى سٍ ا ةً اعى سَّ  مّْ أى  : ُبٍ  ادلدرس

 ٍصفً نّْ الكى  ةً عى ابً السَّ  ةً عى االسَّ  ُبٍ  تي ظٍ قى يػٍ تػى سٍ : اً  الطالب

 ؟ةً لى يػٍ اللَّ  ُبٍ  تى فػىعىلٍ ا اذى : مى  ادلدرس

ـي نى أى  فٍ أى  ٍعتي طى تى سٍ مىاا:  الطالب  اين الً عى  اقى يػٍ سً وٍ مي الٍ  تي وٍ صى كىافى كى  سً رٍ عي الٍ  ةى مى يٍ لً كى  ىينىاؾى  فَّ ، أًلى ا

 الى تػىتىأىخٍَّر مىرَّةن أيٍخرىل، سٍ لً جٍ ا لٍ ضَّ فى : تػى  ادلدرس

ا اخٍلىطىأى نػىعىٍم، الى  : الطالب   أيكىرّْري ىىذى

 
 

 

 

 



 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 
 

 10 
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 اْلِحَواُر الثَّاِنيُ 

 
 

 وي اتي كى رى بػى ك  اهللً  ةي مٍحى رى كى  مٍ كي يٍ لى عى  ـي بلى : السَّ   الطالب

 وي اتي كى رى بػى ك  اهللً  ةي مٍحى رى كى  ـي بلى السَّ  مٍ كي يٍ لى عى : كى  موظف ادلكتبة

 بى اتى كً الٍ  اذى ىى  رى يػٍ عً تى سٍ أى  فٍ أى  دي يٍ رً : أي   الطالب

 ؟ري عً تى سٍ تى سى  ابن اتى كي   مٍ : كى  ف ادلكتبةموظ

 بو تي كي   ةي سى :  مخىٍ   الطالب

 ! ًٍتٍ طً عٍ ؟ أى ةً بى تى كٍ مى الٍ  ةي اقى طى بً  ًعٍندىؾى  لٍ : ىى  موظف ادلكتبة

 .ةً بى تى كٍ مى الٍ  ةي اقى طى بً  هً ذً ، ىى تى حٍ مسىى  وٍ ، لى مٍ عى : نػى   الطالب

 بى تي كي الٍ  هً ذً ىى  أىٍف تػيٍرجىعى  كى لى  دَّ بي ، الى بي تي كي الٍ  هً ذً ىى كى  ةي اقى طى بً الٍ  ا ًىيى ىى شيٍكرنا، :  موظف ادلكتبة
 ٍُتً عى وٍ بػي سٍ أي بػىٍعدى 

ًثيػٍرنارن يػٍ خى  اهللي  مي اكي زى ا، جى رن كٍ : شي  الطالب  ا كى
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 ثُمَّ اْجِر اْلِحَواَر ِبِو !ِمْن ِعْنِدَؾ اْلِحَواَر  اُكُتبِ  - ذ
 

اىتيوي :  ًاٍسمه   اٍلسَّبلىـي عىلىٍيكيٍم كىرىمٍحىةي اهلًل كىبىركى

اىتيوي :  ًاٍسمه   كاٍلسَّبلىـي عىلىٍيكيٍم كىرىمٍحىةي اهلًل كىبىركى

 : ............................ ًاٍسمه 

 : ............................ ًاٍسمه 

 : ............................ ًاٍسمه 

 : ............................ ًاٍسمه 

 : ............................ ًاٍسمه 

 : ............................ ًاٍسمه 

 : ............................ ًاٍسمه 

 : ............................ ًاٍسمه 

 : ............................ ًاٍسمه 

 : ............................ ًاٍسمه 

 : ............................ ًاٍسمه 

 .........: ................... ًاٍسمه 
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 !النَّصَّ اآلِتيْ  نَاِقشْ كَ قْػَرْأ ا - ر
 الَجاِمَعةُ  

يػٍهىا،  ميؤىسَّسىةي لًلتػَّعىًلٍيًم اٍلعىايلٍ   اجلىاًمعىةي  اًددٍيًيىًة خًلىرجيًٍ ٍنىحي شىهىادىاًت أىكى ٍْتىاًث، كى٘تى كىاأٍلً
ًتًهٍم بًاٍلمىدٍ  بي بػىٍعدى ًإٍكمىاًؿ ًدرىاسى رىسىًة الثَّانىوًيىًة. كىاجلٍىاًمعىةي أىٍعلىى ميؤىسَّسىًة كىيػىٍلتىحىقى ًّٔىا الطُّبلَّ

ٍجًتمىاًع، جيىٍتىمً  ًة اجلٍىٍمًع كىااٍلً ًلمى عي فىًفيػٍهىا مىٍعريكفىًة ُبٍ التػٍَّعًلٍيًم اٍلعىايل. كىكىًلمىة اجلٍىاًمعىًة ميٍشتػىقىةه ًمٍن كى
 .النَّاسي لًٍلًعٍلمً 

ـي اجلٍىاًمعىًة ًَبٍ الٍ  ًديٍػنىًة فىاس بًاٍلمىٍغًرًب كىالى أىمَّا أىٍقدى عىاَلًى ًىيى اجلٍىاًمعىةي القيرىًكًيٍُتى ُبٍ اٍلمى
ًة تػىٍعًلٍيًميىةً  الًَّذٍم قىامىٍت  جلًىاًمًع اٍلقيرىًكًيٍُتى  زىالىٍت عىاًملىةن حىىتَّ اأٍلىفى.  بيًنيىٍت اجلٍىاًمعىةي كىميؤىسَّسى

ةي   مىًديٍػنىًة فىاس ، ُب ـٖٗٓ/ىػ ِْٓ عىاـ يػٍرىكىاين الفىٍهرًم القى  زليىمَّدو  بػىنىتً  فىاًطمىةي بًًبنىائًًو السَّيّْدى
ٍغرًبًيىةً ا ًة اٍلًعٍلًميىًة اٍختػىرىعىٍت اٍلكىرىاًسي اٍلًعٍلًميىًة تػىٍعتىربي اجلٍىاًمعىةي القيرىًكًيٍُتى أىٍيضىا أىكَّ  .ٍلمى ؿي اٍلميؤىسَّسى

. اٍلميتىخىصّْصىًة كىالدَّرىجىاتً   اٍلًعٍلًميىًة ُبٍ اٍلعىاَلًى

ايىةن ُبٍ  ٍسًتٍعمىارًم ظىهىرىٍت اجلٍىاًمعىةي ُبٍ ًإٍنديٍكنًٍيًسيىا ًبدى . كىنىشىأىٍت حىىتَّ اآلفى  اٍلعىٍصًر ااٍلً
ـي  اٍنديٍكنج اجلٍىامعىًة ُبٍ ًإٍنديٍكنًٍيًسيىا ًىيى اجلٍىاًمعىةي الطّْبػّْيىةي ًإٍنديٍكنًٍيًسيىا ٍبيَّ اجلٍىاًمعىةي التٍّْكنػيٍوليٍوًجيىا بى  كىأىٍقدى

ًميىةي كىنىشىأىتٍ  ًحيىةي بػيٍوغيٍوٍر، كىمىعى ظيهيٍورًىىا قىٍد ظىهىرىٍت اجلٍىاًمعىةي ااٍلًٍسبلى ٍونػيهىا ُبٍ    ٍبيَّ اجلٍىاًمعىةي الفىبلَّ كى
ًميىةي كىاجلٍىاًمعىةي اٍلعىاًميىةي لًتيٍصًبحى أىٍفضىلي التػٍَّربًيىًة تػى  فى كيلّْ مىٍنًطقىةو، كىاآٍل  تػىنىافىسى اجلٍىاًمعىةي ااٍلًٍسبلى

ًب  ٗتىٍرًٍيجىيوى  ةً عى امً اجلٍى  ؼي ادى ىٍ أى كىأىٍفضىلي اجلٍىاًمعىًة بًًإٍنديٍكنًٍيًسيىا. كى   نى يٍ الدّْ  فى وٍ بػُّ حييً  نى يٍ ذً الَّ الطُّبلَّ
 . ةى لى كٍ الدَّ كى 

بَ  بِإْنُدْكنِْيِسَيا تَتَخرََّجتْ  ةُ عَ امِ جَ الْ َىْل  َكاَل ؟ ةَ لَ كْ الدَّ ُيِحبػُّْوَف كَ  نَ يْ الدِّ  فَ وْ بػُّ حِ يُ  نَ يْ ذِ الَّ  الطُّالَّ
 !!! لَِتْحِقْيِق َىِذِه اأْلَْىَداؼِ  ِعْندَُكمْ  بُدَّ عَلْيُكْم أْف يُػَناِقُشْوا التػَّْقوِْيمَ 

 

 

 اطرؽ التدريس

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D8%A9_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%87%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/245_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/245_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/859
https://ar.wikipedia.org/wiki/859
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B3
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 الرِّيَاَضةُ : الدَّْرُس اْلثَاِنيُ  

 

 قْػَرْأ َكاْحَفْظ اْلُمْفَرَداِت اآلتَِيِة !ا - أ

 

   

 

ـً  كيرىةي    رًيىاضىةي التَّأىمُّلً  السّْبىاحىةي  اٍليىدً  كىرىةى  اٍلقىدى

 

   

 جيٍوليفٍ  كيرىةي  جً بػيٍولًينٍ كيرىةي  كدي ارٍ يى لٍ اتي البً كيرى  كيرىةي السَّلَّةً 

    

ٍشيي السَّرًٍيعي 
ى
ـً ًاٍرتً  الريٍكمىاتًيزًمي ادل ـً  فىاعي ضىٍغًط الدَّ  ىىشىاشىةي الًعظىا

    

 ري التػَّوىتػُّ  التػَّنػىفُّسي  ااًلٍكًتئىابي  اليىٍأسي 
 

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88&action=edit&redlink=1
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 ! ِفْي اْلُجَمِل اآْلتَِيِة ِبَكِلَمٍة ُمَناِسَبٍة َمَع الصُّْورَةِ  ِإْمََلْ اْلَفَراغَ  - ب
 

 
 اًرسي رًٍيكىا ............ُبٍ اٍلبػىٍيتً ٘تيى 

 
  

 
.......ا ٍلعىبي يػى  بي افً  ُبٍ  لطيبلَّ ٍيدى  اٍلمى

 
  

 
 شىاًطًئ اٍلبىٍحرً  ُبٍ  أىمٍحىدي .......دييىاًرسي 

 
  

 
 ....ُبٍ احلٍىاسيٍوبً عىاًئشىةي ... تػىٍلعىبي 

 
  

 
 ........ الرّْيىاضىةي  ٗتيىفّْضي 

 
  

 
 ........ الرّْيىاضىةي  ٗتيىفّْضي 
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 َع الصُّْورَِة الُمَناِسَبِة !َكوِّْف اْلُجَمَل اآْلتَِيِة مَ  - ت
 

 الرّْيىاضىةي تػىوىتػُّرى  ٗتيىفّْضي 

 

 

 جلٍيٍوليفً ُبٍ مىٍلعىًب ا جيٍوليفً  ةى كىرى يػىٍلعىبي حىسىني  

 

 

ـً  كىرىةى  سليٍتىاري يػىٍلعىبي  بىارىيىاًت   القىدى ـً  كيرَّةً ُبٍ اٍلمى  القىدى

