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بلسػػاف عػػريب مبػػُت. ك الصػػبلة ك السػػبلـ علػػى النػػ  اغبمػػد ا الػػذم أنػػزؿ القػػر ف 

العػػػػريب األمػػػػُت. كمػػػػن اىتػػػػدل بسػػػػنوتو كدعػػػػا بدعوهػػػػو إذل يػػػػـو الػػػػدين. كعلػػػػى  لػػػػو ك ػػػػ بة 
 أصبعُت، أما بعد

ضبدا ا كشكرا اب ا كثناء عليو بعونو سبت كتابة ىذه الرسالة العلمية للماجستَت دبوضوع 
على أساس اؼبػواد الواععيػة لطلبػة عسػم هعلػيم اللعػة العربيػة  إعداد مواد هعليم مهارة الكبلـ "

كالعرفاف إذل الذين كػانوا ؽبػم كالتقدير ". كيتقدـ الباحث أصبل الشكر قنماال دمحميةجبامعة 
 فضل يف إسباـ ىذا الب ث إذل حيز الوجود كدل يبخلوا أحدىم بشيء طلب، منهم:

مدير جامعة موالان مالك إبراىيم  ،اؼباجستَت فضيلة األستاذ الدكتور عبد اغبارس .2
 اإلسبلمية اغبكومية دباالنق.

، مدير كلية الدراسات العليا جامعة موالان اغباج موليدمفضيلة األستاذ الدكتور  .1
 .مالك إبراىيم اإلسبلمية اغبكومية دباالنق

فضيلة الدكتور كلداان كارغاديناات، رئيس عسم هعليم اللعة العربية كلية الدراسات  .3
 العليا جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسبلمية اغبكومية دباالنق.

 بصفتو اؼبشرؼ األكؿ كالدكتور نور حسن عبد البارم اغباج الدكتورظباحة  .4
 ،علميا كعمليا مٍت اأفاد ذافال مشرفاف، زيد بن ظبَت بصفتو اؼبشرؼ الثاين اغباج
خالص  مٍت امفله ا.ميوما عن مساعدة الب ث كهوجيهه امبخل بعلمهي فلم

 كاعبزاء. بالشكر كالتقدير، كمن هللا عظيم الثوا



 
 

 و
 

األستاذ كىم ظباحة  للخرباءوجو بكل الشكر كالتقدير هكما يطيب رل أف أ .5
كالدكتور أكريل حبر الدين اؼباجستَت، كالدكتور  ،الدكتور إماـ أسرارم اؼباجستَت

هات كالتعليقات من اإلرشادات كالتوجي الكل ما عدمو  دانياؿ حلمي اؼباجستَت،
 إلسباـ ىذا الب ث.

اؼبدرسُت يف عسم هعليم اللعة العربية   صبيع عدـ بكل الشكر كالتقدير إذلأكما  .6
جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسبلمية اغبكومية دباالنق.  الدراسات العلياكلية 

 اتمن العلـو كاؼبعارؼ كالتشجيع اكل الشكر كالتقدير على ما عدمو   فلهم مٍت
 خَت اعبزاء. كجزاىم هللا عٍت

. أسعدكم هللا يف 1728سنة  مايومتو ىذا الب ث بعوف هللا كهوفيقو يف شهر  .7
الدارين كأشكركم جزيل الشكر على اىتمامكم ككرمكم كهللا كرل التوفيق كاؽبداية 

 كدمتم يف خدمة الصاحل العاـ.
 

 جزاكم هللا خَت اعبزاء
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 مستخلص البحث
 )حبػػث هطػػويرم يف علػػى أسػػاس اؼبػػواد الواععيػػة الكػػبلـمػػواد هعلػػيم مهػػارة  إعػػداد: . 1728، أل  ف جن  ا إمامن  ا

، عسػػم هعلػػيم اللعػػة الدراسػػات العليػػا. كليػػة رسػػالة اؼباجسػػتَتق(. نمػػاال يػػةعسػػم هعلػػيم اللعػػة العربيػػة جبامعػػة دمحم
نور حسػن عبػد  اغباج الدكتور( 2العربية جبامعة موالان مالك إبراىيم اإلسبلمية اغبكومية ماالنق. اؼبشرؼ: 

 ( الدهور اغباج زيد بن ظبَت 1البارم، 
 .الكبلـاؼبواد التعليمية، اؼبواد الواععية، مهارة  إعداد:  الكلمات ادلفتاحية

اللعػة العربيػة ىػي إحػدل اللعػػات اؼبهمػة كاحملتاجػة خا ػة عنػد صبيػػع أمػة اؼبسػلمُت. يػرل   يػة هلػػك 
يف كػػل اؼبػػدارس  الكػػبلـاللعػػة فػػالرجى علػػى هطػػوير طريقػػة التعلػػيم عػػن هلػػك اللعػػة كمػػا عمليػػة هعلػػيم مهػػارة 

غػػَت جيػػدة، أحػػواؿ  ـالكػػبل. كمػػا ىػػو اؼبعػػركؼ أف هعلػػيم مهػػارة يػػة مػػاالنقكاعبامعػػات خا ػػة يف جامعػػة دمحم
التػػدريبات يف الكتػػاب بسػػيطة جػػدا، اللعػػة اؼبسػػتخدمة يف اؼبػػواد التعليميػػة بسػػيطة، يف السػػةمة كاؼبلػػل،  بػػةالطل

مػػواد هعلػػيم  إذل إعػػداد تػػاج إحتيػػاج الطلبػػة بوجػػود اؼبػػواد التعليميػػة اؼبعا ػػرة. مػػن أجػػل هلػػك اؼبشػػكبلت في
 .اؼبتعلقة خبربات الطلبة الواععية الكبلـمهارة 

إعداد مواد هعليم مهارة الكبلـ على أساس اؼبواد الواععيػة لطلبػة اؽبدؼ الرئيسي من ىذا الب ث ىو 
( إنتػاج مػواد 2. يهػدؼ ىػذا الب ػث علػى كجػو الت ديػد إذل: عسم هعليم اللعػة العربيػة جبامعػة دمحميػة مػاالنق

( ؼبعرفػػة 3هلػػك اؼبػػواد التعليميػػة،  ( ؼبعرفػػة كيفيػػة  ػػبلحية1هعلػػيم مهػػارة الكػػبلـ علػػى أسػػاس اؼبػػواد الواععيػػة، 
 مدل فعالية مواد هعليم مهارة الكبلـ على أساس اؼبواد الواععية.

جػػػات كاخػػػتم ، اؼبقدمػػػة بت ليػػػل االحتياADDIEإسػػػتخدـ الباحػػػث دبػػػنهي التطػػػويرم علػػػى  ػػػوذج 
كاسػػتخدـ الباحػػث  .، كاالختبػػارسػػتباانت، كاالاؼبقابلػػةاؼببلحظػػة، ك ا ابلتقػػوًن. أمػػا أدكات صبػػع البيػػاانت منهػػ
  .االنتاجىذا االختبار القبلي كالبعدم يف ذبربة فعالية 

أساس اؼبواد الواععية" فعاؿ لًتعية كفاءة الطلبة يف مهارة الكبلـ  علىإف كتاب "مهارة الكبلـ 
حصل على أف ؾبموعة النتائي من استبانة الطلبة ىي كاىتمامهم بو كيسهلهم يف هعلمو. كأما الدليل منو 

. كنظرا من نتيجة )ت %82"، كهبلغ إذل نسبة مئوية جيد حداكىي حصل على مستول " 876
(( أف ت اغبسايب أ عر من ت اعبدكؿ 2.68595من ت اعبدكؿ ) < ( -7،74264اغبسايب )

يف مهارة الكبلـ  فيعترب أف ت اغبسايب مقبوؿ. فاستنبط الباحث أف ىذا اؼبواد فعاؿ لًتعية كفاءة الطلبة
 استخدامو يف هعليم مهارة الكبلـ.كميكن 
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ABSTRACT 
Alfa Naja Imamuna, 2018 Preparation learning materials of Speaking Skills-

based Authentic Materials (Research and development at Arabic Education 

Departement, University of Muhammadiyah Malang). Thesis, Study Program of 

Arabic Language, Postgraduate of State Islamic University of Maulana Malik 

Ibrahim Malang, Advisor: (1) Dr. H. Nur Hasan Abdul Barry, MA (2) Dr. H. Zaid 

Bin Smeer, Lc. M.A 

 

Kata Kunci:  Preparation learning materials, Authentic Materials, Speaking 

Skills 

 

The Arabic language is the language which is very important especially for 

the Muslims. View of the importance of such matters then developments in 

language learning should be preferred as it does in the learning skills of reading in 

schools and at the University level particularly in the University of 

Muhammadiyah Malang. Speaking learning is happening nowadays tend to be 

monotonous and boring as well as complicate the learner, the exercise is to 

simple, The language used in simple books, thes students are needs contemporary 

teaching materials, especially at the skill of speaking is indispensable 

The main objective of this research is to Preparation learning materials of 

Speaking Skills-based Authentic Materials at Arabic Education Departement, 

University of Muhammadiyah Malang. Specifically this research aims to: (1) To 

produce learning materials of Speaking Skills-based Authentic Materials (2) To 

know how is the validity of that learning materials (3) To know effective of 

learning materials of Speaking Skills-based Authentic Materials.    

This is the kind of research Research Research and Development (R&D) 

based on the theory of ADDIE, preceded by needs analysis the use of Arabic 

language textbook a basic level. In data collection, researchers using methods are 

observation, interview, documentation, and examination. Likert scale was used for 

data analysis. And the experimental design used in this research is "one group 

pretest posttest" is a way to determine the effectiveness of trials in this learning 

product with test before and after the trial. 

. The results of the research show that : The textbook, Maharah Kalam, is 

effective for Arabic Education Departement University of Muhammadiyah 

Malang, this can be known from results of student questionnaire values that reach 

the value of 806, that mean is "very good". Reached 81%. On exam results, the 

researcher compares the pretest dan posttest values, so that the t-count (-7,04164) 

is smaller than t-table value (1.68595), it can be concluded that the t-count is 

accepted. The researchers concluded that this instructional material is effective to 

improve students ability in Speaking Skills. 
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ABSTRAK 
Alfa Naja Imamuna, 2018. Penyusunan Bahan Ajar Keterampilan Membaca 

Berbasis Bahan Otentik (Penelitian Pengembangan di Program Studi Pendidikan 

Bahasa Arab Universitas Muhammadiyah Malang. Thesis, Program pascasarjana, 

Pendidikan Bahasa Arab, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 

Malang. Pembimbing: (1) Dr. H. Nur Hasan Abdul Barry, MA (2) Dr. H. Zaid Bin 

Smeer, Lc. M.A 

 

Kata Kunci:  Penyusunan Bahan Ajar, Bahan Otentik, Keterampilan Berbicara 

 

Bahasa Arab merupakan bahasa yang sangat penting khususnya bagi kaum 

muslimin. Melihat akan pentingnya hal tersebut maka perkembangan dalam 

pembelajaran bahasa tersebut harus diutamakan seperti halnya dalam 

pembelajaran keterampilan berbicara di sekolah-sekolah maupun di tingkat 

universitas khususnya di UMM Malang. Pembelajaran berbicara bahasa arab yang 

terjadi saat ini cenderung monoton dan membosankan serta menyulitkan 

pembelajar, karena materi ajar yang diajarkan selalu berganti-ganti, bahan ajar 

yang terlalu sederhana, bahasa yang digunakan sederhana dan kurang sesuai 

dengan kebutuhan siswa dalam penerapannya di kehidupan sehari-hari merek. 

Maka dari itu penyusunan bahan ajar yang baru dalam pembelajaran bahasa 

khususnya pada keterampilan berbicara sangat diperlukan sebagai variasi dalam 

pembelajaran tersebut. 

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menyiapkan bahan ajar maharah 

kalam berbasis bahan otentik untuk pembelajar tingkat universitas. Adapun secara 

khusus penelitian ini bertujuan: (1) menghasilkan bahan ajar bahasa maharah 

kalam berbasis bahan otentik (2) mengukur validitas dari bahan ajar tersebut (3) 

mengetahui efektivitas dari bahan ajar maharah kalam berbasis bahan otentik. 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian Research and Development (R&D) 

berdasarkan  teori ADDIE, yang didahului dengan analisis kebutuhan penggunaan 

buku ajar bahasa Arab tingkat dasar. Dalam pengumpulan data, peneliti 

menggunakan metode observasi, wawancara, angket, dan ujian. Peneliti 

menggunakan dua model ujian yaitu pretest dan posttest dalam uji coba efektivitas 

produk tersebut. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Buku Ajar (Maharah Kalam Berbasis 

Bahan Otentik) efektif untuk meningkatkan semangat dan kemampuan siswa 

dalam maharah kalam, sebagaimana hasil yang diperoleh dari nilai angket siswa 

yaitu mencapai nilai 806 yang berarti "baik sekali", dengan presentase 81%. 

Peneliti juga membandingkan nilai pretest dan posttest yang dicapai siswa yaitu 

dengan melihat nilai t-hitung (-7,04164) lebih kecil dari nilai t-table (1.68595), 

maka dapat disimpulkan bahwa t-hitung dapat diterima. Peneliti menyimpulkan 

bahwa bahan ajar maharah kalam berbasis bahan otentik efektif untuk 

meningkatkan semangat dan kemampuan siswa dalam pembelajaran maharah 

kalam dan bahan ajar memungkinkan dalam penggunaanya dalam pembelajaran. 
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 الفصل األول
 البحث اتأساسي

 مقدمة - أ
إف هعليم اللعة األجنبية يهدؼ إذل هرعية كفاءة الطلبة على مطالعة العلـو 

كاللعة العربية ىي لعة أجنبية يف بعض . منها العلـو الدينية كالفنية كالثقافيةك 
ج إذل طرؽ ـبتلفة لوسيلة هعليمها. كهلك طرؽ اؼبختلفة هًتكوز على ا اؼبواعع ربت

( مهارة 3( مهارة الكبلـ )1ستماع )( مهارة اال2اؼبهارات األربع, كىي : )
 2( مهارة اؼبواد ة.4الكبلـ )

 بعض على اؼبشتمل وتصال ىو كاللفظ, كاإلفادة اللفظ ىو الكبلـ
 ذىن ىف األعل على, اؼبعاىن من معٌت على مادلت: ىي اإلفادة أف كما اغبركؼ
الكبلـ مهارة إنتاجية هتطلب من اؼبعلم القدرة على إستخداـ األ وات  1.اؼبتكلم

ابلدعة كالتمكن من الصيغ الن وية كنظاـ هرهيب اللعة، إذف أف مهارة الكبلـ ىي 
درة متعلم اللعة  يقوؿ اللعة اؼبتعلمة مع مراعة إستخداـ األ وات إستطاعة أك ه

 . ابلدعة كالتمكن من الصيغ الن وية كنظاـ هرهيب اعبمل
كاؼبرحلة  بتدائيةأكثر اؼبهارات أ ية ابلنسبة لفصوؿ اؼبرحلة اال الكبلـهعد 

اؼبتقدمة على السواء، ليس لكوهنا مصدرا للمعرفة ف سب أك لكوهنا فبتعة يف 
أساس اؼبتعلم عبل أف يلت ق إذل ؾباؿ هنا مهارة هددم إذل جد ذاهتا، كلكن أل

هثبيت اؼبعلومات كهوسيع معرفة الطبلب ابللعة اعبديدة. كلقد كاف اؽبدؼ من 
إيصاؿ اؼبعلومات بُت متعلم اللعة، ىذه ىي اؽبدؼ األساسي عدميا ىو  الكبلـ

                                                           
 (1722)ماالنق: جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسبلمية اغبكومية ماالنق،  أثر البيئة يف تعليم اللغة العربيةدمحم علي الكامل.    2
 86ص:  ،(2991 ،اؼبسلم للنشر كالتوزيع ) دارادلهارات اللغوية ما ىيتها وطرائق تدريسها  ،الدكتور ؾبمد علياف 1
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د عملية من هعليم مهارة الكبلـ. كىناؾ مبدأين أساسُت يقـو بو اإلنساف عن
 اذل األفكار ىذه هبا ينقل الىت كاللعة( 1، هبا يعرب الىت األفكاراالهصاؿ  ا: أ( 

  3.اآلخريُت
يف عدرة  يةكوف أساسهللمرحلة األكذل  الكبلـأف  ىو اؼبعركؼكما 

هثبيت اؼبعلومات الطبلب عند عملية االهصاؿ عبل أف يلت ق الطبلب إذل عملية 
اعبديدة، فلذالك الـز على كل اؼبدرس يف اللعة األجنبية عرفة ابللعة اؼبكهوسيع 

ختيار اؼبواد االص ي ة ألف  الكبلميةاؼبواد  كاخا ة يف اللعة العربية أف خيتار 
بناء عدرهتم يف التكلم هبٍت ضباسة الطبلب يف اؼبرحلة األكذل عند  الكبلمية اعبيدة

 . اعبيدة
إال دبجػػػػػػرد التػػػػػػدريب  كػػػػػػاف عمليػػػػػػة التعلػػػػػػيم كالػػػػػػتعلم يف الفصػػػػػػل اليكفػػػػػػي

ف سػػػب، كلكػػػن ىلتػػػاج إذل كجػػػود اؼبػػػواد التعليميػػػة اؼبعػػػدة للطػػػبلب. كيػػػف يكػػػوف 
عمليػػة التعلػػيم يف الفصػػل انج ػػا إذا كانػػت اؼبػػواد التعليميػػة غػػَت موجػػودة  فلػػذلك 
اؼبدرس اعبيد عادر على إعداد اؼبواد التعليمية اعبيدة. كعبل إعداد ذلك اؼبواد الـز 

كيفيػػة إختيػػار اؼبػػواد التعليميػػة. اختيػػار اؼبػػواد التعليميػػة   وايهتمػػعلػػى كػػل اؼبػػدرس أف 
  اعبيدة ليس دباشاء اؼبدرس كلكن راجعا إذل طرؽ  إعداد اؼبواد التعليمية اعبيدة.

ستخداـ اؼبواد الواععية يف هعليم اللعة األجنبية خا ة يف هعليم اللعة ا
على إ دار  لطلبةالعربية مهم، ألف إستخدامها متعلقة مع إحتياج كل ا

اؼبعلومات كالبياف اغبقيقي. إذا كانت اؼبدرسوف يف هعليم اللعة العربية يقدركف 
على إ دار اؼبعلومات اغبقيقي أك اؼبواد الدراسية الواععية، فالطبلب يعرفوف على 
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اؼبواد اؼبأخوذة الطالب  إال يناؿاستخداـ اللعة يف أحواؿ اجملتمع األ لي، ليس 
 . بدكف الًتهيب من الشبكة ف سب

( أف اؼبواد الواععية هكوف أمرا خا ا 7: 2985كما رأل إيديل ىولف )
من اؼبلقي أك اؼبتكلم اغبقيقي اؼبواد اؼبواد هية كاؼبواد اللسانية بديبل على إستخداـ 
اؼبواد أك النصوص اليت أخرجو كأ دره اؼبلقي غَت اغبقيقي يف هعليم اللعة 

واععية منها: برامي التلفاز، كاألخبار من اجملبلت، كأما اؼبصادر ال 4األجنبية.
كاعبرائد، كاإلعبلانت يف ؿبطة السفر، كاألخبار من اؼبذايع كالتلفاز، كما أشبو 

 5ذالك.
أف  يرلاؼبواد التعليمية يف هعليم اللعة،  اتإستخدام الباحث إذا الحظ  

الًتكيبية أكثر ابلنسبة  معظم اؼبواد اؼبستخدمة ىي اؼبواد اليت ؽبا نتيجة اللعوية ك 
 ةن طمك  ةرهفعم بلبإذل نتيجة اؼبواد اغبقيقي. فهذا األمر الذم جيعل ضباسة الط

 الواععية. فبذلكعند هعليم اللعة ألف الطبلب أك اؼبتعلم اليقدركف على فهم اللعة 
أف إستخداـ اؼبواد الواععية ينفع لزايدة ضباسة اؼبتعلم عند هعليم اللعة األجنبية 

  اؼبتعلقة حسب احتياج الطبلب يف أعمالو اليومية. ة يف اللعة العربيةخا 
عاـ الباحث ابلب ث التمهيدم عن أحواؿ ك كيفية هعليم اللعة العربية يف 
عسم هعليم اللعة العربية جبامعة دمحمية ماالنق خا ة يف هعليم مهارة الكبلـ. يرل 

ن فيو بعض اؼبشكبلت اليت الباحث أف هعليم مهارة الكبلـ يف الفصل جيد، كلك
الـز على كل مدرس اللعة العربية خا ة يف هعليم مهارة الكبلـ أف يعرؼ كيقـو 
ابلت ليل منها: احتياج الطلبة على كجود اؼبواد الواععية كي هكوف  ورة بسيطة 

                                                           
4 Rizman، penggunaan teks otentik dalam bahasa asing، khususnya bahasa jerman، 1994، hal 
203.  
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عن اللعة اؼبستخدمة، اؼبواد التعليمية اؼبستخدمة يف ىذا  الفصل ىي اؼبواد 
اليوجد فيها  ورة اليت هبٍت  ة الطلبة يف التعلم، كيف بعض  الكبلمية البسيطة

األحواؿ أ در اؼبعلم موادا مأخوذة من الشبكة الدكلية كلكن اؼبواد اؼبوجودة ؽبا 
نتيجة اللعوية كالًتكيبية أكثر ابلنسبة إذل نتيجة اؼبواد اغبقيقي، كيشعر الطلبة 

 ابلسةمة كاؼبلل عند عملية اغبوار.
عض اؼبشكبلت اؼبوجودة عند هعليم مهارة الكبلـ يف عسم يرل الباحث ب

هعليم اللعة العربية جبامعة دمحمية ماالنق منها عدـ إعداد اؼبواد التعليمية اػبا ة 
لتعليم مهارة الكبلـ اليت هتعلق خبربات الطلبة اليومية، إحتياجات الطلبة إذل 

اؼبستخدمة بسيطة،  إعداد مواد هعليم مهارة الكبلـ مع أف اؼبواد الكبلمية
يشعركف الطلبة ابلسةمة كاؼبلل عند عملية هعليم مهارة الكبلـ، ككانت الطلبة 
ربتاج إذل اؼبواد كالتعبَتات اؼبتعلقة ابػبربات الواععية يف حياهتم اليومية، احتياجات 
الطلبة إذل اؼبواد الكبلمية األ لي مع أف اؼبواد األ لي أكثر جذابة، احتياجات 

اللعة العربية خا ة يف هعليم مهارة الكبلـ إذل كجود اؼبواد التعليمية  اؼبدرسُت
لسهولتهم يف التعليم كلتكوف عملية هعليمهم يف الفصل ضباسة، كجيدة، 

 كانج ة.
ستخداـ اؼبواد الواععية ا ية ألثبلثة أسباب ىناؾ يرل إيديل ىولف أف ك 

 بةاألجنبية ىلمل اؼبتعلم أك الطل يف هعليم اللعة األجنبية منها: )األكؿ( هعليم اللعة
على هوجيو اللعة األجنبية يف اغبياة اغبقيقية، )الثاين( يعطي هعليم اللعة األجنبية 

يف أحواؿ اجملتمع،  ة ورة حقيقية إذل كل متعلم اللعة على اللعة اؼبستخدم
عند التعليم ألف كثَت من الطبلب  طلبةة اغبماسة على كل د)الثالث( زاي
اؼبواد اليت أ درت لتنمية  كال ىلبوف على استخداـ النصوص أك يتكاسلوف
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بتلك األسباب  6قيقية عند اؼبتعلم.اغبادة اؼب يف هراكيب اللعة ف سب كالهكوف
الثبلثة يرل الباحث  ف السبب الثالث سوؼ يعطي أثرا كبَتا إذل عملية هعليم 

اسة الطلبة عند مهارة الكبلـ يف الفصل. كجود اؼبواد الواععية سوؼ يزيد ضب
عملية التعليم كالتعلم. ؼباذا  ألف اؼبواد الواععية ستكوف دكاء للمتكاسل يف 
الفصل، ككذلك ستكوف اؼبواد الواععية الدكافع للطلبة ؼبمارسة مهارىم الكبلمية. 
بوجود اؼبواد الواععية سوؼ هكوف اؼبواد الدراسية الكبلمية أكثر هنوعا عند ا دار 

 . اؼبواد الدراسية
فلذلك يريد الباحث أف يصدر حلوال من هلك الواععة اؼبوجودة إبعداد 
مواد هعليم مهارة الكبلـ على أساس اؼبواد الواععية، كي هكوف عملية التعليم أكثر 

 هنوعا كجذابة ككاملة بوجود اؼبواد الواععية. 
يقصد الباحث عمليػة الب ػث للمػواد الدراسػية اؼبسػتخدمة يف هعلػيم اللعػة 

. كالسػػبب الكامػػل الػػذم اسػػتخدـ الباحػػث بػػذلك يعػػٍت ألف امعػػةالعربيػػة بتلػػك اعب
عل   ى أس   اس ادل   واد  الك   المإع   داد م   واد تعل   يم مه   ارة  الباحػػػث أراد أف يعػػػرؼ

 قسم تعليم اللغة العربية جبامعة دمحمية ماالنق. يفالواقعية 
 

 أسئلة البحث -ب
 كما يلي:  اعبامعي هقدًن أسئلة الب ث أراد الباحثإنطبلعا فبا سبق ذكره ف

عسػػم  يف مػػواد هعلػػيم مهػػارة الكػػبلـ علػػى أسػػاس اؼبػػواد الواععيػػة يػػتم إعػػدادكيػػف  .2
  هعليم اللعة العربية جبامعة دمحمية ماالنق

                                                           
6 Edelholf، authentische texte im Deutsch، muchen، 1985، hal 5 
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عسػػم  يف مػػواد هعلػػيم مهػػارة الكػػبلـ علػػى أسػػاس اؼبػػواد الواععيػػة كيػػف  ػػبلحية .1
   هعليم اللعة العربية جبامعة دمحمية ماالنق

عسػػم  يف مػػا فعاليػػة إعػػداد مػػواد هعلػػيم مهػػارة الكػػبلـ علػػى أسػػاس اؼبػػواد الواععيػػة .3
   هعليم اللعة العربية جبامعة دمحمية ماالنق

 
 أىداف البحث -ج

 ما يلي: كي صل الباحث يف ىذا الب ث فهي  سأما األىداؼ الذم يريد 
عسػػػم هعلػػػيم  يف مػػػواد هعلػػػيم مهػػػارة الكػػػبلـ علػػػى أسػػػاس اؼبػػػواد الواععيػػػة إلنتػػػاج .2

 .اللعة العربية جبامعة دمحمية ماالنق
 مػػواد هعلػػيم مهػػارة الكػػبلـ علػػى أسػػاس اؼبػػواد الواععيػػةإعػػداد  لقيػػاس  ػػبلحية .1

 .عسم هعليم اللعة العربية جبامعة دمحمية ماالنق يف
عسػػػم  يف مػػػواد هعلػػػيم مهػػػارة الكػػػبلـ علػػػى أسػػػاس اؼبػػػواد الواععيػػػة فعاليػػػةعرفػػػة ؼب .3

 يف هفعيل فبارسة الكبلـ. امعة دمحمية ماالنقهعليم اللعة العربية جب
  

 فروض البحث -د
يف هنميػػة مهػػارة  فعػػاؿ لػػو أثػػر سػػتخداـ اؼبػػواد الواععيػػة يف مهػػارة الكػػبلـاإف 
 جبامعة دمحمية ماالنق. ستول الثاينعسم هعليم اللعة العربية يف اؼبيف الكبلـ  

 
 أمهية البحث  -ه

 أما أ ية ىذا الب ث فهي كما يلي:
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 أمهية نظرية  .2
سػػػػػوؼ يكػػػػػوف نتػػػػػائي ىػػػػػذا الب ػػػػػث مسػػػػػا ة نظريػػػػػة للدراسػػػػػة العلميػػػػػة 
كالبػػػاحثُت كاألسػػػاهذة ككػػػل فبػػػن يشػػػتعل يف حقػػػل هعلػػػيم اللعػػػة العربيػػػة يف 

مػػػادة مهػػػارة الكػػػبلـ لطػػػبلب  إنتػػاج اؼبػػػواد الواععيػػػة كهصػػػميمها خا ػػػة يف
 اعبامعة.

 أمهية تطبيقية  .1
نتاج اؼبواد يكوف ىذا الب ث ميداف هدريب الباحث يف إ (2

 الواععية اعبيدة لتعليم مهارة الكبلـ.
إف إعداد اؼبواد الواععية اعبيدة اؼبناسبة سوؼ يعُت اؼبدرسُت  (1

 على القياـ ابلتعليم للو وؿ إذل األىداؼ اؼبرجوة.
اللعوية  بةيرجى أف يكوف ىذا الب ث معينا لتنمية مهارة الطل (3

 يف الكبلـ.
 

 حدود البحث -و
 ن و التارل:حدكد الب ث على ال

 اغبد اؼبوضوعي .2
مػواد هعلػيم مهػارة الكػبلـ علػى إعػداد ىلدد الباحث اؼبوضػوع يف الب ػث "

. نظػرا إذل "لطلبة عسم هعليم اللعة العربية جبامعة دمحمية ماالنق أساس اؼبواد الواععية
اهساع مراحل هعليم مهارة الكبلـ، حدد الباحث إعػداد مػواد هعلػيم مهػارة الكػبلـ 

 بطريقة احملادثة أكالتعبَت مع أف اؼبوا مأخوذة من اؼبواد الواععية. 
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 اغبد اؼبكاين .1
قسػػػم هعلػػػيم اللعػػػة ب ثانيػػػةاختػػػار الباحػػػث الب ػػػث يف الفصػػػل )أ( اؼبرحلػػػة ال

النق. ألف ىذه اعبامعة ىي جامعة متقدمػة كمشػهورة لػدل العربية جبامعة دمحمية ما
 ؾبتمع ماالنق ألف براؾبها جيدة ككاض ة.

 اغبد الزماين  .3
ىلدد الباحث الب ث يف عسم هعليم اللعػة العربيػة جبامعػة دمحميػة مػاالنق يف 

 1728مايو  -مارس  شهر
 
 حتديد ادلصطلحات -ز

 اإلعداد .2
يقصػػد ابإلعػػداد يف ىػػذا الب ػػث ىػػو عمليػػة إعػػداد اؼبػػواد التعلػػيم لدراسػػة 
مهػػارة الكػػبلـ للمرحلػػة اعبػػامعي. كيهػػدؼ ىػػذا اإلعػػداد إذل إنتػػاج اؼبػػواد التعليميػػة 
علػى أسػػاس اؼبػػواد الواععيػػة إلكمػػاؿ عمليػػة التعلػػيم كالػػتعلم يف الفصػػل. كيتميػػز ىػػذا 

واععيػػػػة. يتبػػػػع الباحػػػػث يف ىػػػػذا اإلعػػػداد بوجػػػػود األسػػػػاس اعبديػػػػدم فهػػػػي اؼبػػػواد ال
 الب ث ماشجعو دكم سلمى يف هنفيذ عملية الب ث التطويرم.   