 

 

ا    الرّْيىاًضيىةً ُبٍ قىاعىًة  ةي بػيٍولًينجكيرى يػىٍلعىبي محىٍدن

 

 

ٍيدىفً  السَّلَّةً  كىرىةى يػىٍلعىبي رًٍيضىا    ُبٍ اٍلمى
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 تَػَباَدْؿ السَُّؤاَؿ كاْلَجَواَب َمَع زَِمْيِلَك بِاْسِتْخَداـِ اْلُمْفَرَداِت اآلتَِيِة ! - ث
 

 -َقلَ َعرْ  \يَػْرُفسُ -رََفسَ  \يَػْرِمي -رََمى \يَُماِرسُ -َماَرسَ  \يَػْلَعبُ -َلِعبَ اْلُمْفَرَداُت: 
 يَػَتآَزُر.-َتآَزرَ  \يُػَعْرِقلُ 

 اَْنتَ 
Kamu {L} 

 تَ َلِعبْ 
Telah Bermain 

 ْلَعبُ تػَ 
Dia {L} Sedang/Akan Bermain 

 

 َذاامَ 
Apa 

 تَػْلَعبُ 
Sedang/Akan Bermain 

 ؟ دُ مَ حْ أَ يَا 
Ya Ahmad 

   
 

  
 أَنَا

asas 
 أَْلَعبُ 

Saya akan bermain 
  ُة السَّلَّةِ ُكرَ 

Bola Basket 
 

  
 أَنَا

Ssas 
 أَْلَعبُ 

Saya akan bermain 
ـِ ُكرَ   ُة اْلَقَد

Bola kaki 
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 أَْنتِ 
Dia {P} 

 َمَرْستِ 
Telah 

melakukan 

 ُتَماِرِسْين
Dia { P} Sedang/Akan 

melakukan 
 

 -َعْرَقلَ  \يَػْرُفسُ -رََفسَ  \يَػْرِمي-رََمى \يَػْلَعبُ -َلِعبَ  \يَُماِرسُ -َماَرسَ اْلُمْفَرَداُت: 
 َضَرَب َيْضِرُب. \يَػَتآَزرُ -َتآَزرَ  \يُػَعْرِقلُ 

 ااذَ مَ 
Apa 

 َماِرِسْينَ تُ 
Sedang/Akan 
melakukan 

 ؟ فَااِطَمةُ يَا 
Fathimah 

   
 

  
 أَنَا
sasS 

 أَُماِرسُ 
Sedang Melakukan 

 الرَّْميُ 
Memananah 

 

  
 أَنَا
sasS 

 أَْلَعبُ 
Sedang Bermain 

 ُكَرَة الرِّْيَشةِ 
Badminton 
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 :، َكَما ِفْي اْلِمثَاؿِ ُقْم بِاْلِحَواِر َمَع زَِمْيِلكَ  - ج

 
 :  اٍلًمثىاؿي
 ؟مىاذىا يػىٍعمىلي أىٍنطيٍوف .ُ
ـً  كىرىةى يػىٍلعىبي أىٍنطيٍوفي  .ِ افً ُبٍ  القىدى ٍيدى  اٍلمى

 

ٍيدىاف –القىدىـً  كىرىةى   اٍلمى

 
  

(-ةي اٍلًبٍليىاٍرديكٍ )كيرى  افي( -ٍليىدً ةي اكيرى ) احلٍىاسيٍوبي ٍيدى  القىاعىةي الرّْيىاًضيىةي  –ةي السَّلًَّة كيرى  اٍلمى

   

ٍشيي  جلٍيٍوليًف ا مىٍلعىبي \ا-كيرىةي جيٍوليفي 
ى
 اٍلبػىٍيتً  -رًيىاضىةي التَّأىمُّلً  شىاًطًئ اٍلبىٍحر-السَّرًٍيعي  ادل

   
 قىاعىةي الرّْيىاًضيىةً  -جً ينٍ ةي بػيٍولً كيرى  السَّاحىةً  -اجلٍيٍمبىازي  مىٍسبىحي  -لسّْبىاحىةي ا
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 ! ا ِفْي اْلِمثَاؿِ َكمَمَع زَِمْيِلَك،   ُقْم بِاْلِحَوارِ  - ح

 

ةي الرّْيىاضىةي؟  مىا فىاًئدى
  اٍلقىًلقى  تيزًٍيلي تالرّْيىاضىةي 

 ًلمىاذىا ؟
 وًيىةً مى طي الدٍَّكرىةى الدَّ شّْ نى تػي أًلىفَّ الرّْيىاضىةى 

 

 قىًلقى  -الرّْيىاضىةي 

  

 
ى
 ااٍلًٍكًتئىاب - الرّْيىاضىةي  ري التػَّوىتػُّ  -السَّرًٍيعي  ٍشيي ادل

  

ًئًل الشٍَّيخيٍوخىةً دى  -رًيىاضىةي التَّأىمُّلً  اـً ظى عً الٍ  ةي اشى شى ىى -اجلٍيٍمبىازًيىةي   الى

  

ٍشيي 
ى
ـً -السَّرًٍيعي  ادل  الريٍكمىاتًيزًمي -السّْبىاحىةي  ًاٍرتًفىاعي ضىٍغًط الدَّ
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 َمَع زَِمْيِلَك ! آتٍ ِلُكلِّ َجَواٍب  َؤاؿَ سُّ تَػَباَدْؿ ال - خ
 

 :   السؤاؿ

 تيسىًاعيد عىلىى حىٍرًؽ السَّعىرىاًت احٍلرىارًيىًة ُبٍ اجلًٍٍسمً : الرياضة   اإلجابة

 :  السؤاؿ

 ةي اضى يى الرّْ  بً لٍ قى الٍ  ةً حَّ صً لً  لً مى عى الٍ  لي ضى فٍ : أى   اإلجابة

 :  السؤاؿ

 احً بى الصَّ  ُبٍ  ةً طى شً نٍ اأٍلى  لي ضى فٍ أى  ةي اضى يى : الرّْ   اإلجابة

 :  السؤاؿ

 وًيىًة. مى طي الدٍَّكرىةى الدَّ شّْ نى تػي  ةً اضى يى الرّْ  دً ائً وى فػى  نٍ : مً   اإلجابة

 :  السؤاؿ

 احً بى الصَّ  لَّ كي  ةً اضى يى الرّْ بً  أىقػيٍوـي ، مٍ عى : نػى   اإلجابة

 :  السؤاؿ

 ـً وٍ يػى الٍ  لَّ كي  لً مُّ أى التَّ  ةً اضى يى رً شليىارىسىةي :   اإلجابة
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  !َمَع زَِمْيِلَك  بالحوار ُقمْ  - د
 اْلِحَواُر األكَّؿُ 

 
 امى هي نػى يػٍ بػى  اري وى احلًٍ  رًلجيىٍ ، كى فً اتً اذٍلى  ُبٍ  ةى مى اطً فى  عى مى ًكيٍػٍندى  مي لَّ كى تى تػى 

 ةي مى اطً ا فى يى  مٍ كي يٍ لى عى  ـي بلى : السَّ  ًكيٍػٍندى 

 ًكيٍػٍندى ا يى  وي اتي كى رى بػى كى  اهللً  ةي مٍحى رى كى  ـي بلى السَّ  مي كي يٍ لى عى : كى  فاطمة

 ةي مى اطً ا فى يى  اآلفى   ٍُتى لً مى عٍ ا تػى اذى : مى  ًكيٍػٍندى 
 ؟ًكيٍػٍندى ا ا يى رن كّْ بى ا مي احن بى صى  يبٍ  لي صً تَّ ا تػى اذى مى ، لً فً آرٍ قي الٍ  ةً اءى رى قً انٍػتػىهىٍيتي ًمٍن :  فاطمة

 رً حٍ بى الٍ  ئً اطً شى  ُبٍ  عً يٍ رً السَّ  يً شٍ مى الٍ  ةى سى ارى شليى  ؾى وٍ عي دٍ أى  فٍ أى  دي يٍ رً أي ، كى اٍلعيٍطلىةً  ـي وٍ يػى  ـى وٍ يػى ا الٍ ذى : ىى  ًكيٍػٍندى 

 رحٍ بى الٍ  ئً اطً شى  ُبٍ  عً يٍ رً السَّ  يً شٍ مى الٍ  ةى سى ارى شليى  دي يٍ رً ، أي  مٍ عى : نػى  فاطمة

 ئً اطً شى  ُبٍ  عً يٍ رً السَّ  يً شٍ مى الٍ  ةى سى ارى شليى  افً دى يٍ رً يي  ىىلٍ ، أيمُّكى كأىبػيٍوؾى  نى يٍ ، أى تى حٍ مسىى  وٍ : لى  ًكيٍػٍندى 
 ر حٍ بى الٍ 

 ؟دي مٍحى ا أى يى  عً يٍ رً السَّ  يً شٍ مى الٍ  ةى سى ارى شليى  سي ارً ٘تيى  نٍ مى  عى . مى لو يٍ لً قى  دى عٍ ا بػى مى ذليي أى سٍ أى :  فاطمة

 يبٍ أى كى  يٍ مّْ أي  عى : مى  ًكيٍػٍندى 

 يٍػٍندى كً ا ً يى  رً حٍ بى الٍ  ئً اطً شى  ي ُبٍ قً تى لٍ ا، نػى رن كٍ : شي  فاطمة

 ةً مى بلى السَّ  عى : مى  ًكيٍػٍندى 

 

http://www.alaan.cc/
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 اْلِحَواُر الثَّاِنيُ 

 
 امى هي نػى يػٍ بػى  اري وى احلًٍ  رًلجيىٍ ، كى ُبٍ الشَّارًعً  افى وى ضٍ رً  عى مى  مي يٍ اىً رى بػٍ إً  ىقى تػى لٍ ا  

 افي وى ضٍ ا رً يى  مٍ كي يٍ لى عى  ـي بلى : السَّ  إبراىيم

 وي اتي كى رى بػى كى  اهللً  ةي مٍحى رى كى  ـي بلى السَّ   مٍ كي يٍ لى عى : كى  رضواف

 افي وى ضٍ ا رً يى  ةو عى رٍ سي ي بً شً ا ٘تىٍ اذى مى : لً  إبراىيم

 ـً دى قى الٍ  ةً رى كي بىارىًة  مى الٍ  ُبٍ  أىٍشًتىًؾي  ةً اعى السَّ  هً ذً ىً  ُبٍ أًلىينّْ ميتىأىًخرنا، :  رضواف

 ـً دى قى الٍ  ةً رى كي  ةى امىبىارى  دى اىً شى أي  فٍ أى  دي يٍ رً ا، أي عن مى  ٌبٍ ارى يَّ سى بً  بي ىى ذٍ ا نى يى : ىى  إبراىيم

 ةو عى رٍ سي بً  بي ىى ذٍ ا نى يى ىى  مٍ عى : نػى  رضواف

 ؟افي وى ضٍ ا رً يى  قىًدٍمتى ا اذى مى : لً  إبراىيم

 لً فً لٍ فً الٍ  نى مً  ره يػٍ ثً كى   تي لٍ كى أى  ًٍتٍ نَّ أًلى  ًٍتٍ طٍ بى  ُبٍ  شىًدٍيدو  بًأىَلىو  ٍشعيري أى :  رضواف