 اؼبواد التعليمية .1
يقصد ابؼبواد التعليمية يف ىذا الب ث ىي اؼبواد اليت أعدت لعمليػة هعلػيم 
كهعلػػػم مهػػػارة الكػػػبلـ يف اؼبسػػػتول اعبػػػامعي. كيف ىػػػذا الب ػػػث أعػػػد الباحػػػث ىػػػذه 

على شػكل كتػاب اؼبػتعلم الػذم  ػممو الباحػث مػن اؼبػواد الواععيػة اؼبواد التعليمية 
 اؼبصدعة.
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 مهارة الكبلـ .3
يقصد دبهارة الكػبلـ يف ىػذا الب ػث ىػي القػدرة علػى احملادثػة مػع اجملتمػع 
ابستخداـ العبػارة الواععيػة اؼبنتاجػة مػن اؼبلقػي األ ػلي ككػذلك التعبػَت عػن  ػياغة 

يف شػكل األفكػار كاآلراء الػذم أخرجػو  األ وات أك الكلمات للتعبَت عػن الفكػر
 اؼبتكلم إذل اؼبستمع لو وؿ عملية االهصاؿ بينهما ابستخداـ العبارة الواععية.  

 اؼبواد الواععية .4
يقصػػػػد ابؼبػػػػواد الواععيػػػػة يف ىػػػػذا الب ػػػػث ىػػػػي اؼبػػػػواد اؼبنتاجػػػػة مػػػػن اؼبلقػػػػي 

دمة يف األ ػػػلي لو ػػػوؿ إذل حػػػاجتهم اليوميػػػة. اؼبػػػواد الواععيػػػة ىػػػي اؼبػػػواد اؼبسػػػتخ
هعلػيم اللعػػة اهصػاليا كهسػػمى ىػذه اؼبػػواد ابؼبػػواد الواععيػة. كأعػػد الباحػث ىػػذه اؼبػػواد 

 الواععية من النشرات، كاعبرائد، كاجملبلت، كاالعبلانت، كاألخبار. 
     

 الدراسات السابقة -ح
 الدراسات السابقة اليت كجد الباحث ىي فبا يلي:

لنص و  الواقعي ة يف تعل يم إستخدام ا، يب ث عػن "2994رزماف عثماف،  -2
" يهػػدؼ اللغ  ة األجنبي  ة  اص  ة يف اللغ  ة األدلاني  ة جبامع  ة م  االنق احلكومي  ة

( ؼبعرفػػة أ يػػة إسػػتخداـ اؼبػػواد الواععيػػة خا ػػة يف هعلػػيم 2ىػػذا الب ػػث منهػػا: )
أسػاس اؼبػواد خصائص اؼبادة الدراسية ؼبهارة الكبلـ على ( ك 1اللعة األؼبانية، )

يتهػػػػا يف هعلػػػػيم اللعػػػػة. اسػػػػتخدـ الباحػػػػث دبػػػػنهي الكمػػػػي ( كفعال3الواععيػػػػة، )
التخرجيػػػػي ؼبعرفػػػػة مػػػػدل فعاليػػػػة اسػػػػتخداـ النصػػػػوص الواععيػػػػة يف هعلػػػػيم اللعػػػػة 
األجنبيػة خا ػػة يف اللعػػة األؼبانيػػة. كأمػػا نتيجػػة ىػػذا الب ػػث ىػػي أف اسػػتخداـ 
النصػػوص الواععيػػػة يف هعلػػيم اللعػػػة األؼبانيػػػة يسػػاعد علػػػى هنميػػة كارهفػػػاع كفػػػاءة 
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لبػػػة يف اللعػػػة كيعطػػػي أثػػػرا إجيابيػػػا يف هعلػػػيم اللعػػػة األجنبيػػػة خا ػػػة يف اللعػػػة الط
 األؼبانية.

 
"فعالية إستخدام ادلواد الواقعية يف تعليم اللغة ، يب ث عن 1727بدرية،  -1

معرفة فعالية  (2: )يهدؼ ىذا الب ث اذلاإلجنليزية كاللغة األجنبية"، 
( كمعرفة الطبلب عن 1إستخداـ اؼبواد الواععية يف هعليم اللعة اإلقبليزية )

 الباحثاستخدـ أ ية إستخداـ اؼبواد الواععية يف دراسة اللعة اإلقبليزية. 
الكمي التخرجيي ؼبعرفة مدل فعالية استخداـ النصوص الواععية يف  دبنهي

  ةىذا الب ث إلعداد مواد هعليمية فعوال يجةنتأما . ك هعليم اللعة االقبليزية
 اللعوية. اتهار اؼبكافية يف هرعية 

 
استخدام ادلواد الواقعية لتنمي ة فه م ادلس مو  يف ، "1727متيٍت اتانجرك،  -3

( ف ػص 2". كىدفت ىذه الدراسػة إذل )صفوف تعليم االجنليزية كلغة اثنية
أثر اؼبواد الواععيػة يف هنميػة مهػارة االسػتماع لػدل طلبػة االقبليزيػة بو ػفها لعػة 

( هشػػػػخيص اسػػػًتاهيجيات الطلبػػػػة يف فبارسػػػػة اؼبػػػواد الواععيػػػػة. كنػػػػوع 1اثنيػػػة، )
دراستو ىو الب ث الكيفػي صبػع فيػو متيػٍت اتانجػرك بياانهػو مػن خػبلؿ اؼبقابلػة 

كما ارهكز عي اسػًتاهيجيات الطلبػة يف اسػتخدامهم اؼبػواد الواععيػة.   كاالستبانة
ككشػػػػػف الباحػػػػػث أف اسػػػػػتخداـ اؼبػػػػػواد الواععيػػػػػة يف فصػػػػػوؿ هعلػػػػػيم االقبليزيػػػػػة 
ػػػػزكف  بو ػػػػفها لعػػػػة اثنيػػػػة لػػػػو أثػػػػر اجيػػػػايب ابلنسػػػػبة لدافعيػػػػة الطلبػػػػة ككػػػػذالك يركو

 انتباىهم إذل كل من يت دث ابللعة اؽبدؼ. 
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"تطوير ادلواد التعليمية دلهارة االستما  على ضوء ، 1727فداد مناجات،  -4
ادلواد الواقعية من برامج القنوات العربية ابلتطبيق على طلبة جامعة قدس 

( ك ف كاعع هعليم مهارة 2. كىدؼ ىذا الب ث إذل )اإلسالمية احلكومية"
( إنتػػاج 1االسػػتماع يف أربػػع جامعػػات يف جػػاكل مػػن انحيػػة اؼبػػواد التعليميػػة، )

د التعليمية ؼبهارة االستماع عبامعة عػدس اإلسػبلمية اغبكوميػة الػيت هسػاعد اؼبوا
( عيػػػاس أثػػػر اسػػػتخداـ اؼبػػػواد 3علػػػى عمليػػػة هعلػػػيم مهػػػارة االسػػػتماع جذابػػػة، )

اؼبسموعة اؼبطورة يف الت صػيل الدراسػي. اسػتخدـ الباحػث ابؼبػنهي التطػويرم 
 ػث لػو أثػر كبػَت يف كالكيفي عبمع البياانت يف الب ث. كأمػا النتيجػة ؽبػذا الب

هنميػػة عمليػػة التعلػػيم كالػػتعلم يف الفصػػل خا ػػة مػػن جهػػة دافعيػػة الطلبػػة علػػى 
 هعلم مهارة االستماع.            

 
 التعليق على الدراسات السابقة

من الدراسات السابقة استطاع الباحث أف يوجد أكجو التشابو كاالختبلؼ بينو 
(، عد استخدـ 2994يف حبث رزماف عثماف ) كبُت ما أجراه الباحثوف كالباحثات. كمثل

ىذه اؼبواد الواععية يف عملية الب ث كلكن اؼبواد هستخدـ لدراسة اللعة األؼبانية. دل يكن 
( كمتيٍت 1727استخداـ هلك اؼبواد يف دراسة اللعة العربية خا ة. كأما يف حبث بدرية )

دل يكن دراستهما يف عملية  (، عاما بدراسة الب ث على أساس اؼبواد الواععية بل1727)
هعليم اللعة العربية كما حبث الباحث يف ىذا الب ث. كأما الب ث لػػػػفداد مناجات 

(، كاف دراسة حبثو يب ث عن هطوير اؼبواد التعليمي ابستخداـ اؼبواد الواععية. 1727)
ارة عاـ الباحث ابلب ث لتعليم اللعة العربية، بل دل يكن دراستو يف عملية هعليم مه

 الكبلـ.  
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بتلك الدراسات فيستنبط الباحث أف أغلبة الباحثُت دل يب ثوف عن إعداد اؼبواد 
لدراسة مهارة الكبلـ. كأما الب وث السابقة اليت هستخدـ اؼبواد الواععية الهقصد إذل 
هعليم اللعة العربية بل لتعليم اللعة األجنبية األخرل. إذف كلهم دل يب ثوا فيما يتعلق 

مواد هعليم مهارة الكبلـ على أساس اؼبواد الواععية. يف ىذا الب ث سيب ث  إبعداد
الباحث عن إعداد مواد هعليم مهارة الكبلـ على أساس اؼبواد الواععية يف عسم هعليم اللعة 
العربية جبامعة دمحمية ماالنق. هبذ اؼبوضوع يظهر أ الة ىذا الب ث حيث يكوف جديدا 

 كجيدا.
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 2.2اجلدول 
 الفروق بني البحوث السابقة وحبث الباحث

 البحوث السابقة
 حبث الباحث

 نواحي الفروق ادلوضوعات
، يب ػػػػث 2994رزمػػػػاف عثمػػػػاف، 

"إس           تخدام النص           و  عػػػػػػػػػػػن 
الواقعية يف تعل يم اللغ ة األجنبي ة 
 اص  ة يف اللغ   ة األدلاني  ة جبامع   ة 

 ماالنق احلكومية"

نػػػػػوع دراسػػػػػة رزمػػػػػاف ىػػػػػو  -
 دراسة الب ث الكمي

ىػػػػػػػػػذا الب ػػػػػػػػػث يهػػػػػػػػػدؼ  -
ؼبعرفػػػػػػػػة أ يػػػػػػػػة اسػػػػػػػػتخداـ 
النصػػػػػػػػػػػػوص الواععيػػػػػػػػػػػػة يف 

 هعليم اللعة األؼبانية

أما نوع دراسة الباحث ىو  -
 الب ث التطويرم التجري 

يهدؼ ىذا الباحث إذل  -
إنتاج مواد هعليم مهارة 

الكبلـ على أساس اؼبواد 
 الواععية

، يب ػػػػػػػػػػث عػػػػػػػػػػن 1727بدريػػػػػػػػػػة، 
"فعالية إس تخدام ادل واد الواقعي ة 

تعل  يم اللغ  ة اإلجنليزي  ة كاللغ  ة يف 
 األجنبية"

نػػػػػوع ىػػػػػذا الباحػػػػػث ىػػػػػو  -
 حبث كمي زبرجيي

يهػػػػػػػػػدؼ ىػػػػػػػػػذا الب ػػػػػػػػػث  -
ؼبعرفػػػػػػة فعاليػػػػػػة إسػػػػػػتخداـ 
اؼبػػػػػػواد الواععيػػػػػػة يف هعلػػػػػػيم 

 اللعة االقبليزية
دل هرهكز حبث بدرية على  -

 اؼبهارة اػبا ة

أما نوع دراسة الباحث ىو  -
 الب ث التطويرم التجري 

إذل يهدؼ ىذا الباحث  -
إنتاج مواد هعليم مهارة 

الكبلـ على أساس اؼبواد 
 الواععية

ارهكز الباحث على مهارة  -
 الكبلـ

، 1727متيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت اتانجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرك، 
"استخدام ادل واد الواقعي ة لتنمي ة 

نوع دراسة متيٍت اتانجػرك  -
 ىو الكيفي

أما نوع دراسة الباحث ىو  -
 الب ث التطويرم التجري 
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فه  م ادلس  مو  يف ص  فوف تعل  يم 
 االجنليزية كلغة اثنية"

ركػػػػػػػػػػػػػػػػز مػػػػػػػػػػػػػػػػاهيٍت علػػػػػػػػػػػػػػػػى  -
 الطلبةاسًتاهيجيات 

 

ركز الباحث على فعالية  -
اؼبواد الواععية يف هنمية هعليم 

 مهارة الكبلـ
"تط   وير ، 1727فػػػداد مناجػػػات، 

ادل واد التعليمي  ة دله  ارة االس  تما  
عل   ى ض   وء ادل   واد الواقعي   ة م   ن 
ب  رامج القن  وات العربي  ة ابلتطبي  ق 

ق         دس عل        ى طلب        ة جامع        ة 
 "اإلسالمية احلكومية

نػػػػػوع ىػػػػػذا الباحػػػػػث ىػػػػػو  -
 حبث كيفي كهطويرم

يهػػػػػػػػػدؼ ىػػػػػػػػػذا الب ػػػػػػػػػث  -
إلنتػػػػػػػاج اؼبػػػػػػػواد التعليميػػػػػػػة 
ؼبهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارة االسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتماع 
ابسػػػتخداـ اؼبػػػواد الواععيػػػة 
كعيػػػػػػػػاس أثػػػػػػػػر إسػػػػػػػػتخداـ 

 هلك اؼبواد.
دل هرهكػػػػػػػػػػػز حبػػػػػػػػػػػث فػػػػػػػػػػػداد  -

مناجػػػػػػػػػات علػػػػػػػػػى مهػػػػػػػػػراة 
 الكبلـ

أما نوع دراسة الباحث ىو  -
 التجري الب ث التطويرم 

يهدؼ ىذا الباحث إذل  -
إنتاج مواد هعليم مهارة 

الكبلـ على أساس اؼبواد 
 الواععية

ارهكز الباحث على مهارة  -
 الكبلـ
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 الفصل الثاين
 طار النظرياإل

هنػػػاكؿ الباحػػػث يف ىػػػذا الفصػػػل عػػػدة مباحػػػث هتعلػػػق ابإلطػػػار النظػػػرم، ككانػػػػت 
يف إعػػػداد اؼبػػػواد التعليميػػػة، كمهػػػارة اؼبباحػػػث هعتػػػٍت بلػػػب ىػػػذا الب ػػػث كىػػػو االذبػػػاه العػػػاـ 

 الكبلـ، ك اؼبواد الواععية.
 

 ادلبحث األول:إعداد ادلواد التعليمية
 االجتاه العام للبحث والتطوير -2

أهنا هطبيػق مػنظم مػن اؼبعلومػات أكالفهػم،  إعداديف  National Science Boardرأى 
األساسػي  ًتعيػةعرضة إلنتاج النتاج اؼبفيد، كالوسيلة كالطريقة ككذلك التصميم، التطوير كال

  7ة.الشركط اؼبعين كماؿكالعملية اعبديدة إل 
يقصد ابلب ث كالتطوير ذلك الب ث الذم يهدؼ إذل اسػتخداـ نتػائي الب ػوث 

راءات هربوية ػبدمة اؼبيداف العلمي يف التعليم كلذلك ميكن هسمية الًتبوية نواهي كمواد كإج
ابلب ػث كالنمػػو  8الب ػث كالتطػوير ابلتطػػوير اؼبرهكػز علػػى الب ػث. كيسػػميو منػذر الضػػامن

حيث يرل أف الفرض يف ىذا النوع من الب وث ليس ف ص النظرية كلكػن لتطػوير نػواهي 
طػوير هػدريب اؼبعلمػُت، كأدكات هعليميػة، فعالية الستخدامها يف اؼبدارس. كهشمل أكات لت

هطػػوير كسػػائل إعبلميػػة أك نظػػم إداريػػة كغَتىػػا. كيػػتم هطػػوير ىػػذه األدكات مػػن أجػػل ربقيػػق 

                                                           
7 Nusa Putra.Research and Development Penelitian dan Pengembangan : Suatu 

Pengantar . (Jakarta: Rajawali Pres 2012) Hal 70 
  219، ص: 1777)عماف: دار اؼبسَتة للنشر كالتوزيع(،  .أساسيات البحث العلميمنذر الضامن،  8
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حاجػػػات ؿبػػػددة. كبعػػػد االنتهػػػاء منهػػػا يػػػتم ف صػػػها كهنقي هػػػا علػػػى مسػػػتول معػػػُت مػػػن 
 الفاعلة. 

سػػػتخدـ إف الب ػػػث كالتطػػػوير ىػػػو أحػػػد أ ػػػاط التطػػػوير يف اجملػػػبلت الصػػػناعية. كه
نتائجػػو لتخطػػيط اؼبنتاجػػات كاإلجػػراءات اعبديػػدة الػػيت البػػد مػػن إختبػػار كهقيػػيم كهنقي هػػا 

 حىت كفى معايَت خا ة من الفعالة كاعبودة كاؼبقاييس العامة.
 
 مفهوم ادلواد التعليمية  -1

يقػػػػػوؿ إبػػػػػراىيم دمحم عطػػػػػا إف اؼبػػػػػواد أك احملتػػػػػول ىػػػػػي ؾبموعػػػػػة اؼبعػػػػػارؼ كاؼبفػػػػػاىيم 
ات كاػبػربات كاألنشػطة اللعويػة الػيت هقػدمها  اؼبدرسػة لتبلميػذىا، كالػيت كالتعميمات كاؼبهػار 

يتوعع أف ربدث هعديبل يف سلوؾ التبلميػذ اللعػوم نتيجػة إلكتسػاهبم ؽبػا كهفػاعلهم معػا أك 
اؼبػواد التعليميػة ىػي  9ىو ما يصل إليو اؼبتعلم من خبلؿ ؾبموعة من التفاعبلت مع البيئػة.

رعػػي يف هقدميػػو للطػػبلب بعػػرض ربقيػػق أىػػداؼ هعليميػػة معرفيػػة اك هؿبتػػول هعليمػػي الػػذم 
  27ك كجدانية. كىي اؼبضموف الذم يتعلومو التلميذ يف علم ما .أمهارية 

ىي ؾبموعة اػبربات الًتبوية كاغبقائق  التعليميةاؼبواد يرل رشدم أضبد طعيمة  ف 
لػػيت يػػراد هنميتهػػا عنػػدىم، أك كاؼبعلومػػات الػػيت هرجػػي هزكيػػد الطلبػػة هبػػا كاالذباىػػات كالقػػيم ا

اؼبهارات اغبركية اليت يراد إكساهبم إايىا هبدؼ ربقيق النمو الشامل اؼبتكامل ؽبم يف ضػوء 
 أك اؼبواد   التعليميةاؼبواد كأما ان ر عبد هللا العارل يقوؿ  ف  22األىداؼ اؼبقررة يف اؼبنهي.

  
                                                           

  97(، ص: 2996. )القاىرة: مكتبة النهضة اؼبصرية، العربية والرتبية الدينيةطرق تدريس اللغة إبراىبم دمحم عطا،  9
ك  ) دكف العنواف: مدسسة الوعف اإلسبلمي ا.دروس الدورات التدريبية دلعلمي اللغة العربية لغري الناطقني بو عبد الرضبن، 27

 222 :( ص2314مشركع العربية للسمع، 
 ،(2989معهد اللعة العربية،  ) جامعة أـ القرل:. ادلرجع يف تعليم اللغة العربية للنطقني بلغات أجرى رشدم أضبد طعيمة، 22 

 171 :ص
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اؼبواد هعليمية مساعدة، كاليت هدلف اؼبدرسي ىو اؼبواد  األساسي للطالب كما يصب و من 
من عبل اؼبتخصصُت يف الًتبية كاللعة، ك هقػدـ للدراسػُت لت قيػق أىػداؼ معينػة يف مقػركر 

 21معُت يف مرحلة معينة بل يف  ف دراسي معُت كيف زمن ؿبدد.
أف اؼبػػػػػػواد ىػػػػػػي ؾبموعػػػػػػة اغبقػػػػػػائق كاؼبعيػػػػػػَت كالقػػػػػػيم،  23يػػػػػػرل علػػػػػػي أضبػػػػػػد مػػػػػػدكور

كاػبربات، كاألنشطة اللعوية اليت هقدمها اؼبدرسة لتبلميذىا، كاليت  كاؼبفهومات، كاؼبهارات،
يتوعػػع أف ربػػدث التعيػػَتات اللعويػػة اؼبطلوبػػة يف سػػلوؾ التبلميػػذ، كفقػػا لؤلىػػداؼ الػػيت سػػبق 

 ربديدىا.
     

 :تعليميةأسس إعداد ادلواد ال -3
كالنظػػرايت الًتبويػػة هتػتم الًتبيػػة اغبديثػػة ابؼبػػواد التعليمػػي كإعامتهػػا علػػى أسػػس هتفػػق 

 24اغبديثة، أما أسس إعداد اؼبواد التعليمية فهي كما يلي:
 سس الثقافية واالجتماعيةاأل ( أ

عند إعداد اؼبواد  لتعليم العربية لؤلجانب فينبعي أف يكػوف لػو طػابع اجتمػاعي كثقػايف 
 إسبلمي، دبعٌت أنو خيدـ لعتنا ك ثقافتنا ك ذلك من خبلؿ مراعاة اآليت:

تػػػواه عربيػػػا إسػػػبلميا، كذلػػػك  ف هقػػػدًن اؼبوضػػػوعات الػػػيت هتنػػػاكؿ ىػػػذا أف يكػػػوف ؿب -
اعبانب بصورةحقيقية غَت مشوىة، كبصورة مبسطة هعُت الدارس على فهػم حقيقػة 

 الثقافة اإلسبلمية.
  

                                                           
( 2992)الرايض: دار العاذل، . أسس اعداد ادلواد التعليمّية لغري الناطقني ابلعربية ان ر عبدهللا العارل ك عبد اغبميد عبدهللا،  21

 9ص. 
  78(، ص:1771. )القاىرة: دار الفكر العريب، فنون اللغة العربيةتدريس علي أضبد مدكور،  23
 48-29 :، صالسابق ادلرجعان ر عبد العارل كعبد اغبميد عبد هللا،   24
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أف يتضػػػػمن احملتػػػػول التعليمػػػػي للكتػػػػاب عنا ػػػػر الثقافػػػػة اؼباديػػػػة ك اؼبعنويػػػػة بصػػػػورة  -
 هتناسب ك أغراض الدارسُت األجانب.

ضركرة اإلىتماـ ابلػًتاث العػريب كخصائصػو الػيت علػى رأسػها الطػابع اإلنسػاين كرفػع  -
مكانة العلم كالعلماء، كال يقصػد ابلػًتاث ىنػا اللعػة العربيػة كاألسػلوب اعبػزؿ، كإ ػا 
نعٍت بو اعبوانب الثقافية اليت هفيد الدارس األجن  كهعطيو فكرة عن حقيقة الثقافة 

 العربية كأ وؽبا.
الثقافػػػػػة العربيػػػػػة يف ضػػػػػوء حاجػػػػػات الدارسػػػػػُت كاىتمػػػػػامهم مػػػػػن هعلػػػػػم اللعػػػػػة انتقػػػػػاء  -

كالثقافة، حيث إف الثقافة كثَتةك متعددةك متشعبة، كمن الصعب أف نقػدمها كلهػا 
 للدارسُت األجانب كمن مث ينبعي أف ننتقي منها ما يتناسب مع الدارسُت.

بسػيط إذل اؼبركػب، كمػػن التػدرج يف هقػدًن الثقافػة مػن احملسػوس إذل اؼبعنػوم، كمػن ال -
 اعبزء إذل الكل.

االىتمػاـ ابلثقافػة اإلسػػبلمية كهوايفهػا يف هصػػ يح اؼبفػاىيم اػباطئػػة عنػد الدارسػػُت  -
 األجانب إف كجدت كهعديل االذباىات السلبية كبوىا.

مراعػػػاة التعػػػَتات الثقافيػػػة ك االجتماعيػػػة الػػػيت هطػػػرأ علػػػى ثقافتنػػػا، كىػػػذا يتطلػػػب أف  -
ث ميكن هكييف اؼبوضوعات مع التعػَتات الػيت ربػدث داخػل يكوف اؼبنهي مران حبي
 اجملتمع اإلسبلمي.

هقػػػدًن  ػػػور مػػػن عموميػػػات الثقافػػػة العربيػػػة ك خصو ػػػياهتا، أم ال يشػػػتمل اؼبػػػواد   -
 على نوع كاحد من الثقافة.

إف للدارسػػػُت أغراضػػػا مػػػن هعلػػػيم اللعػػػة ك الثقافػػػة، ك لكػػػن أل ػػػ اب اللعػػػة أيضػػػا  -
 نشر ثقافتهم، لذا فاغبرص يف اؼبادة على ربقيق اعبػانبُتاغراضا من هعليم لعتهم ك 

 أمر مهم.
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 هزكيد الدارسُت ابالذباىات اإلسبلمية ك االذباىات العلمية اؼبناسبة. -
 احًتاـ الثقافات األخرل، ك عدـ إ دار أحكاـ ضدىا. -
مراعػػػاة هقػػػدًن اعبانػػػب الثقػػػايف يف اؼبػػػواد  اؼبدرسػػػي دبػػػا ينتاسػػػب مػػػع عمػػػر الػػػدارس  -

 الفكرم كالثقايف.مستواه ك 
مسػػػاعدة الدارسػػػُت علػػػى عمليػػػة التطبيػػػع االجتمػػػاعي، هلػػػك الػػػيت يػػػتم فيهػػػا هكيػػػف  -

األفػػػػراد مػػػػع ثقافتنػػػػا، ك ال سػػػػيما إذا كػػػػاف الدارسػػػػوف يعيشػػػػوف يف الػػػػوطن العػػػػريب، 
كيتعلموف العربية بُت أىلها، ألف القدرة على التفاعل مع الناطقُت ابللعة ال هعتمػد 

ا بػػػل هعتمػػػد علػػػى فهػػػم ثقافػػػة أىػػػل اللعػػػة، لػػػذا فاالىتمػػػاـ فقػػػط علػػػى إهقػػػاف مهاراهتػػػ
 ابلثقافة يعُت الدارس على هكيف مع أىلها.

 األسس السيكولوجية ( ب
أف اؼبػػتعلم يشػػكل عنصػػرا أساسػػيا يف العمليػػة التعليميػػة فهػػو احملػػور الػػذم يًتكػػز 
ل عليو كأنو ىو أكال كأخَت ىو اؽبدؼ من العملية، فما عامت ؽبذه العملية إال من أج

ربقيق أىداؼ معينة لدل اؼبػتعلم مػن مث فػمف معرفػة خصػائص اؼبػتعلم النفسػية كالعقليػة 
 هعد مطلبا ضركراي عن إعداد ؿبتول اؼبناىي الدراسية.

كمػػن الواضػػح أف لكػػل مرحلػػة عمريػػة خصائصػػها النفسػػية كالعقليػػة، بػػل األفػػراد 
لعمريػة الواحػدة. خيتلفوف فيمػا بيػنهم مػن عػدرات عقليػة كظبػات هفسػية داخػل اؼبرحلػة ا

مػػن ىنػػا اهػػر مبػػدأ الفػػركؽ الفرديػػة اؼبتصػػلة بنمػػو اؼبتعلمػػُت كالػػذم ينبعػػي مراعاهػػو عنػػد 
 إعداد إختيار اؼبواد التعليمية.
ينطبػػػق علػػػى أفػػػراد اجملتمػػػع  –االخػػػتبلؼ يف القػػػدرات  –كإذا كػػػاف ىػػػذا األمػػػر 

هبػػا. حيػػث الواحػػد فمنػػو أخػػرل أف ينطبػػق علػػى دارسػػي اللعػػة العربيػػة مػػن غػػَت انطقػػُت 
إهنم أيهوف من بيئات شيت كمن ثقافات متنوعة كجنسيات ـبتلفة. ىكذا يدكد علمػاء 
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اللعة الًتبية على كجود عبلعػة كثيقػة بػُت أ ػاط  ػو الفػرد كبػُت عدرهػو علػى هعلػيم اللعػة 
األجنبيػػة، ككمػػا أف ىنػػاؾ فرعػػا ؿبسػػواب بػػُت هعلػػيم الصػػعَت كهعلػػيم الكبػػَت للعػػة األجنبػػة، 

   25نبعي أف يراعي يف اؼبواد اؼبقدمة لكل منهما.ىذا الفرؽ ي
كيدكد علماء اللعة كالًتبية على كجود عبلعة كثيقة بُت أ ػاط الفػرد كبػُت عدرهػو 
علػػى هعلػػم اللعػػة األجنبيػػة، كمػػا أف ىنػػاؾ فرعػػان ؿبسػػوابن بػػُت هعلػػم الصػػعَت كهعلػػم الكبػػَت 

 اؼبقدمة لكل منهما.للعة األجنبية ىذا الفرؽ ينبعي أف يراعي يف اؼبواد 
كإذا كانت معرفة اػبصائص النفسية لدارس اللعة  العربية من غَت الناطقُت هبػا 
هعػػد أساسػػان مػػن أسػػس إعػػداد كتػػبهم كاختيارىػػا فػػمف اؼبقػػاـ ال يسػػمح ىنػػا ابسػػتعراض 
خصػػائص النمػػو لكػػل مرحلػػة، فلقػػد ذكػػر ذلػػك إبطنػػاب يف كتػػب علػػم الػػنفس، كلكػػن 

ؼ الػدكافع الػىت هػدفع اؼبتعلمػُت لدراسػة اللعػة العربيػة لعػَت الذم يعنينا ىنا ىػو: أف نعػر 
الناطقُت هبا، كما أننا سنتعرض ابختصار للقدرة كاالستعدادات لتعلم اللعػة كالشػركط 

 البلزمة عند هصميم اؼبواد.
إف مػػػن اؼبهػػػم لػػػدل كاضػػػعي اؼبنػػػاىي أف يعرفػػػوا كيػػػف ينمػػػو الطفػػػل كالشػػػاب، 

كالعقلية كاػبلقية، كأف يعرفوا كذلك اؼبراحل اليت مير هبػا كيتطوراف من الناحية اعبسمية 
ىذا التطور ليضمنوا مناىجهم األىداؼ كاؼبواد التعليمية كاػبربات الًتبوية الػيت بػدكرىا 

 .  26هساعد على بلوغ األىداؼ
كلقػػػد كانػػػت ىنػػػاؾ أسػػػس سػػػيكولوجية يف اؼبػػػاض، كنظػػػرايت عدميػػػة بػػػٌت عليهػػػا 

سيئ فبا أثر على اؼبنهي، كابلتارل على اؼبػتعلم، فقػد كانػت اؼبنهي ككاف ؽبا من األثر ال
النظػػرة إذل الشخصػػية اإلنسػػانية نظػػرة ضػػيقة للعايػػة، فكػػاف ينظػػر إذل العقػػل علػػى أنػػو 
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مكوف من ؾبموعػة مػن اؼبلكػات ككػل ملكػة ؽبػا خصائصػها اؼبميػزة مثػل ملكػة التفكػَت 
رة الضػيقة علػى التػدريس كملكة الذاكرة كالتخيل كغَتىا، كابلتارل انعكسػت ىػذه النظػ

بصػػفة خا ػػة، كأ ػػب ت مهمػػة اؼبػػنهي ىػػي هػػدريب ىػػذه اؼبلكػػات عػػن طريػػق اؼبػػواد 
الدراسية الػيت هناسػب كػل ملكػة مػن ىػذه اؼبلكػات. ككػاف ؽبػذا انعكاسػاهو أيضػا علػى  

 . 27كل من اؼبعلم كأساليب التدريس ككسائل كأساليب التقوًن
هبػػػا يكػػػوف علػػػى درجػػػة كبػػػَتة مػػػن  كإف معرفػػػة األسػػػس النفسػػػية للًتبيػػػة كاالؼبػػػاـ

األ يػػػة عنػػػد التعامػػػل مػػػع اختيػػػار احملتػػػول التعلػػػيم م كربديػػػده، ككضػػػع اسػػػًتاهيجيات 
التدريس كطرائقػو، كميكػن أف نلخػص  مػن ىػذا إذل أف األسػس النفسػية للمػنهي هعػٌت 
اغبقػائق النفسػية كالنتػػائي العلميػة الػػيت هو ػل إليهػا الفكػػر الًتبػوم نتيجػػة ألحبػاث علػػم 

نفس، كخبا ػػة علػػم الػػنفس التعليمػػي، كأف ىػػذا األحبػػاث هػػددم دكرا مهمػػا يف بنػػػاء الػػ
 .  28اؼبناىي، كربديد ؿبتوايهتا كأساليب هنظيماهتا كاسًتاهيجيات هطبيقاهتا 

كىكذا ميكػن القػوؿ إف االىتمػاـ بدراسػة شخصػية اإلنسػاف )اؼبػتعلم( ىػو ؿبػور 
ة لػػػو جيػػب أف يسػػػبق دبعرفػػة خصائصػػػو العمليػػة التعليميػػػة، كإف هقػػدًن اػبػػػربات التعليميػػ

كحاجاهػػػػػو كميولػػػػػو كمشػػػػػكبلهو. فلػػػػػدل اؼبػػػػػتعلم حاجػػػػػات أساسػػػػػية كحاجػػػػػات عقليػػػػػة 
كحاجات نفسية كإجتماعية، كمن ىذه اغباجػات أيضػا اغباجػات إذل النمػو اعبسػمي 
كالعقلي كاإلجتماعي كالعاطفي كالركحي، كاغباجة إذل االنتماء إذل صباعػة، فضػبل عػن 

نػػاف كالشػػعور ابلنجػػاح كاعػػًتاؼ األخػػرين كاالطمئنػػاف كاألمػػن كحػػب اغباجػػات إذل اغب
االستطبلع كما إذل ذلك. كىناؾ أيضػا ميػوؿ الػتعلم، كىػي مػن اؼبظػاىر اؼبهمػة يف  ػو 
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الفرد، كىي هعكس عامل النضي كأثر البيئة، كأف معرفة ىذه اؼبيوؿ يف الواعع لو أ يتػو 
 .  29اهتايف اختيار اؼبادة اؼبتعلمة كهنظيمها هطبيق

 17من خبلؿ ما هقدـ نستطيع أف نستخلص الشركط اآلهية:

 أف يكوف اؼبواد مناسبا ؼبستول الدارسُت فكراي. -

 أف يراعي مبدأ الفركؽ الفردية. -

أف يثَت يف الدارس التفكَت ك يساعد على هنمية دبا يساعده على اكتساب اللعة  -
 األجنيبة ) العربية (

ك يناسب ميوؽبم، دبعٌت أف يدرس أك يعرؼ  أف يشبع دكافعهم ك يرضى رغباهتم -
 اؼبيوؿ ك الدكافع العامة للدارسُت الذين يدلف ؽبم اؼبواد.

أف يكوف اؼبدلف على علم خبصائص الدارسُت النفسية، ك أف يعطي دبا يناسب  -
ىذه اػبصائص، كما عليو أف يستفيد من نتائي الدراسات النفسية يف ىذا 

 اؼبيداف.

ف اؼبرحلة العمرية اليت يدلف ؽبا، فالصعَت غَت الكبَت يف أف يراعي عند التألي -
 اكتسابو للعة األجنبية.

أف هتئ اؼبادة اؼبقدمة يف اؼبواد اؼبدرسي مشكلة ىللوؿ التعلب عليها عن طريق  -
 هعلم اللعة.

 أف ربفز اؼبادة الدارس على استخداـ اللعة يف مواعفها الطبيعية. -

 ؼبواد األساسي ك مصاحباهو.أف يراعي التكامل يف اؼبادة بُت ا -
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أف يقدـ مادة علمية من اؼبواعف اغبياهية اليت هساعد الدارس على التكيف مع  -
 الناطق األ لى للعة.

 أف يعُت اؼبواد على هكوين االذباىات ك القيم اؼبرغوب فيها لدم الدارسُت. -
 األسس اللغوية والرتبوية ( ج

أ وات كمفردات كهراكيب اليت  كيقصد هبذا اعبانب اؼبادة اللعوية اؼبكونة من
هقدـ يف كتب هعليم العربية لعَت الناطقُت هبا كاألسلوب اؼبناسب يف عرضها 

 للدارسُت، كمدل سهولة أك  عوبة هلك اؼبادة للدارسُت.
كهناكؿ اللعة اؼبقدمة يف كتب العربية كلعة اثنية هقدـ على اؼبستول اللعوم 

ًتاكيب العربية يلـز معرفة أم نوع من اعبملة كاؼبستول الًتبوم، فمثبل عند هقدًن ال
يقدـ  ىل االظبية أـ الفعلية  كىل هبدأابلبسيطة أـ اؼبركبة  اإلجابة عن ىذه األسئلة 
من الصعب هناكؽبا لعواي دبعزؿ عن اعبانب الًتبوم، كمن مث رأينا أف ىذين األساسُت 

كايفتو كلكن من )اللعوم/ الًتبوم( يعداف أساسا كاحدا كإف كاف لكل منهما 
الصعب الفصل بينهما نظرا لتدخلها، كلذا فضلنا هقدميهما كأساس كاحد، كإف كاف 
بعض الباحثُت فصل بينهما، لكن لكل ابحث كجهة نظرة عند هقدميو للموضوع 

 كفلسفتو اػبا ة اليت مييل إليها.
 12كعند هناكلنا ؽبذا اعبانب سوؼ نركز على اآليت:

 هعلماللعة اليت ينبعي أف  -

 مكوانت اللعة -

 مهارات اللعة -
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هتعلق ىذه األسس ابعبوانب اللعوية اليت جيب أف يتم ور حوؽبا بناء منهي 
هعليم اللعة العربية. كىذه اعبوانب كثَتة كلعل أ ها دكرا إلقباح هعليم اللعة العربية يف 

 عصر العوؼبة ما يلي:

  اعبانب االهصارل (2

أف يناعش، فاللعة يستخدمها  إف كوف اللعة كسيلة لبلهصاؿ أكضح من
اإلنساف للتعبَت عن أفكاره كأغراضو ربقيقا لبلهصاؿ. بل إف اللعة هتكوف 
نتيجة لوجود رغبة اإلنساف كمخلوؽ إجتماعي يف عضاء حاجاهو 

يعٍت ىذه الشخصية االهصالية للعة يف ؾباؿ هعليم اللعة العربية أف  لبلهصاؿ.
توا ل هبذه اللعة بشىت أشكاؿ يتكوف اؼبنهي فبا ميكن الطبلب من ال

 االهصاؿ يف مواعف ـبتلفة.
 -مرة أخرل- لذا فالًتكيز على ىذا اعبانب االهصارل يف هعليم اللعة العربية 

ضركرية للعاية. كربقيقا ؽبذا جيب أف يكوف ؿبتول اؼبنهي مشتمبل على اؼبواد 
ف هقدميو على االهصالية للعة العربية بشىت ألواهنا. كىذا احملتول جيب أف يكو 

اؼبستول التعليمي من خبلؿ الطرائق، كاألساليب، كالوسائل اليت هتبٌت 
 .اهصاليا اللعة  مدخبل اهصاليا ككل ذلك يتم يف ضوء ما يعرؼ بعملية هعليم

 اعبانب الثقايف (1

، أف أكالن هقـو بُت اللعة كالثقافة عبلعة كطيدة هرجع إذل عدة أسباب أ ها: 
ة كأبنائها. فالطفل يكتسب مبلمح ثقافة بيئتو من اللعة هربط بُت الثقاف

، أف اللعة هنقل الثقافة إذل خارج حدكدىا، كاللعة ال كاثنيػناخبلؿ اللعة. 
هكسب الثقافة ألبنائها فقط بل هنقلها من شعب إذل شعب كمن جيل إذل 
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أية لعة كهعلمها ال بد أف يتم يف إطار ثقافتها،    خر. كىذا يعٍت أف هعليم
 فلن ينجح.كإال 

لذلك فبل بد من مراعاة ىذا اعبانب الثقايف يف بناء مػنهي هعلػيم اللعػة العربيػة 
خا ػػة يف اختيػػار ؿبتػػواه كهنظيمػػو لكػػي هقػػدر ىػػذه اللعػػة دبػػا ربملػػو مػػن القػػيم الثقافيػػة 

اللعػػػة كهعلمهػػػا يف ىػػػذا العصػػػر   اإلسػػػبلمية علػػػى مواجهػػػة ربػػػدايت العوؼبػػػة. ألف هعلػػػيم
ثقافتهػػا كانتشػػار اللعػػة يعػػٍت انتشػػار ثقافتهػػا. فلػػيس علينػػا أبنػػاء ىػػذه كهعلػػم  يعػػٍت هعلػػيم

اللعػػػة يف مواجهػػػة ىيمنػػػة اإلقبليزيػػػة كالثقافػػػة العربيػػػة إال رببيػػػب ىػػػذه اللعػػػة القر نيػػػة إذل 
أبناء اؼبسلمُت كغرس عيم ثقافتها اإلسبلمية يف  دكرىم لكي يستطيعوا مواجهػة هيػار 

    ة اللعوية العربية كالثقافية اإلسبلمية. العوؼبة هبويتهم اػبا ة كىي اؽبوي
 مراحل إعداد ادلواد التعليمي -4

 اليت كاغبقائق اؼبعلومات إذل االىتماـ معظم هوجو اؼبدرسية اؼبواد الت عد
 النوع ىذا من اؼبدرسية اؼبواد أثرت كعد ىذا كاسًتجاعها، حفظها الطفل إذل يطلب
 اؼبواد إعداد بتقسيم 11اللقاين حسُت أضبد أشار. كطبيعتو الصفي النشاط نوع على

 :كىي مراحل، ستة إذل التعليمية
 الربانمج زلور (أ 

 مشكبلت حل على يركز أـ اؼبنفصلة اؼبواد ؿبتوايت على الربانمي يركز ىل دبعٌت
 يف أـ كاملة بصورة الدراسية اؼبادة بتقدًن يهتم أـ الطاعة، أك التلوث مثل نوعية
 .الفراغ لوعت أنشطة  ورة
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 التعليم أداة (ب 
 اؼبطبوعة، الكلمة ىي الًتبية عملية يف استخداما األدكات أك الوسائل أكثر إف

 ىذا يف الوحيدة األداة ىي اؼبطبوعة الكلمة هعد دل اغباضر الوعت يف كلكن
 كاغباسبات كالتسجيبلت اؼبطبوعة الصور جانبها إذل اهرت كإ ا الشأف

 .اؼبيكانيكية كاألجهزة التليفزيوف كالربامي كاألفبلـ االكًتكنية
  التعليمية ادلادة تنظيم (ج 

 يف أك اؼبنهي ؿبتول خيتار من فكر على هعتمد خطية  ورة يف هنظم عد كىي
 التعليمية لؤلىداؼ النسبية األ ية ضوء يف أيضا ينظم كعد مقيدة، غَت  ورة
 .احملددة

 التدريس اسرتاتيجيات (د 
 االىتماـ هوجو التدريس طرؽ ؾباؿ يف اؼبتخصصة اغبديثة اؼبواد أف من الرغم على
 مثل األبعاد كاض ة كفلسفة علمية أساس على هعتمد جديدة طرؽ إذل

 أف جيب ما أف إال كالتساؤؿ اؼبربمي كالتعليم اؼبوجو االكتشاؼ أك االكتشاؼ،
 .اؼبدرسية الفصوؿ يف اؼبيدانية اؼبمارسة ىو الفعلي للتقوًن خيضع

 الصفي العمل إدارة (ه 
 متعاكنػة  ػعَتة ؾبموعػات إذل هبلميػذ هقسػيم أسػاس علػى الفصػل اؼبعلػم يدير فقد
 الصػػورة كانػػت كمهمػػا األ ػػاط، مػػن ذلػػك غػػَت أك الفػػردم العمػػل أسػػاس علػػى أك
 بػُت العبلعػة ىػو بػو االىتمػاـ جيػب مػا فػمف الصػفي العمػل إدارة عمليػة هبا هتم اليت

 .ابلفعل اؼبتبع كاألسلوب انحية من كأىدافو اؼبنهي
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 ادلفاىيم األساسية يف إعداد ادلواد التعليمية -5
طػػور الباحػػث مشوليػػة اؼبػػواد  التعليمػػي ابؼبفػػاىيم األساسػػية الػػيت كرده يف عمليػػة 

 Brumfit dan)التعلػػػػيم ابؼبػػػػدخل اإلهصػػػػارل، كمػػػػا رأل بركمفيػػػػت كفينوجيػػػػاركا 

Finochiaro) :13أف إجراءات هعليم اللعة ابستخداـ اؼبدخل االهصارل ىي كما يلي 

 إصدار النص القصرية (2

مقدمة إبعطاء الدكافع بطريقة هو يل كهعليق األحواؿ اؼبوجودة خبربات التعلػيم يف 
 األعماؿ اليومية. 

 التحفيزات ابلكالم (1

الطلبػة، أك  ىذه الت فيزات هقػدـ ابألمثلػة الػيت سبثػل اؼبػدرس نفسػو إمػا صباعيػة مػع
 نصفية، أك فرعة  عَتة، أك فردية.

 السؤال واجلواب. (3

ىػػذه العمليػػة هقسػػم إذل عسػػمُت  ػػا: )أكال( السػػداؿ كاعبػػواب عػػن اؼبػػادة كأحػػواب 
اغبوار ك)اثنيا( السداؿ كاعبواب عن اؼبادة اؼبدركسة مث التعليػق إذل اػبػربات اليوميػة 

 عند الطلبة.

 تطبيق النموذج ابحلوار األوسع (4

ميارس الطلبة نفسهم بتطوير اعبملة البسيطة إذل اعبملػة األكسػع. كأمػا التطبيػق أف 
يف هطػػػػوير اعبملػػػػة، الـز علػػػػى كػػػػل طلبػػػػة أف يهػػػػتم عواعػػػػد اللعػػػػة اؼبناسػػػػبة يف اللعػػػػة 

 العربية.
 
  

                                                           
23 Tarigan, Metode Pengajaran Bahasa، (Bandung: Angkasa, 1988), hal: 280. 
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 احلوار ابلصور (5

أف يقػػػـو الطلبػػػة عمليػػػة اغبػػػوار أك احملادثػػػة عػػػن الصػػػور اؼبوجػػػودة. لكػػػل  ػػػورة ؽبػػػا 
البسػػيطة اؼبتعلقػػة ابلصػػور. كأمػػا اإلجابػػة البػػد فيػػو التناسػػب بػػُت األسػػئلة األسػػئلة 

 كالصور اؼبوجودة يف اؼبادة.

 احلوار ادلوجهة (6

أف جييػػػب الطلبػػػة األسػػػئلة اؼبوجػػػودة حسػػػب اؼبثػػػاؿ. هبػػػذه التػػػدريب سػػػوؼ يعػػػرؼ 
الطلبة كيفية االسػتجواب عػن العبػارات عنػد الكػبلـ. العبػارة اؼبوجػودة فيهػا هكػوف 

 مثاال من العبارات األخرل. 

 التفسريات (7

 يف ىذه اؼبرحلة يوجهوا الطلبة إذل عملية التفسَت عن اغبوار اؼبتعلقة ابؼبادة.

 لية االنتاجيةالعم (8

يقصد ىذه العملية بعملية االنتاجية الشفهية اليت هبدأ من اغبوار اؼبوجهة إذل 
 اغبوار اغبر  

 أدوار ادلعلم -6
 اؼبعلػم ميػارس كعػد كاؼبعػارؼ، اغبقائق هلقُت عملية على اؼبعلم دكر يقتصر فقد

 التفكػػػَت كهوجيػػػو كاالىتمامػػػات اؼبشػػػكبلت كإاثرة األنشػػػطة زبطػػػيط مثػػػل أخػػػرل أدكارا
 اإلمكػػاانت نػػوع انحيػػة مػػن كأىدافػػو اؼبػػنهي فلسػػفة علػػى نوعهػػا األدكار عػػدد كيتوعػػف
 يعٌت األمر كىذا أخرل، انحية من فيو عملو اؼبعلم ميارس الذم الًتبوم كاؼبناخ اؼبتاحة

 جيػػب أسػػاس ؾبػػاؿ فهػػي مث كمػػن الدراسػػي، اؼبػػنهي أبعػػاد لكافػػة ؿبصػػلة اؼبعلػػم أدكار أف
 .كهطويره اؼبنهي لتقوًن الكلية العملية إطار يف كالتطوير التقوًن لعملية خيضع أف
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 معايري إ تيار ادلواد -7
 إف عند اختيار احملتول للكتاب التعليمي معايَت البد من االىتماـ هبا كىي: 

معيار الصدؽ،  ف يكوف احملتول  ادعا عنػد مػا يكػوف كاععيػا كأ ػيبل ك ػ ي ا  (2
 اؼبوضوعية. علميا فضبل عن سبشية مع األىداؼ

معيػػار األ يػػة،  ف يعتػػرب احملتػػول مهمػػا عنػػد مػػا يكػػوف ذا عيمػػة يف حيػػاة الطالػػب،  (1
 مع هعطية اعبوانب كاؼبهارات مهتما بتنمية اؼبهارات العقلية.

معيػػار اؼبيػػوؿ كاالىتمامػػػات،  ف يكػػوف احملتػػول متمشػػػيا مػػع اىتمامػػات الطػػػبلب  (3
 كميوؽبم.

احملتػػػػول عػػػػاببل للتعلػػػػيم عنػػػػدما يراعػػػػي عػػػػدرات معيػػػػار عابليػػػػة للتعلػػػػيم،  ف يكػػػػوف  (4
 الطبلب متمشيا مع الفركؽ الفردية بينهم كمراعيا مبادئ التدرج.

اطػػػا مػػػن التعلػػػيم ال هتعػػػرؼ ابغبػػػدكد احملليػػػة ابلصػػػفة معيػػػار العاؼبيػػػة،  ف يشػػػمل أ  (5
 14العامة.

 كرأل دمحم عبد القادر أضبد أف اؼببادئ العامة يف اختيار احملتول ىي:
 ادة، كيتطلب حر ا ككعيا من اؼبعلم يف اختيار اؼبادة اؼبعركضة   ة اؼب (2
 مناسبتها بعقوؿ الطبلب من حيث مستواىا. (1
 اؼبادة اؼبختارة مرهبطة حبياة الطالب كابلبيئة اليت يعيش فيها (3
 أف هكوف مناسبة لوعت اغبصة (4
 هرهيب اؼبادة كهقسيمها إذل كحدات على أشهر السنة (5

 15ادة الدرس القدًن أك ربط مادة موضوع الدرس بعَته.ربط مادة الدرس اعبديد دب

                                                           
 (،مكة: جامعة أـ القرل، دكف السنة) .القسم األول، العربية للناطقني ابللغات األ رىادلرجع يف تعليم رشدم أضبد طعيمة،  14
 173 :ص
 12-11 :،ص(2979: مكة النهضة اؼبصرية، القاىرة)طرق تعليم اللغة الغريبة، دمحم عبد القادر أضبد،  15



31 
 

 
 

كأما التعليق ؽبذا الب ث يػرل الباحػث  ف اؼبػواد الكبلميػة اؼبوجػدة دل هكػن هعطػي 
أثػػػرا كبػػػَتا يف إرهفػػػاع ضباسػػػة الطلبػػػة يف عمليػػػة التعلػػػيم كالػػػتعلم. ابلنسػػػبة ؽبػػػذا الب ػػػث يعػػػد 

ة نظرا إذل إحتياج الطلبة لنوع ىذه اؼبواد. الباحث اؼبواد الكبلمية القائمة على اؼبواد الواععي
اؼبواد الكبلمية اؼبوجػودة دل هركػز ؿبادثػة الطلبػة كالتعبػَتات عػن اغبقػائق اؼبوجػودة يف أحػواؽبم 
اجملتمعيػػػة. فلػػػذا سيسػػػاعد الباحػػػث إبنتػػػاج مػػػواد هعلػػػيم مهػػػارة الكػػػبلـ علػػػى أسػػػاس اؼبػػػواد 

 الواععية.
 

 ادلبحث الثاين: ادلواد الواقعية
 ادلواد الواقعيةمفهوم  -2

( يسػػػػتنبط  ف اؼبػػػػواد الواععيػػػػة هكػػػػوف أمػػػػرا 7: 2985كمػػػػا رأل إيػػػػديل ىولػػػػف )
خا ا من اؼبلقي أك اؼبتكلم اغبقيقي اؼبواد اؼبواد هية ك اؼبواد اللسانية بػديبل علػى إسػتخداـ 

  16اؼبواد أك النصوص اليت أخرجو ك أ دره اؼبلقي غَت اغبقيقي يف هعليم اللعة األجنبية.
( أف اؼبػواد ىػي "العبلمػة". كأمػا الواععيػة ىػي "األ ػلي" 2992كارؿ مايَت )  كيرل

أك "اغبقيقي". فبذلك عرفو  ف اؼبواد الواععية ىي صبيع العبلمة الواععيػة كاغبقيقيػة اؼبوجهػة 
يف أم األحواؿ اإلهصارل. كلمة "اؼبواد" ك"الواععية" ؽبا العبلعة القوية يف إ دارىا، فيكوف 

فهػػػي اؼبػػػواد الواععيػػػة. هقػػػاؿ ابؼبػػػواد الواععيػػػة ألف اؼبعلمومػػػات اؼبوجػػػودة فيهػػػا اؼبصػػػطلح منػػػو 
 مصدعة كاأل لي.

كذبػػدر اإلشػػارة إذل أف العديػػد مػػن احملػػاكالت لت ديػػد مفهػػـو اؼبػػواد األ ػػلية عػػد مت 
إف اؼبػواد  17اإلطبلع عليها، كلكن ال يبدك أف ىنػاؾ  ػياغة كاحػدة. يقػوؿ طعيمػة كالناعػة

                                                           
26 Rizman، penggunaan teks otentik dalam bahasa asing، khususnya bahasa jerman، 1994، 
hal 203.  

-http://www.isesco.org.ma-pub)، ربمل من موععمفهوم اللغة ووظائفهارشدم أضبد طعيمة كؿبمود كامل الناعة،  17

arabic-taalim)
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واد اؼبستخدمة يف هعليم اللعة اهصاليا كهسمى ىذه اؼبػواد دبػواد كاععيػة أ ػلية الواععية ىي اؼب
( كىػذا اؼبصػطلح يف مقابػل مػواد مصػطنعة غػَت حقيقيػة Authentic Materialsحقيقيػة )

(Non Authentic Materialsكيقػػوؿ جػػاؾ ريتشػػاردز .)ىػػي اسػػتخداـ النصػػوص  18
تدريسػػػػية األخػػػػرل الػػػػيت دل هصػػػػمم خا ػػػػة كالصػػػػور كاألشػػػػرطة اؼبريئػػػػة اؼبختػػػػارة كاؼبصػػػػادر ال

ألغراض التدريسية، أما اؼبواد التعليمية اؼبصنوعة فهي الكتب الدراسية كاؼبصادر التدريسية 
 األخرل اؼبعدة خا ة للتدريس.

أخػذ ىػػذه اؼبػواد الواععيػػة كمػػا ىػي يف الواعػػع، دكف أم هعػديل أك هػػدريي. كابإشػػارة 
إذل مػػا سػػبق، فػػمف اؼبػػواد األ ػػلية ىػػي هلػػك الػػيت اليصػػممها بضػػركرة مػػتكلم اغبقيقػػي كالػػيت 
ميكن هعديلها يف اؼبقاـ األكؿ، من أجل التوا ل كليس التػدريس. ميكػن هصػور ىػذه اؼبػواد 

كاجملػػبلت كالكتػػب كنشػػرات كاألخبػػار إمػػا مػػن اؼبػػذايع، كالتلفػػاز أك  الواععيػػة ابزبػػاذ اعبرائػػد
 عرب القمار اال طناعية. 

 أمهية استخدام ادلواد الواقعية -1
يػػرل إيػػديل ىولػػف أف ثبلثػػة أسػػباب أ يػػة إسػػتخداـ اؼبػػواد الواععيػػة يف هعلػػيم اللعػػة 

علػػى هوجيػػو اللعػػة  األجنبيػػة منهػػا: )األكؿ( هعلػػيم اللعػػة األجنبيػػة ىلمػػل اؼبػػتعلم أك الطػػبلب
األجنبيػػة يف اغبيػػػاة اغبقيقيػػػة، )الثػػػاين( يعطػػػي هعلػػيم اللعػػػة األجنبيػػػة  ػػػورة حقيقيػػػة إذل كػػػل 
متعلم اللعة على اللعة اؼبستخدمت يف أحواؿ اجملتمػع، )الثالػث( زايجػة اغبماسػة علػى كػل 
الطػػػػػبلب عنػػػػػد التعلػػػػػيم ألف كثػػػػػَت مػػػػػن الطػػػػػبلب يتكاسػػػػػلوف ك ال ىلبػػػػػوف علػػػػػى اسػػػػػتخداـ 

 أك اؼبواد اليت أ درت لتنمية هراكيب اللعة ف سب ك الهكوف مادة حقيقية  النصوص
 

                                                           
 357(، ص: 1721)النشر العلمي كاؼبطابع: جامعة اؼبلك سعود الرايض،  تطوير مناىج تعليم اللغة.جاكا ريتشارذز،  18
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عند اؼبتعلم. نستطيع أف نقوؿ أيضا أننػا ننتفػع اؼبػواد الواععيػة ابآللػة أك الوسػائل لتػدريب ك 
 19التمرين عدرة هفكَت الفكرة اعبيدة ك السرعة يف نيل اؼبعلومات عند التدريس.

ا الفوائػػػد اؼبتنوعػػػة. منهػػػا هكػػػوف اؼبػػػواد الواععيػػػة كةلػػػة أك إسػػػتخداـ اؼبػػػواد الواععيػػػة ؽبػػػ
الوسػػػػائل للتػػػػػدريب عػػػػدرة الطػػػػػبلب يف التفكػػػػػَت الكػػػػاملي كالتفكػػػػػَت السػػػػرعة عنػػػػػد إيصػػػػػاؿ 
اؼبعلومػػات إمػػا مػػن اؼبعلومػػات اللسػػانية أك اؼبعلومػػات اؼبوادهيػػة. فبلميكػػن إيصػػاؿ ىػػذا األمػػر 

يػػػػػة ف سػػػػػب. كػػػػػذلك الميكػػػػػن إب ػػػػػدار كإعػػػػػداد النصػػػػػوص اؼبػػػػػأخوذة مػػػػػن الشػػػػػبكة الدكل
ابسػػتخداـ النصػػوص اؼبكتوبػػة لتنميػػة الطػػبلب يف معػػرفتهم عػػن الًتاكيػػب كالقواعػػد اللعويػػة 

 ألف اؽبدؼ يف هلك النصوص ىو إليصاؿ العلـو القواعدية كالًتاكيبية.
فباستخداـ اؼبواد الواععية سػوؼ سبػارس الطػبلب يف فهػم النصػوص العامػة كمتعلقػة 

حياة الطبلب. كالطبلب ميارسػوف أنفسػهم يف التفكػَت كسػرعة الًتكيػز  ابػبربات الواععية يف
 حىت هكوف عملية التعليم يف الفصل كالعملية اإلعدادية يف الفكر العاؼبي.

  صائص إ تيار ادلواد الواقعية -3
إستخداـ اؼبواد الواععية متعلقػة خبصػائص إختيػار اؼبػواد الواععيػة، ألف ليسػت كػل مػن اؼبػواد 

سبة كفعالة يف إعداد الكفائة اإلهصالية عند اؼبتعلم. بنسبة مػن ذلػك األمػر، أف الواععية منا
 (.2992إستخداـ اؼبواد الواععية اؼبعينة ؿبتاجة إذل إسًتاهيجية مناسبة )نيونَت:

 ( أف خصائص إختيار اؼبواد الواععية منها:2992" )straussيرل سًتاككس "
 اؽبيكل اإلهصارل. أ

ىل النصوص اؼبستخدمة مناسبة ابػبربات اإلهصالية عنػد الطػبلب يف السػابق 
 أك اؼبستقبل حسب اؼبواد كاألحواؿ كاألجناس كالفوائد فيو  

 موا فات النصوص. ب

                                                           
29 Edelholf، authentische texte im Deutsch، muchen، 1985، hal 5 
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ىػػػػػػل يعػػػػػػد النصػػػػػػوص الػػػػػػدكافع للطػػػػػػبلب  ىػػػػػػل النصػػػػػػوص فيهػػػػػػا اؼبعلومػػػػػػات 
 اإلجتماعية كالثقافية كغَتىا  

 ج.لعة النصوص
 عات الفص ة ىل إستخدـ النصوص الل

 درجة الصعوبة يف النصوص. د
 ىل درجة الصعوبة يف النصوص مناسبة ابؼبنهي الدراسي عند اؼبتعلم  

غػػَت مػػن اػبصػػائص اؼبػػذكورة يف السػػابق ىنػػاؾ بعػػض اػبصػػائص البلزمػػة األخػػرل، 
اؼبثاؿ: ىل الوسائل التعليمية كالصور كالفيػديو كالنشػرات مسػتعدة ؼبسػاعدة اؼبػتعلم كاؼبعلػم 

ليػػة التعلػػيم يف الفصػػل  كجػػود الوسػػائل التعليميػػة سػػوؼ هكػػوف مسػػاعدة عظيمػػة عنػػد عم
 للطبلب يف هعبَت األشياء اؼبتعلقة ابؼبواد الواععية.  