 ؟رى يػٍ ثً كى ال لى في لٍ في الٍ  تى لٍ كى أا اذى مى : لً  إبراىيم

 .وً بً  سى أٍ  بى الى  نُّ ظي أى كى  وي لي كي أى فى  ،يٍ امً عى طى  ُبٍ  لى في لٍ في الٍ  ري يػٍ غً الصَّ  يٍ خً أى  كىضىعى :  رضواف

يػٍرنا ًإٍف شىاءى اهللي :  إبراىيم  خى

 افً دى يٍ مى الٍ  ا ُبٍ نى لٍ صى كى  فى اآٍل كى . ٍُتى مً آ:  رضواف

بىارى الٍ  ُبٍ  احً جى النَّ  عى : مى  إبراىيم  اف.وى ضٍ ا رً يى  ةً امى

 ًإٍف شىاءى اللهيو رً خى آ تو قٍ كى  ي ُبٍ قً تى لٍ : نػى  رضواف
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 !!اْلِحَواَر ِبِو ثُمَّ اْجِر  اْلِحَواَر ِمْن ِعْندُِكْم، اْجَعلْ  - ذ
 

اىتيوي :  ًاٍسمه   اٍلسَّبلىـي عىلىٍيكيٍم كىرىمٍحىةي اهلًل كىبىركى

اىتيوي :  ًاٍسمه   كاٍلسَّبلىـي عىلىٍيكيٍم كىرىمٍحىةي اهلًل كىبىركى

 : ............................ ًاٍسمه 

 ..............: .............. ًاٍسمه 

 : ............................ ًاٍسمه 

 : ............................ ًاٍسمه 

 : ............................ ًاٍسمه 

 : ............................ ًاٍسمه 

 : ............................ ًاٍسمه 

 : ............................ ًاٍسمه 

 ........................: .... ًاٍسمه 

 : ............................ ًاٍسمه 

 : ............................ ًاٍسمه 

 : ............................ ًاٍسمه 
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 النَّصَّ اآلِتْي! نَاِقشْ كَ قْػَرْأ ا - ر
 

 اْلَبَدنَِيةُ  الرِّيَاَضةُ 

ـي تػىٍعتىربي الرّْيىاضىةي ًمنى اٍلميمىارىسىاًت اٍلمي  بي عىلىى كيًل شىٍخصو ااًلٍلًتزىا ًهمًَّة ًجدِّا، الَّيًتٍ جيًى
؛ فىالرّْيىاضىةي لىٍيسىٍت نػىٍوعنا ًمنى أىنٍػوىاًع التػٍَّرًفٍيًو فػىقىٍط، كىالى تىًتمُّ  ا ًمٍن  بًأىدىاًئهىا ًبشىٍكلو ميٍنتىًظمو تػىهى شليىارىسى

يىاةو؛ بىاًب التٍَّسًليىًة كىًضيىاًع اٍلوىٍقًت، أىٍك حىىتَّ لً  بي أىٍف تىكيٍوفى أيٍسليٍوبي حى لشُّعيٍوًر بًاٍلميتػّْعىًة، كىًإمنَّىا جيًى
ةو ًمنػٍهىا.  ًْتىٍيثي يىًتمُّ أىدىاؤيىىا ًبشىٍكًل يػىٍوًميو لًٍلحيصيٍوًؿ عىلىى أىٍكربىً فىاًئدى

ةه بىالًغىةه ًجدِّا، تػىعيٍودي عىلىى اجلٍىسىًد كىا لنػٍَّفًس مىعنا؛ فىالرّْيىاضىةي تيسىاًعدي لًلرّْيىاضىًة أىمهىّْيىةه كىفىاًئدى
بًيىًة، عىلىى ٗتىًٍلٍيًص اجلًٍٍسًم ًمٍن فىاًئًض الطَّاقىًة السٍَّلًبيىًة ًفٍيًو، كىمىا تيسىاًىمي ُبٍ ٖتىًٍفٍيًز الطَّاقىًة اإًلجٍيىا

ًثيػٍرىةي لًٍلجىسىًد، فػىتىتىمىثَّلي كىزًيىادىًة القيٍدرنًة عىلىى اٍلفىٍهًم، كىاحٍلًٍفًظ كااًلٍسًتيػٍعىاًب، أىمَّا فػىوىا ا اٍلكى ًئديىى
ٍنىحي اٍلمىٍظهىرى  ًثيػٍرىةو أىٍيضنا، حىٍيثي تيسىاًىمي ُبٍ احلٍيفَّاًظ عىلىى كىٍزًف ًمثىايل لًٍلًجٍسًم، كى٘تى بًأىٍشكىاؿو كى

ًليىةً  التػَّنػىفًُّس، كًتىزًٍيدي كمية  الىمىٍشديٍكدى كىاجلٍىًمٍيلى، اخٍلىايل ًمنى الًتىبلت، كىمىا ٖتىىسَّنى ًمٍن عىمى
، كىتػىٍنًشطي الدٍَّكرىةى الدُّميوًيىًة.   اأٍليٍكًسًجٍُت الَّيًت تػىتىدىفَّقى لًلدَّـً

ًمٍن أىمهىّْيىًة الرّْيىاضىًة أىنػَّهىا تيسىًاعيد عىلىى حىٍرًؽ السَّعىرىاًت احٍلرىارًيىًة ُبٍ اجلًٍٍسًم، كىتػىٍنًظٍيمي 
ٍرًؽ اٍلمىزًٍيًد ًمنى السُّكَّرًيىاًت ُبٍ اجلًٍٍسًم، كىتىزًٍيدي ًمٍن  ميٍستػىوىل السُّكىًر ُبٍ  ًؿ حى ، ًمٍن ًخبلى الدَّـً

ًليىاًت األىٍيًض، كىًما تيسىاًىمى  اًخًلي لىوي، كىتػىعىزَّزى عىمى طىاقىًتًو كىحىيىوًيىًتًو، كتىسياًعدي ُبٍ التػَّوىازيًف الدَّ
ًئًل الشٍَّيخيٍوخىًة الرّْيىاضىةي ُبٍ مىٍنًع تىطىوًُّر الٍ  مىاًت كىدىالى ًثٍَتً ًمنى اأٍلىٍمرىاًض، كىتىٍأًخيػٍري ظيهيٍوًر عىبلى كى

، كىمىرىضي التػّْهىاًب اٍلمىفىاًصًل  ا تػىقىي ًمنى اإًلصىابىًة ٔتىرىًض ىىشىاشىًة اٍلًعظىاـً عىلىى اجلًٍٍسًم، كىمى
ٍزًمي، كتػىقىلىلى ًمٍن اٍرتًفىاًع ضىٍغًط الدَّ  اًء الريٍكمىاتًيػٍ ثًًيًة، كىمىا تيسىاًىمي ُبٍ االٍنًتهى ، كىالشُّحيٍوـي الثَّبلى ـً

 .كىالتَّخىلًُّص ًمنى اٍلقىًلًق كىالتػَّوىتيًر كىااٍلًٍكًتئىاًب كىاليىًأسي الًَّذٍم ييًصٍيبي اإًلٍنسىافى 

ُكْم َأْف يُػَناِقُشْوا َكْيَف َىْل الرِّيَاَضُة َتْسَتِطْيُع َأْف ُيَحاِفَظ ِصحََّة اْلَجَسِد كالنػَّْفِس؟ فَػَعَليْ 
 ِحْفِظ ِصحَِّة اْلَجَسِد كالنػَّْفِس !!!اَطرِيْػَقُة 
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 : ِبرُّ اْلَوِلَدْينِ الدَّْرُس الثَّاِلثُ  
 

 قْػَرْأ َكاْحَفْظ اْلُمْفَرَداِت اآلتَِيِة !ا - أ

 

    

ةه  اٍلعيقيويؽي  اإًلٍحسىافي  التػٍَّربًيىةي   ميسىاعىدى

   
 

 طىبىخى  زىرىعى  ًتاـاح الطَّاعىةي 

   
 

 الندـ الرحم قطيعة كىنىسى  كىوىلى 

   

 

 السَّاحىةي  اٍلبيٍستىافي  فىرًحى  غىضىبى 
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 ِفْي اْلُجَمِل اآْلتَِيِة ِبَكِلَمٍة ُمَناِسَبٍة َمَع الصُّْورَِة! ِإْمََلْ اْلَفَراغَ  - ب
 

 
ابنا عىًظٍيمنا اهللي  يػيعىذّْبي  تىوي مىٍن .........كى  عىذى  اًلدى

 
  

 
ابنا عىًظٍيمنا.......  يػيعىذّْبي عىذى

 
  

 
ٍيًن كىاًجبه عىلىى كيلّْ   اتً نى بػى الٍ كى  اءً نى بػٍ اأٍلى .....اٍلوىًلدى

 
  

 
ثػّْريٍكا  اتً نى بػى الٍ كى  اءي نى بػٍ ا اأٍلى هى يػُّ أى  يٍ  كى  كيمٍ ........ًلوىاًلدى

 
  

 
  كىأيمُّهىا ُبٍ اٍلمىٍطبىخً  فىاًطمىةي  .....

 
  

 
ًة أيمىوي  ُبٍ تػىٍنًظٍيًف .....أىمٍحىدي السَّاحىةى  ًلميسىاعىدى

  اٍلبػىٍيًت 
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 تعليم مهارة الكالـ للطالب بالجامعة اإلسالمية الحكومية بنجكولو

 

 
 

 

 
  

 
 

 

 َكوِّْف اْلُجَمَل اآْلتَِيِة َمَع الصُّْورَِة الُمَناِسَبِة ! - ت
 

 
َّ أيمَّكى يىا جيٍوٍردىافي   كىلىٍو كىافى مىرَّةن  الى تػىٍغضىَبى

 
  
 

ـي  ٍيوً لً  مىا فػىعىلىوي ًمٍركىافي عىلىى  يػىٍندى   وىاًلدى

 
  
 
 كىيػيقىبّْلي يىدىىىهىا أيمَّوي يػىتىصىافىحي اًبٍػرىاًىٍيمي  

 
  
 

 وي ُبٍ اٍلبيٍستىافً أيمَّ  حىسىني ييسىاًعدي 
 

 
  
 

ًبسىوي   يىٍكًول أىمٍحىدي مىبلى
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 ِة !تَػَباَدْؿ السَُّؤاَؿ كاْلَجَواَب َمَع زَِمْيِلَك بِاْسِتْخَداـِ اْلُمْفَرَداِت اآلتِيَ  - أ
 

-رَتَّبَ  \َيِكُنسُ  -َكَنسَ   \يَػْغِسلُ -َغَسلَ  \َنظََّف يُػَنظِّفُ  \ُيَساِعدُ -َساَعدَ اْلُمْفَرَداُت: 
 يُػَرتُِّب.

 اَنْػُتمْ 
Kalian {L} 

 َساَعْدُتمْ 
Kalian {L}Telah 

membantu 

 ُتَساِعُدْكفَ 
Kalian{L} Sedang/Akan membantu 

 

 َمنْ 
Siapa 

 الَِّذم
yang 

 ؟ ُتَساِعُدْكفَ 
Kalian {L} Telah 

membantu 
   

  

 
 َنْحنُ 

isaK 
 ُنَساِعدُ 

Sedang/akan 
membantu 

 ِفْي اْلُبْسَتافِ  بَ اأْلَ 
Ayah di kebun 

  

 
 َنْحنُ 

isaK 
 ُنَساِعدُ 

Sedang/akan 
membantu 

 ِفْي اْلَمْطَبخِ  اأْلُـَ 
Ibu di Dapur 
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 أَنْػُتنَّ 
Kalian {P} 

 َساَعْدُتنَّ 
Telah Membantu 

 ُتَساِعْدفَ 
Kalian { P} Sedang/Akan Membantu 

 

 -َعْرَقلَ  \يَػْرُفسُ -رََفسَ  \يَػْرِمي-رََمى \يَػْلَعبُ -َلِعبَ  \يَُماِرسُ -َماَرسَ اْلُمْفَرَداُت: 
 َضَرَب َيْضِرُب. \يَػَتآَزرُ -َتآَزرَ  \يُػَعْرِقلُ 

 َمنْ 
Siapa 

 الَِّذم
yang 

 ُتَساِعْدفَ 
Kalian{ P} 

Sedang/Akan 
Membantu 

   
  

 
 َنْحنُ 

isaK 
 ُنَساِعدُ 

Sedang/akan 
membantu 

 ِفْي اْلَمْطَبخِ  اأْلُـَ 
Ibu di Dapur 

  

 
 َنْحنُ 

isaK 
 نَػْزرَعُ 

Sedang/akan 
Menanam  

 الَزْىَرَة ِفي السَّاَحةِ 
Bunga di halaman 
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 :ثَاؿِ تَػَباَدؿ السَُّؤاؿَ  كاْلَجَواَب َمَع زَِمْيِلَك، َكَما ِفْي اْلمِ  - ث
 

 اْلِمثَاُؿ: 
 ؟ زَْيٌد بَػْعَد النػَّْوـِ َذا يَػْعَمُل امَ  .ٔ
 ُغْرَفَة النػَّْوـِ زَْيٌد يُػَرتُِّب  .ٕ

 

 غيٍرفىةي النػٍَّوـً  -يػيرىتّْبي  -النػٍَّوـً 

  
 

 الٌصٍحني  -يػىٍغًسلي  -كىلي األى  اٍلكيتيبى -يػيرىتّْبي -اٍلًقرىاءىةي  اٍلمىٍطبىخي  -نػينىظّْفي -الطىٍبخً 

   

ةي  اٍلقيٍرآفي  -يػىٍقرىأي  -الصٍُّبحي  يٍ  -يىٍدعيو -الصَّبلى طي -يىٍكنيسي -اللٍَّعبي  نً لًٍلوىاًلدى  اٍلًببلى

   
 يىٍستىًحمي  -شليىارىسىةي الرّْيىاضىةي  رًيىاضىةي التَّأىمُّلً  -دييىاًرسي -اٍلعىمىلي  مىٍشيي السَّرًٍيعً  -دييىاًرسي  -الصٍُّبحي 
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 !ا ِفْي اْلِمثَاؿِ َكمكاْلَجَواَب َمَع زَِمْيِلَك،  السَُّؤاؿَ   تَػَباَدؿ  - ج
 

؟ أىٍينى   زىيٍػنىبي
  أيمَّهىاتيسىاًعدي زىيٍػنىبي ُبٍ اٍلمىٍطبىًخ 

؟زى مىاذىا تػىٍعمىلي ى   يٍػنىبي
  ٍضرىكىاتً ًىيى تػىٍقطىعي اخٍلى 

 

 تػىٍقطىعي  -اٍلمىٍطبىخي  -اأٍليُـّ 

 
 

 يػىٍزرىعي -حلٍىًديٍػقىةي ا -اأٍلىبي  يػىٍزرىعي  -اٍلمىٍزرىعىةي  -اٍلعىمُّ 

  

 ييسىاًعدي  -الشَّارًعً  -عيمىري  وّْؼي تىطى  -بػىٍُتى الصَّفىا كاٍلمٍركىةى  -اأٍليُـّ 

  

يٍػوىافي -حىسىني   يىًبٍيعي -السٍُّوؽي  -اأٍلىخي  ييسىاًعدي  -الدّْ
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 اآلِتْي َمَع زَِمْيِلَك !ِلُكلِّ َجَواٍب  َؤاؿَ سُّ تَػَباَدْؿ ال  - ح
 

 : السُّؤىاؿي  .ُ
ابىةي اإلً  ٍيًن ىيوى اإٍلًٍحسىافي إًلىٍيًهمىا جى  : ًبرُّ اٍلوىاًلدى

 : السُّؤىاؿي  .ِ
ابىةي  ٍيًن كىاًجبىةه عىلىى ااٍلٍبنً نػىعىٍم، :  اإًلجى  طىاعىةي اٍلوىاًلدى

 : السُّؤىاؿي  .ّ
ابىةي  هًتًمىا اإًلجى ٍيًن ًبطىاعىًهمىا كىٔتسىاعىدى  : نػىبػىرُّ اٍلوىاًلدى

 : السُّؤىاؿي  .ْ
ابىةي   عىٍم، أيسىاًعدي كىاًلدىمَّ كيلَّ يػىٍوـو : نػى  اإًلجى

 : السُّؤىاؿي  .ٓ
ابىةي  ا صىاحلًنا يىٍدعيو لىوي  اإًلجى  : كيٍن كىلىدن

 : السُّؤىاؿي  .ٔ
ابىةي  الًفيهيمىا كىلىٍو كىافى مىرَّةن :  اإًلجى  الى أيخى

 : السُّؤىاؿي  .ٕ
ابىةي   أينىظّْفي اٍلبػىٍيًت كيلَّ يػىٍوـو :  اإًلجى

 : السُّؤىاؿي  .ٖ
ابىةي   كيلَّ يػىٍوـو   نػىعىٍم، أىٍدعيٍو كىاًلدىمَّ :  اإًلجى

 : السُّؤىاؿي  .ٗ
ابىةي  ـً أيرٍيدي أىٍف أيٍعًطيػىهيمىا ىىًديَّ  : اإًلجى  ةن ًحجَّ اٍلبػىٍيًت احلٍىرىا

َُ. :   السُّؤىاؿي
ابىةي   رً مٍ عي ا الٍ ذى ا ًّٔى نى حٍ بى صٍ أى  ىتَّ حى قىٍد رىبػَّيىانىا ًن يٍ اٍلوىاًلدى  فَّ أًلى  : اإًلجى
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  :َمَع زَِمْيِلكَ  ُقْم بِاْلِحَوارِ  - خ

 

 اْلِحَواُر األكَّؿُ  - د

ى لى عى  اهي بى أى  لي مً حيىٍ  لى جي الرَّ  افً يى رى ا يػى مى هتًً دى اىى شى مي  اءً نى ثػٍ أى ُبٍ ، ازى فى لٍ التػّْ  ك مىٍركىافي  أىٍنطيٍوفي  دي اىً شى يي 
 .أىٍنطيٍوفي  ؿى أى سى . فى هً رً هٍ ظى 

 

 ؾى دي الً كى  لٍ ، ىى ا مىٍركىافي يً  ًٍتٍ بٍ جً : أى  أىٍنطيٍوف
  ؟ةه يَّ حى  كى تي دى الً كى  لٍ ىى ؟ كى يّّ حى 

ا، مهيى رى مٍ عي  اهللي  اؿى طى ، أى مٍ عى : نػى  مىٍركىاف
 ا ؟ذى ىى  نٍ عى  ؿي أى سٍ ا تى اذى مى لً 

 نً يٍ دى الً وى الٍ  رّْ بً  نٍ عى  اهي بى أى  لي مً م حيىٍ ذً الَّ  لى جي الرَّ  تي رٍ كَّ ذى تى  دٍ قى : لى  أىٍنطيٍوف

 ؟انى يػٍ دى الً كى  رُّ بػى نػى  فى يٍ ا كى نى لى  حى رى شٍ تى  فٍ أى  عي يٍ طً تى سٍ تى  لٍ : ىى  مىٍركىاف

 ا ُبٍ مى هً يٍ لى إً  افً سى حٍ ااٍلً بً ، كى افً رى بػي كٍ ا يى مى دى نٍ عً  ةن اصَّ ا خى مى هتًً دى اعى سى ٔتي ا كى مى هً تً اعى طى ا بً مهيى رُّ بػى : نػى  أىٍنطيٍوف
 امى هتًً وٍ مى  دى عٍ بػى ا كى مى اهتًً يى حى 

 ا؟مى اهتًً يى حى  ا ُبٍ مى هً يٍ لى إً  افي سى حٍ ااٍلً  في وٍ كي يى  فى يٍ : كى  مىٍركىاف

ا مى ذلىي  لٍ قي ا كى مهيى رٍ هى نػٍ  تػى الى كى  ؼ  ا أي مى ذلىي  لٍ قي  تػى الى كى  ا،مى هي فٍ الً خى أي الى كى  ءً يٍ الشَّ  لّْ كي   ا ُبٍ مى هي عٍ طً : أى  ٍوفأىٍنطي 
 ادٍين رً  كى الن وٍ قػى 

 ا؟مى هتًً وٍ مى  دى عٍ ا بػى مى هً يٍ لى إً  افي سى حٍ ااٍلً  في وٍ كي يى  فى يٍ : كى  مىٍركىاف

 ا مى هً امً حى رٍ أى ا كى مى هً بً يٍ ارً قى أى  ةً لى صً بً ا، كى مى ذلىي  ؽً دُّ صى التٌ كى  ارً فى غٍ تً سٍ ااٍلً كى  اءً عى الدُّ : بً  أىٍنطيٍوف

 .ا أىٍنطيٍوفي يى  كى تً حى يٍ صً ى نى لى ا عى رن كٍ : شي  مىٍركىاف
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 اْلِحَواُر الثَّاِنيُ 

ا مى  دي اىً شى ني ل كى رى ا نػى نى بً  يَّاهى فػى  نً يٍ دى الً وى الٍ  رّْ بً  ةً مى يٍ قً  ؿى وٍ حى  نً بٍ ااٍلً كى  بً اأٍلى كى  دّْ اجلٍى  ٍُتى بػى  اري وى احلًٍ  ارى دى 
 :ثى دى حى 

 نً يٍ دى الً وى الٍ  رّْ بً  ةً مى يٍ قً  نٍ ا عى نى تً سى رى دٍ مى  ُبٍ  مٍ دً الً ا كى يى  ـى وٍ يػى الٍ  تي عٍ : مسىً  االبن

 !"نً يٍ دى الً وى الٍ  رُّ " بً  اهللي  اءى ا شى : مى  األب

 .ٍتىَّ ا بػي يى  كى نّْ سى  لً ثٍ مً  ُبٍ  افى ا كى مى دى نٍ عً  ا يبٍ ارن بى  ؾى دي الً كى  افى كى   دٍ قى . لى بى جَّ عى تػى ا تػى مَّ لى : كى  اجلد

 ؟ ـً وٍ يػى الٍ  تى اذى  يَّ لى ا عٌ هى تػى صٍ صى قٌ  يًتٍ الَّ  ةى صَّ قً الٍ  مٍ دً الً ا كى يى  ري كي ذٍ تى  لٍ : ىى  األب 