 األمثلة يف طريقة إستخدام ادلواد الواقعية -4
 األمثلة يف طريقة إستخداـ اؼبواد الواععية فهي كما يلي:

 أكال إعداد اؼبواد الواععية -
اعبمعيػػة: كتابػػة اؼبعلومػػات اؼبػػأخوذة مػػن النصػػوص الواععيػػة يف اعبػػدكؿ العمليػػة  -

 أسرع ما ميكن
 اؼبقارنة بُت األجوبة اؼبكتوبة صباعة -
التصػػوير عػػن البيػػت أكاألشػػياء اؼبتعلقػػة ابؼبػػواد دبسػػاعدة اعبػػدكؿ مػػن التػػدريبات  -

 السابقات.
 اؼببلحظة إذل إستخداـ القواعد اللعوية. -
 ة بعض اؼبفردات الصعبة.عراءة النصوص  امتة ككتاب -
 التعبَت الشفوم عن اؼبواد الواععية دبساعدة اؼبفردات اؼبكتوبة مث اؼبناعسة عنها.  -
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 اإلستنتاج ابلعملية اعبمعية -
 إعداد الشريط لتدريب مهارهتم اإلستماع -
 إجابة األسئلة اؼبتعلقة ابلنصوص القراءية -
 التدريب يف الكبلـ -
 37ألساسيةالتدريب لتأكيد القواعد اللعوية ا -
 إعطاء الفر ة إذل الطلبة يف التدريب اللعوية ابؼبوادة -
 مساعدة الطلبة يف إرهفاع ثقة أنفسهم بتدريب مهارهتم اللعوية -
 32التدريب ؼبعرفة أنواع العادات كالثقافات -

  

                                                           
30  Rizman، penggunaan teks otentik….، 1994، hal 210  
31 Badriah، Cara efektif penggunaan bahan ajar otentik dalam pembelajaran bahasa 
inggris. 2010. 
(Cara%20Efektif%20Penggunaan%20Bahan%20Ajar%20Otentik%20dalam%20Pembelajara
n%20Bahasa%20Inggris%20sebagai%20Bahasa%20Asing%20_%20BADRIAH.html) diakses 
Rabu  10 maret 2018  
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 أنوا  ادلواد الواقعية -5
اؼبػػػواد يقػػػوؿ سػػػارل إاينػػػَتك إف ىنػػػاؾ نػػػوعُت أساسػػػُت يف هقسػػػيم اؼبػػػواد الواععيػػػة  ػػػا 

. يشػػػػَت سوراشػػػػام ركدنعػػػػاـ إذل أف اؼبػػػػواد الواععيػػػػة 31اؼبطبوعػػػػة كاؼبػػػػواد التعليميػػػػة اؼبسػػػػموعة
 منها: 33هصنف إذل أربع فئات

 اؼبواد اؼبسموعة األ لية أك )إستماع كمشاىدة( -أ 
علػػػػى سػػػػبيل اؼبثػػػػاؿ: اإلعػػػػبلانت التلفزيونيػػػػة، بػػػػرامي اؼبسػػػػابقة، رسػػػػـو مت ػػػػرؾ 

بػرامي كوميديػة، األفػبلـ، اؼبسلسػبلت، القصػص )كارهوف(، مقػاطع األخبػار، 
القصػػػَتة كالػػػركاايت اؼبسػػػجلة، إعػػػبلانت اؼبػػػذايع، األغػػػاين، األفػػػبلـ الواثئقيػػػة، 

 عرض اؼببيعات.
 اؼبواد البصرية األ لية-ب 

مثاؿ: الشرائح، الصور، اللوحػات، العمػل الفػٍت لؤلطفػاؿ، رسػومات اػبطػوط 
ر الظليػػة، الصػػور مػػن اجملػػبلت، اؼبسػػتقيمة، إشػػارات اؼبػػركر بػػدكف كلمػػة، الصػػو 

بقعػػػػة اغبػػػػرب،  ػػػػور بطاعػػػػات بريديػػػػة، الكتػػػػب اؼبصػػػػورة بػػػػدكف الكلمػػػػة،طوابع 
 بريدية، أشعة سينية.

 اؼبواد اؼبطبوعة األ لية-ج 
مقاالت الص ف، إعػبلانت األفػبلـ، أعمػدة علػم التنجػيم، القػارير الرايضػية، 

عم، إشػػػػارات أعمػػػػدة النعي،أعمػػػػدة النصػػػػائح، كلمػػػػات األغػػػػاين، عػػػػوائم اؼبطػػػػا
اؼبػػػركر، ضػػػػناديق اغببػػػوب، غػػػػبلؼ اغبلػػػول، الكتيبػػػػات اإلعبلميػػػة السػػػػياحية، 

                                                           
32 Sally Ianiro، Authentic Materials، CALPRO Profesional Development Fact Sheet، 
September 2007، p: 1 
33 Surachai Rodngam، The Use of AM to enhance vocabulary for listening 
comprehension of Mathayomsuksa 6 student in the English and Japanese 
Program، Thesis، Thammasat University، Bangkok، 2011، p: 6-7 
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فهػػرس اعبامعػػة الكتػػب اؽباهفيػػة، اػبريطػػة أدلػػة التلفػػاز، كتػػب ىزليػػة، بطاعػػات 
 هرحيبية، كبوانت البقالة، داببيس مع الرسائل، جداكؿ اغبافبلت.  

 كسائل اإليضاح -د 
غبائطيػػػة، اؽبواهػػػف، أعنعػػػة ىػػػالوين، مثػػػل العمػػػبلت، كرعػػػة مطويػػػة، السػػػاعات ا

 دمي، دمي مت ركة.
كاسػػتنتي الباحػػث أف اؼبػػواد الواععيػػة ميكػػن هصػػنيفها إذل عسػػمُت  ػػا اؼبػػوا اؼبسػػموعة 
كاؼبػػواد اؼبكتوبػػة ألهنػػا هسػػتخدـ يف دراسػػة اللعػػة اؼبنتوعػػة كاللعػػة اؼبكتوبػػة كمػػا حػػددهتا سػػارل 

نعػػاـ هػػدخل يف اؼبػػواد اؼبكتوبػػة. كأشػػػار إاينػػَتك كالثبلثػػة الباعيػػة مػػن هصػػنيف سوراشػػػام ركد
 الباحث إذل أف القسم األكؿ ىو ؿبل إىتمامو يف ىذا الدراسة.            

 احلجج الستخدام ادلواد الواقعية -6
إف يف اسػػػػتخداـ اؼبػػػػواد الواععيػػػػة ؽبػػػػا بعػػػػض اغبجػػػػي هػػػػدفع إذل اسػػػػتخداـ الواععيػػػػة 

 34اغبقيقية منها:
 ؽبا أتثَت إجيايب على دافع اؼبتعلم .2
 هوفر معلومات ثقافية حقيقية .1
 أهنا هعرض اللعة اغبقيقية .3
 هرهبط بشكل أكثق ابحتياجات اؼبتعلمُت .4
 أهنا هدعم هنجا أكثر إبداعا يف التدريس .5

  

                                                           
34 Kilickay، Authentic Materials and Cultural Content in EFL Classroom، The 
Internet TESL Journal، July 2004، Vol. X، No: 7 
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ميكننا أف ندعي أف اؼبتعلمُت يتعرضوف للعة حقيقيػة كيشػعركف أهنػم يتعلمػوف اللعػة 
اغبقيقيػة. ىػذه ىػػي مػا جيعلنػا مت مسػػُت كمسػتعدين السػتخداـ اؼبػػواد الواععيػة يف الفصػػوؿ 

 الدراسية لدينا، كلكن أثناء استخدامها، فمنو ال مفر من أف نواجو بعض اؼبشاكل.  
 ادلصادر الواقعية -7

 منها:كما رأل رزماف ؼبصادر الواععية  ك أما ا 
 برامي التلفاز -
 األخبار من اجملبلت -
 اعبرائد -
 اإلعبلانت يف احملطة -
 األخبار من اؼبذايع -
 النشرات -
 35.كما أشبو ذلك -

( بعػػػػض اؼبصػػػػادر الواععيػػػػة اؼبوجػػػػودة منهػػػػا: اجملػػػػبلت، rucketكرأل ركككيػػػػت )
كدالئػػل العقػػد، كاسػػتمارة الطلػػب، كالنشػػرات، كاالعػػبلانت، كاعبرائػػد، كالرسػػومات اؽبزليػػة، 

 36كجدكؿ السفر، كالبطاعات، برامي التلفاز، كفهرس، كغَتىا.
التعليق ؽبذاه التعريفات  ف اؼبواد الواععية سوؼ هعطي أثرا كبَتا يف إرهفػاع ضباسػة 
الطلبػػػػة يف الفصػػػػل، ألف اؼبػػػػواد التعليميػػػػة اؼبصػػػػنوعة دل هركػػػػز أكثػػػػر يف اسػػػػتخداـ العبػػػػارات 

يت إنتاج اؼبلقي األ لي لو وؿ إذل حاجتهم اليومية. سيأخذ البايخ بعػض اؼبػواد الواععية ال

                                                           
35 Rizman، Penggunaan Teks…،1994، hal: 203 

36 Imam Asrori, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: Bintang Sejahtera, 2015), 
hal: 62. 
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الواععية اؼبكتوبة )اؼبطبوعة( ف سب كي يكزف مصدرا أساسي يف إعداد مواد هعلػيم مهػارة 
 الكبلـ على أساس اؼبواد الواععية.

 
 ادلبحث الثالث: مهارة الكالم وتعليمها

 مالكال مهارة عن التعريف -2
الكبلـ من إحدل فنوف اللعة اليت يتسٌت لئلنساف أف يتوا ا مػع  إف مهارة

 لفػػػظ 37غػػَته بػػدكهنا، إذ ىػػي مػػن اكثػػر مهػػارات اللعػػة هوايفػػا كربقيقػػا لئلهصػػاؿ.
 اللعػويوُت فأمػا, 38سػتطاعةاال هبػا كاؼبػراد, مهػارة -ميهػر -مهػر من مصدر"  مهارة"

 :                                 منهم, الكبلـ هعريف ىف ايضا ةكثَت   راء بُت
 كطرائػػػق ىيتهػػػا مػػػا اللعويػػػة اؼبهػػػارات" كتابػػػو ىف عليػػػاف فػػػداد أضبػػػد دكتػػػور ألر ( أ

 على اؼبشتمل الضوت ىو كاللفظ, كاإلفادة اللفظ ىو الكبلـ  ف". هدريسها
 علػػػى, اؼبعػػػاىن مػػػن معػػػٌت علػػػى مادلػػػت: ىػػػي اإلفػػػادة أف كمػػػا اغبػػػركؼ بعػػػض
                              39.اؼبتكلم ذىن ىف األعل

,  لفػػػػاظ عنػػػػو يعػػػػربو  الػػػػذل ابلػػػػنفس القػػػػائم ىػػػػو الكػػػػبلـ معػػػػٌت اؼبتكلمػػػػُت عنػػػػد( ب
 ا ػػػػطبلح كىف. اؼبفيػػػػدة األ ػػػػوات: عػػػػن عبػػػػارة ىػػػػو اللعػػػػة ا ػػػػل ىف كالكػػػػبلـ
                                 47.الشتاء جاء: كبو اؼبفيدة اؼبركبة اعبملة: الن اة

 بػو يعػربو  الػذم اؼبنطػوؽ الكػبلـ ذلػك: فهػى للكػبلـ  ػطبلحىاال التعريػف أما( ج
 مشػػاعر مػػر خبػػاطره جيػػوؿ كمػػا, خػػاطره كأ, خيػػاره ن:مػػ نفسػػو ىف عمػػا اؼبػػتكلم

                                                           
 62، ص 1722. ماالنق. ادلوجو لتعلبم ادلهارات اللغوية لغري الناطقني هبانور ىادم،   37
 2363( ص: 2997 ،سراباي ،) فوستاكا فرككيسيف قاموس ادلنور عرىب_ إندونيسى ،أضبد منور كرسونو  38
 86ص:  ،(2991 ،لتوزيع) دار اؼبسلم للنشر كا ادلهارات اللغوية ما ىيتها وطرائق تدريسها ،الدكتور دمحم علياف  39
 871ـ( ص: مادة )كبل ،1ج  ،ادلعجم البسيط ،اللعة العربية ممعج  47
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 غػَته بو يزكد أف يريد كما, فكر أك رأل: من عقلو بو يزخر كما, كإحساسات
 التعبػػػػَت ىف  ػػػػ ة مػػػػع, كإنسػػػػياب طبلعػػػػة ىف ذلػػػػك كبػػػػو لػػػػو, معلومػػػػات مػػػػن

 .                                                             األداء ىف كسبلمة
 للمرحلة العربيوة اللوعة هدريس" كتابو ىف" ؾباكر على الدين  بلح دمحم"  كعاؿ( د

 عػػن بػػو يعػػربو   ػػوت مػػن اإلنسػػاف عػػن يصػػدر مػػا ىػػو: الكػػبلـ  ف" بتدائيػػةاال
   42.اؼبتكلم ذىن ىف األعل على أك, كالسامع اؼبتكلم ذىن ىف داللة لو شيئ
, الكػػبلـ لتمثيػػل ؿباكلػػة يفهػػ اؼبػػوادة مػػاأ. الكػػبلـ يىػػ األسػػاس ىف اللوعػػة ك
 :                                                                            يلى ماك ذلك على كالدليل
 اهػرت حيث, طويل بزمن اؼبوادة يعرؼ فأ عبل الكبلـ اإلنساف عرؼ(. 2

                   41.اإلنساف اتريخ من متأخرة فًتة ىف اؼبوادة
 هعلمهػا ىف يبػدأ الػىت, اؼبػوادة هعلػم ىف أيخذ فأ عبل الكبلـ الطفل يتعلم(. 1

 .                                         اؼبدرسة دخوؿ عنو
 كبػَت عػدد كيوجد, بطبلعة األـ لعاهتم يت دوثوف, األسوايء الناس صبيع(. 3

 .                          لعاهتم ىف اؼبوادة اليعرفوف الناس من
 .                     مكتوبة غَت عةو منط مازالت اللوعات بعض ىناؾ(. 4

 حػػدأ الكػػبلـ هعلػػيم مػػن قبعػػل أف ينبعػػى, سػػبابأ مػػن هقوػػدـ مػػا علػػى كبنػػاء
أىػػػداؼ هعلػػػيم مهػػػارة كيػػػرل الباحػػػث  ف . العربيوػػػة اللوعػػػة هعلػػػيم ىف األىػػػداؼ أىػػػم

الكػػػبلـ ىػػػو أف يتوا ػػػل مػػػع بعضػػػهم كلت قيػػػق السػػػامع علػػػى إجػػػراء أك اسػػػتجابة 
                                                                  اعبسمانية

                                                           
-128( ص: 2977 ،كويػت  ،) دار القلػم ،1ط:  ،ت دريس اللغ ة العربي ة للمرحل ة األبتدائي ة ،دمحم  بلح الدين علػى ؾبػاكرل  42

129 
 89ص:  ،ادلرجع السابق ،الدكتور ؾبمد علياف  41
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                                                          الكالم ةمهارا رلاالت -1
 كتػػب ىف متفرعػػة ذكػػرت كإ ػػا, ؾبتمعػػة هػػذكر كدل, متعػػددة الكػػبلـ ؾبػػاالت

 أىػػم كسػػتذكر, بعضػػها( Mackee مػػاكي) كحػػدد, العربيوػػة اللوعػػة هػػدريس طػػرؽ
 جيػػػب مػػػا إذل مػػػوجزة إشػػػارة مػػػع, مهػػػارات مػػػن فيهػػػا يراعػػػى كمػػػا. الكػػػبلـ ؾبػػػاالت
                                                            43:منها ؾباؿ كل على التدريب عند اهباعو
                                                         القصص عن الكبلـ(أ 

 للتػػػدريب معػػُت خػػَت فالقصػػػة, اؽبامػػة الكػػبلـ الػػػواف مػػن القصػػص حكايػػة
 عوامػػل مػػن عمػػبل جيعلهػػا للقصػػص النػػاس ف ػػب. الكػػبلـ مهػػارات علػػى
 .                          للمذاكرة سبرين ذلك على فضبل كىي, الكبلـ هرعية

                                                                 اغبر الكبلـ(ب 
 يشػمل كىػذا, الشخصػية كاآلراء األفكػار عن التعبَت) اغبر ابلكبلـ يقصد

. الدينيػػة األمػػور عػػن اغبػػديث: مثػػل ـبتلفػػة كمواعػػف, متعػػددة موضػػوعات
 .             رأيو عن يعرب كي للمتكلم الكاملة اغبرية يعطى اجملاؿ كىذا

                                                          الصور عن الكبلـ(ج 
 الصػعار إليػو مييػل الػذل الكػبلـ ؾبػاالت مػن ىػاـ ؾبػاؿ الصور عن الكبلـ
 العبػػػػارات إذل اؼبرئيػػػػة الصػػػػور مػػػػن الػػػػذىن إنتقػػػػاؿ منػػػػو كالعػػػػرض, كالكبػػػػار
 ك اؼبت ركػة  ػور مػن امػا معنهػا كهوضػح, عليها هدؿ الىت الرمزية كاأللفاظ

 .                                                    الساكنة  ور من اما
                                                                      احملادثة(د 

                                                           
 ،Mackee. P. Language in The Elementary School، (Houghton Miffin، co، Mew Yorkيًتجم من   43

1937)، hlm: 95-165 
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 الكػػبلـ ىف أكثػػر أك صػػافشخ يشػػًتؾ أف: كهعػػٌت حػػادث مصػػدر احملادثػػة
 طريػػق عػػن أفكػػاره هوضػػيح ىف يػػتلخص اؼبت ػػدث كدكر. اؼبعػػُت الشػػئ عػػن
 .                      فكرة ربمل كحدات ىف بعض مع بعضها الكلمات نظم

                                                                     اؼبناعشة(ق 
 فيػػػو يكػػوف الػػذل اؼبشػػػًتؾ اغبػػديث: هبػػا كيقصػػػد. انعػػش مصػػدر اؼبناعشػػة
 إلاثرة نشػاط أهنػا: اؼبناعشػة ىف كاألسػاس, كؾبيػب كسػائل, كمعارض مديد

                                                              44.الناعد التفكَت
                                                         كالكلمات اػبطب(ك 

 فهنػػاؾ كلمػػة إلقػػاء منػػو هتطلػػب الػػىت اؼبواعػػف مػػن كثػػَت لئلنسػػاف يعػػرض
 كاحملاضػػػػرين اػبطبػػػػاء هقػػػػدًن كمواعػػػػف, التعزيػػػػة كمواعػػػػف, التهنئػػػػة مواعػػػػف

 اؼبػػدسبرات عػػن كلمػػة إلقػػاء هتطلػػب الػػىت التقػػارير كىنػػاؾ, التكػػرًن كحفػػبلت
 .                                                 فيها إقبازه كمامت السابقة

        45:كىى. أعساـ 25 اذل هنقسم الكبلـ ةمهار  ؾببلت أف, يضاأ كعاؿ
 .  ي ا نطقا العربية األ وات نطق .2
: مثل. )كاض ا سبييزا اؼبتشاهبة األ وات بُت ،األ واتك  ،النطق عند التمييز .1

 (. اخل ،ظ ،ز ،ذ
 .كالطويلة القصَتة اغبركة بُت النطق عند التمييز .3
 .العربية كربداث من مقبولة بطريقة كالتنعيم النَت نواعأ أتدية .4
 (.اخل...ك ،ـ ،ب: مثل)   ي ا نطقا اؼبتجاكرة األ وات نطق .5

                                                           
 295(، ص: 2984، )القاىرة: دار القلم،اإلجتاه ادلعاصر ىف تدريس العلومعت ى الديب،   44
 35: ص: ادلرجع السابقعبد الرضبن,   45
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 ثقا عن ينبئ فبا مقبولة زمنية لفًتات كمًتابط ،متصل بشكل الت دث .6
 .خريناآل ةمواجه على كعدرة ابلنفس

 .الظواىر من غَته عن التنوين مييز   ي ا نطقا اؼبنونة الكلمات نطق .7
 كأ ،أفكار هرهيب إعادة يريد ما عند ،الكبلـ عند مناسبة فًتات يف التوعف .8

 .لفااوأ بعض  ياغة مراجعة أك ،منها يءش هوضيح
 أشكاؿ فيها بنوع هلقائية ستجابةا حديث من امامو يدكر ؼبا ستجابةاال .9

 .الكبلـ يف التقليدية القوالب من ربرر عن ينبئ فبا .الًتكيب كأ اط التعبَت
 فيو يصوغ الذم ماللعو  الشكل على كليس اؼبعٌت على الكبلـ عند الًتكيز .27

 .اؼبعٌت ىذا
 .ذلك اؼبواعف يتطلب ما عند لكفاءة اغبديث ؾبرم هعيَت .22
 .ةشكمناع جذابة بطريقة الشخصية اػبربات حكاية .21
 .العنا ر مكتملة عصَتة خطبة إلقاء .23
 فيها اؼبشًتكُت األعضاء أدكار كربديد -معُت عموض يف مناعشة إدارة .24

 .األعضاء ىار يطو  اليت اآلراء بُت من تائينال كاستخبلص
 فػػبل ،اؼبمػل ابلطويػل ىػو فػػبل ،اللعػة مػن اؼبناسػب ابلقػػدر األفكػار عػن التعبػَت .25

 . اؼبخل ابلقصر ىو
 أىداف تعليم مهارة الكالم -3

كامػػل الناعػػة كرشػػدم أضبػػد طعيمػػة أف ىنػػاؾ أىػػداؼ عامػػة أكضػػح ؿبمػػود  
 لتعليم الكبلـ ميكن أف نعرض أل ها فيما يلي:

أف ينطػػق اؼبػػتعلم أ ػػوات اللعػػة العربيػػة كأف يػػددم أنػػواع النػػرب كالتنعػػيم اؼبختلفػػة (أ 
 كذلك بطريقة مقبولة من أنباء العربية.

 أف ينطق األ وات اؼبتجاكرة كاؼبتشاهبة.(ب 
 يف النطق بُت اغبركات القصَتة كاغبركات الطويلة.أف يدرؾ الفرؽ (ج 
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أف يعػػػرب عػػػن أفكػػػاره مسػػػتخدما النظػػػاـ الصػػػ يح لًتكيػػػب الكلمػػػة يف العربيػػػة (د 
 خا ة يف لعة الكبلـ

أف يسػػتخدـ بعػػض خصػػائص اللعػػة يف التعبػػَت الشػػفوم مثػػل التػػذكَت كالتأنيػػث (ق 
 تكلم العربية.كسبييز العدد كاغباؿ كنظاـ الفعل كأزمنتو كغَت ذلك فبا يلـز اؼب

أف يكتسب ثركة لفظيػة كبلميػا مناسػبة لعمػره كمسػتول نضػجتو كعدراهػو، كأف (ك 
 يستخدـ ىذه الثركة يف إسباـ عملية اهصالية عصرية.

أف يسػػػتخدـ بعػػػض أشػػػكاؿ الثقافػػػة العربيػػػة اؼبقبولػػػة كاؼبناسػػػبة لعمػػػره كمسػػػتول (ز 
اث االجتماعي كطبيعة عملو، كأف هكتسػب بعػض اؼبعلومػات األسػاس عػن هػر 

 العريب كاالسبلمي. 
 أف هعرب عن نفسو هعبَتا كاض ا كمفهوما يف مواعف اغبديث البسيطة.(ح 
أف يػػتمكن مػػن التفكػػَت ابللعػػة العربيػػة كالت ػػدث هبػػا بشػػكل متصػػل كمػػًتابط (ط 

  46لفًتات زمنية مقبولة.
 كىنػػػػاؾ, العامػػػػة العربيػػػػة اللعػػػػة ىػػػػداؼأ مػػػػع هشػػػػًتؾ الكػػػػبلـ ىػػػػداؼإف أك 

 :                                                 يلى فيما كضي ها ميكن للكبلـ خا ة ىداؼأ
 مػػػنهم يطلبهػػػا الػػػىت اللعػػػول النشػػػاط ألػػػواف جبميػػػع القيػػػاـ علػػػى األفكػػػار إعػػػدار(. 2

 فػن الفػرد  يػتعلم أف يسػتدعى كىػذا. اللعػة السليم النطق على كالتعود, اجملتمع
 هػػرد الػىت اؼبتنوعػة اؼبعػاىن علػى للداللػػة الفااػا يسػتخدـ حيػث, كعواعػدىا اللعػة
 .              ي ة عبارات ىف الكبلـ عيا كض, الكبلـ أثناء ىف

 سػػليمة بعبػػارة يشػػاىدكنو عمػػا اك, نفوسػػهم ىف عمػػا التعبػػَت مػػن األفػػراد سبكػػُت(. 1
 القػػػدرة لػػػديهم كهكػػػوف. لعػػػتهم لًتعػػػئ, اللعويػػػة ادو اباؼبػػػ بتزكيػػػدىم كلػػػذ كميكػػػن

                                                           
. )إيسيسكو: منشورات اؼبنظمة االسبلمية طرائق تدريس اللغة العربية لغري الناطقني هباكامل الناعة كرشدم أضبد طعيمة،   ؿبمود 46

 237 :، صـ(1773للًتبية كالعلـو كالثقافة، 
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. اؼبناسػػػب كاألسػػػلوب, اؼبناسػػػبة الكلمػػػات ابسػػػتخداـ األفكػػػار هوضػػػيح علػػػى
 .                                                                      عنها الهنفصل معنوية ش نات ربمل فاظلاأل ألف كذلك

 عنهػا اؼبعػرب الفكػرة عنا ػر هنسػيق علػى ابعدارىم كذلك, افكارىم دائرة هوسع(. 3
 .                         السامع ىف أتثَت كعوة صباال عليها يضع دبا

 التفكػػػػَت علػػػػى السػػػػرعة علػػػػى كالتعػػػػود, اؼبنطقػػػػى التفكػػػػَت علػػػػى األفػػػػراد هعويػػػػد(. 4
 .                                                                   كالتعبَت

 اغبيويػة للمواعػف كاإلعداد فسنابل الثقة كهنمية, نياآلخر  مواجهة على القدرة(. 5
 .              اإلرذباؿ على كالقدرة. اللساف صاحةف لبطو ه الىت

, منهػػا كثػػَتا يتضػػمن الكػػبلـ أف ابعتبػػار, اغبيػػاة ؼبواعػػف التكيػػف دائػػرة اهسػػاع(. 6
, كالتوجهػػػػات التعليمػػػػات كإلقػػػػاء, كاؼبنػػػػاارات كاؼبباحثػػػػات. كاعبػػػػواب السػػػػداؿ
 .         األخبار على كالتعليق, كاؼبناعشات اغبوار كإدارة

               كهنوعهػػػػػػػػا كاألحػػػػػػػػداث األشػػػػػػػػياء ك ػػػػػػػػف عنػػػػػػػػد السػػػػػػػػليمة اؼببلحظػػػػػػػػة إهقػػػػػػػػاف(. 7
 بصػػػورة مػػػدعقا اليكػػػوف كبلمػػػو ىف كلكنػػػو, كتابتػػػو ىف يػػػدعق فػػػالفرد, كهنسػػػقها

  إهقاف مع اؼبناسبة ابلسرعة يتصف اف جيب اإلهقاف كىذا. جيدة
 اؼبػػػػتكلم ألف, دكالتػػػػزكو  كالعبػػػػارات الًتاكيػػػػب ككػػػػذا, للمعػػػػاىن اؼبناسػػػػبة األلفػػػػاظ      

 .                                  اللعوية حياهو ىف اليها سي تاج
 عػن الصػ يح كالتعبػَت, كاإلبتكػار التخبػل كفبارسػة. كالشػعور الوجػداف هتذيب(. 8

 .       كمدثر راؽ كاضح اسلوب ىف كاألفكار كاؼبشاعر األحاسيس
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 للعػػػػة التػػػػدريس طػػػػرؽ رةمػػػػذكو "  كتابػػػػو ىف اعبليػػػػل عبػػػػد ثػػػػورم علػػػػى كعػػػػاؿ
 :                 يلى فيما, الكبلـ مهارة هعليم اىداؼ ف" أ األجنبية

 ا ػػل لان اللعػػة أبنػػاء مػػن مقبولػػة هطريقػػة العربيػػة اللعػػة ا ػػوات اؼبػػتعلم ينطػػق فا (أ
 .                                                                 اللعة

 لعػػة ىف كالتنػػوين كالتشػػديد القصػػَتة كاغبركػػات الطويلػػة اغبركػػات يسػػتخدـ اف(. ب
 .                                                   الفص ي الكبلـ

 .                                                                   كخرباهو كادكاره كحاجاهو لعمره مناسبة كبلمية لفظية ثركية يكسب اف(. ج
 تعليم مهارة الكالم -4

 لكي نعلم النطق اعبيد للناطقُت بعَت اللعة العربية ينبعي مراعاة اآليت:
 أف يكوف اؼبعلم على كفاءة عالية يف ىذه اؼبهارة -2
 اللعتُتأف نبدأ ابأل وات اؼبتشاهبة بُت  -1
 أف يراعي اؼبدلف كاؼبعلم مبدأ التدرج -3
 أف يبدأ ابؼبفردات الشائعة -4
 أف يتجنب ابلكلمات اليت ربوم حركؼ اؼبد -5
 47أف يركز على اؼبهارات الفرعية ؼبهارة النطق الرئيسية. -6

 طرق تعليم الكالم -5
ىنػػاؾ الطػػرؽ العديػػدة يف هعلػػيم مهػػارة الكػػبلـ كمػػن اؼبمكػػن أف نػػوجز أىػػم 

 :الطرؽ فيما يلي
 الطريقة اؼبباشرة -2

                                                           
، )الرايض: دار العارل،  أسس إعداد الكتب التعليمية لغري الناطقني ابلعربيةان ر عبد هللا العارل كعبد اغبميد عبد هللا، 47

 55 -54(، ص. 2992
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إف ىػذه الطريقػة هفػػًتض كجػود عبلعػة مباشػػرة بػُت الكلمػة كالشػػيء أك بػُت العبػػارة 
كالفكرة، من غػَت حاجػة إذل كسػاطة اللعػة األـ أك هػدخلها. كمػن إحػدل أىػدافها 
اىتمامها كثَتا ابعبوانب الشفهية من اللعة، كأتخػَت اعبوانػب اؼبكتوبػة منهػا. ك يف 

ل الطريقة اؼبباشرة أف اللعػة سػلك طبيعػي كأف األ ػل ىػي اللعػة الناحية النظرية هر 
 48الكبلـ الشفهي، كأف الكتابة مظهر اثنوم طارئ على اللعة.

 الطريقة السمعية الشفهية -1
إف ىػػذه الطريقػػة هنظػػر إذل اللعػػة علػػى أهنػػا ؾبموعػػة مػػن الرمػػوز الصػػوهية، كاألنظمػػة 

شػػكلية، يتعػػارؼ عليهػػا النػػاطقوف الصػػرفية كالن ويػػة، الػػيت هربطهػػا عبلعػػات بنيويػػة 
ابللعػة، لت قيػػق االهصػػاؿ فيمػػا بيػػنهم. كمػػا هنظػر ىػػذه الطريقػػة إذل اللعػػة علػػى أهنػػا 
مظهػػر منطوعػػة، كأف الكتابػػة مظهػػر اثنػػوم طػػارئ، كهدكػػد أف اللعػػات زبتلػػف فيمػػا 
بينها، كأف لكل لعة ظباهتا كخصو يتها اليت سبيزىا مػن غَتىػا مػن اللعػات، أنػو ال 

ت بدائية كأخرل مت ضرة. كما هدمن  ف اللعة ىي مػا ميارسػها أبنػاؤىم هوجد لعا
 ال ما ينبعي أف يت دثوا بو.

كهنظػػر ىػػذه الطريقػػة إذل هعلػػم اللعػػة علػػى أنػػو اكتسػػاب لعػػادات سػػلوكية، يػػتم مػػن 
خبلؿ التقليد كاحملاكة، كيعتمد على اؼبثَت كاالستجابة كالتعزيز. فاكتساب اللعة ك 

سلسلة من اؼبثَتات اليت هعقبها استجاابت   ي ة،  -النظرة كفقا ؽبذه -هعلمها
 49كينطفئ أك ينسى ما عدا ذلك من االستجاابت اػباطئة.

  

                                                           
: ة اإلماـ دمحم بن سعود اإلسبلمية، ) جامعطرائق تدريس اللغة العربية للناطقني بلغات أ رىعبد العزيز بن إبراىيم العصيلي،  48

 61:ـ( . ص1771
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 طريقة االستجابة اعبسدية الكاملة -3
ىػػي هػػربط النشػػاط البػػدين مباشػػرة ابسػػتيعاب اللعػػة كفهمهػػا. كهقػػـو ىػػذه الطريقػػة 

ؼبشػػاىد. كمػػن مبػػادئ ب اعبسػػدم ااجػػإلعلػػى اهبػػاع إرشػػادات اؼبػػدرس، كذلػػك اب
 ىذه الطريقة:

أتجيػل هعلػيم احملادثػػة اؼبباشػرة، حػػىت يػتمكن الطػػبلب مػن فهػػم اللعػة اؼبت ػػدث  -
 هبا.

يت قق فهم اللعة هبا عن طريق صبل يقوؽبا اؼبدرس بصيعة األمر. ميكن التوعع  -
 57 ف الطبلب سيبدكف استعدادىم للت دث بعد أف ىلسوا بفهمهم للعة.

 الكالموسائل تعليم مهارة  -6
ىلتػػاج هعلػػيم مهػػارة الكػػبلـ إذل الكثػػَت مػػن الوسػػائل كاؼبعينػػات، ذكػػر عبػػد 
اجمليػد: أف مػػن أىػم الوسػػائل كاألجهػزة الػػيت هفيػد الػػدارس علػى هعلػػم مهػارة الكػػبلـ 
ىػػػػػػي اللوحػػػػػػات الوبريػػػػػػة، كالصػػػػػػور العاديػػػػػػة كالشػػػػػػفافة كاألفػػػػػػبلـ الثابتػػػػػػة، كمعامػػػػػػل 

 النطق الكبلـ: بعض كسائل التعليمية لتعليم مهارة52اللعات.
هسػػتخدـ اللوحػػات الوبريػػة لتػػدريب الػػدارس علػػى النطػػق كالكػػبلـ، ألهنػػا منظػػرا  -2

 يساعد الدارس على هصور ما يت دث عنو كهشجعو على شرح ما يرل.
هستخدـ األفبلـ الثابتة يف عرض منظم لسلسلة مػن اإلطػارات أك الصػور الػيت  -1

الػػػيت يت ػػػدث عنهػػػا أك  هعػػػُت الػػػدارس علػػػى التعبػػػَت عػػػن التتػػػابع الػػػزمٍت للقصػػػة
 اؼبوضوع الذم يدرسو.

                                                           
 59 :ـ(، ص 2991ضر، اػب، ) جدة: دار مقدمة يف علم اللغة التطبيقيدمحم خضر عريف كأنور نقسبندم،  57
دار اؼبعارؼ،  :، )القاىرة2، ط. سيكولوجية الوسائل التعليمية ووسائل تدريس اللغة العربيةعبد اجمليد سيد أضبد منصور،  52
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هسػػػػتخدـ الصػػػػور اؼبفػػػػردة كالصػػػػور اؼبتسلسػػػػلة اؼبصػػػػاحبة اغبػػػػوار معػػػػُت هبػػػػدؼ  -3
 هقريب اؼبعٌت عند الدارس.

 تقومي مهارة الكالم -7
التقػػوًن ىػػو كسػػيلة اؼبعرفػػة النتػػائي التعليميػػة. رأت سوىرسػػيمب أريكنتػػو أنػػو 

عػػػن أحػػػواؿ شػػػخص نظػػػرا علػػػى نتػػػائي كسػػػيلة أك الطريقػػػة اؼبرهبػػػة عبمػػػع البيػػػاانت 
هعلمػػو. كرأل نػػور كنجػػاان أف التقػػوًن ىػػو الوسػػيلة لنيػػل النتػػائي مػػن كاػػائف الطلبػػة 

كيػػرل 51أك ؾبموعػػة مػػن الطلبػػة حػػىت يعػػرؼ اؼبعلػػم عػػن عػػدرة الطلبػػة بنتيجػػة اثبتػػة.
 اػبورل أف يف اختيار التعبَت الشفوم )الكبلـ( يكوف بعدة طرؽ، منها :

يت دث عن موضوع مألوؼ لديو. كيقيم علػى أسػاس يطلب من الطالب أف  -2
 الطبلعة كالص ة

 هوجو إذل الطالب أسئلة كتابية أك شفهية هطلب إجاابت شفهية عصَتة. -1
من اؼبمكن أف هكوف األسئلة مسجلة على شريط كيًتؾ بُت كل سداؿ ك خػر  -3

كعػػت كػػاؼ لئلجابػػة. كهضػػمن ىػػذه الطريقػػة هسػػاكم صبيػػع الطػػبلب يف عامػػل 
 كطريقة االستماع إذل السداؿ.الوعت 

 هقدـ إذل الطالب  ورة يطلب منو أف يعلق عليها شفهيا يف كعت ؿبدد -4
يشػػًتؾ طالبػػاف أك أكثػػر يف ؿبػػاكرة شػػفهية حػػوؿ موضػػوع معػػُت أك يف ؿبادثػػة  -5

 53حرة.
التعليق ؽبذه التعريفات عن مهػارة الكػبلـ فهػي مهػارة أساسػي بعػد االسػتماع هبػٍت  

الكػبلـ خا ػة يف عمليػة احملادثػة كالتعبػَت. يػرل الباحػث  ف مهػارة كفائة الطلبة يف مهارة 

                                                           
52 Iskandar Wahid dan Dadang Sunandar, Strategi Pembelajaran Bahasa .(Bandung: 
Rosdakarya، 2008), Hal. 108 

 .265ـ(، ص  1777، )األردف: دار الفبلح للنشر كالتوزيع،تدريس اللغة العربية أساليبدمحم علي اػبورل،  53
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الكػػبلـ مهػػارة سػػوؼ هسػػهل الطلبػػة يف إلت ػػاؽ مراحػػل هعلػػيم اللعػػة العربيػػة بعػػدىا. كجػػود 
اؼبواد الواععية يف ؿبتول اؼبواد التعليمي سوؼ يرفع ضباسة الطلبة يف هعلم مهارة الكبلـ مع 

هعطػػي أثػػرا كبػػَتا عنػػد عمليػػة هعلػػيم كهعلػػم مهػػارة الكػػبلـ أف اسػػتخداـ اؼبػػواد الواععيػػة سػػوؼ 
 فتكوف انج ة كجذابة. 
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث 

 

 وذج الب ث التطويرم، كؾبتمع الب ث كعينتو، كأدكات على  الفصل ىلتول ىذا
 صبع البياانت، ، كأسلوب ربليل البياانت.

 التطويريمنوذج البحث ادلبحث األول: 

الب ث التطويرم يف التعليم ىو أحد أساليب اإلعداد ابألساس الصناعي الذم  
يستخدـ اخًتاع الب ث لتخطيط االنتاج ابػبطوات اعبديدة، مت التجربة يف ميداف 
الب ث كالتص يح كاكماؽبا حىت هشمل اؼبوا فات اػبا ة لفعاليتها كجودهتا )عوؿ بورغ 

54كغاؿ يف كتاب 
(Educational Research, 2003:570)   . 

نتاج مواد هعليم مهارة الكبلـ على أساس يقـو الباحث إبكيف ىذا الب ث، س
حبيث يكوف أكثر هطورا  لطلبة عسم هعليم اللعة العربية جبامعة دمحمية ماالنق اؼبواد الواععية

 إختيار مواد التعليم اعبيدة. لطلبة عسم هعليم اللعة العربية جبامعة دمحمية ماالنق يف

 ,ADDIE (analyzeسيستخدـ الباحث منهي الب ث التطويرم على  وذج 

design, develop, implement, evaluate).55 ىذه ختار الباحث ىذا النموذج ألف إ
بسيطة ككاض ة إلعداد اؼبواد التعليمية، فوضح أك ػبص  اػبطوات لديها خطوة إجرائية

 الباحث ابػبطوات التالية لكي يكوف اؼبنهي أكضح:

                                                           
54 Nusa Putra, Research & Development, Penelitian dan Pengembangan. Suatu Pengantar, 

(Depok: PT Raja Grafindo Persada,2013). Hal: 84 
55 Dewi Salma,  Prinsip Desain Pembelajaran. (Jakarta: Prenada Media Group. 2009), hal: 119 
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 (analyzeربليل االحتياجات ) .2

 (designهصميم اإلنتاج ) .1

 (developإعداد اإلنتاج ) .3

 (implementذبربة اإلنتاج ) .4

 (evaluateهقوًن اإلنتاج ) .5

سيقـو الباحث إعداد مواد هعليم مهارة الكبلـ على أساس اؼبواد الواععية يف عسم 
 التالية:هعليم اللعة العربية جامعة دمحمية ماالنق ابػبطوات 

 حتليل االحتياجات (2
اؼبرحلة األكذل يف الب ث التطوير ىي كجود اغباجات كاؼبشكبلت. 
اغباجة ىي كل األشياء لدم زايدة القيمة عند االنتشار، كاؼبشكلة ىي عدـ 

 .56مناسبة الشيء بُت الرجاء كالواعع يف اؼبيداف
مواد هعليم مهارة  هتدؼ ىذه اؼبرحلة عبمع اؼبعلومات اؼبرهبطة إبعداد

. يرجى من خبلؿ الدراسات األكلية أف يصور الكبلـ على أساس اؼبواد الواععية
الباحث مدل احتياجات الطلبة كمشكبلهتم يف هعلم اللعة العربية خا ة من 

 انحية مهارة الكبلـ يف الفصل.
 تصميم اإلنتاج (1

مات اؼبستخدمة . اؼبراد بو ىو صبع اؼبعلو هصميم اإلنتاجاؼبرحلة الثانية ىي 
سيقـو  57لتخطيط كهصميم اؼبنتي، الذم يرجى بو حبل دبشكبلت اؼبوجودة.

الباحث ابلتخطيط عن األشياء احملتاجة يف إعداد اؼبواد .  مم الباحث أجهزة 

                                                           
56 Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif، Kualitatif dan R&D. (Bandung: Alfabeta,2012). 
Hal: 409 

 377، ص. نفس ادلرجع  57
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التعليم اؼبستخدـ ؼبستول الثاين كالتخطيط يف الدراسة كاػبطة الدراسية كطرؽ 
التدريس كاؼبواد الدراسية حسب اؼبنهي التدريس كأىداؼ التدريس كإسًتاهيجية 

 كصبيع اغباجات احملتاجة اؼبتعلقة ابؼبواد الواععية عبل التطوير. 1723الدراسي 
سيصمم الباحث مواد هعليم مهارة الكبلـ على أساس اؼبواد الواععية 
حسب التخطيط أك اؼبناىي اؼبستخدمة لعملية هعليم مهارة الكبلـ يف عسم هعليم 

ية ماالنق. سيقـو الباحث بتصميم اؼبواد التعليمي مستندة إذل نتائي اللعة العرب
ربليل االحتياجات، إما يف ؿبتوايت اؼبادة أـ يف هنظيمها. سيدلف الباحث اؼبواد 

 التعليمي على أساس اؼبواد الواععية للمرحلة الثانية يف هلك اعبامعة. 
 تطوير اإلنتاج (3

. كىو إنتاج من التخطيط عبلو الذم هطوير اإلنتاجاؼبرحلة الثالثة ىي 
، أف هشمل ابلصور أك اعبداكؿ لبياف ؿبتوايهو اإلنتاجينتفع لآلخرين. كيف هصميم 

مواد هعليم مهارة  إعدادكيف ىذا الب ث، سيقـو الباحث  58كموا فاهو كحجمو.
ربت اؼبوضوع "اؼبواد الواععية لدراسة مهارة  الكبلـ على أساس اؼبواد الواععية

. جبامعة دمحمية ماالنق يف اؼبستول الثاين لطلبة عسم هعليم اللعة العربيةـ" الكبل
 مم الباحث ىذه اؼبواد  حسب احتياجات الطلبة يف عسم هعليم اللعة العربية 
ابؼبواد التعليمية لتعلمهم اللعة العربية. كسيدلف الباحث اؼبواد  التعليمي على 

 ة كالتعبَت.أساس اؼبدخل اإلهصارل من انحية احملادث

                                                           
58 Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif، Kualitatif dan R&D, hal: 301 
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 جتربة اإلنتاج (4
كىي عملية ذبربة اؼبنتي ؼبعرفة جودهو اإلنتاج، اؼبرحلة الرابعة ىي ذبربة 

كفعاليتو. سيقـو الباحث بتجربة إذل بعض اػببَت، مث إذل بعض طلبة عسم هعليم 
اللعة العربية يف اؼبستول الثاين، كإذل معلم درس مهارة الكبلـ يف عسم هعليم اللعة 

 59جبامعة دمحمية ماالنق يف إجراء التجربة.العربية 
 تقومي اإلنتاج (5

، كىي عملية هقوًن اؼبنتي يف نظاـ اإلنتاج اؼبرحلة اػبامسة ىي هقوًن
كاف التقوًن يف ىذه اؼبرحلة من نتيجة االستبانة اؼبعلقة اليت كزعو   67عملو.

الباحث إذل اػبرباء كطبلب عسم هعليم اللعة العربية اؼبستول الثاين جبامعة دمحمية 
. سيقـو الباحث ىذه اػبطوة ؼبعرفة عن  ورة جودة اؼبواد  التعليمي ماالنق

 .ستول الثاين جبامعة دمحمية ماالنقعسم هعليم اللعة العربية اؼبكجذابتو عند طلبة 
 

 رلتمع البحث وعينتوادلبحث الثاين: 

جبامعة دمحمية ؾبتمع الب ث يف ىذا الب ث ىو طبلب الفصل الرابع  
. كاختار الباحث العينة  سلوب العشوائي، كىي ميبلدية 1728-1727ماالنق سنة 

اختار جبامعة دمحمية ماالنق.طريقة أخذ العينة بطريقة عشوائي من طلبة اؼبستول الثاين 
 طلبة. 38طلبة لعملية الب ث كأما عدد الطلبة يف ىذا الفصل  17الباحث 

  

                                                           
59 Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif، Kualitatif dan R&D, hal: 309 
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 مجع البياانت أدواتادلبحث الثالث: 

مهارة  إعداد مواد هعليمستخدـ الباحث عبمع البياانت يف اأموا األدكات اليت 
 عسم هعليم اللعة العربية اؼبرحلة األكذل جبامعة دمحمية ماالنق كما يلي: يفالكبلـ 
 اؼببلحظة-أ 

ستخدمها الناس يف اكتسػاب ياؼببلحظة ىي إحدل الطرؽ اليت 
اختػار الباحػث هبػذه اؼببلحظػة . اػبربة كاؼبعرفة على أساس ما رأكا كظبعوا

 .62غالبا كأسلوب صبع البياانت اؼبتعلقة ابلسلوؾ
 احتياجػػػات لت ليػػل اؼببلحظػػػة مػػن البيػػػاانت جبمػػع الباحػػػث عػػاـ

فقػاـ الباحػث مبلحظػة مشػاركة . مهػارة الكػبلـ كاؼبدرس يف هعلػيم الطلبة
أم يبلحػػظ الباحػػث إجػػراء عمليػػة هعلػػيم مهػػارة الكػػبلـ نفسػػها يف عسػػم 

 هعليم اللعة العربية جبامعة دمحمية ماالنق. 
 الشخصية اؼبقابلة-ب 

كاؼبستجيب هبدؼ اغبصوؿ على كىي لقاء يتم بُت الباحث   
اؼبعلومات بصورة شفوية كمباشرة كهعد أداة عبمع اؼبعلومات اػبا ة 
ابلب وث اليت ال ميكن اغبصوؿ عليها ابستخداـ أدكات أخرل. كىي أداة 
صبع البياانت اليت هقاـ إذا أراد الباحث معرفة األشياء الدعيقة من 

 .61اؼبستجيب
هعليم مهارة الكبلـ على أساس كلنيل البياانت عن إعداد مواد 

اؼبواد الواععية جبامعة دمحمية ماالنق، فقاـ الباحث ابؼبقابلة غَت ؿبددة 
 كاحملادثة إذل:

                                                           
61 Ainin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab. )Pasuruan: Hilal Pustaka، 2007 ( , hal: 125.  
62  Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. 
Hal: 297 
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يف مادة مهارة الكبلـ الثاين للمستول الثاين مدرس اللعة العربية  (2
 دمحم فردكس اؼباجستَت.، كىو جبامعة دمحمية ماالنق

عن اؼبعلومات البياانت استخدـ الباحث ىذه األداة عبمع 
الكتاب فعالية هعليم مهارة الكبلـ على أساس اؼبواد الواععية ك اؼبتعلقة ب
إما  يف الفصل عند هعلمهم طلبةأحواؿ الاؼبستخدـ يف الفصل ك  التعليمي

الدراسة، هواجهها يف دكافع، كالصعوابت اليت اػبلفيات، كال انحية من 
إعداد مواد هعليم  عن ءر األ، ك للباحث احملتاجةمن اؼبعلومات  مكغَتى

 .مهارة الكبلـ على أساس اؼبواد الواععية
 االستبانة -ج 

كىي أداة مبلئمة لل صوؿ على اؼبعلومات كالبياانت كاغبقائق 
اؼبرهبطة بواعع معُت، كهقدـ يشكل عدد من األسئلة يطلب اإلجابة 

اؼبثارل . كاألسلوب 63عنها من عبل عدد األفراد اؼبعُت دبوضوع االستبانة
يف االستبانة ىو أف ىلملها الباحث بنفسو إذل األشخاص كيسجل 

 .64بنفسو األجوبة كاؼببلحظات اليت هثرم الب ث
كلنيل البياانت عن  بلحية إنتاج اؼبواد التعليمي ككضوحو 
كجذابيتو على أساس اؼبواد الواععية يف هعليم اللعة العربية لطلبة اؼبستول 
الثاين جبامعة دمحمبة ماالنق، فاستخدـ الباحث االستبانة اؼبعلقة للطلبة 

ة، يف نتيجة إعداد مواد هعليم مهارة الكبلـ على أساس اؼبواد الواععي
كاالستبانة اؼبعلقة أيضا للخرباء الذين يهتموف اللعة العربية إعداد مواد 
                                                           

 212. الب ث العلمي: مفهومو كأدكاهو كأسالبو. )عماف: دار الفكر( ص: 1772ذكعاف عبيدات كأ  ابو.   63
. )اعبزائر: ديواف اؼبطبوعات اعبامعية(. ص: مناىج البحث العلمي وطرق إعداد البحوث. 2995عمار بوحوش كدمحم ؿبدكد.   64
56
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هعليم مهارة الكبلـ معرفةن بتعليقاهتم كاعًتاحاهتم كمدخبلهتم إل بلح 
كهكميل انتاج مواد هعليم مهارة الكبلـ على أساس اؼبواد الواععية يف 

 هعليم مهارة الكبلـ، كالتارل:
ىو األستاذ الدكتور إماـ أسرارم  احملتول االستبانة ػببَت. أ

   أسئلة( 17)هتكوف على  اؼباجستَت.

أكريل حبر الدين اؼباجستَت.  الدكتورىو  اللعةػببَت  االستبانة. ب
 أسئلة( 24)هتكوف على 

  الدكتور دانياؿ حلمي اؼباجستَت.ػببَت التصميم ىو  االستبانة. ج
 أسئلة( 17)هتكوف على 

يف مادة ىارة الكبلـ جبامعة دمحمية  االستبانة ؼبدرس اللعة العربية. د
 27)هتكوف على دمحم فردكس اؼباجستَت.  ، كىو السيدماالنق
 أسئلة(

. ىػ. االستبانة لطلبة عسم هعليم اللعة العربية جبامعة دمحمية ماالنق
 أسئلة( 27)هتكوف على 

 االختبار-د 
يكوف االختبار يف ىذا الب ث إختبارين،  ا االختبار القبلي كاالختبار 
البعدم. االختبار عبلي ىو االختبار الذم يعطي عبل الربانمي التدريسي، 

 65كأما االختبار البعديهو االختبار الذم بعده. 
 

  

                                                           
 29(، ص: 2998. )األرداف: دار الفبلح، إعدادىا وإجراءىا وحتليلهااال تيار التحصيلية. دمحم على اػبارل،  65
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 أسلوب حتليل البياانتادلبحث الرابع: 
إعداد اؼبواد التعليمي، استخدـ الباحث بعد ما صبع الباحث البياانت من نتائي 

 :الو في الت ليل الو في الكيفي كالت ليل الكمي أسلوبُت لت ليل البياانت،  ا
 الت ليل الكيفي الو في .2

على  ورة ك فية من حيث البياانت استخدـ الباحث ىذا الت ليل لتقدًن 
األسلوب استخدمو  اؼبعلومات كاغبقائق اؼبوجودة عن هطوير اؼبواد  التعليمي. كىذا

كمدرس اللعة العربية ؼبهارة الطبلـ يف عسم هعليم من اؼبقابلة إذل اػبرباء الباحث ربليبل 
( عن الت ليل 2987" )Miles dan Hubermenكما يرل ميلس كىوبرماف " اللعة العربية

 66الكيفي الو في. 

 ت ليل الكمي الو فيال .1

اليت حصل عليها من نتائي  استخدـ الباحث ىذا الت ليل لتقدًن البياانت
االستبانة عن إعداد مواد هعليم مهارة الكبلـ على أساس اؼبواد الواععية يف الت ليل 

 67الو في. أما الطريقة اؼبستخدمة لت ليل البياانت برمز التارل:
 

 صبلة مستجيب x نتيجة من كل بند        نسبة اعبواب =

 نتيجة اغبدو األعلى من كل بندصبلة                         
عن إنتاج اؼبواد التعليمي على أساس اؼبواد الواععية يف اؼبعيار لنتيجة االستبانة كأما 

هعليم اللعة العربية خا ة يف درس مهارة الكبلـ ىو على أساس  وذج ليكرت 
(Likert)

 . استخدـ الباحث ىذا النموذج ألف كل نقطة مت هقسيمها يف الفئات. 68
  
                                                           
66

 Hubermen, qualitative data analysis, 1984, London: Sage Publication. Hal: 133 
67

 Ridwan. Dasar-dasar Statistika. 2010.Bandung: Alfabeta. Hal.39 
68

 Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. 

Hal: 305 
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( يدخل إذل أربع فئات بعبارة ضعيف، 2استخدـ الباحث ىذا النموذج يف نوعُت  ا )
مقبوؿ، جيد، كجيد جدا، الذم استخدمو الباحث يف استبانة اػبرباء كمدرس اللعة 

(  يدخل إذل طبس فئات بعبارات ضعيف جدا، ضعيف، مقبوؿ، جيد، جيد جدا، 1ك)
كغبساهبا، كانت البياانت ربويلها إذل الذم استخدمو الباحث يف استبانة الطلبة. 
(، 4(، أربعة )3(، ثبلثة )1(، إثناف )2البياانت الكمية كفقا للدرجة اؼبرج ة: كاحد )

(. بعد ما مت ربويل البياانت مث حساب مقياس التصنيف كميكن أف يتم على 5طبسة )
 : حساب من عبل الصيعة التالية

 

 3.2اجلدول 
 النسبة ادلئوية دلعيار استبانة اخلرباء ومدرس اللغة 

 
 
 

 
 

 النسبة ادلئوية دلعيار استبانة الطلبة
 
 
 
 

  

 النسبة ادلئوية التقدير الرقم

 %15 -% 7 ضعيف 2
 %57 -% 16 مقبوؿ 1
 %75 -% 52 جيد 3
 %277 -% 76 جيد جدا 4

 النسبة ادلئوية التقدير الرقم

 %17 -% 7 ضعيف جدا 2

 %47 -% 12 ضعيف 1
 % 67 -% 42 مقبوؿ 3
 %87 -% 62 جيد 4
 %277 -% 82 جيد جدا 5
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 الفصل الرابع 

 ومناقشتها عرض بياانت البحث التطويري وحتليلها
 

اؼبب ث األكؿ ىو عرض البياانت من  :ىلتول ىذا الفصل على طبسة مباحث
 عملية إعداد اؼبواد التعليمية، كاؼبب ث الثاين ىو  بلحية اؼبواد التعليمي، كاؼبب ث

الثالث ىو فعالية استخداـ مواد هعليم مهارة الكبلـ على أساس اؼبواد الواععية، كاؼبب ث 
و مناعشة نتائي الرابع ىو عرض البياانت عن التعديل كالتص يح، كاؼبب ث اػبامس ى

 الب ث، كأما البياف كما يلي:


 ادلبحث األول: عرض البياانت من عملية إعداد ادلواد التعليمية
خطوات متنوعة. كرهب الباحث  التطويرم الب ث إجراءاتعاـ الباحث يف 

. هطوير اإلنتاج، ذبربة، كهقوًن، ربليل االحتياجات، هصميم اإلنتاجخطوات التطوير ىي 
كىذه اػبطوات مناسبة ابػبطوات اليت عدمو الباحث بياهنا يف الفصل الثالث من 

، حدد الباحث ىذه العملية إذل ربليل كهقوًن حسب نظاـ كتابة ADDIEخطوات 
 الب ث كالتطوير للدراسة اؼباجستَت. كالبياف كما يلي:

 حتليل االحتياجات .2

 عرضاإلحتياجات لبت ليل  الباحث عاـ إعداد اؼبواد التعليمي، عبل
 الحتياجاتمن ا ربليبل اؼبقابلةؼببلحظة ك اب عليها حصل الىت البياانت

 كاآليت:  البياف أمايف عملية إعداد اؼبواد التعليمية.  اؼبوجودة كاؼبشكبلت
 ادلالحظة . أ

 الطلبة احتياجات لت ليل اؼببلحظة من البياانت جبمع الباحث عاـ
فقاـ الباحث مبلحظة مشاركة أم يبلحظ . مهارة الكبلـ كاؼبدرس يف هعليم



61 
 

 
 

الباحث إجراء عملية هعليم مهارة الكبلـ نفسها يف عسم هعليم اللعة العربية 
 بعض اؼبشكبلت منها: الباحث فوجد .جبامعة دمحمية ماالنق

 
 4.2اجلدول 

 نتائج ادلالحظة
 توضيح البياانت البياانت الرقم
خلفية الطلبة يف  2

عسم هعليم اللعة 
 العربية

ككاف الطلبة يف عسم هعليم اللعة العربية جبامعة دمحمية 
ماالنق ليسوا كلهم من معاىد اإلسبلمية حيث يتعلم 
كيت دث فيو ابللعة العربية، بل معظمهم متخرج يف 

 اؼبدارس اغبكومية كال يدرس فيها اللعة العربية.
اىتماـ الطلبة يف  1

 هعلم اللعة العربية
ضعيفا، خا ة يف مهارة الكبلـ  كاف اىتماـ الطلبة

 ألهنم يشعركف ابلصعوبة يف عملية الكبلـ 
الكفاءة اللعوية  3

لطلبة عسم هعليم 
 اللعة العربية 

الكفاءة اللعوية للطلبة انعص خا ة يف اللعة العربية، 
ألف بعض الطلبة دل يقدركا على عملية الكبلـ ابللعة 

 العربية.   
الطريقة اؼبستخدمة  4

هعليم اللعة يف 
 العربية

الطريقة اؼبستخدمة يف عملية الدراسة يف اغبقيقة 
جيدا، كلكن أحياان يشعركف الطلبة ابلسةمة عند 
التعلم ألف اؼبدرس أيمر الطلبة إبجابة األسئلة 
اؼبوجودة ف سب، بدكف التطبيق عن عملية احملادثة 

 أك الكبلـ  
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الكتاب  5
اؼبستخدمة يف هعلم 

 اللعة العربية

 كمن مبلحظة الباحث :
أف األمر يف كل اغبوارات كالتدريبات ال يزاؿ  -2

ابللعة اإلندكنيسية كىذه ذبعل أفكار الطلبة 
 سبيل إذل اللعة اإلندكنيسية. 

عدـ التناسب بُت اؼبوضوعات يف الكتاب  -1
 اؼبستخدـ كاألىداؼ من ىذا التعليم.

التبذير يف ا دار موضوعات الدراسة مع أف  -3
يف بعض اؼبوضوع متساكم مع مضموف اؼبادة 

 غَته. 
عدـ الصور لتوضيح مادة التدريس كهركيز  -4

أفكار الطلبة يف هعليم اللعة العربية )يف كتاب: 
 ماىر يف هكلم اللعة العربية(.

اؼبواد اؼبوجودة دل ربمل الطلبة إذل خربات  -5
 اؼبتعلقة يف حياة الطلبة اليومية جيدا.

 

 ادلقابلة . ب

لت ليل احتياجات الطلبة كاؼبدرس يف هعليم مهارة عاـ الباحث ابؼبقابلة 
الكبلـ. فقابل الباحث مع مدرس اللعة العربية للمستول الثاين يف عسم هعليم 

 29اللعة العربية جبامعة دمحمية ماالنق ابسم دمحم فردكس اؼباجستَت، يـو االثنُت 
ة كما يف كأما نتائي اؼبقابل. يف ديواف عسم هعليم اللعة العربية 1728مارس 

 اعبدكؿ اآلهية:
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 4.1اجلدول 
 نتائج ادلقابلة مع مدرس اللغة العربية )دمحم فردوس ادلاجستري(

 التفصيالت البياانت الرقم

2 

أنشطة هعليم مهارة 
 الكبلـ

أيخذ اؼبدرس مادة اغبوار من الكتاب اؼبستخدـ  -
 كيف حُت أيمر اؼبدرس الطلبة إبنشاء اغبوار اغبور

أيمر اؼبدرس الطلبة إبجابة األسئلة اؼبوجودة يف  -
 الكتاب راجعا إذل النصوص اؼبوجودة يف الكتاب  

1 
اػبصة لتعليم مهارة 
الكبلـ يف كل 

 اؼبوضوع

 277يف كل أسبوع خصة كاحدة كيف كل حصص 
 دعيقة 

3 

أما الكتاب اؼبستخدـ لتعليم مهارة الكبلـ يف ىذا  الكتاب اؼبستخدـ
 التعليم ىو

1. Cepat Bercakap dengan Bahasa Arab 
2. Al-Arabiyah Bayna Yadaika juz 1 

4 

اىتماـ الطلبة كرغبتهم 
كضباستهم يف هعليم 

 مهارة الكبلـ

كمن انحية اىتماـ الطلبة كرغبتهم كضباستهم يف هعليم 
اللعة العربية جيد عموما. كلكن يف هعليم مهارة الكبلـ 

السةمة، ألف من بعض األحياف يشعركف ابلصعوبة ك 
مواد التعليم اؼبوجودة دل هبٍت ضباسة الطلبة عند عملية 

 التعليم كالتعلم.