  مٍ عى نػى  مٍ عى : نػى  اجلد

 مٍ دّْ ا جى يى  فى ا اآٍل هى صٍ : قً  االبن

 مٍ هي نػٍ مً  دو احً كى  لُّ كي   رى كى ذى كى  ةى رى خٍ الصَّ  مٍ هً يٍ لى عى  تٍ قى لً أغٍ كى  ارى غى ا الٍ وٍ لي خى دى  نى يٍ ذً الَّ  اؿً جى الرّْ  ةي صَّ : قً  اجلد
ٍيًهٍم، فى    ةى رى خٍ لصَّ ا وً بً  اهللي  فى فَّ خى عىٍن ًبرًّْىٍم ًلوىاًلدى

  يوً دى الً وى لً  رَّ بً  وي نَّ أى  بً بى سى بً  مٍ هً يٍ لى عى  اهللي  فى فى خى فى  وً يٍ دى الً وى بً  ارّّ بى  وى ىي  نٍ مى  مٍ هً يٍ فً  افى : كى  األب

 . ٍتىَّ بػي ا يى  نً يٍ دى الً وى الٍ  رّْ بً  ةى مى يٍ قً  فى اآٍل  تى فٍ رى عى  لٍ : ىى  اجلد

.تي يٍ يػى ا حى مى  مَّ دى الً وى ا بً ارِّ بى  لُّ ظً أى سى  كى اىلى عى تػى  اهللي  اءى شى  فٍ : إً  االبن
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 بَػْيَن َشْخَصْيِن ِبَموْكُضْوِع َما ِشْئُتْم ثُمَّ اْجِر اْلِحَواَر ِبِو !!اْجَعْل اْلِحَواَر  - ذ
 

اىتيوي اٍلسَّبلىـي عىلىٍيكي :  ًاٍسمه   ٍم كىرىمٍحىةي اهلًل كىبىركى

اىتيوي :  ًاٍسمه   كاٍلسَّبلىـي عىلىٍيكيٍم كىرىمٍحىةي اهلًل كىبىركى

 : ............................ ًاٍسمه 

 : ............................ ًاٍسمه 

 : ............................ ًاٍسمه 

 : ............................ ًاٍسمه 

 : ............................ ًاٍسمه 

 : ............................ ًاٍسمه 

 : ............................ ًاٍسمه 

 : ............................ ًاٍسمه 

 : ............................ ًاٍسمه 

 : ............................ ًاٍسمه 

 ...: ......................... ًاٍسمه 

 : ............................ ًاٍسمه 
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 النَّصَّ اآلِتْي! نَاِقشْ كَ قْػَرْأ ا - ر
 ِبرُّ اْلَواِلَدْينِ 

الربُّ ىو التوسُّع ُب فعل اخلَت، كالفعل ادلرًضي، الذم ىو ُب تزكية النَّفس. يقاؿ: 
حساف إليو، كٖترّْم زلابّْو، بػىرَّ العبدي ربَّو. أم: توسَّع ُب طاعتو. كًبرُّ الوالد: التَّوسع ُب اإل

كتوقّْي مكارًىو، كالرّْفقي بو، كضدُّه: العقوؽ. كيستعمل الربُّ ُب الصّْدؽ؛ لكونو بعض اخلَت 
ادلتوسَّع فيو. قاؿ القاضي ادلهدم: كالربُّ: ىو الًصلة، كإسداء ادلعركؼ، كادلبالغة ُب 

 اإلحساف.

ا  اًف أىٍصلي كيجيٍوًدنىا ُبٍ ىىذى ، كى اٍلوىاًلدى  ةً اعى ى طى لى عى  ًٍني رً كى الٍ  وي لي وٍ سي رى كى  ا اهللي انى صى كٍ أى  دٍ قى لى اٍلعىاَلًى
ا نى لى  مٍ هي تػى يى بً رٍ  تػى الى وٍ لى فػى  رً مٍ عي ا الٍ ذى ا ًّٔى نى حٍ بى صٍ أى  ىتَّ حى  ارن يػٍ ثً ا كى نى عى ا مى وٍ انػي عى  مٍ هي نػَّ أًلى  مٍ هً يٍ لى عى  في طٍ عى الٍ ا كى نى يػٍ دى الً كى 
 يٍ كى لً  فى ا اآٍل نى ري كٍ دى  اءى جى  دٍ قى . فػى  فى ا اآٍلى ًّٔى  ني  ضلىٍ يًت الَّ  ةً لى حى رٍ مى الٍ  هً ذً ا ذًلى نى لٍ صى ا كى مَّ ا لى نى يػٍ لى عى  مٍ هً فً طٍ عى كى 

صلزيهم العرفاف الذم قدموه لنا منذ صغرنا. كىمهيىا ٖتىىمَّبلى كىصىبػىرىا حىىٌتى كىربًنىا كىأىٍصبىٍحنىا مىا ضلىٍني 
نىا، كىلًنىٍصنػىهيمىا، كىنى  عىلىٍيًو اآٍلفى، لًنيحىاًكؿى أىٍف نىرًدَّ بػىٍعضان  ، ي اهللي ضى رٍ ا يػى مى يٍ ا فً مى هً عً طٍ شلَّا أىٍعطىيػٍ

ا بًالرّْضىى عىنَّا.ةن ادى عى ا سى مى هً امً يَّ أى  لى عى جٍ نى لً كى  ى قػىٍلبػىٍيًهمى  ، كىلًنىٍمؤلى

 رُّ مً ضتسٍ ا يى منَّى إً ا، كى مى هتًً وٍ ٔتى  عي طً قى نػٍ  يػى الى  نً يٍ دى الً وى الٍ  رَّ بً  فَّ إً ا فى نى بً  وً تً مٍحى رى ا كى نى يػٍ لً عى  اهللً  لً ضٍ فى  نٍ مً 
 ـً دى النَّ كى  ةً بى وٍ التػَّ  ؽً دى صى بً ا، كى مى هً امً حى رٍ أى ا كى مى ًًّٔ ارً قى أى  ةً لى صً بً ا، كى مى ذلىي  ؽً دُّ صى التَّ كى  ارً فى غٍ تً سٍ ااٍلً كى  اءً عى الدُّ بً 
 ني كً ا دييٍ مى  اؾي رى دٍ تً اسٍ  كي تى فٍ  يػى بلى فى  اءن يى حٍ ا أى مهيى دى حى أى  كٍ ا أى مهيى رَّ بً  كى اتى فى  فٍ إً ، فى ٍَتو صً قٍ تػى  نٍ ى مً ضى ا مى ى مى لى عى 

 كى يٍ تً أٍ تى  ٍُتى ي، حً هً تى شٍ ا تى مى  ٍُتى بػى كى  كى نى يػٍ بػى  اؿى حييى  فٍ أى  لى بٍ ، قػى وي لي يػٍ صً ٖتىٍ  ني كً ا دييٍ مى  لي يٍ صً ٖتىٍ كى  وي اكي رى دٍ تً اسٍ 
 .ـي كٍ ري تػى  تى نٍ ا كي مَّ عى  ـي ري ٖتىٍ ، كى ـى وٍ قي لٍ احلٍي  حى كٍ الرُّ  غي لي بػٍ تػى ، كى فى وٍ نػي مي الٍ 

َما الَِّذْم ُكْم َأْف يُػَناِقُشْوا َكاْلبَػَناِت، َفاَلبُدَّ لَ  َكاِجٌب َعَلى اأْلَبْػَناءِ  نِ يْ دَ الِ وَ الْ ِبرُّ 
 يََة الَِّتى َعِمْلُتْم لِِبرِِّىَما !!!ااِلَدْيِهْم، َكاْحِك ِحكَ يُػْوَجُب َعَلى اأْلَبْػَناِء ِلوَ 
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َياَحةُ : الدَّْرُس اْلَخاِمسُ    السِّ

 

 َفْظ اْلُمْفَرَداِت اآلتَِيِة !ِإقْػَرْأ َكاحْ  - أ

 

    
 اجٍلًبىاؿً  قً لُّ سى التَّ  اتي كى دى أى  اخلٍىٍيمىةي  ةي نيى اً جى رٍ مى الٍ  ابي عى الشّْ  اٍلمىطىري 

    
ؿي  الطٍَّقسي  اٍلمىٍوجىةى  نىةي  الشّْبلى  السًَّفيػٍ

    
ٍعبىدي  اٍلميٍتحىفي   احىةً حىٍوضي السّْبى  حىًديٍػقىةي احلٍىيػىوىنىاتً  اٍلمى

    
 اٍلمىطىاري  اٍلًقطىاري  احلٍىاًفلىةي  الطَّائًرىةي 
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 ِفْي اْلُجَمِل اآْلتَِيِة ِبَكِلَمٍة ُمَناِسَبٍة َمَع الصُّْورَِة! ِإْمََلْ اْلَفَراغ- ب
 

 
ـي ُبٍ ......ًعٍندى شليىارىسىًة تىسىلًُّق اجلٍىبىلً   أىنىا

 
  

 
ٍنجً أيرًٍيدي أىٍف أىزيٍكرى ...... ُبٍ   مىاالى

 
  

 
..........ًعٍندى شليىارىسىًة السّْبىاحىًة ُبٍ اٍلبىٍحرً   كىجىٍدتي

 
  

 
اٍرتىا  أيرًٍيدي أىٍف أىزيٍكرى ......اٍلوىطىًٍت ًّتىاكى

 
  

 
 أىنٍػوىاعى احلٍىيػىوىانىاًت ُبٍ ........أىٍنظيري 

 
  

 
نىمىا كيٍنتي ُبٍ بىاٍنديٍكٍنًج   بػيريٍكبيديٍكرً زيٍرتي ......ًحيػٍ
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 َكوِّْف اْلُجَمَل اآْلتَِيِة َمَع الصُّْورَِة الُمَناِسَبِة !- ت
 

 
 بًاٍلًقطىارى  ًإىلى سيٍورىبىايىا يىٍذىىبي أىمٍحىدي 

 
  

 
ةً دييىاًرسي النَّاسي السّْبىاحىةى ُبٍ   حىٍوضي السّْبىاحى

 
  

 
ًبيػٍرىةى ُبٍ شىاًطًئ ا  ٍلبىٍحرً نيشىاًىدي اٍلمىٍوجىةى اٍلكى

 
  

 
ا اٍليػىٍوـً ميغىيّْمه   الطٍَّقسي ُبٍ ىىذى

 
  

 
يىًطيػٍري الطَّائًرىةي ُبٍ السَّاعىًة السَّاًبعىًة ًمٍن بػىٍنجىكيٍوليو 

اٍرتىاا ًإىلى جى    كى
  

 
  سىلًُّق اجلٍىبىلً تى لً  أىدىكىاتى يىٍشًتىًم أىنٍػوىاري 
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 ِمْيِلَك بِاْسِتْخَداـِ اْلُمْفَرَداِت اآلتَِيِة !تَػَباَدْؿ السَُّؤاَؿ كاْلَجَواَب َمَع زَ - ث
 

-َمَشى \ُيَشاِىدُ -َشاَىدَ  \يَػْنظُرُ -َنظَرَ  \يَػَتَسلَّقُ -َتَسلَّقَ  \يَػُزْكرُ -زَارَ اْلُمْفَرَداُت: 
 َيْسَتِعدَّ.-اْستَػَعدَّ  \َيْمِشي

 ُىوَ 
Dia {L} 

 زَارَ 
Dia{L}Telah Mengunjungi 

 يَػُزْكرُ 
Dia {L} Sedang/Akan Mengunjungi 

 اَْنتَ 
Kamu {L} 

 زُْرتَ 
Dia{L}Telah Mengunjungi 

 تَػُزْكرُ 
Kamu{L}Sedang/Akan Mengunjungi 

 

 َأُم َمَكافٍ 
Tempat mana 

 يَػُزْكرُ 
Sedang/Akan Berkunjung 

 ؟ دُ مَ حْ أَ 
Ahmad 

   

 

  
 يَػُزْكرُ 

Akan Berkunjung 
 دُ مَ حْ أَ 

Ahmad 
 اْلُمْتَحفَ 
Musium 

 

  
 اأَنَ 

Saya 

 َأُزْكرُ 
Saya Akan Berkunjung 

 اْلَحيَػَونَاتِ  َحِديْػَقةَ 
Kebun Binatang 
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 ِىيَ 
Dia {P} 

 زَاَرتْ 
Telah Berkunjung 

 تَػُزْكرُ 
Dia { P} Sedang/Akan Berkunjung 

 أَْنتِ 
Kamu {P} 

 زُْرتِ 
Telah Berkunjung 

 تَػُزْكرِْينَ 
Kamu { P} Sedang/Akan Berkunjung 

 

-َمَشى \ُيَشاِىدُ -َشاَىدَ  \يَػْنظُرُ -َنظَرَ  \يَػَتَسلَّقُ -َتَسلَّقَ  \يَػُزْكرُ -زَارَ َداُت: اْلُمْفرَ 
 َيْسَتِعدَّ.-اْستَػَعدَّ  \َيْمِشي

 َأمُّ َمَكاِف 
Tempat Mana 

 تَػُزْكرُ 
Sedang/Akan Mengunjungi 

 ؟ فَااِطَمةُ 
Fathimah 

   
 

  
 تَػُزْكرُ 

Akan Berkunjung 

  فَااِطَمةُ 
Fathimah 

 اْلَحيَػَونَاتِ  َحِديْػَقةَ 
Kebun Binatang 

 

  
 أَنَا

Saya 
 َأُزْكرُ 

Saya Akan Berkunjung 
 بُػُرْكبُُدْكرِ  َمْعَبدَ 

Ke Candi Borobudur 
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 :ا ِفْي اْلِمثَاؿِ َكم،   ُقْم بِاْلِحَواِر َمَع زَِمْيِلكَ  - ج

 
 :  اٍلًمثىاؿي

ًانيىةى  الشّْعىابى  نىظىٍرتى  ىىلٍ . أ  ؟ اٍلمىٍرجى
ًانيىةً  الشّْعىابً  نىظىٍرتي أمٍجىلي  ،عىمٍ نػى . ب  .اٍلمىٍرجى

 

ًانيىةً  الشّْعىابً  -أىمٍجىلي  -نىظىرى   .اٍلمىٍرجى

   

ٍتحىفي -أىٍكبػىري  -زىارى 
ي
ؿي -أَْجَمُل-َرأَى ادل  اٍلمىٍوجىةى -أىٍكبػىري -نىظىرى  الشّْبلى

   

ىٍعبىدي -أىمٍجىلي  -زىارى 
ٍيمىةي -أىٍكبػىري -اٍستػىعىدَّ  اٍلًقطىاري -أىٍسرىعي -رىًكبى  ادل  اخلى

   
نىةي -أىٍكبػىري  -رىاىل احلٍىاًفلىةي  -ٍكبػىري أ -رىًكبى   حىًديٍػقىةي احلٍىيػىوىنىاتً -أىٍكسىعي  -زىارى   السًَّفيػٍ
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 !ا ِفْي اْلِمثَاؿِ َكم،  ُقْم بِاْلِحَواِر َمَع زَِمْيِلكَ   - ح
 

 مىاذىا تيشىاًىدي يىا عيمىري ؟
 لشٍَّمسً ا غيريٍكبى أيشىاًىدي 

 ؟الشٍَّمسً  غيريٍكبى  أىٍينى تيشىاًىدي 
  شىاًطًئ اٍلبىٍحرً  ُبٍ أيشىاًىديهي 

 شىاًطًئ اٍلبىٍحرً  -غيريٍكبي الشٍَّمسً  -شىاىىدى 

   
ًديٍػنىةي -شىاىىدى   ًقمَّةي اجلٍىبىلً -طيليٍوعي الشٍَّمسً  -شىاىىدى  ًقمَّةي اجلٍىبىلً  -اٍلمى

  

 شىاًطًئ اٍلبىٍحرً  -اٍلمىٍوجىةى  -شىاىىدى  حىًديٍػقىةي احلٍىيػىوىنىاتً  -احلٍىيػىوىانىاتي -شىاىىدى 

  

ًديٍػنىةي  -اٍلميٍتحىفي  -زىارى   بػىٍنديكٍنجً -اٍلمىٍعبىدي  -زىارى  اٍلمى

. 
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 اآلِتْي َمَع زَِمْيِلَك !ِلُكلِّ َجَواٍب  َؤاؿَ سُّ تَػَباَدْؿ ال - خ
 
ابىاًت ا   لًيىًة:التَّ ضٍع سيؤىاالن ًلكيلّْ جىوىابو ًمنى اإٍلًجى

 :  السُّؤىاؿي  .ُ
ابىةي   السّْيىاحىةي ًإىلى شىاًطًئ اٍلبىٍحرً : أيًحبُّ  اإًلجى

 : السُّؤىاؿي  .ِ
ابىةي   ًإذىا َلٍى تىٍشتىًملي ًفٍيًو اٍلمىٍعًصيىةي  السّْيىاحىةي ميبىاحىةه :   اإًلجى

 : السُّؤىاؿي  .ّ
ابىةي   اآلتًيىةً عيٍطلىًة زيٍكرى اٍلميٍتحىفى ُبٍ يػىٍوـً الٍ :أيرًٍيدي أىٍف أى  اإًلجى

 : السُّؤىاؿي  .ْ
ابىةي  ًثيػٍره ًمنى التّْ :  اإًلجى ٍعبىًد كى  ٍمثىاًؿ كىجىٍدتي ُب اٍلمى

 : السُّؤىاؿي  .ٓ
ابىةي  ٍيًنيىةً  ًسيىاحىةي  السّْيىاحىةً أىٍفضىلي :  اإًلجى  الدّْ

 : السُّؤىاؿي  .ٔ
ابىةي  يىةً :  اإًلجى ًثيػٍره ًمنى اأٍلىثىاًر التَّارخيًٍ  ُبٍ اٍلميٍتحىًف كى

 : السُّؤىاؿي  .ٕ
ابىةي  ٍنًطقىًة  مىٍوًقعي السّْيىاحىًة ُبٍ ىىًذهً :  اإًلجى ًديٍػقىةي التػُّفىاًح ىيوى اٍلمى ًؿ كحى  اٍلميٍتحىًف كالشّْبلى

 : السُّؤىاؿي  .ٖ
ابىةي  نىةى كًاٍسًتٍعراضي اٍلمىٍوجً :  اإًلجى  أىٍنظيري السًَّفيػٍ
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  ُقْم بِاْلِحَواِر َمَع زَِمْيِلَك !  - د

 

 ُر اأْلكَّؿُ اْلِحَوا

 

 

ـي عىلىٍيكيٍم  ليٍوًسي اتيوي : السَّبلى  كىرىمٍحىةي اهلًل كىبػىرىكى

اتيوي  عائشة ـي كىرىمٍحىةي اهلًل كىبػىرىكى  : كىعىلىٍيكيمي السَّبلى

ًتٍيبىاتي دىلًٍيًل ًسيىاًح ؟:  ليٍوًسي  ىىٍل لىدىٍيكى كى

  امىكىاًف مى  ٍحتػىفىظى بًالبػىٍعًض ًمنػٍهىا ُب رئتىىا ا:  عائشة 

 ؟ مىٍنًطقىةو خىاصِّةن بًأىيًَّة الَّيًت لىدىٍيكى  اٍلكيتػىٍيبىاتي :  ليٍوًسي

 ؟  زليىدّْدىةي لىٍيسى لىدىمَّ مىٍعليٍومىاتي  أىٍف أىذٍكيرىىىا الى أٍستىًطٍيعي :  عائشة

ًثيػٍره ًمنى :  ليٍوًسي  ؟ اٍلكيتػىٍيبىاًت ىىٍل لىدىٍيكى كى

ؿى األىٍعوىاـً لىقىٍد مجىىٍعتي رلىٍميٍوعىةن :  عائشة لىًة اٍلمىاًضيىةً خىبلى  اٍلقىًليػٍ

ٍنًطقىًة بىاٍنديٍكٍنجعىٍن  اٍلكيتػىٍيبىاتي ىىٍل لىدىٍيكى :  ليٍوًسي  اٍلمى

 بًالتٍَّأًكٍيًد ًعٍنًدٍم بػىٍعضنا ًمنػٍهىا:  عائشة
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 أيرًٍيدي أىٍف أىٍذىىبى ُبٍ رًٍحلىًة ًإىلى بىاٍنديٍكٍنج:  ليٍوًسي

 السّْيىاًحيىًة ُب بىاٍنديٍكٍنج.اٍلمىعىاَلًً  ٍيًدٍينى التػَّعىرُّؼى إًلظضى أىىىمّْ ًإذىا أٍنتى تهرً :  عائشة

 نػىعىٍم، لىدىمَّ ًفٍكرىةه عىٍن بػىٍعًض األمىاًكًن الَّيًت أيرًٍيدي زًيىارىتػىهىا لىًكٍتٍّْ ًْتىاجىةو ًإىلى التٍَّأًكٍيدً :  ليٍوًسي

يّْ :  عائشة  ْتىًٍث قػىٍبلى الرٍّْحلىةً ٍوًمٍي ًبعىمىًل دىةه أىٍف تػىقي ًإنػَّهىا ًفٍكرىةه جى

افًَّة مىعىاَلًً اجلٍىذىًب الٌسيىاًحي الرَّئًٍيسىةً :  ليٍوًسي  قىٍد الى أىٍضطىرُّ ًإىلى الذّْىىاًب ًإىلى كى

 ميعظىمي تًٍلكى األمىاًكًن تىكيٍوفي ميٍزدىمًحىةن :  عائشة

اـً :  ليٍوًسي  الى أيًحبُّ الزّْحى

ٍيبىاًت ٔتىا ًعٍنًدٍم ًمٍن اٍلكيتػى  أىتًَّصلي ًبكى ًعٍندىمىا أىًصلي غىلىى اٍلبػىٍيًت كىأىٍخبػىرىؾى ًلمىاذىا الى :  عائشة
 خىاصَّةن ُبٍ بىاٍنديٍكٍنج.