5 
مشكلة اؼبدرس يف 

 هعليم مهارة الكبلـ
كػػػػاف الطلبػػػػة يف عسػػػػم هعلػػػػيم اللعػػػػة العربيػػػػة ليسػػػػوا   -2

كلهػػػػػػػػم مػػػػػػػػن معاىػػػػػػػػد اإلسػػػػػػػػبلمية حيػػػػػػػػث يػػػػػػػػتعلم 
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كيت دث فيو ابللعػة العربيػة، بػل معظمهػم متخػرج 
اغبكوميػػػػػػػػة كال يػػػػػػػػدرس فيهػػػػػػػػا اللعػػػػػػػػة يف اؼبػػػػػػػػدارس 

 العربية.
من بعض الطلبة إحدل منها طالب خارجي  -1

 )من ببلد اتيبلف(
نقصاف الرغبة اللعوية خا ة يف الكبلـ كيشعركف  -3

ابلصعوبة يف فهمها كالسةمة يف التعلم. بعضهم 
 يلعبوف اؽباهف النقاؿ  

ال هوجد الصور هبُت عن اؼبفردات كحوارىا يف -4
 Cepatاؼبستخدـ لتعليم مهارة الكبلـ )الكتاب 

Bercakap dengan Bahasa Arab كأما اؼبادة )
ؼبهارة الكبلـ يف ىذا الكتاب هتكوف على 
اغبوارات كالتدريبات ف سب كال يتم ىذا 

 الكتاب بوسائل اإليضاح كبو الصور.
الكتاب اؼبوجود دل ىلمل الطلبة إذل اغبماسة عند -5

 Al-Arabiyah Bayna Yadaika juzالتعلم )

1) 
اؼبواد اؼبوجودة دل ربمل كهتعلق كثَتا إذل خربات  -6

 الطلبة
 التدريبات الكبلمية بسيطة.    -7

في تاج اؼبدرس على إعداد مواد هعليم مهارة  -احتياج اؼبدرس على  6



64 
 

 
 

إعداد مواد هعليم 
 مهارة الكبلـ 

الكبلـ لتسهيل عملية هعليم كهعلم مهارة الكبلـ 
 اؼبستخدمة أكثر هنوعا كمتوافتةككي يكوف اؼبواد 

إحتياج اؼبدرس إذل اؼبواد التعليمية اليت هبٍت ضباية  -
 الطلبة يف التعلم كالتكلم ابللعة العربية

7 

احتياج الطلبة إذل 
مواد هعليم مهارة 

 الكبلـ اػبا ة 

احتياج الطلبة إذل كجود اؼبواد التعليمي اؼبتعلقة  -
 حبياة الطلبة اليومية

احتياج الطلبة إذل اؼبواد التعليمي اليت هبٍت ضباسة  -
الطلبة يف التعلم اللعة العربية خا ة يف عملية 

 الكبلـ أك احملادثة  
 

اعتمادا على اؼبشكبلت السابقة اليت كجدىا الباحث عند مبلحظة 
كاؼبقابلة، في ل الباحث هلك اؼبشكبلت إبعداد مواد هعليم مهارة الكبلـ على 

 اد الواععية يف عسم هعليم اللعة العربية جبامعة دمحمية ماالنق. أساس اؼبو 
 تصميم االنتاج .1

عاـ الباحث ابلتخطيط عن األشياء احملتاجة يف إعداد اؼبواد.  مم 
الباحث أجهزة التعليم اؼبستخدمة للمستول الثاين كالتخطيط يف الدراسة كاػبطة 

كالوسائل الدراسية كاؼبواد الدراسية كأىداؼ التدريس كإسًتاهيجية التدريس 
كصبيع اغباجات احملتاجة اؼبتعلقة ابؼبواد  1723الدراسية حسب اؼبنهي الدراسي 

 التعليمية عبل هصميمها.



65 
 

 
 

إجابة عن اغباجات كاؼبشكبلت يف السابق، صبع ك مم الباحث 
كإعداد األجهزة كالبياانت  األشياء احملتاجة عبل هطوير اؼبواد التعليمي بتقدًن

 التالية:
 دمحمية ماالنق.  ادلنهج الدراسي دلادة اللغة العربية ادلستوى الثاين جبامعة .أ 

 كمن البياانت للداللة على اؼبنهي الدراسي كما يلي:
 
 4.3اجلدول 

 البياانت لداللة على ادلنهج الدراسي
 توضيح البياانت البياانت الرقم

 الكبلـمهارة  اؼبادة .2

 اؼبستول الثاين الفصل/اؼبستول .1

 جامعة دمحمية ماالنق اعبامعة .3

 دمحم فردكس اؼباجستَت اسم اؼبعلم .4

, كاإلفػػػػػػادة اللفػػػػػػظ ىػػػػػػو الكػػػػػػبلـمهػػػػػػارة  ك ف اؼبادة .5
 علػػػػػػى اؼبشػػػػػػتمل وتصػػػػػػال ىػػػػػػو كاللفػػػػػػظ
: ىػػػػي اإلفػػػػادة أف كمػػػػا اغبػػػػركؼ بعػػػػض
 علػػػػى, اؼبعػػػػاىن مػػػػن معػػػػٌت علػػػػى مادلػػػػت
 اؼبتكلم ذىن ىف األعل

التسػػػػليم كاالحػػػػًتاـ كاإلعامػػػػة بتعػػػػاليم  (2 الكفاءة الرئيسة .6
 الدينية

التخلػػػػػػػػػػػػػق ابلصػػػػػػػػػػػػػدؽ كاالنضػػػػػػػػػػػػػباط  (1
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كالتضػػػامن كثقػػػة الػػػنفس يف االهصػػػاؿ 
 إذل األسرة كاأل دعاء كاعبَتاف

الفهػػػػم علػػػػى العلػػػػـو الواععيػػػػة بطريقػػػػة  (3
اؼببلحظػػػة )السػػػمع كالنظػػػر كالقػػػراءة( 
كاألسػػػػػػػئلة ابالعػػػػػػػًتاؼ علػػػػػػػى نفسػػػػػػػو 
كاؼبخلػػػوؽ كأعمػػػاؽبم كاألشػػػياء الػػػذم 

 لقيو يف البيت كاؼبدرسة كاؼبلعب.

التقػػػػدًن علػػػػى العلػػػػـو الواععيػػػػة ابللعػػػػة  (4
الواض ة كاؼبنظومة كاؼبنطقػة، كابؼبنػتي 
اعبيػػد كاغبركػػات الػػيت زبلػػق الشػػخص 
الصػػػػػػػػػػاحل كاؼبػػػػػػػػػػدمن كلػػػػػػػػػػو األخػػػػػػػػػػبلؽ 

 احملمودة

القػػػػػدرة علػػػػػى هعبػػػػػَت اآلراء كالكػػػػػبلـ  (2 الكفاءة األساسية .7
 اؼبوجهة

القػػػػػدرة علػػػػػى هعبػػػػػَت اآلراء كالكػػػػػبلـ  (1
شفهيا ابللعة العربية الفص ة جيدة 

 كصبيلة

 التسوؽ (2 اؼبواد الدراسية .8

 شراء الكتب (1

 إذل الطبيب (3

 يف الصيدلية (4
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 شراء اؼببلبس (5

 إذل البنك (6

 إرساؿ الرسالة (7

 إذل اؼبطعم (8

 العطلة (9

 الرحلة (27

 الدراسة (22

 العمل (21

عمليػػة هعبػػَت اآلراء يقػػدر الطػػبلب علػػى  .2 األىداؼ التعليمية .9
كالكػػػػػػػػبلـ اؼبوجهػػػػػػػػة كمػػػػػػػػاىر يف عمليػػػػػػػػة 

 االهصاؿ اليومية جيدا

 الوايفة الفردية .2 التقوًن .27
 الوايفة اعبماعية .1

 الوايفة الكبلمية .3

 الوايفة الكتابتية .4

 الوايفة القرائية .5

 لقاءات 21دعيقة /  277 الوعت .22

 الكبلـاؼبواد الواععي ؼبادة مهارة  .2 الوسائل التعليمية .21
 الشاشة .1

 اؼبواد الواععية الزايدة .3

 النشرات .4
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 ادلواد التعليمية ادلطابقة للمستوى الثاين .ب 

أعد الباحث اؼبواد الكبلمية من الوحدة األكذل إذل الوحدة الثامنة 
حسب طريقة إختيار اؼبواد الواععية. اختار الباحث شباين كحدات من 

دمحمية ماالنق ألف، ىذه الوحدات اليت عرر اؼبنهي الدراسي يف جامعة 
الوحدات الثامنة عد هكوف مثاال يف إجراء عملية التدريس. كأعد الباحث 

 النصوص الواععية البسيطة كالوضي ة كالسهلة اؼبتعلقة حبياة الطلبة اليومية.
 كمن اؼبواد الكبلمية الذم أعد الب ث منها:

 التسوؽ (2

 شراء الكتب كاؼببلبس (1

 إذل الطبيب (3

 يف الصيدلية (4

 ارساؿ الرسالة (5

 إذل اؼبطعم (6

 الرحلة (7

 الدراسة (8

ككذلك أعد الباحث اؼبواد إبدخاؿ األشياء احملكمة كؽبا القيمة يف 
بناء شخصية الطلبة ابألخبلؽ احملمودة ككانت اؼبواد هتشمل على اؼبظاىر 

 كالوعائع يف اغبياة اليومية حسب احتياجات الطلبة.

 تعليميصحة وفصاحة اللغة ادلستخدمة يف ادلواد ال .ج 

اللعة اؼبستخدمة يف اؼبواد التعليمية ىي اللعة الفص ة كاؼبعا رة ألف 
اؼبواد اؼبستخدمة مأخوذة من كسائل االعبلـ الواععية مع أف اؼبنتي كالكاهب 
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ؽبذه اؼبواد الواععية ىي الناطق األ لي يف اللعة العربية. ككذلك استخدـ 
دات الصعبة لسهولة الباحث عاموس اؼبنور كاؼبعاين لب ث بعض اؼبفر 

 الباحث يف إعداد التدريبات الكبلمية.

 تقدمي التدريبات ادلوجودة يف ادلواد التعليمي .د 

أعد الباحث التدريبات الفردية كاعبماعية كالكبلمية كالقرائية  لتقييم  
كفاءهتم يف اللعة العربية خا ة يف مهارة الكبلـ. كأعد الباحث ابلتدريبات 

نت التدريبات متنوعة منها التدريب يف السداؿ اػبا ة لكل اؼبواد. كا
كاعبواب، كاغبوار ابلصور، كهطبيق القواعد شفهيا، كاغبوار اؼبوجو،كحبث 

 اؼبعٌت، عملية االنتاج فرداي أـ صبعيا.
 عدـ الباحث نوعية التدريبات يف اؼبواد التعليمي كما يلي:

 4.4اجلدول 
 نوعية التدريبات يف ادلواد التعليمي

 نوعية التدريبات جنس التدريبات الرقم

التدريبات من عملية  .2
 الكبلـ

هقدًن األسئلة إذل العَت نظرا إذل  -
 األمثلة اؼبوجودة

إجابة السداؿ ابإلجابة اؼبناسبة  -
 كاؼبتعلقة ابألحداث الواععية يف اغبياة

السداؿ كاعبواب عن الصور  -
كالنشرات الواععية اؼبوجودة يف 

 الكتاب

السداؿ كاعبواب ابلعنا ر اؼبوجودة  -
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 راجعا إذل اؼبواد الواععية اؼبعدة 

 التعبَت الشفهي بعبارة أكسع -

التدريبات من عملية  .1
 القراءة

التدريب على فهم الصور أك  -
 النشرات اؼبوجودة

التدريب على عراءة اعبملة اؼبوجودة  -
 بقراءة جيدة ك  ي ة

التدريبات من هعليم  .3
 اؼبفردات

 اؼبفردات اعبديدة كمعانيهافهم 

التدريبات من هطبيق  .4
 القواعد شفهيا

 التعبَت الشفهي ابلعبارة األكسع 

التدريبات من عملية  .5
 الكتابة

إجابة األسئلة اؼبتعلقة ابؼبادة يف  -
 اغبوار اؼبوجو

 إكماؿ معاين اؼبفردات  -

 

 تطوير االنتاج .3

 أساس اؼبواد الواععية مواد هعليم مهارة الكبلـ على إعدادعاـ الباحث 
لطلبة عسم هعليم اللعة ربت اؼبوضوع "مهارة الكبلـ على أساس اؼبواد الواععية" 

.  مم الباحث ىذا اؼبواد مطابقا ماالنقدمحمية جبامعة  يف اؼبستول الثاين العربية
خبطة التدريس اؼبستخدمة يف عسم هعليم اللعة العربية جبامعة دمحمية ماالنق. 

حث اؼبواد الواععية اؼبناسبة حسب احتياجات الطلبة يف عسم هعليم كاختار البا
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اللعة العربية ابؼبواد التعليمية. كألف الباحث اؼبواد التعليمي على أساس اؼبواد 
 الواععية ابؼبدخل اإلهصارل.

بعد ما صبع الباحث األشياء احملتاجة يف إعداد مواد هعليم مهارة الكبلـ 
 الواععية،  مم الباحث اؼبواد التعليمي ابىتماـ اعبوانب التالية:على أساس اؼبواد 

 ادلفاىيم األساسية .أ 

طػػػػور الباحػػػػث مشوليػػػػة اؼبػػػػواد  التعليمػػػػي ابؼبفػػػػاىيم األساسػػػػية الػػػػيت كرده يف 
 Brumfit dan)عملية التعليم ابؼبدخل اإلهصارل، كما رأل بركمفيت كفينوجياركا 

Finochiaro)  أف إجػػػراءات هعلػػػيم اللعػػػة ابسػػػتخداـ اؼبػػػدخل االهصػػػارل ىػػػي كمػػػا
 69يلي:

 إ دار النص القصَتة (9

 الت فيزات ابلكبلـ (27

 السداؿ كاعبواب (22

 هطبيق النموذج ابغبوار األكسع (21

 اغبوار ابلصور (23

 اغبوار اؼبوجهة (24

 التفسَتات (25

 العملية االنتاجية (26

 األساسية، ىي:كالبياانت اليت هدؿ على مشولية اؼبواد التعليمي ابؼبفاىيم 

                                                           
69 Tarigan, Metode Pengajaran Bahasa, hal: 280. 
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 4.5اجلدول 
 مشولية ادلواد  التعليمي ابدلفاىيم األساسيةدالئل 

 

ىذه الصف ة هشمل على الت فيزات 
بعملية القراءة عبل بداية التعلم. أف 
يقرأ الطلبة النص القصَت اليت هتعلق 
عن اؼبادة اؼبوجودة يف اؼبواد التعليمي 
غبظة. أعطى ىذا النص الت فيز 
األكؿ للطبلب ابلربط إذل األحواؿ 
كاػبربات يف حياهتم اليومية. ىذه 
 الصف ة هدؿ على إ دار النص

   القصَتة. 

 

ىذه الصف ة هشمل على الت فيز 
ابلكبلـ. أف التدريب ؽبذه الصف ة 
يف اغبقيقة هدؿ على عملية الت فيز 
ابلكبلـ. اؼبطلوب من ىذه الصف ة 
ىي أف يقـو الطلبة بعملية الكبلـ 
حسب اؼبثاؿ اؼبوجودة ارهباطا خبربات 

 الطلبة.   
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ىذه الصف ة هشمل على عملية 
السداؿ كاعبواب. التدريب يف ىذه 
الصف ة ىلمل الطلبة إذل عملية 
احملادثة أك اغبوار مع  ديق اؼبكتب. 
يف ىذه الصف ة عد مثل الباحث 
ابألمثلة الكبلمية. الـز على كل طلبة 
أف يقـو بعملية السداؿ كاعبواب عن 
الصور أك النشرات اؼبعرضة يف هلك 

 .    الصف ة

 

ىذه الصف ة هدؿ على أف الطلبة أف 
ميارس نفسهم بتطوير اعبملة البسيطة 
إذل اعبملة األكسع. كأما التطبيق يف 
هطوير اعبملة، الـز على كل طلبة أف 
يهتم عواعد اللعة اؼبناسبة يف اللعة 
العربية. ىذه هدؿ على عملية هطبيق 

 النموذج ابغبوار األكسع.
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ى أفو الطلبة أف ىذه الصف ة هدؿ عل
يقـو بعملية اغبوار أك احملادثة عن 
الصور اؼبوجودة. لكل  ورة ؽبا 
األسئلة البسيطة اؼبتعلقة ابلصور. كأما 
اإلجابة البد فيو التناسب بُت األسئلة 
كالصور اؼبوجودة. ىذه الصف ة هدؿ 

 على عملية اغبوار ابلصور.

 

ىذه الصف ة هدؿ على أفو الطلبة أف 
ئلة اؼبوجودة حسب اؼبثاؿ. جييب األس

هبذه التدريب سوؼ يعرؼ الطلبة  
كيفية االستجواب عن العبارات عند 
الكبلـ. العبارة اؼبوجودة فيها هكوف 
مثاال من العبارات األخرل. كأما ىذا 
التدريب هدؿ على عملية اغبوار 

 اؼبوجهة.    

 

ىذه الصف ة هدؿ على أفو الطلبة أف 
الفارغة معنا يكمل معاين اؼبفردات 

  ي ا. ىذه هدؿ على عملية 
 التفسَتات.



75 
 

 
 

 

ىذه الصف ة هدؿ على أفو الطلبة أف 
جييب بعض األسئلة اؼبوجودة إبجابة 
  ي ة كمناسبة ابؼبادة. ىذه هدؿ 

 على عملية االنتاجية.

 

 ادلواد الدراسية .ب 

من مػواد هعلػيم مهػارة الكػبلـ علػى أسػاس اؼبػواد الواععيػة ىػي هتكػوف علػى 
شبػػػػػاين كحػػػػػدات منهػػػػػا: التسػػػػػوؽ، كشػػػػػراء الكتػػػػػب كاؼببلبػػػػػس، كإذل الطبيػػػػػب، كيف 
الصيدلية، إرساؿ الرسػالة، كيف اؼبطعػم، كالرحلػة، كالدراسػة. كلكػل كحػدة مهػارات 
اللعوية كعنا رىا، هتكػوف علػى مهػارة القػراءة، كمهػارة الكػبلـ، كحفػظ اؼبفػردات، 

الكتابػػة )إجابػػة السػػداؿ(، كمهػػارة كهعلػيم الًتاكيػػب أك القواعػػد )ابلكػػبلـ(، كمهػارة 
االسػػػتماع. كبعػػػد هقػػػدًن اؼبػػػواد اؼبدركسػػػة، عػػػدـ الباحػػػث التػػػدريبات اؼبتنوعػػػة منهػػػا 
التدريب علػى السػداؿ كاعبػواب ؼبمارسػة الطلبػة يف هكلػم اللعػة العربيػة عػن خػرباهتم 
اليوميػػة، كالقػػراءة الصػػ ي ة عنػػد عػػراءة الػػنص يف اؼبػػواد الواععيػػة، كفهػػم اؼبقػػركء عػػن 
اؼبػػادة، كالتعبػػَت الشػػفهي عػػن اؼبػػادة اؼبعػػدة، كاغبػػوار ابلصػػورة لسػػهولة الطلبػػة عنػػد 
عمليػػػػة التعبػػػػَت الشػػػػفهي، كالتفسػػػػَتات، كاالسػػػػتنتاج عنػػػػد إجابػػػػة األسػػػػئلة اؼبتعلقػػػػة 
ابؼبػػادة. مضػػموف اؼبػػواد اؼبعػػدة يف ىػػذا الكتػػاب مػػأخوذة مػػن اؼبػػواد الواععيػػة اعبيػػدة 

 واؿ الطلبة يف حياهتم اليومية.كاعبذابة مع أف اؼبواد متعلقة  ح
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 حجم ادلواد التعليمي .ج 

سػػػػنيت A4  (8،17 X 22،69 ػػػػمم الباحػػػػث اؼبػػػػواد  التعليمػػػػي حبجػػػػم 
غراـ. هتكػوف  167غراـ كالقرطاس للعبلؼ  87مًتا( بوزف القرطاس للم توايت 

 ػػف ة ككػػذلك  ػػممو الباحػػث ابأللػػواف اؼبتنوعػػة كػػي  239اؼبػػواد التعليمػػي مػػن 
 هكوف اؼبواد التعليمي جيدة كحسنة كجذابة.

 منظمة تصميم ادلواد التعليمي .د 

يف إعداد مواد هعليم مهارة الكبلـ على أساس اؼبواد الواععية، اىتم 
الباحث األشياء اؼبهمة يف إعداد اؼبواد التعليمي، ككذلك يقـو الباحث بتأليف 

نظرا إذل كل اؼبعلومات كالطرؽ مع التص يح كالًتهيب ابألشياء اؼبناسبة يف  اؼبواد
   إعداد اؼبواد.

 4.6اجلدول 
  ادلواد التعليمي مضمونترتيب 

 الصورة البياانت الرقم

 اجلزء األول من مضمون ادلواد التعليمية

 الغالف .2
ىػػذه  ػػف ة العػػبلؼ يف هقػػدًن 
أكؿ اؼبػػػػػػػػػػواد التعليمػػػػػػػػػػي، كضػػػػػػػػػػع 

ألػػػػػػواف متنوعػػػػػػة )لػػػػػػوف الباحػػػػػػث 
األزرؽ كاألبػػػػػػػػػػػػػيض كاأل ػػػػػػػػػػػػػفر( 

بػػُت األلػػواف  لتخلطهػػا كانػػدماج
اؼبتقربػػة. ككضػػع  ػػورا مػػن اؼبػػواد 
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كمثػػػػل النشػػػػرة، كاجمللػػػػة،   الواععيػػػػة
كالرسػػػػػػػػػالة، كغَتىػػػػػػػػػا. اؼبوضػػػػػػػػػوع 
اؼبكتبوبة فيو ىػو "مهػارة الكػبلـ 

 على أساس اؼبواد الواععية"

 التمهيد .1
كتػػػػب الباحػػػػث كلمػػػػة التمهيػػػػد 

هبػػػػػُت إبعػػػػػداد مػػػػػواد هعلػػػػػيم  الػػػػػيت
مهارة الكػبلـ علػى أسػاس اؼبػواد 
الواععية. عدمو التمهيد الشكرم 

 عن اسباـ الكواد التعليمي. 
 

 زلتوايت ادلواد  . 3
ىػػػػػذه  ػػػػػف ة ؿبتػػػػػوايت اؼبػػػػػواد. 
ككضػػع مدلػػف ىػػذا الكتػػاب  ػػرة 
الصػػػػػػػف ة ابلتصػػػػػػػميم اعبػػػػػػػذايب، 
ىػػػػذه ؼبسػػػػاعدة القػػػػارئ يف فػػػػتح 
الكتػػػػػػػػػػػاب كهوجيػػػػػػػػػػػد الباحػػػػػػػػػػػث 

  احملتاجة.
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 حتليل برامج التعليم .4
ىػػػذه الصػػػف ة هبػػػُت عػػػن معيػػػار 
الكفػػػػػػػاءة كالكفػػػػػػػاءة األساسػػػػػػػية 
ؼبهػػػارة الكػػػبلـ. ىػػػذه الكفػػػاءات 
اؼبهمػػػة هسػػػاعد الطلبػػػة يف معرفػػػة 

 اؽبدؼ اؼبرجوة.  
 

 التعريف عن ادلواد الواقعية .5
ىذه الصف ة هبُت عن التعريػف 
من اؼبواد الواععية. هبػذا التعريػف 
هسػػػهل اؼبػػػدرس كالطلبػػػة يف فهػػػم 
اؼبػػػػػػػػػػواد الواععيػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػن انحيػػػػػػػػػػػة 

 التعريف.


 ص          ائص إ تي          ار ادل          واد  .6
 الواقعية

ىػػػػػػػػػػػذه الصػػػػػػػػػػػف ة هبػػػػػػػػػػػُت عػػػػػػػػػػػن 
خصائص إختيار اؼبواد الواععيػة. 
ىػػػػػذه اػبصػػػػػائص هكػػػػػوف دلػػػػػيبل 
علػػػػػػػػػػى إختيػػػػػػػػػػار بعػػػػػػػػػػض اؼبػػػػػػػػػػواد 
اؼبواععيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة اؼبسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتخدمة يف 

  الكتاب.
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 التعليم(تقنية التعليم )طريقة   .7
ىذه الصػف ة هبػُت عػن هقنيػات 
كاسػػػػػػػػػػًتاهيجية يف هعلػػػػػػػػػػيم اللعػػػػػػػػػػة 
العربيػػػػة خا ػػػػة يف هعلػػػػيم مهػػػػارة 
الكػػػبلـ. ىػػػذه الصػػػف ة هشػػػمل 
علػػػػػػػى طرائػػػػػػػق التعلػػػػػػػيم دبفػػػػػػػاىيم 
اؼبػػػدخل اإلهصػػػارل يف كػػػل اؼبػػػواد 

  التعليمي.

 تقدمي ادلواد الدراسية  .8
ىػػػػذه الصػػػػف ة هبػػػػُت عػػػػن اؼبػػػػواد 
 الدراسػػػػػػػػػػػػػػػية اؼبعػػػػػػػػػػػػػػػدة يف ىػػػػػػػػػػػػػػػذا
الكتػػػػػػاب. هشػػػػػػػمل علػػػػػػى شبػػػػػػػاين 
كحدات. هتكوف اؼبػواد الدراسػي 
على مهػارات اللعويػة كعنا ػرىا 
يف اللعػػػػة العربيػػػػة حسػػػػب اػبطػػػػة 
الدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػية يف اعبامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة، 
كخصػػػػػػػػػػػائص إختيػػػػػػػػػػػار اؼبػػػػػػػػػػػادة، 

 كإحتياجات الطلبة.
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دالئ          ل اس          تخدام ادل          واد   .9
 التعليمي

ىػػػذه الصػػػف ة هبػػػُت عػػػن دالئػػػل 
التعليمػػػػػػي يف اسػػػػػػتخداـ اؼبػػػػػػواد  

مػػػػػن األكؿ إذل األخػػػػػَت حسػػػػػب 
مضػػػػػػػػػػػػموف الكتػػػػػػػػػػػػاب، كىػػػػػػػػػػػػذه 
الػػػػدالئل هسػػػػاعد اؼبعلػػػػم كالطلبػػػػة 
يف كيفيػػػػػػػػػػػػػة اسػػػػػػػػػػػػػتخداـ اؼبػػػػػػػػػػػػػواد 

 التعليمي.

 

 اجلزء الثاين من مضمون ادلواد التعليمية

 الغالف األول يف كل وحدة .27
فيو العبلؼ يف كػل كحػدة جديػدة. 
العػػػػػػبلؼ يف كػػػػػػل كحػػػػػػدة لػػػػػػو لػػػػػػوف 

اؼبوضػػػػػوع عػػػػػن  متنوعػػػػػة. كتػػػػػب فيػػػػػو
اؼبػػػادة يكػػػوف دلػػػيبل يف هبػػػادؿ اؼبػػػادة 

 الدراسية.
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 اذلدف الدراسية ومؤشراهتا .22
كتب اؼبدلف فيو اؽبػدؼ الدراسػية، 
كمدشػػػػػػػػػػػػػرات التعليميػػػػػػػػػػػػػة، كاػبػػػػػػػػػػػػػربة 
التعليميػػػػػة عػػػػػن اؼبػػػػػادة اؼبعينػػػػػة. ىػػػػػذا 
البيػػػػػػػػاف يسػػػػػػػػهل الطلبػػػػػػػػة يف معرفػػػػػػػػة 
اؽبػػػػػػدؼ الدراسػػػػػػية الػػػػػػيت سي صػػػػػػل 

 التعليم.اؼبتعلم بعد عملية 

 التعريف عن ادلادة )ادلوضو ( .21
فيو كتابة اؼبوضوع أك اؼبادة مػن كػل 
كحػػػػدة. كضػػػػع فيػػػػو الػػػػنص القصػػػػي 
للتعليػػػػق عػػػػن اؼبػػػػادة عبػػػػل الدراسػػػػة.  
كػػػػػػػػػػػػاف الػػػػػػػػػػػػنص مكتوبػػػػػػػػػػػػة ابللعػػػػػػػػػػػػة 
االندكنيسػية لسػػهولة الطلبػػة يف فهػػم 

 اؼبوضوع. 
 

 ادلفردات .23
ىػػػػػػػػػػػذه الصػػػػػػػػػػػف ة هشػػػػػػػػػػػمل علػػػػػػػػػػػى 

اؼبوجودة هسػهل اؼبفردات. اؼبفردات 
 الطلبة يف هرصبة اؼبفردات الصعبة.
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 ادلالحظة إىل ادلواد الواقعية .24
ىػػػػػذه الصػػػػػف ة هصػػػػػدر عػػػػػن اؼبػػػػػواد 
الواععيػػػػػػػة اؼبتنوعػػػػػػػة يف كػػػػػػػل كحػػػػػػػدة. 

ثبلثػػػػة  ػػػػور يف أكؿ   ػػػػدر اؼبدلػػػػف
الوحػػػػػدة كػػػػػي هكػػػػػوف الطلبػػػػػة عارفػػػػػا 
بشكل اؼبواد الواععية اليت سػيتعلمها 

  الطلبة.

 واجلواب عن ادلادةالسؤال  .25
يقـو الطلبة بعملية السداؿ كاعبواب 
عػػػػػػػػػػػن اؼبػػػػػػػػػػػواد الواععيػػػػػػػػػػػة اؼبعػػػػػػػػػػػدة يف 
الكتاب. يقـو الطلبة عملية احملادثة 

 بُت  احبهم يف مكتب كاحد. 