 ينٍ ًبسيٍرعىًة يىا عىاًئشىةي نػىعىٍم، أىٍخربًٍ  : ليٍوًسي
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 اْلِحَواُر الثَّاِنيُ 

 
 

بُّ  رًٍيرين  يىا زىفػٍرنا ؟  قمًَّة اجلٍىبىلً الرٍّْحلىةى ًإىلى : ىىٍل ٖتًي

ا يىا رًٍيرين زىفػٍرنا  : نػىعىٍم، أيًحبػُّهىا ًجدِّا ًجدِّ

ًة اجلٍىبىلً :  رًٍيرين  ًإٍف شىاءى اهللي، ُبٍ األيٍسبػيوًٍع اأٍلىٌبٍ أىٍذىىبي لًلرٍّْحلىًة ًإىلى قمَّ

؟أىمُّ اجٍلبىًل سىٍوؼى تػىتىسىلَّقي، كىمىعى مىٍن أىٍف تىٍذىى :  زىفػٍرنا  بى

ٍنجً أىٍصًدقىائً  أىٍذىىبي مىعى :  رًٍيرين  ٍي ًإىلى اجلٍىبىًل بػيريٍكميوه ٔتىاالى

بػي بًاىمّْ مىرٍكىبو تى :  زىفػٍرنا  ىينىاؾى  ٍوفى ٍذىى

 ةً رً ئً طىانىٍذىىبي بًالٍ دييًٍكني :  رًٍيرين

 نػىعىٍم أىظينُّ كىذىًلكى :  زىفػٍرنا

ًبيػٍرىتػىٍُت ، فػى ضلىٍني ىينىاؾى ميًقٍيمه ُب اخٍلىٍيمىةً :  رًٍيرين تػىٍُتً كى  نىٍحًملى اخٍلىٍيمى

 ُبٍ اٍلفيٍنديًؽ؟ ميًقٍيمان  أىلىٍيستيمٍ :  زىفػٍرنا

ريٍكميٍوه، قػىٍبلى نػىتىسىلَّقي اجلٍىبىًل بػيريٍكميٍوه ضلىٍني ميًقٍيمه ُبٍ اٍلفيٍنديًؽ اٍلفيٍنديؽي بىًعٍيدي ًمنى اجلٍىبىًل بػي :  رًٍيرين
هي ُب اخٍلىٍيمىةى، لى   ٍيسى اٍلفيٍنديؽي حىٍوؿى اجلٍىبىلً كىبػىٍعدى

 ، نػىٍلتىًقى ُبٍ اأٍلٍسبػيٍوًع اأٍلىٌب.شيٍكرنا : زىفػٍرنا
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 ثُمَّ اْجِر اْلِحَواَر ِبِو !! ِمْن ِعْندُِكمْ اْجَعْل اْلِحَواَر  - ذ
 

اىتيوي :  ًاٍسمه   اٍلسَّبلىـي عىلىٍيكيٍم كىرىمٍحىةي اهلًل كىبىركى

اىتيوي كاٍلسَّبلىـي عىلىٍيكيٍم :  ًاٍسمه   كىرىمٍحىةي اهلًل كىبىركى

 : ............................ ًاٍسمه 

 : ............................ ًاٍسمه 

 : ............................ ًاٍسمه 

 : ............................ ًاٍسمه 

 : ............................ ًاٍسمه 

 ..: .......................... ًاٍسمه 

 : ............................ ًاٍسمه 

 : ............................ ًاٍسمه 

 : ............................ ًاٍسمه 

 : ............................ ًاٍسمه 

 : ............................ ًاٍسمه 

 : ............................ ًاٍسمه 
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 صَّ اآلِتْي!النَّ  نَاِقشْ كَ ِإقْػَرْأ  - ر
 

 السَِّياَحةُ 

ـى يَّ اأٍلى ، كى ةى قَّ شى مى الٍ كى  بى عى ى التػٌ سى نٍ ؛ لنػى في يٍ ا الصٌ بنى  بي ًتى قٍ يػى   كٍ ا أى نى لى  اءه وى ة سى اسيى الدرى  ا
، ةً يى رً سٍ اأٍلي  طى ابً كى الرُّ  ادي دى زٍ تػى ، كى وً يٍ فً رٍ التػَّ  مي ائً سى ني ، كى ةً احى الرَّ  ري ائً بى عى  وي عى مى  ٌبٍ أٍ تى كى  في يٍ الصَّ  ٌبٍ أٍ يى ا. فػى نى يػٍ الدى لوى 
ا هى في لّْ أى ني  ل َلىٍ رى خٍ أي  اَلًً وى ى عى لى عى  ؼً رُّ عى التػَّ كى  ةً احى يى السّْ كى  رً فى السَّ بً  ةي بى غٍ ا الرُّ نى يػٍ فً  رى بػَّ كى تى ، كى فً اكي عى التػَّ  حي كٍ ري كى 
 اؿى ، قى وً بّْ رى  رً مٍ أًلى  لي ثً تى ديىٍ  وى هي فػى  ةً احى يى السّْ بً  ـي وٍ قي يػى كى  ري افً سى ا يي مً دى نٍ عً  مي لً سٍ مي الٍ ان. كى ئن يٍ ا شى هى نػٍ عى  مي لى عٍ  نػى الى كى 
م وً قٍ يػى ، كى وي انى دٍيى ا إً ًّٔى  دي يٍ زً يى  افً سى نٍ ئٍلً لً  افً تى ادى بى عً  لي مُّ أى التَّ كى  ةي احى يى السّْ : "فىًسيحيوا ُب اأٍلىٍرًض"، فى اىلى عى تػى 
 وً ًحلّْ  ُبٍ  ةً يى مً بلى سٍ اإٍلً  طً ابً وى الضَّ كى ، ةً امَّ عى الٍ  ابً دى اآٍل بً  ـي زً تى لٍ يػى  فٍ أى  مً لً سٍ مي لٍ لً  دَّ بي الى  نٍ كً ، لى وي نى يػٍ قً ا يى ًّٔى 
 نٍ عى  ةً قى رً شٍ مي كى  ةً فى رً شٍ مي  ةي رى وٍ صي  سي كً عٍ نػى لى  كى لً ذى كى  بً رٍ غى الٍ  ؿً كى  دي ىلى إً  رً فى السَّ  ُبٍ  ةن اصَّ خى ، كى وً الً حى رٍ تػى كى 
 ا. نى ئً ادً مبى ا كى نى نً يٍ دً 

 يى هً : فى يٍ احً وى نػى  ةً دَّ عً  نٍ ا مً هى يػٍ لى إً  ري ظي نٍ يػى ا، كى ًّٔى  حي وٍ مي سٍ مى كى  عً ٍر الشَّ  ُبٍ  ةه احى بى مي  ةي احى يى السّْ 
 نى مً  ؼي دٍ اذٍلى  فى وٍ كي  يى الَّ أى ، كى ةً يى مً بلى سٍ اإٍلً  ابً دى اآٍل بً  هً دً يٍ يً قٍ تػى  نٍ مً  دَّ  بي الى  اينٍ سى نٍ إً  اطي شى نى  ةي احى يى السّْ 
 يى ىً . كى عي ٍر الشَّ  هي ري ظي حيىٍ  لً مى عى بً  افً يى تػٍ ااٍلً  كٍ ، أى ةً يى صً عٍ مى  لى عى فػى  كٍ ، أى بً ني ذي  ابي كى تً رٍ إً  وى ىي  ةً احى يى السّْ 

ى لى عى  ؼي رُّ عى التػَّ ، كى ني قً تَّ مي الٍ  في وٍ كى الٍ ، كى زً جً عٍ مي الٍ  اهللً  قً لٍ ًٓتى  لي مُّ أى التَّ ، كى ضً رٍ اأٍلى  ُبٍ  ٍَتً لسّْ لً  ةه صى رٍ فػي   اضن يٍ أى 
: -(مى لَّ سى كى  وً يٍ لى عى  ى اهللي لَّ )صى  ؿي وٍ سي الرَّ  اؿى قى ، ةً فى لً تى سليٍ  ةً نى سً لٍ أى كى  افً يى دٍ أى كى  اؽً رى عٍ أى كى  لً ائً بى قػى كى  بً وٍ عي شي 
 ةه يػٍلى مجىً  ده ائً وى فػى  ةً احى يى لسّْ لً "، كى تٍ يى مً عى  تٍ لَّ ا كى ذى إً  بى وٍ لي قي الٍ  فَّ إً ؛ فى ةن اعى سى فى  ةن اعى سى  بً وٍ لي قي الٍ  نً ا عى وٍ حي كٍ "ري 
ـي مى ا اإلً نى ا لى ىى ري كي ذٍ يى  ةه دى يٍ دً عى كى   ُبٍ  ػافً طى كٍ اأٍلى  نً عى  بى رى غى : تػى -اهللي  وي مًحى رى  سً يٍ رً دٍ إً  نً بٍ  ده مَّ زليى  يي عً افً الشَّ  ا
  ػمو كآدابو ػلٍ عً كى  ػةو شى ػيٍ عً مى  ػابي سى ػػتً اكٍ كىًىيى  ػدو ائً وى فػى  سي مخىٍ  ارً فى سٍ ي اأٍلى فً فى  رى افػى سى كى  مً ػلٍ العً  بً لى طى 

 .ةو دى يٍ دً جى  اءو قى دً صٍ أى كى  كىًخبػٍرىةو 

، فَػَعَلْيُكْم َأْف تُػَناِقُشْوا ةِ احَ يَ السِّ َىبُػْوا ِلُمَماَرَسِة تُرِْيُدْكَف َأْف َتذْ  ُعْطَلِة أَْينَ ِإَذا َجاَء يَػْوـُ الْ 
َر َمَكاٍف ِلُمَماَرَسِة  َرةُ ةِ احَ يَ السِّ َخيػْ  َسْوَؼ َتِجُدْكَف ُىَناَؾ. !! ، َكَما اْلِخبػْ
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 قائمة المراجع

 

 ، العربية للجميعبين يديكالعربية  زلمد بن عبد الرمحن، 
، جامعة اإلماـ زلمد بن تعليم اللغة العربيةسلسلة ، عبد اهلل بن عبد احملسن الًتكي

 سعود اإلسبلمية، معهد تعليم اللغة العربية.
http://mawdoo3.تعبَتموضوع- . Diakses selasa 15 mei 7102. 01:32 wib. 
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UNTUK MAHASISWA/I JURUSN BAHASA ARAB 

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU 

 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb, 

 

 Saudara-saudariku, mahasiswa/mahasiswi yang dirahmati Allah,  angket 

ini adalah bagian dari alat penelitian yang sedang saya laksanakan tentang 

“Pengembangan Materi Pembelajaran untuk Keterampilan Berbicara bagi 

Mahasiswa Bahasa Arab IAIN Bengkulu ”. 

Angket ini dimaksudkan untuk mengumpulkan data tentang pendapat dan 

pengalaman saudara-saudari, mahasiswa/mahasiswi ketika belajar bahasa Arab. 

Kesediaan saudara-saudari, siswa/siswi untuk mengisi kuesioner ini sangat 

diharapkan untuk membantu penelitian tersebut di atas, yang juga nantinya 

diharapkan dapat memudahkan mahasiswa/mahasiswi dalam belajar Bahasa Arab 

terutama dalam rangka meningkatkan kemampuan berbicara atau maharah kalam. 

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, saya berharap sepenuhnya agar 

saudara-saudari, mahasiswa/mahasiswi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan 

dalam angket ini sesuai dengan keadaan saudara-saudari yang sebenarnya. 

Peneliti menjamin sepenuhnya atas kerahasiaan jawaban saudara-saudari 

semua. Dan jawaban apapun yang anda berikan tidak berpengaruh pada nilai yang 

anda capai dalam pelajaran Bahasa Arab. 