 

 التعبري األوسع .26
ىػػػػػػذه الصػػػػػػف ة ىػػػػػػي التػػػػػػدريب يف 
التعبػػػػَت. يعػػػػرب الطلبػػػػة عبػػػػارة عصػػػػَتة 
راجعػػػػػػػػػػا إذل اعبملػػػػػػػػػػة اؼبوجػػػػػػػػػػودة يف 

 اعبدكؿ.   
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 احلوار ابلصور .27
يقػػـو الطلبػػة اغبػػوار ابلصػػور. جييػػب 
الطلبػػػػػػة األسػػػػػػئلة إبجابػػػػػػة مناسػػػػػػبة. 
لكػػػػل  ػػػػورة فيػػػػو األسػػػػئلة البسػػػػيطة 

 .لسهولة الطلبة عند اغبوار

 

 ادلوجهةاحلوار  . 28
ىػػذه الصػػف ة هػػدؿ علػػى أفو الطلبػػة 
أف جييػػب األسػػئلة اؼبوجػػودة حسػػب 
اؼبثاؿ. هبذه التػدريب سػوؼ يعػرؼ 
الطلبػػػػػػػػة كيفيػػػػػػػػة االسػػػػػػػػتجواب عػػػػػػػػن 
العبػػػػػػػػارات عنػػػػػػػػد الكػػػػػػػػبلـ. العبػػػػػػػػارة 
اؼبوجػػػػػػودة فيهػػػػػػا هكػػػػػػوف مثػػػػػػاال مػػػػػػن 
العبػػػػػػػػػارات األخػػػػػػػػػرل. كأمػػػػػػػػػا ىػػػػػػػػػذا 
التػػػػدريب هػػػػدؿ علػػػػى عمليػػػػة اغبػػػػوار 

 اؼبوجهة.    
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 التفسريات واالستنتاج .29
يف ىػػػػذه الصػػػػف ة ىػػػػي مػػػػن عمليػػػػة 
اؼبػػػػػػػػوادة. جييبػػػػػػػػوف الطػػػػػػػػبلب صبيػػػػػػػػع 
األسػػػػػػػػئلة إلنتػػػػػػػػاج مػػػػػػػػا عػػػػػػػػد درسػػػػػػػػوا 
الطػػبلب يف كػػل مواضػػع اؼبػػواد. أمػػا 
العميلػػػػػة اؼبوجػػػػػودة مػػػػػن نػػػػػوع هعلػػػػػيم 

  مهارة الكابة.  

 السرية الذاتية للمؤلف .17
فيو السَتة الذاهية للمدلػف يف كتابػة 
اؼبػػواد  التعليمػػي، فيػػو البيػػاانت الػػيت 
هػػدؿ علػػى األشػػياء اؼبتعلقػػة ابؼبدلػػف 

 يف حياهتم. 

 

 الغالف األ ري .12
ىػػذه ىػػي  ػػف ة العػػبلؼ األخػػَت. 
لػػػػػػػو لػػػػػػػوف متسػػػػػػػاكايف مػػػػػػػع غػػػػػػػبلؼ 
األكؿ. كتػػػػػب فيػػػػػو التعريفػػػػػات عػػػػػن 
دراسػػػػػػػػػػػة مهػػػػػػػػػػػارة الكػػػػػػػػػػػبلـ كاؼبػػػػػػػػػػػواد 

 الواععية. 
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 جتربة االنتاج .4

 عاـ الباحث بتجربة إذل ثبلثة خرباء، منها:
 (األستاذ الدكتور اغباج إماـ أسرارمخبَت يف ؾباؿ ؿبتول اؼبواد التعليمي ) (2

 (أكريل حبر الدين الدكتورخبَت يف ؾباؿ لعة اؼبواد التعليمي ) (1

 (الدكتور دانياؿ حلميخبَت يف ؾباؿ هصميم اؼبواد التعليمي ) (3
طلبة اؼبستول الثاين يف عسم هعليم اللعة العربية جبامعة دمحمية ماالنق، كإذل مث إذل 

معلم درس مهارة الكبلـ )دمحم فردكس اؼباجستَت( يف عسم هعليم اللعة العربية جبامعة 
 دمحمية ماالنق يف إجراء عملية التجربة.

 تقومي االنتاج .5

قة اليت كزعو الباحث كاف التقوًن يف ىذه اؼبرحلة ىي نتيجة االستبانة اؼبعل
. عاـ الباحث ىذه إذل اػبرباء كطلبة عسم هعليم اللعة العربية جبامعة دمحمية ماالنق
اؼبستول الثاين يف عسم اػبطوة ؼبعرفة  ورة جودة اؼبواد التعليمي كجذابتو عند طلبة 

 .هعليم اللعة العربية جبامعة دمحمية ماالنق
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 مهارة الكالم على أساس ادلواد الواقعيةادلبحث الثاين: صالحية مواد تعليم 
عاـ الباحث  بلحية مواد هعليم مهارة الكبلـ على أساس اؼبواد الواععية إذل اػبرباء إلنتاج 
اؼبنػػتي الػػذم حصػػلو الباحػػث يف إعػػداد اؼبػػواد التعليميػػة علػػى أسػػاس اؼبػػواد الواععيػػة. فػػوزع 

 ء، كىم: الباحث  ف ة التقييم بطريقة االستبانة إذل ثبلثة خربا
  بري يف رلال زلتوى ادلواد التعليمي .2

. عاـ الباحث ابلتجربة يف يـو األستاذ الدكتور اغباج إماـ أسرارمىو 
هنارا يف ديواف عسم  25.77 – 23.77يف الساعة  1728أبريل  26اإلثنُت، 

  دب اللعة العربية جبامعة ماالنق اغبكومية.
 
 4.7اجلدول 

 نتائج االستبانة من  بري زلتوى ادلواد التعليمي 
 )أ. د. إمام أسراري(

 الرقم ادلقاومة 2 1 3 4
 دقة احملتوايت

 2 مناسب بكفاءة األساسية كاؼبدشرات   √ 

 1 مناسب ابحتياجات الطلبة    √

 3 مناسب ابحتياجات كسائل التعليم    √

 4 اؼبنفعة يف زايدة اؼبعرفة    √
 5 مناسب بقيمة اجملتمع   √ 

 ادلادة
 2 كماؿ ؿبتوايت اؼبادة   √ 
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 1 ىضم كتاب التعليم  √  
 3   ة أىداؼ اؼبادة   √ 
 4 اللعة اؼبستخدمة   √ 
 5 هقدًن اؼبادة   √ 

 التدريبات
 2 مناسبة التدريبات ابؼبادة   √ 
 1 كضوح دليل التدريبات  √  
 3 هنوع أشكاؿ التدريبات   √ 
 4 مستوم  عوبة التدريبات   √ 
 5 مناسب دبستوايت الطلبة   √ 

 دليل استخدام الكتاب
 2 ىلتوم الكتاب على دليل التدريس للمعلم   √ 

  √  
ىلتوم دليل التدريس للمعلم على اؼبعلومات 

 الكافية عن اؼبنهي كالطريقة اؼبستخدمة
1 

  √  
يظهر دليل التدريس للمعلم على زبطيط يف 

 التدريسكل 
3 

 √   
يستخدـ التعبَت االهصاؿ يف أكؿ دليل 

 التدريس
4 

 5 كجود اؼبفردات اؼبساعدة  √  
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 االنتقادات العامة ؽبذا اإلنتاج من انحية ؿبتول اؼبواد ىي:
 الكتابة للمواد الواععية غَت كاض ة -2
 األمثلة يف اغبوار اؼبوجو متساكم كلها -1
)الكاهب( يف فهم مضموف اؼبواد من بعض التدريبات، خيطأ الباحث  -3

 الواععية
 معظم اؼبواد الواععية اؼبوجودة جيدة كمناسبة -4
كجود اغباجة يف هنويع التدريبات إما من حيث عملية الفرد، كاحملاكاة يف  -5

 اؼببيعات كالًتكيي، كالتعبَت الشفهي
أمػػا الطريقػػة اؼبسػػتخدمة لت ليػػل البيػػاانت مػػن نتػػائي االسػػتبانة الػػيت كزعػػو 
الباحػػث إذل األسػػتاذ الػػدكتور اغبػػاج إمػػاـ أسػػرارم ىػػي بتعيػػُت القيمػػة األدىن لكػػل 

 بند من البنود اؼبوجودة يف االستبانة برمز لسوغييونو:
 

 
 يعرؼ: 

 17:  بنود األسئلةؾبموعة  -
 4:  النتيجة األعلى -
 2:  النتيجة األدىن -
 58:  النتيجة احملصولة -
4 x 17  =87 
2 x 17  =17 

  ؾبموع بنود األسئلة x= النتيجة األعلى  القيمة األعلى 
  ؾبموع بنود األسئلة x= النتيجة األدىن  القيمة األدىن 
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 كلو ف نتائي االستبانة كهصنيفها، كضع الباحث اؼبعايَت اآلهية:
 

 الدرجة النتيجة رقم
 ضعيف 2-17 2
 مقبوؿ 12-47 1
 جيد 42-67 3
 جيد جدا 62-87 4

 
اعبػػدكؿ، فالنتيجػػة عػػن هصػػديق اؼبػػواد التعليمػػي إذل خبػػَت ؿبتػػول كفقػػا ؽبػػذا 

"، كهبلػغ إذل جي دكىػي علػى مسػتول " 58اؼبواد التعليمي ىي حصل على نتيجة 
 كأما الت ليل عبميع بنود التقييم كما يلي: %.71،5نسبة مئوية 

 % بدرجة جيد جدا97من انحية دعة احملتوايت هبلغ إذل نسبة مئوية  -2

 % بدرجة جيد 77من انحية اؼبادة هبلغ إذل نسبة مئوية  -1

 % بدرجة جيد 77من انحية التدريبات هبلغ إذل نسبة مئوية  -3

% بدرجة 67من انحية دليل استخداـ الكتاب هبلغ إذل نسبة مئوية  -4
 مقبوؿ

 
  بري يف رلال لغة ادلواد التعليمي .1

. عاـ الباحث ابلتجربة يف يـو أكريل حبر الدين الدكتور اغباجىو 
مساء يف اؼببٌت "أ"  27.77 – 26.77يف الساعة  1728أبريل  15األربعاء، 

 جبامعة موالان مالك إبراىيم االسبلمية اغبكومية ماالنق.
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 4.8اجلدول 
 نتائج االستبانة من  بري لغة ادلواد التعليمي 

 )د. أوريل حبر الدين(

 عناصر التحكيم الرقم
 النتيجة

2 1 3 4 
 √    لعة الكتاب سهلة 2
 √    لعة الكتاب مفهومة 1
  √   لعة الكتاب كاض ة 3
 √    كضوح البياانت 4
  √   الًتاكيب كعواعدىا   ي ة 5
 √    الكتابة كاض ة 6
  √   الكتابة   ي ة 7
 √    عدد اؼبفردات 8
  √   اختيار اغبوارات كاألمثلة اؼبناسبة 9
  √   اغبوارات  ة  27
  √   عدد اؼبادة مناسبة للمستول الثاين 22
 √    مناسبة اؼبادة ابؼبستول اؼبتوسطة 21
 √    الدرس الواحد مناسبة للزمن ؿبدد ؽبم 23
 √    التدرج )من األسهل إذل األ عب( 24
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 االنتقادات العامة ؽبذا اإلنتاج من انحية لعة اؼبواد ىي:
 الكلمة االهصالية االىتماـ يف اختيار -2
 هنويع الدربيات -1

أمػػا الطريقػػة اؼبسػػتخدمة لت ليػػل البيػػاانت مػػن نتػػائي االسػػتبانة الػػيت كزعػػو 
الباحث إذل الدكتور أكريل حبر الدين ىي بتعيُت القيمة األدىن لكل بند من البنود 

 اؼبوجودة يف االستبانة برمز لسوغييونو:
 

 
 يعرؼ: 

 24:  ؾبموعة بنود األسئلة -
 4:  النتيجة األعلى -
 2:  النتيجة األدىن -
 57:  النتيجة احملصولة -
4 x 24  =56 
2 x 24  =24 

 كلو ف نتائي االستبانة كهصنيفها، كضع الباحث اؼبعايَت اآلهية:
 

 الدرجة النتيجة رقم
 ضعيف 2-24 2

  ؾبموع بنود األسئلة x= النتيجة األعلى  القيمة األعلى 
  ؾبموع بنود األسئلة x= النتيجة األدىن  القيمة األدىن 
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 مقبوؿ 25-18 1
 جيد 19-41 3
 جيد جدا 43-56 4

 
كفقػػػا ؽبػػػذا اعبػػػدكؿ، فالنتيجػػػة عػػػن هصػػػديق اؼبػػػواد التعليمػػػي إذل خبػػػَت لعػػػة 

"، جي   د ح   داكىػػػي علػػػى مسػػػتول " 57اؼبػػػواد التعليمػػػي ىػػػي حصػػػل علػػػى نتيجػػػة 
  %.89،1كهبلغ إذل نسبة مئوية 

 
 ادلواد التعليمي بري يف رلال تصميم  .3

 13. عاـ الباحث ابلتجربة يف يـو اإلثنُت، الدكتور دانياؿ حلميىو 
مساء يف إدارة برانمي اغباض  27.77 – 26.77يف الساعة  1728أبريل 

 لتعليم اللعة العربية جبامعة موالان مالك إبراىيم االسبلمية اغبكومية ماالنق.

 
 4.9اجلدول 

 م ادلواد التعليمينتائج االستبانة من  بري تصمي
 )د. دانيال حلمي(

 الرقم ادلقاومة 2 1 3 4
 تصميم الكتاب

 √   
جيذب هصميم الكتاب على رغبة الطلبة يف 

 التعلم
2 
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 1 كضوح الكتابة كسهولة القراءة   √ 

 3 يتناسب هصميم الكتاب دبستوايت الطلبة    √
 4 هصميم الكتاب جذابة   √ 

 الرسومات
 2 اػبطوطاستخداـ    √ 
 1 التخطيطات   √ 
 3 الرسـو كالصور التوضي ية   √ 

 4 اختبلط األلواف    √
 غالف الكتاب

 2 الركاايت غَت كثيفة    √
 1 كجود اعبزء الفراغ   √ 
 3 اعبملة موجز   √ 

 4 الصور كالرسومات ؽبا اؼبعٌت   √ 

 5   ة الًتعيم    √
 6 متسق الًتعيم   √ 

 الكتابمادية 

 2  ف ة كاملة مناسبة دب توايت الكتاب    √
 1 حجم الكتاب يسهلنا يف القراءة   √ 

 3 كضوح الطباعة     √

 4 دعة الكتابة   √ 
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 5 جودة طباعة الكتاب عوية   √ 

 6 السهولة يف فتح الكتاب    √
 

 االنتقادات العامة ؽبذا اإلنتاج من انحية هصميم اؼبواد ىي:
إذا كاف الكتاب للطلبة، فعلى الكاهب أف اليكتب نظرية هعليم اؼبواد  -2

 الواععية، بل يكتب فيو عنصر حقيقي عن ذلك التعليم. 
أمػػا الطريقػػة اؼبسػػتخدمة لت ليػػل البيػػاانت مػػن نتػػائي االسػػتبانة الػػيت كزعػػو 
الباحث إذل الػدكتور دانيػاؿ حلمػي ىػي بتعيػُت القيمػة األدىن لكػل بنػد مػن البنػود 

 وجودة يف االستبانة برمز لسوغييونو:اؼب
 

 
 يعرؼ: 

 17:  ؾبموعة بنود األسئلة -
 4:  النتيجة األعلى -
 2:  النتيجة األدىن -
 67:  النتيجة احملصولة -
4 x 17  =87 
2 x 17  =17 

  

  ؾبموع بنود األسئلة x= النتيجة األعلى  القيمة األعلى 
  ؾبموع بنود األسئلة x= النتيجة األدىن  القيمة األدىن 
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 كلو ف نتائي االستبانة كهصنيفها، كضع الباحث اؼبعايَت اآلهية:
 

 الدرجة النتيجة رقم
 ضعيف 2-17 2
 مقبوؿ 12-47 1
 جيد 42-67 3
 جيد جدا 62-87 4

 
كفقا ؽبذا اعبدكؿ، فالنتيجػة عػن هصػديق اؼبػواد التعليمػي إذل خبػَت هصػميم 

"، جي   د ح   داكىػػػي علػػػى مسػػػتول " 67اؼبػػػواد التعليمػػػي ىػػػي حصػػػل علػػػى نتيجػػػة 
 كأما الت ليل عبميع بنود التقييم كما يلي:%. 83،7كهبلغ إذل نسبة مئوية 

 % بدرجة جيد 82من انحية هصميم الكتاب هبلغ إذل نسبة مئوية  -2

 % بدرجة جيد 82من انحية الرسومات هبلغ إذل نسبة مئوية  -1

 جيد جدا% بدرجة 83من انحية غبلؼ الكتاب هبلغ إذل نسبة مئوية  -3

% بدرجة 87من انحية مادية الكتاب الكتاب هبلغ إذل نسبة مئوية  -4
 جيد جدا
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 كلسهولة نظر نتائي االستبانة من اػبرباء، عدـ الباحث ملخصا كما يلي:
 4.27اجلدول 

 ملخص نتائج التقومي وصالحية ادلواد التعليمي من اخلرباء

 عناصري التقومي اخلبري الرقم

 نتيجة التقومي

ادلعدل 
 ادلئوي

رلمو  
ادلعدل 
 ادلئوي

 الدرجة

2. 

أ.د. اغبػػػػػاج إمػػػػػاـ 
)خبػػػػػػػػَت أسػػػػػػػػرارم 

ؿبتػػػػػػػػػػػػػول اؼبػػػػػػػػػػػػػػواد 
 التعليمي(

 %97 دعة احملتوايت

 جيد  71،5%
 %77 اؼبادة

 %77 التدريبات 
دليل استخداـ 

 الكتاب
67% 

1. 
د. أكريػػػػػػػػػػػل حبػػػػػػػػػػػر 
الػػدين )خبػػَت لعػػة 

 اؼبواد التعليمي(

  ة اللعة 
اؼبستخدمة يف 

 الكتاب
 جيد جدا 89،1% 89%

3. 
د. دانيػاؿ حلمػي 
)خبػػػػػػػػػَت هصػػػػػػػػػميم 

 اؼباد التعليمي(

 %82 هصميم الكتاب

 جيد جدا 84%
 %82 الرسومات
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 %83 غبلؼ الكتاب
 %87 مادية الكتاب

 جيد %79 %722 اجملمو 
 

 أساس ادلواد الواقعية ادلبحث الثالث: فعالية استخدام مواد تعليم مهارة الكالم على
كبعػػد اغبصػػوؿ علػػى اؼبػػواد اؼبعػػدة كالقيػػػاـ ابلتصػػ يح، فقػػاـ الباحػػث ابلتجربػػة إذل مػػػدرس 
اللعػػػة العربيػػػة يف درس مهػػػارة الكػػػبلـ كطلبػػػة اؼبسػػػتول الثػػػاين يف عسػػػم هعلػػػيم اللعػػػة العربيػػػة 

 جبامعة دمحمية ماالنق. كالبياانت احملصولة ؽبذه التجربة ىي كما يلي: 
 النتاج إىل مستعمل ادلواد التعليميجتربة ا .2

بعد إعامة هصديق االنتاج إذل اػبرباء، فقاـ الباحث بتوزيع  ف ة االستبانة 
إذل معلم اللعة العربية لدرس مهارة الكبلـ بقسم هعليم اللعة العربية جامعة دمحمية 

ـ يـو ماالنق. عاـ الباحث بتجربة االنتاج إذل معلم اللعة العربية لدرس مهارة الكبل
هنارا يف إدارة عسم هعليم اللعة العربية  23.77، يف الساعة 1728مايو  1اػبميس،  

 جبامعة دمحمية ماالنق. كاغبصوؿ من نتائي هقييم اؼبواد التعليمي كما يلي:
 
 4.22اجلدول 

 نتائج االستبانة من معلم درس مهارة الكالم
 )دمحم فردوس ادلاجستري(

 الرقم ادلقاومة 2 1 3 4

 األىداف 
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 2 كتابة األىداؼ بعبارة كاض ة    √

 1   ة أىداؼ التدريس     √
 3 دعة اؼبفاىيم لشيت كفاءة الطلبة   √ 
 4 مناسبة اؼبفاىيم برغابة كاحتياجات الطلبة   √ 

 ادلادة
 2 مناسبة اؼبادة ابألىداؼ ادراسية   √ 
 1 كافية اؼبادة غبصوؿ على أىداؼ التدريس   √  
 3 هرهيب اؼبادة من السهلة إذل الصعوبة   √ 

  √  
سػػػػػػػهولة فهػػػػػػػم اللعػػػػػػػة اؼبسػػػػػػػتخدمة يف مػػػػػػػادة 

 التدريس 
4 

 االسرتاتيجية

 √   
االسػػػػػػػػػػًتاهيجية اؼبسػػػػػػػػػػتخدمة عػػػػػػػػػػادرة علػػػػػػػػػػى 
مسػػػػػػاعدة الطلبػػػػػػة غبصػػػػػػوؿ علػػػػػػى أىػػػػػػداؼ 

 التدريس 
2 

 √   
مناسػػػػػػػػػػبة االسػػػػػػػػػػًتاهيجية دبػػػػػػػػػػادة كأىػػػػػػػػػػػداؼ 

 التدريس
1 

 √   
اؼبسػػػػػػػػػػتخدمة عػػػػػػػػػػادرة علػػػػػػػػػػى االسػػػػػػػػػػًتاهيجية 

 مساعدة عملية التدريس
3 

 التدريبات

 2 مناسبة بنود السداؿ  ىداؼ اؼبرجو   √ 



99 
 

 
 

 1 مناسبة بنود السداؿ دبادة اؼبقدمة   √ 

 √   
سبثػػػل التػػػدريبات اؼبقدمػػػة ببنػػػود السػػػداؿ مػػػن 

 السهلة إذل الصعوبة 
3 

 √   
التػػػػػػػدريبات اؼبوجػػػػػػػودة هكػػػػػػػوف مثػػػػػػػاال لبنػػػػػػػود 

 الصعبة(-)السهلةاألسئلة 
4 

 5 سهولة فهم اللعة اؼبستخدمة يف التدريبات    √ 
 توزيع الوقت

 2 هوزيع الوعت الكافية    √
 

 االنتقادات العامة ؽبذا اإلنتاج ىي:
االسًتاهيجية كاؼبفاىيم اؼبستخدمة جيد، حىت يسهل اؼبدرس كالطلبة يف  -2

 حصوؿ اؽبدؼ الدرسي
الواععيػػة اؼبسػػتخدمة حسػػب سػػياؽ اإلندكنيسػػيا )إذ اغباجػػة يف هبسػػيط اؼبػػواد  -1

فبكػػن(، نظػػرا إذل بعػػض اؼبػػواد الواععيػػة الصػػعبة مػػع أف الطلبػػة دل يعػػرؼ كثػػَتا 
 ابللعة الستخدمة يف الكتاب

أمػػا الطريقػػة اؼبسػػتخدمة لت ليػػل البيػػاانت مػػن نتػػائي االسػػتبانة الػػيت كزعػػو 
األدىن لكػػل بنػػد مػػن البنػػود الباحػػث إذل دمحم فػػردكس اؼباجسػػتَت ىػػي بتعيػػُت القيمػػة 

 اؼبوجودة يف االستبانة برمز لسوغييونو:
 

 

  ؾبموع بنود األسئلة x= النتيجة األعلى  القيمة األعلى 
  ؾبموع بنود األسئلة x= النتيجة األدىن  القيمة األدىن 
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 يعرؼ: 
 27:  ؾبموعة بنود األسئلة -
 4:  النتيجة األعلى -
 2:  النتيجة األدىن -
 51:  احملصولةالنتيجة  -
4 x 27  =68 
2 x 27  =27 

 كلو ف نتائي االستبانة كهصنيفها، كضع الباحث اؼبعايَت اآلهية:
 

 الدرجة النتيجة رقم
 ضعيف 2-27 2
 مقبوؿ 28-34 1
 جيد 35-52 3
 جيد جدا 51-68 4

 
كفقا ؽبذا اعبدكؿ، فالنتيجة من ذبربة اؼبواد التعليمي إذل معلم درس مهارة 

"، كهبلػػغ إذل جي  د ح  داكىػػي علػػى مسػػتول " 51ىػػي حصػػل علػػى نتيجػػة الكػػبلـ 
 كأما الت ليل عبميع بنود التقييم كما يلي:. %76،4 نسبة مئوية

 % بدرجة جيد جدا 87،5من انحية األىداؼ هبلغ إذل نسبة مئوية  -2

 % بدرجة جيد 63من انحية اؼبادة هبلغ إذل نسبة مئوية  -1

 % بدرجة جيد75نسبة مئوية من انحية االسًتاهيجية هبلغ إذل  -3
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 % بدرجة جيد75من انحية التدريبات الكتاب هبلغ إذل نسبة مئوية  -4

% بدرجػػػة 277مػػػن انحيػػػة هوزيػػػع الوعػػػت الكتػػػاب هبلػػػغ إذل نسػػػبة مئويػػػة  -5
 جيد جدا

 
 جتربة االتناج إىل طلبة ادلستوى الثاين .1

 نتائج االستبانة من استجابة الطلبة عن ادلواد التعليمي (2
ذبربة اؼبواد التعليمي إذل عشرين طالبا اؼبستول الثاين يف عسم عاـ الباحث 

، يف الساعة 1728مايو  1هعليم اللعة العربية جبامعة دمحمية ماالنق يـو األربعاء، 
 باحا. عاـ الباحث بتجربة اؼبواد التعليمي كبيونها، مث كزع الباحث  8.77

كالتعلم حسب مواجهة  القراطيس فيها األسئلة. كعاـ الطلبة بعملية التعليم
الباحث، صبعوا كانعشوا يف العمل، الحظوا كفكوركا صباعة. كالنتيجة من استبانة 

 التجربة كما يلي:
 4.21اجلدول 

 استجابة الطلبة عن ادلواد التعليمينتائج االستبانة من  
 

 بنود األسئلة الرقم
درجة 
 التقومي

 الطالب
رلموعة 
 النتيجة

النسبة 
 ادلئوية

 الدرجة

 عملية القراءة عند التعليم 2

5 3 25 

 جيد 78%
4 23 51 
3 3 9 
1 2 1 
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2   
  78 رلموعة النتائج

 عملية السداؿ كاعبواب 1

5 1 25 

 جيد 72%
4 8 31 
3 7 12 
1 2 1 
2 2 2 

   72 رلموعة النتائج

3 
عدرة الطلبة يف هطوير 

 اعبملة   ي ة

5 6 37 

 جيد 79%
4 8 31 
3 5 25 
1 2 1 
2   

   79 رلموعة النتائج

4 
عدرة الطلبة يف عملية 
 اغبوار ابلصور يف الفصل

5 4 17 

76% 
 جيد

4 9 36 
3 6 28 
1 2 1 
2   

  76 رلموعة النتائج
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5 
عدرة الطلبة يف اؼبعاملة مع 

 العَت

5 27 57 

87% 
جيد 
 جدا

4 7 18 
3 3 9 
1   
2   

   76 رلموعة النتائج

6 
  ة إجابة الطلبة عن 

 األسئلة

5 4 17 

 جيد 76%
4 8 31 
3 8 14 
1   
2   

   76 رلموعة النتائج

7 
عدرة الطلبة يف عملية 
 االهصاؿ مع العَت

5 21 67 

97% 
جيد 
 جدا

4 6 14 
3 1 6 
1   
2   

   97 رلموعة النتائج

8 
زايدة الدكافع للطلبة عند 
 عملية التعليم كالتعلم

5 23 65 
97% 

 جيد
 26 4 4 جدا
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3 3 9 
1   
2   

   97 رلموعة النتائج

9 
عدرة الطلبة يف إنتاج اؼبواد 

 اؼبدركسة شفهيا 

5 5 15 

 جيد 78%
4 9 36 
3 5 25 
1 2 1 
2   

   78 رلموعة النتائج

27 
التعليق بُت اؼبواد كخربات 

 الطلبة

5 6 37 

82% 
جيد 
 جدا 

4 27 47 
3 3 9 
1 2 1 
2   

   82 رلموعة النتائج
  %87،6 876 رلموعة مجيع النتائج

 
بت ليػػل بعػػد عػػرض الباحػػث نتػػائي االسػػتبانة يف السػػابق ، فقػػاـ الباحػػث 

بيػػاانت االسػػتبانة مػػن الطلبػػة. لو ػػف نتػػائي االسػػتبانة كهصػػنيفها فوضػػع الباحػػث 
 اؼبعايَت كما يلي:
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 4.23اجلدول 
 معايري لنتائج االستبانة بنسبة مئوية
 77إستخدـ الباحث مقياس ىذه اؼبعيار كما عوؿ ردكاف

 البيان تقرير جودة ادلواد النسبة ادلؤية الرقم

 جداجيد  277% -%  82 2
ميكن استخدامها بدكف 

 هعديل كهص يح

 جيد 87% -%  62 1

ميكن استخدامها مع 
عليل من التعديل 

 كالتص يح

 مقبوؿ 67% -%  42 3
ربتاج إذل التعديل كال 
 ميكن استخدامها

 ضعيف 47% -%  12 4
ربتاج إذل التعديل كال 
 ميكن استخدامها

 ضعيف جدا 17% -%  2 5
ربتاج إذل التعديل كال 
 ميكن استخدامها

 
فالطريقػػػػة اؼبسػػػػتخدمة لت ليػػػػل البيػػػػاانت مػػػػن نتػػػػائي االسػػػػتبانة لكػػػػل بنػػػػود 

 األسئلة ىي كما يلي:
  

                                                           
70

 Ridwan. Dasar-dasar Statistika. Hal.39 
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 يعرؼ: 

 27:  عدد بنود األسئلة -
 17:  للتجربة عدد الطلبة -
 5:  النتيجة األعلى -
 2:  األدىنالنتيجة  -
 876:  ؾبموعة صبيع النتائي -

 كفقا للرمز السابق، فنتيجة الت ليل عبميع بنود التقييم كما يلي:
 % بدرجة جيد 78من انحية عملية القراءة هبلغ إذل نسبة مئوية  -2

 % بدرجة جيد 72من انحية عملية السداؿ كاعبواب هبلغ إذل نسبة مئوية  -1

 % بدرجة جيد 79من انحية هطوير اعبملة الص ي ة هبلغ إذل نسبة مئوية  -3

% بدرجة 76من انحية عملية اغبوار ابلصور الكتاب هبلغ إذل نسبة مئوية  -4
 جيد 

 % بدرجة جيد جدا 87من انحية اؼبعاملة مع العَت هبلغ إذل نسبة مئوية  -5

  % بدرجة جيد76من انحية   ة األجوبة هبلغ إذل نسبة مئوية  -6

% بدرجػػػة 97مػػػن انحيػػػة عمليػػػة االهصػػػاؿ مػػػع العػػػَت هبلػػػغ إذل نسػػػبة مئويػػػة  -7
 جيد جدا

 % بدرجة جيد جدا97من انحية زايدة الدكافع هبلغ إذل نسبة مئوية  -8

 % بدرجة جيد 78من انحية عملية االنتاج هبلغ إذل نسبة مئوية  -9

 ؾبموعة النتيجة من كل بنود
 x 277  عدد الطلبة xالنتيجة األعلى 
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ة % بدرجػ82من انحية التعليق بػُت اؼبػواد كاػبػربات هبلػغ إذل نسػبة مئويػة  -27
 جيد جدا

 كلو ف نتائي االستبانة كهصنيفها، كضع الباحث اؼبعايَت اآلهية:
 
 4.24اجلدول 

 مقياس ليكرت من نتيجة استجابة الطلبة
 الدرجة النتيجة رقم
 ضعيف جدا 177 - 2 2
 ضعيف 477 - 172 1
 مقبوؿ 677 - 472 3
 جيد 877 - 672 4
 جيد جدا 2777 - 872 5

 
فمجموعػػة صبيػػع النتػػائي لطلبػػة عسػػم هعلػػيم اللعػػة كفقػػا للجػػدكؿ السػػابق، 

كىػػػي حصػػػل علػػػى  876العربيػػػة جبامعػػػة دمحميػػػة مػػػاالنق ىػػػي حصػػػل علػػػى نتيجػػػة 
 %.82"، كهبلغ إذل نسبة مئوية جيد حدامستول "
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 نتائج اإل تبار القبلي والبعدي وحتليلها (1
يف  ؼبعرفة درجة فعالية مواد هعليم مهارة الكبلـ على أساس اؼبواد الواععية

عسم هعليم اللعة العربية جبامعة دمحمية ماالنق، عاـ الباحث إبعطاء االختبار القبلي 
طلبة من فصل اؼبستول الثاين جبامعة دمحمية ماالنق.  17كاالختبار البعدم إذل 

فاالختبار القبلي ؼبعرفة كفاءة الطلبة يف مهارة الكبلـ عبل استخداـ مواد هعليم 
ؼبواد الواععية، كاالختبار البعدم ؼبعرفة كفاءة الطلبة يف مهارة الكبلـ على أساس ا

 مهارة الكبلـ بعد استخداـ ىذا اؼبواد التعليمي.