Terima kasih, jazakallahu khairul jaza’, atas bantuan dan partisipasinya 

semoga Allah senantiasa memudahkan segala urusan yang kita hadapi. Amiin. 

 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

 

 

       Hormat saya 

       Peneliti 

 

 

       Dibi Afriansyah 

 

 

 



 

 

 

 

A. Petunjuk 

0. Identitas Mahasiswa 

Nama Mahasiswa/i : 

……………………..…………………………………... 

7. Anda diminta untuk memberikan jawaban yang jujur sesuai dengan apa 

yang anda rasakan, lihat dan menurut pendapat anda sendiri. 

3. Angket ini terdiri dari kolom pernyataan dan kolom jawaban. Anda 

diminta untuk member tanggapan atau jawaban dengan cara memberi 

tanda checklist (√) pada masing-masing kolom yang disediakan sesuai 

dengan jawaban anda. 

3. Ada empat pilihan yang dapat anda berikan tanda cheklist (√) masing-

masing sebagai berikut: 

SS : Jawaban “Sangat Setuju” terhadap setiap item pertanyaan 

S : Jawaban “Setuju” terhadap setiap item pertanyaan 

TS : Jawaban “Tidak Setuju” terhadap setiap item pertanyaan 

STS:Jawaban “Sangat Tidak Setuju” terhadap setiap item pertanyaan 

2. Contoh : 

No Peryataan Pilihan Jawaban 

  SS S TS STS  

0. Pengunaan buku Ta’lim maharoh kalam 

sangat menarik 

√     

 

 

 

 

B. Pernyataan Angket 

 

No Peryataan Pilihan Jawaban 

  SS S TS STS 



 

 

0. Pengunaan buku Ta’lim maharoh kalam 

sangat menarik 

    

7. Pembelajaran muhadatsah dengan 

menggunakan buku Ta’lim maharoh kalam 

sangat mudah 

    

3. Tulisan yang digunakan Ta’lim maharoh 

kalam sangat jelas 

    

3. Gambar yang digunakan dalam buku 

Ta’lim maharoh kalam sangat menarik 

    

2. Pembelajaran muhadatsah dengan 

menggunakan buku Ta’lim maharoh kalam 

sangat menarik 

    

0. Pembelajaran muhadatsah dengan 

menggunakan buku Ta’lim maharoh kalam 

sangat oftimal 

    

2. Bentuk-Bentuk Latihan Dalam Buku 

Ta’lim Maharoh Kalam Sangat Membantu 

Meningkatkan Kemampuan Berbicara 

Bahasa Arab saya 

    

2. Bahasa dan intruksi yang digunakan dalam 

kitab mudah dipahami 

    

5 Pembiasaan Berbicara Bahasa Arab 

menjadi mudah dan menyenangkan dengan 

menggunakan materi bahasa arab yang 

yang memiliki gambar dan maknanya 

    

01. Penyajian materi dalam buku Ta’lim 

maharoh kalam sesuai dengan kemampuan 

mahasiswa 

    

 

C. Berilah saran, usulan  dan pendapat anda untuk perbaikan pengajaran Bahasa 

Arab, khususnya bagi peningkatan kemampuan saudara/saudari dalam 

berbicara. (Menurut anda, bagaimana seharusnya materi pelajaran maharah 



 

 

kalam dalam Bahasa Arab, agar saudara/saudari merasa mudah dan senang 

dalam mempelajari materi tersebut)  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

             Bengkulu,_________________7102 
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 لمادة التعليم مهارة الكالـ القبليختبار َأْسِئَلة اال
 في الجامعة اإلسالمية الحكومية البنجكولو



اتيوي  س  .ُ  : اىلسَّبلىـي عىلىٍيكيٍم كىرىمٍحىةي اهلًل كىبػىرىكى

 .............................: ...... ج
 : أىٍىبلن كىسىٍهبلن  س . ِ

 ....: ............................... ج
 : صىبىاحي اخلىٍَت ؟ س . ّ

 ....: ............................... ج
 ؟ : كىٍيفى حىاليك س . ْ

 ....: ............................... ج
 ؟: مىا امٍسيكى  س . ٓ

 ...............................: .... ج
 ؟ ُبٍ أىمّْ ًقٍسمو تىٍدريسي :  س . ٔ

 : ................................... ج 
 اللُّغىًة اٍلعىرىبًيىةً : ىىلى تىٍستىًطٍيعي أىٍف تػىتىكىلَّمى بً  س .ٕ

 : ................................... ج 
بُّ اللُّغىةى اٍلعىرى :  س . ٖ  بًيىةى ىىٍل ٖتًي

 ................................... : ج
 : ...................................  س . ٗ

 ىىٍل أىٍنتى ميتىخىرجه ًمنى اٍلمىٍعهىًد ؟:  ج 
 : ...................................  س .َُ

 : .................................... ج 
 ؟.....................................:  س .  ُُ



 

 

 أىنىا أىٍدريسي ًعٍلمى النٍَّحًو كىالصٍَّرؼً :  ج
 ؟ .....................................:    س.   ُِ

ٍبًعٍُتى :    ج         ا رىٍقمي مخىٍسىةى كىسى  عينػٍوىاينٍ ُبٍ الٌشارًًع ًحرٍبًٍيدى

 ؟..................................... : س . ُّ
 ىىبى ًإىلى اٍلمىٍقصىًف لًتػىنىاكيًؿ اٍلفيطيٍورً أىذٍ :  ج

 ؟: ..................................... س . ُْ
 مىٍركىافي يىٍستىًعيػٍري الًكتىبى ًمنى اٍلمىٍكتىبىةً :  ج 

ًلزًيىةً  س . ُٓ ، ليغىةى اٍلعىرىبًيىًة أىٍك ًإصلًٍ بُّ  ؟: أمُّ ليغىةو ٖتًي
 .........: ............................ ج

 
 

 كفقكم اهلل ...!
 
 
 

 

 

 

 
 



 

 

 لمادة التعليم مهارة الكالـ البعدمختبار َأْسِئَلة اال
 في الجامعة اإلسالمية الحكومية البنجكولو



اتيوي  س  .ِ  : اىلسَّبلىـي عىلىٍيكيٍم كىرىمٍحىةي اهلًل كىبػىرىكى

 ....: ............................... ج
 ؟ كىٍيفى حىاليك:  س . ِ

 ................................... : ج
ًبٍُتى يىا سىننيًتٍ ؟ س . ّ  : ًإىلى أىٍينى تىٍذىى

 ....: ............................... ج
 : أىمُّ ًكتىابو سىتىٍستىًعيػٍري ًمنى اٍلمىٍكتىبىةً  س . ْ

 ....: ............................... ج
 ؟نىا اٍلوىاًجبىاًت : ىىًل اٍلميدىرّْسي يػيٍعًطيػٍ  س . ٓ

 ....: ............................... ج
 ؟ مىىتى صلىٍمىعي اٍلوىاًجبىاًت ًإىلى اٍلميدىرّْسً :  س . ٔ

 : ................................... ج 
 : أىٍينى رًٍيكىا، َلٍى أىرىىىا ًمنى اأٍلىٍمًس؟ س .ٕ

 : ................................... ج 
بُّ دىٍرسى اللُّغىًة اٍلعىرىبًيىًة ًمٍن قػىٍبًل؟:  س . ٖ  ىىٍل ٖتًي

 ................................... : ج
 : ...................................؟ س . ٗ

 أًلىنػىهىا أىمٍجىلي ليغىةو ُبٍ اٍلعىاَلىً اللُّغىةى اٍلعىرىبًيىةى : أيًحبُّ  ج 
 ............ : ....................... س .َُ

، أىنىا ميتىخىرّْجه ًمنى اٍلمىٍدرىسىًة اٍلعىامًَّة، لىًكٍن أيًحبُّ  ج   اللُّغىةى اٍلعىرىبًيىةى : الى
 ؟.....: ............................... س .  ُُ



 

 

 :  ج
 ؟ ....: ...............................   س.   ُِ

 ةى ُبٍ اٍلقىاعىًة اجلٍىًمعىةً ضلىٍني نيشىاًىدي النٍَّدكى :    ج        

 ؟....: ............................... س . ُّ
ًذًه :  ج  النٍَّدكىًة الديٍكتػيٍور زيبػىٍيًدمٍ اٍلميتىكىلّْمي ُبٍ ىى

 ؟: ..................................... س . ُْ
ٍرتى  ج  ًميىًة ًّتىاكى  ا: ىيوى ميعىلّْمي ُبٍ اجلٍىاًمعىًة اإٍلٍسبلى

 ؟: ..................................... س . ُٓ
ًذًه :  ج ًثيػٍرىةى أيًحبُّ النٍَّظرى ىى ٍعليٍومىاًت اٍلكى  النٍَّدكىًة أًلىنػَّهىا تىٍشمىلي اٍلمى

 
 

 كفقكم اهلل ...!
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 قائمة أسماء الطلبة مستول ثالث بقسم تعليم اللغة العربية
 األسماء الرقم

 دكم انتاف كحيوين ُ
 إيكا ليا ليسما ِ
 فريدة احلسنة ّ
 جيتا يولنديكا ْ
 مجيلة ٓ
 جيمي فراتاما ٔ
 نيك رمحسارم ٕ
 نور فطرم حياين ٖ
 نور ميجا نينجسيو ٗ

 فوترم جوليا سارم َُ
 فوترم مَتايانيت ُُ
 رمحة حسنة ُِ
 رمحة مرشاه ُّ
 ركناؿ أصلارا ُْ
 توفيق ىدايات ُٓ
 فيلياسيو ُٔ
 وستيافيوجي ج ُٕ
 عبد اللطيف ُٖ
 أدم جوف سافوترا ُٗ
 من اهلل رمضاف َِ
 زلمد إقباؿ ُِ
 إركاف طازم ِِ
 رام ستياكاف ِّ



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 إركين حردياطا ِْ
 فوفوت فرمانشاه ِٓ
 ريكا حسيت فاطمة ِٔ
 ديوم أستوٌب ِٕ
 دارسي ِٖ
 موليا فوترم ِٗ
 ترم أسيا َّ
 أصلي بسمليا نوفيانيت ُّ
 نيتليا لوسيا ِّ
 دكم انتاف كحيوين ّّ



 

 

 الصور في ميداف البحث

 

 مقابلة مع رئيس قسم تعليم اللغة العربيةعملية الالصورة:  

 

 
 تطبيق المادة مهارة الكالـ المطورة في الفصلعملية 



 

 

 
 عملية تعليم المحادثة في الفصلصورة: 

 

 

 عملية المحادثة في الفصلصورة: 

 

 

 



 

 

 يرة الذاتيةس
 

 : دييب أفريانشاه إعداد الطالب

 َُُُِْٕٗ:  رقم التسجيل

 كاكر بنجكولو ِ : تاصلونج كانيت   العنواف

 ََِِّٕٖٖٖٖٔٓ:  رقم اذلاتف

 :  اخلربة التعليمية

.كاكر. بنجكولو عاـ  ِمتخرج من ادلدرسة اإلبتدائية تاصلونج كانيت 
ََِّ 

، سلوما، بنجكولو متخرج من ادلعهد اإلسبلمي السلفي ركص ة العلـو
 ََِٗعاـ 

 َُِٓمتخرج من اجلامعة اإلسبلمية احلكومية، بنجكولو 
 