 نتائج اإل تبار القبلي والبعدي -2

 أما نتائي االختبار القبلي ىي كما يلي:
 

 4.25اجلدول 
 نتائج اال تبار القبلي من التجربة 

 اسم الطالب النمرة
نتيجة اال تبار 

 القبلي
 التقدير

 ضعيف 17 دايان فطرم 2

 ضعيف 35 أكـر منعومُت 1

 ضعيف 15 عاديتيا 3

 مقبوؿ 55 عمليا جيًتا 4

 ضعيف 57 عبد العزيز 5

 ضعيف 37 غبلـ زكيا عرفا 6
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 ضعيف 47 أنيفا عدينا 7

 ضعيف 47 عافيا نور أزمنة 8

 جيد  77 مص ب عبد السامي 9

 ضعيف 47 ألوم الصديق 27

 مقبوؿ 67 ىبة هللانضيف  22

 جيد 77 راغيتا جاىياين 21

 ضعيف 35 انضفة الفكرم 23

 ضعيف 47 راشيل فطرم رحيم 24

 ضعيف 45 فطرم  يوا 25

 مقبوؿ 67 نور فدادة 26

 ضعيف 47 أيها  فية الرضبة 27

 ضعيف 57 سيبل  ربان كينانيت 28

 ضعيف 45 رزكي سفطرم 29

 ضعيف 47 ف  انداني 17

 885 اجملمو 
 ضعيف

 44،15 معدل الدرجة
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 كأما نتائي االختبار البعدم ىي كما يلي:
 4.26اجلدول 

 نتائج اال تبار البعدي من التجربة 

 اسم الطالب النمرة
نتيجة اال تبار 

 القبلي
 التقدير

 ضعيف 45 دايان فطرم 2
 جيد جدا 87 أكـر منعومُت 1
 مقبوؿ 67 عاديتيا 3
 جيد 77 عمليا جيًتا 4
 مقبوؿ 67 عبد العزيز 5
 جيد 67 غبلـ زكيا عرفا 6
 مقبوؿ 67 أنيفا عدينا 7
 مقبوؿ 67 عافيا نور أزمنة 8
 جيد جدا 97 مص ب عبد السامي 9
 جيد جدا 75 ألوم الصديق 27
 جيد جدا 97 نضيف ىبة هللا 22
 جيد  77 راغيتا جاىياين 21
 مقبوؿ 55 انضفة الفكرم 23
 مقبوؿ 67 فطرم رحيمراشيل  24
 جيد جدا 87 فطرم  يوا 25



111 
 

 
 

 جيد جدا 85 نور فدادة 26
 جيد 65 أيها  فية الرضبة 27
 جيد جدا 87 سيبل  ربان كينانيت 28
 مقبوؿ 67 رزكي سفطرم 29
 جيد جدا 87 ف  انداني 17

 2395 اجملمو 
 جيد

 77 معدل الدرجة
 

 حتليل نتائج اال تبار القبلي والبعدي -1

(، اهضػػػػػح الباحػػػػػث أفو نتػػػػػائي االختبػػػػػار القبلػػػػػي 4.25كفقػػػػػا للجػػػػػدكؿ السػػػػػابق )
 للطلبة ميكن هصنيفها كما يلي:

 4.27اجلدول 
 درجة اال تبار القبلي للطلبة

 نسبة مؤوية الدرجة عدد الطلبة حتديد النتيجة رقم
 - فبتاز - 277 - 92 2
 - جيد جدا - 97 - 72 1
 %25 جيد 3 77 - 62 3
 %27 مقبوؿ 1 67 - 52 4
 %75 ضعيف  25 27 - 57 5
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هوضي ا ؼبعرفة نتائي االختبار القبلي لطلبة اؼبستول الثاين يف عسم هعليم 
اللعة العربية كما عرض الباحث يف اعبدكؿ. كمن ىنا نتضح أف عدرة الطلبة يف 

% 75% على مستول مقبوؿ، ك27% على مستول جيد، 25الكبلـ ىي: 
كال أحد منهم حصل على مستول جيد جدا كفبتاز. أما على مستول ضعيف. 

 الطريقة ؼبعرفة النتيجة اؼبعدلة فاستخدـ الباحث الرمز كما يلي:
 ؾبموع النتائي
 عدد الطلبة

ىي حصل فيعرؼ أف عدرة الطلبة يف الكبلـ بعد عملية االختبار القبلي 
  %. 44،15 مئوية"، كهبلغ إذل نسبة ضعيفعلى مستول " 885على نتيجة 

بعد إجراء عملية االختبار القبلي كهعليم مهارة الكبلـ ابستخداـ اؼبواد التعليمية 
(، 4.27اؼبعدة، فقاـ الباحث بعملية االختبار البعدم. كفقا للجدكؿ السابق )
 اهضح الباحث أف نتائي االختبار القبلي للطلبة ميكن هصنيفها كما يلي:

 4.28اجلدول 
 البعدي للطلبة درجة اال تبار

 نسبة مؤوية الدرجة عدد الطلبة حتديد النتيجة رقم
 - فبتاز - 277 - 92 2
 %47 جيد جدا 8 97 - 72 1
 %17 جيد 4 77 - 62 3
 %35 مقبوؿ 7 67 - 52 4
 %5 ضعيف 2 27 - 57 5

x 277 
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هوضي ا ؼبعرفة نتائي االختبار القبلي لطلبة اؼبستول الثاين يف عسم هعليم 
العربية كما عرض الباحث يف اعبدكؿ. كمن ىنا نتضح أف عدرة الطلبة يف اللعة 

% 35% على مستول جيد، 17% على مستول جيد جدا، 47الكبلـ ىي: 
% على مستول ضعيف. أما الطريقة ؼبعرفة النتيجة 5على مستول مقبوؿ، 

 اؼبعدلة فاستخدـ الباحث الرمز كما يلي:
 ؾبموع النتائي

 الطلبةعدد 
ىي حصل فيعرؼ أف عدرة الطلبة يف الكبلـ بعد عملية االختبار البعدم 

  %. 77"، كهبلغ إذل نسبة مئوية جيدعلى مستول " 2395على نتيجة 
 

 يلي: كأما البياانت احملصوالت من االختبار القبلي كالبعدم كما
 4.29اجلدول 

 البعدي ومناقشتهاقائمة التحليل من نتائج اال تبار القبلي واال تبار 

 الفصل
عدد 
الطلبة 

(n) 
 ̅   ̅           

     
  

 571،97 226،97 69،15 44،5 27،8 11،4 17 أ.
 

( كما بُت سوغيونو يف كتابو "منهي t-test)كاستخدـ الباحث الرموز 
فعالية  ( كؼبعرفة4.29الب ث كالتطوير"  ؼبناعشة البياانت يف اعبدكؿ السابق )

 اؼبواد التعليمي. كجرل ذلك الرموز كما يلي: 

x 277 
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  ̅̅̅̅    ̅̅̅̅

√
  
 

  
 
  
 

  
   (

  
√  

) (
  
√  

)

 

 

 

 البياف :

اؼبعدؿ لبلختبار القبلي  =  ̅̅̅̅  

 اؼبعدؿ لبلختبار البعدم ̅̅̅̅  =

 = االكبراؼ اؼبعيارم لبلختبار القبلي  
 = االكبراؼ اؼبعيارم لبلختبار البعدم  

 الفركؽ لبلختبار القبلي    =

 الفركؽ لبلختبار البعدم     =

 الطلبة عدد    =

 الطلبةعدد    =

 أما مناعشة البياانت من نتائي االختبار القبلي كاالختبار البعدم ىي كما يلي:
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( t-table( بنتيجة ت اعبدكؿ )       ت اغبسايب )نتيجة  يقارفف
. كاستخدـ الباحث مستول df  =         =47- 1  =38ابستعماؿ 

 2.68595ف صل ت اعبدكؿ  %5اػبطأ 
 ( 6،42972كبعد أف الحظ الباحث مػن هلػك النتيجػة )ت اغبسػايب )

(( أف ت اغبسػػايب أكػػرب مػػن ت اعبػػدكؿ فيعتػػرب 2.68595مػػن ت اعبػػدكؿ ) >
أف ت اغبسػػػػايب مقبػػػػوؿ. فاسػػػػتنبط الباحػػػػث أف مػػػػواد هعلػػػػيم مهػػػػارة الكػػػػبلـ علػػػػى 

يف مهػػػارة الكػػػبلـ  أسػػػاس اؼبػػػواد الواععيػػػة فعػػػاؿ لًتعيػػػة كفػػػاءة طلبػػػة اؼبسػػػتول الثػػػاين
 كميكن استخدامو يف هعليم مهارة الكبلـ.

 
 عرض البياانت عن التعديل والتصحيحادلبحث الرابع: 

عاـ الباحث عملية هصديق اإلنتاج إذل اػبرباء، انطبلعا من البياانت اؼبوجودة اليت 
ربتاج إذل التعديل كالتص يح. فقاـ الباحث  أف اؼبواد التعليمي الذم ألفو الباحث

بت سُت اؼبواد التعليمي ابىتماـ األشياء اليت عيم اػبرباء، حىت هكوف اؼبواد التعليمي 
ك اغبة للطلبة عند إستخدامها. فقاـ الباحث ابلتعديل كالتص يح عن  أحسن كأجذب

 الكتاب اؼبصممة كما يلي:
 وى ادلواد التعليميتعديل وتصحيح من اخلطيئات يف رلال زلت .2

 4.17اجلدول 
 تعديل وتصحيح يف رلال زلتوى ادلواد التعليمي

 التصحيح اخلطأ الصفحة الرقم

2. i " كتابةSAW"ك " SWT" 
Subhanahu Wa Ta'ala 

Shallallahu Alaihi 
Wasallam 
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1. i i i 
كتابة اؼبوضوع يف احملتوايت غَت 

 موجودة

إكماؿ اؼبوضوع كمثل 
 التسوؽ" "الوحدة األكذل

3. 7 
فهم الباحث عن اؼبواد الواععي 

 غَت مناسب
 التص يح عن اؼبادة

4. 7 

التبذير يف عرض الصورة أك 
 كضعها غَت مناسبة

 

يكفي بوضع نصفها 
 لوضوح الصورة

 

5.  

الدليل للتدريب األكؿ غَت 
مناسب "مث عم ابغبوار مع 

  ديقك"

فاألحسن "عم بعرض 
 اآلهية"شفهي كما يف اؼبثاؿ 

6. 27 

نوع التدريب غَت متفاكهة ىو  
 كما يلي:

 األسئلة  (2

 ....... )األجوبة(

 فاألحسن ىو كما يلي:
هكلم مع  ديقك  

 ابلعنا ر التالية!

 

7. 25 
األمثلة للتدريب اػبامس 
 متساكم يف صبيع الوحدات

هعيَت األمثلة ابألمثلة اؼبتفرعة 
 يف التدريب اػبامس كلها
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 من اخلطيئات يف رلال لغة ادلواد التعليمي تعديل وتصحيح .1
 4.12اجلدول 

 تعديل وتصحيح يف رلال لغة ادلواد التعليمي
 التصحيح اخلطأ الرقم

2. 
استخداـ مصطلح 
 "اؼبصطل ات"

 استخداـ "اؼبفردات"

 التخفيضات كلمة "خصمة" .1

3. 
 هرصبة "فًتة ؿبدكدة"=

persediaan terbatas  
waktu terbatas 

  ورة سابقة كلمة " ورة التالية" .4

 ما اؼبقصود كتابة "ماؼبقصود" .5

6. 
كتابة "ىل لك اػبربة 

 اؼبتعلقة"
 ىل لك خربة متعلقة

 ربتوم على كتابة "ربتوم من" .7

9. 
صبلة "أين هفضل بُت اػبضركات 

 كالدىوف اؼبشبعة"
أيهما هفضل اػبضركات أـ 

 الدىوف اؼبشبعة
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 اخلطيئات يف رلال تصميم ادلواد التعليميتعديل وتصحيح من  .3
 4.11اجلدول 

 تعديل وتصحيح يف رلال زلتوى ادلواد التعليمي
 التصحيح اخلطأ الرقم

2. 

 لوف العبلؼ دل يكن ملمعا

 

 هعيَت لوف العبلؼ  لوف ملمع

 

1. 
عرض اؼبباحث عن نظرية اؼبواد 

 الواععية

اليعرض يف اؼبواد التعليمي عن نظرية 
 الواععية اؼبواد

 التعيَت إذل اػبط الرظبي  اػبط يف اؼبقدمة غَت رظبي .3

 
 : مناقشة نتائج البحث اخلامسادلبحث 

أف استخداـ اؼبواد الواععية يف هعليم اللعة الباحث ىذا الب ث فَتل  إعامةبعد 
 الطلبة اتاألجنبية خا ة يف هعليم اللعة العربية مهم، ألف إستخدامها متعلقة مع إحتياج

على إ دار اؼبعلومات كالبياف اغبقيقي. إذا كانت اؼبدرسوف يف هعليم اللعة العربية يقدركف 
على استخداـ  الطلبة على إ دار اؼبعلومات اغبقيقي أك اؼبواد الدراسية الواععية، فيعرؼ

 .العربية بعبارة مناسبة   ي ة كمعا رةاللعة 
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خداـ اؼبواد الواععية يف هعليم يرل إيديل ىولف أف ىناؾ ثبلثة أسباب أل ية است
اللعة األجنبية منها: )األكؿ( هعليم اللعة األجنبية ىلمل اؼبتعلم أك الطبلب على هوجيو 
اللعة األجنبية يف اغبياة اغبقيقية، )الثاين( يعطي هعليم اللعة األجنبية  ورة حقيقية إذل  

الث( زايدة اغبماسة على  كل متعلم اللعة على اللعة اؼبستخدمة يف أحواؿ اجملتمع، )الث
كل الطبلب عند التعليم ألف كثَت من الطبلب يتكاسلوف كال ىلبوف على استخداـ 
النصوص أك اؼبواد اليت أ درت لتنمية هراكيب اللعة ف سب كالهكوف يف اؼبادة اغبقيقية 

يف  هبذه النظرايت يرل الباحث أف استخداـ اؼبواد الواععية هعطى أثرا كبَتا 72.عند اؼبتعلم
 ارهفاع ضباسة الطلبة عند عملية التعليم كالتعلم كما رأل إيديل ىولف يف السبب الثالث.

على أساس اؼبواد الواععية لطلبة عسم هعليم  مهارة الكبلـالباحث مواد هعليم  أعد
ستخدـ الباحث منهي الب ث التطويرم على  وذج اماالنق.  يةاللعة العربية جبامعة دمحم

(ADDIE) analyze, design, develop, implement, evaluate . فضل الباحث ىذا يك
بسيطة ككاض ة لتطوير اؼبواد التعليمي،  ىذه اػبطوات لديها خطوة إجرائيةالنموذج ألف 

كما   أكضحاؼبستخدـ كي يكوف اؼبنهي خطوات الب ث التطويرم  فوضح الباحث 
 ، كهقوًناالنتاج اإلنتاج، ذبربة ربليل اإلحتياجات، كهصميم اإلنتاج، كهطوير: 72يلي

 .االنتاج
د. أ. يف ذبربة اؼبنتي )اؼبواد التعليمي(، عاـ الباحث بتقوًن جودة اؼبواد إذل اػبرباء: 

لعة اؼبواد يف ؾباؿ  أكريل حبر الدينكد.  ؿبتول اؼبواد التعليمييف ؾباؿ  إماـ أسرارماغباج 
إذل معلم اللعة مث التجربة  اد التعليمي.كد. دانياؿ حلمي يف ؾباؿ هصميم اؼبو  ،التعليمي

                                                           
71

 Edelholf, authentische texte im Deutsch, hal 5 
72

 Nusa Putra, Research & Development (Penelitian dan Pengembangan: Suatu Pengantar), 

Hal: 119 
 



121 
 

 
 

عسم يف اؼبستول الثاين  طلبةاؼباجستَت كإذل  دمحم فردكس الكبلـالعربية يف درس مهارة 
 ماالنق.دمحمية هعليم اللعة العربية جبامعة 

كمن حصوؿ التقوًن ك بلحية اؼبواد التعليمي، البد أف يهتم الباحث استخداـ 
الدارسُت، كالصور اإلسبلمية يف هقدميها، كاأللواف اؼبطركحة  اللعة اؼببلئمة حسب مرحلة

 عبذابة الدارسُت. 
( كىو Likertكيف هقدير نتائي التقوًن، استعمل الباحث مقياس  وذج ليكرت )

أسلوب لقياس عوامل التقييم، كاعتمادا ابؼبقياس هدؿ على درجة اؼبوافقة أك االعًتاض 
 على  يعة ما.
، أف اؼبواد تبوسيلة االستباانالسابقة خبلؿ نتائي هقييم اػبرباء الباحث  بُتعد 

كىي على  ؿبتول اؼبواد التعليمي% من خبَت 71،5  ل على درجةاح اؼبعدة ةالتعليمي
كىي على  لعة اؼبواد التعليميخبَت % من 89،1 ل على درجة اح"، ك جيدمستول "
 هصميم اؼبواد التعليميخبَت من % 83،7حا ل على درجة "، ك جيد جدامستول "

% 79. كأما ؾبموعة النتائي كلها حصل على درجة "جيد جداكىي على مستول "
طلبة اؼبستول الثاين يف عسم  على للتطبيق ة  اغباؼبعدة  اؼبواد التعليمية أف ذلك كمعٌت

 هعليم اللعة العربية جبامعة دمحمية ماالنق مع عليل من التعديل كالتص يح.
لية التجربة عاـ الباحث ابلتجربة إذل مدرس اللعة العربية كطلبة كأما من حيث عم

معلم اللعة  نتائي من% 76اؼبستول الثاين. أف اؼبواد التعليمية اؼبعدة حا ل على درجة 
 نتائي استبانةمن % 82حا ل على درجة "، ك جيد جداالعربية كىي على مستول "

% يف االختبار البعدم 77 كحا ل على درجة".جيد جداكىي على مستول " الطلبة
 %44،15بعد إجراء االختبار القبلي مع أف درجتو حصل على 
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يرل الباحث أف مواد هعليم مهارة الكبلـ على أساس إضافة من هلك النتائي 
اؼبواد الواععية  احل كمناسب للتطبيق على طلبة عسم هعليم اللعة العربية، جذاب كؿبب 

م اللعة العربية خا ة يف إجراء عملية الكبلـ فهما كمتفاكهة للطلبة فتساعدىم على فه
 .سريعا كجذابة
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 اخلامس الفصل
 ملخص البحث واالقرتاحات

 
 ملخص البحث -أ 

النتػػائي الػػيت حصػػل عليػػو الباحػػث مث القيػػاـ بت ليلهػػا سػػواء مػػن  اعتمػػادا علػػى
الدراسة األكلية أك من نتػائي الطلبػة يف االختبػار القبلػي كاالختبػار البعػدم، ميكػن أف 

  هلخص نتائي الب ث كما يلي:
 على أساس ادلواد الواقعية الكالممواد تعليم مهارة  إعدادعملية  .2

الباحث مواد هعليم مهارة الكبلـ على أساس اؼبواد الواععية لطلبة عسم  أعد
على  وذج هعليم اللعة العربية جبامعة دمحمية ماالنق. عاـ الباحث يف عملية التطوير 

. كرهب الباحث ADDIE (analyze, design, develop, implement, evaluate) وذج 
ؼبشكبلت، مث صبع البياانت عن األشياء خطوات التطوير ىي ربليل االحتياجات كا

 ي هطوير اؼبنتمثاؼبشكبلت اؼبطركحة،  إجابة من ةاحملتاجة يف هصميم اؼبواد التعليمي
كإذل  كبلـدبوا فات اػبا ة، مث التجربة إذل اػبرباء كمعلم اللعة العربية لدس مهارة ال

هقوًن جودة  كاألخَتاالنق م يةاؼبستول الثاين عسم هعليم اللعة العربية جبامعة دمحم طلبة
 اؼبنتي  دكات االستبانة كاؼبقابلة حىت هكوف اؼبنتي األخَت.

 مم الباحث ىذا الكتاب على أساس اؼبواد الواععية. الكتاب ىلتول على 
( معايَت 3( دليل استخداـ الكتاب، ك)1( مقدمة، ك)2اؼبباحث التالية منها: )

( 5( اؼبفردات اؼبساعدة، ك)4لكبلـ، ك)الكفاءة الدراسية كأىداؼ هعليم مهارة ا
 ( التدريبات يف الكبلـ.6عرض اؼبواد الواععية، ك)
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 على أساس ادلواد الواقعية الكالمنتائج صالحية مواد تعليم مهارة  .1
( Likertكيف هقدير نتائي التقوًن، استخدـ الباحث مقياس  وذج ليكرت )

ابؼبقياس هدؿ على درجة اؼبوافقة أك كىو أسلوب لقياس عوامل التقييم، كاعتمادا 
االعًتاض على  يعة ما. كعاـ الباحث ابلتعديل كالتص يح عن اؼبدخبلت ؽبذه 

 اؼبواد من اػبرباء كمدرس اللعة العربية إما من انحية كتابتها كهدريباهتا كهصميمها.
كأما نتائي  بلحية اؼبواد التعليمي اليت صبع الباحث من بياانت االستبانة 

ؿبتول اؼبواد % من خبَت 71،5  ل على درجةاح أف اؼبواد التعليمي اؼبطور ا:منه
لعة خبَت % من 89،1 ل على درجة اح"، ك جيدكىي على مستول " التعليمي

من % 83،7حا ل على درجة "، ك جيد جداكىي على مستول " اؼبواد التعليمي
، كحا ل على درجة "جيد جداكىي على مستول " هصميم اؼبواد التعليميخبَت 
. هبذه النتائي "جيد جدامعلم اللعة العربية كىي على مستول " نتائي من% 76

 للتطبيق. يعرؼ الباحث أف مواد هعليم مهارة الكبلـ على أساس اؼبواد الواععية  احل
 

 على أساس ادلواد الواقعية الكالممواد تعليم مهارة  فعالية .3
أساس اؼبواد الواععية فعاؿ لًتعية كفاءة إف مواد هعليم مهارة الكبلـ على 

الطلبة يف مهارة الكبلـ كاىتمامهم بو كيركزىم يف الكبلـ ابللعة العربية. كأما الدليل 
 عنها كما يلي:

: من استجابة الطلبة عن مواد هعليم مهارة الكبلـ على أساس اؼبواد الواععية أوال
 ". د جداجي% كىي على مستول "82بدرجة  876حصل على نتيجة 

: من صبع نتائي الطلبة من االختبار القبلي كالبعدم يف فصل كاحد. عدد الطلبة  اثنيا
طلبة إلجراء عملية التجربة. بعد عملية ذبربة  17طلبة، كأخذ الباحث  38كلها 
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(( 2.68595من ت اعبدكؿ ) >( 6،42972)يعرؼ أف نتيجة "ت اغبسايب" 
أف ت اغبسايب أكرب من ت اعبدكؿ فيعترب أف ت اغبسايب مقبوؿ. فاستنبط الباحث 

لًتعية كفاءة طلبة  فعالأف مواد هعليم مهارة الكبلـ على أساس اؼبواد الواععية 
 يف مهارة الكبلـ كميكن استخدامو يف هعليم مهارة الكبلـ. اؼبستول الثاين

 
 االقرتاحات -ب 

 الباحث اؼبقًتحات اآلهية:بعد إجراء ىذا الب ث، عدـ 
ىلسن على الباحثُت اآلخرين مستقببل بب وث أخرل أف يطوركا اؼبػواد التعليمػي  .2

ابالىتمػػػػػػاـ إذل خصػػػػػػائص التعلػػػػػػيم كػػػػػػل مهاراهتػػػػػػا  اؼبػػػػػػواد الواععيػػػػػػةعلػػػػػػى أسػػػػػػاس 
 .مناسبة يف التطبيق عنوميكن منهم ، ألف ليس كل كمرحلة دراسيتها كعنا رىا

اؼبػػواد التعليمػػي، مػػن األحسػػن للمدرسػػُت أف يسػػتخدموا طريقػػة التعلػػيم  كإبعػػداد .1
تػارك اؼبػواد اؼبناسػبة كػي هكػوف عمليػة التعلػيم . كأف خيىػذا اؼبػواداؼبيسرة يف هطبيق 

 .يف الفصل جيدة كفعالة
 مػػع أف اؼبػػوادف سػػب،  كاحػػدة إذل اعبامعػػة مػػرةىػػذا اؼبػػواد بتجربػػة  عػػاـ الباحػػث .3

ن التجربػة يف عػدة أمػاكن أك مػدارس أخػرل، كمػا أهنػا مازالت ربتاج إذل مزيد مػ
ات كميكػػن بػػزايدة الوسػػائل اإلضػػافية لتكميػػل اؼبػػواد مازالػػت ربتػػاج إذل اإل ػػبلح

يقػػًتح الباحػػث أف هكػػوف حبػػوث أخػػرل مسػػتقببل هكمػػل مػػا  لكلػػذاف. التعليمػػي
ينقصها كهصلح أخطاءىا كما هقًتح أف ذبرم التجربة بشكل أكسع يف اؼبػدارس 

 كهللا أعلم ابلصواب.أخرل. 
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ANGKET PENILAIAN BUKU AJAR  

"MAHARAH KALAM BERBASIS BAHAN OTENTIK"  

(UNTUK SISWA) 

 

IDENTITAS RESPONDEN 

 

1. Nama :  

2. Kelas :  

3. Asal :            

 

 

Berilah tanda () sesuai dengan penilaian saudara! 

Skor 1 Perlu diperhatikan 

Skor 2 Kurang Baik 

Skor 3 Cukup 

Skor 4 Baik 

Skor 5 Sangat Baik 

 

 

NO ITEM PERNYATAAN 
SKOR 

1 2 3 4 5 

1. Siswa melakukan kegiatan membaca dengan baik      

2. Siswa aktif melakukan tanya jawab ketika proses 

pembelajaran 

     

3. Siswa mengembangkan kalimat menggunakan 

kaidah bahasa yang baik 

     

4. Siswa melakukan dialog menggunakan gambar      

5. Siswa berinteraksi kepada guru atau teman lainnya 

dengan baik 

     

6. Siswa menjawab pertanyaan dengan baik, benar dan 

tepat 

     

7. Siswa melakukan kegiatan komunikatif dengan baik      

8. Siswa termotivasi untuk menjalani proses 

pembelajaran dengan baik 

     

9. Siswa memproduksi hasil pembelajaran yang ia 

pelajari baik secara lisan (ta'bir syafahi) 

     

10. Siswa mengkaitkan materi pelajaran dengan 

pengalaman dalam kehidupan siswa.  

     

  



 
 

 
 

 اال تبار القبلي
 

 اآلتية مث أجب األسئلة التالية!الحظ الصورة 
 
 
 
 
 
 
 

 ماسم اؼباركة لتلك اعببنة  .2
 بكم هلك اعببنة  .1
 ما الفائدة لتلك اعببنة  .3

 الحظ مث أكمل مايلي ليكون حوارا طبقا للمثال اآليت!

 اؼبثاؿ:
 أريد أف أهسوؽ إذل السوؽ ليبل، كأنت  
 أان أيضا أهسوؽ إذل السوؽ ليبل -
 لن أهسوؽ إذل السوؽ ليبل -

 التدريب:  
 أريد أف أشًتم الشراب من الربهقاؿ، كأنت  .4
 أذىب إذل السوؽ  باحا مبكرا لشراء اػبضركات، كأنت  .5



 
 

 
 

 أحب التسوؽ بوسيلة اإلنًتنيت، كأنت  .6
 أكمل معاين ادلفردات اآلتية معنا مناسبا!

 :  اعببنة .7
 : عرض خاص .8
 : فًتة ؿبدكدة .9
 :  اؼباركة .27

  



 
 

 
 

 اال تبار البعدي
 

 اآلتية مث أجب األسئلة التالية!الحظ الصورة 

 ىل يبيع فيها حقيبة نسائية  .2
 بكم حقيبة هسوؽ نسائية  .1
 كم خصمة لباش شاؿ  .3

 الحظ مث أكمل مايلي ليكون حوارا طبقا للمثال اآليت!

 اؼبثاؿ:
 أريد أف أهسوؽ إذل السوؽ ليبل، كأنت  
 أان أيضا أهسوؽ إذل السوؽ ليبل -
 لن أهسوؽ إذل السوؽ ليبل -

 



 
 

 
 

 التدريب:  
 أريد أف أشًتم حقيبة هسوؽ نسائية، كأنت  .4
 أذىب إذل السوؽ لشراء األطعمة ليبل، كأنت  .5
 أحب التسوؽ مباشرة، كأنت  .6

 أكمل معاين ادلفردات اآلتية معنا مناسبا!
 : حقيبة التسوؽ .7
 :  اػبصمة .8
 :  شاؿ .9
 : عرض خاص .27

 
  



 
 

 
 

 الواثئق من صور البحث
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 : ألف قبا إمامنا   اإلسم
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 : كلية الدراسات العليا   الكلية

 : هعليم اللعة العربية   القسم

 1725:  سنة بداية الكلية

 بليمبيني ماالنق  A-62: بيوت بونوؿ أسرم    العنواف

 785648571541:  اؽباهيف أك التلفوف
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