
 أ
 

 البحث اجلامعي
 Accelerated" التعٌلم السريع دبدخلإعداد الكتاب التعليمي دلهارة الكالـ 

Learning"    لربانمج صباح اللغة يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثانية
 كديرم

 (S-1)مقدـ إلكماؿ بعض شركط اإلختبار للحصوؿ درجة سرجاان
 

 إعداد:
 َأََن قُ رَُّة الُعيُ ْون

 ٛٚٓٓ٘ٔٗٔقم القيد: ر   
 

 ربت اإلشراؼ
 الدكتورة احلاجة أمي حممودة ادلاجستري

 ٕٖٜٜٜٗٓٓٓٗٔٛٓٓٔٛٙٔرقم التوضيف: 

 
 قسم تعليم اللغة العربية 
 كلية علـو الًتبية كالتعليم

 جامعة موالان مالك إبراىم اإلسالمية احلكومية ماالنج
 ـ َُِٖ   



 ب
 

 البحث اجلامعي
 Accelerated" التعٌلم السريع دبدخلارة الكالـ إعداد الكتاب التعليمي دله

Learning"   لربانمج صباح اللغة يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثانية
 كديرم

 
 

 إعداد:
 َأََن قُ رَُّة الُعيُ ْون

 ٛٚٓٓ٘ٔٗٔرقم القيد:   
 

 ربت اإلشراؼ
 الدكتورة احلاجة أمي حممودة ادلاجستري

 ٕٖٜٜٜٗٓٓٓٗٔٛٓٓٔٛٙٔرقم التوضيف: 
 
 
 

 
 قسم تعليم اللغة العربية 
 كلية علـو الًتبية كالتعليم

 جامعة موالان مالك إبراىم اإلسالمية احلكومية ماالنج
  ـ َُِٖ   
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 استهالل
 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

 

ٍلًبكى لًتىكيٍوفى ًمنى ادلنًذرًٍينى عىلىى قػى  (ُّٗ)نػىزىؿى ًبًو الرٍُّكحي اٍْلىًمٍُتي  (ُِٗ)كىًإنَّوي لىتػىٍنزًٍيلي رىبًٌ اٍلعىالىًمٍُتى 
 (ُٓٗ)بًًلسىافو عىرىًبٌو مًُّبٍُتو  (ُْٗ)

 (ُٓٗ-ُِٗ)سورة الشعراء:  
 
 

تي اٍلًكتىاًب اٍلميًبُت ضلىٍني نػىقيصُّ عىلىٍيكى  (ِ) ًإانَّ أىنزىٍلنىاهي قػيٍرآانن عىرىبًيٌان لَّعىلَّكيٍم تػىٍعًقليوفى  (ُ) الر تًٍلكى آَيى
ا اٍلقيٍرآفى كىًإف كينتى ًمٍن قػىٍبًلًو لىًمنى اٍلغىاًفًلٍُتى أىٍحسىنى اٍلقىصى  ػذى نىا إًلىٍيكى ىى يػٍ   (ّ)ًص دبىا أىٍكحى

 (ّ-ُ)سورة يوسف: 
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 إهداء  
 هذا البحث اجلامعي إىل: ىأهد

 
 سبحان :الكرمي أيب

 عسى هللا أف يرمحو يف الدنيا كاآلخرة كيعطيو طواؿ العمر كالصحة دائما
بٍت كحثٍت على التقدـ لنيل آماؿ كالتفاؤؿ دلواجهة احلياة ادلليئة ابلتحدَيت كعلمٍت أف الذم ر 

 أشكر على كل النعمة
 

 سييت منّورة :احملبوبة أمي
 عسى هللا أف يرمحها يف الدنيا كاآلخرة كيعطيها طواؿ العمر كالصحة دائما

 اليت أفاضت مهمتها عٍت كربٍت ابلرمحة
 

 اية العيونعائس هد :أخيت الصغرية
 اللهم ارمحها يف الدنيا كاآلخرة كاجعلها من الناجحُت يف ادلستقبل

 

  



 ه
 

 تقديرالشكر و ال
هلل رب العادلُت، كالصالة كالسالـ على سيد ادلرسلُت، الذم أنزؿ إليو القرآف خبَت احلمد 

ث اجلامعي اللغات )بلساف عرب مبُت(. احلمد هللا كالشكر على نعمو اليت هبا سبت كتابة ىذا البح
"  Accelerated Learningإعداد الكتاب التعليمي دلهارة الكالـ دبدخل التعٌلم السريع "دبوضوع "

 ".  لربانمج صباح اللغة يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثانية كديرم
ىم القرابف للثناء كاجلزاء إال تقدـ شكرم كربييت ربية ىنيئة من عميق قليب إذل كل من سا

يف ىذا البحث كمن شارؾ يف التدقيق كادلراجعة كربقيق ادلراجع كالتنضيد، كإذل كل من زكدين 
مشكورا آبرائو كتوجهاتو كمجيع زمالء الذين يساعدكين مساعدة انفعة، كقدمت الباحثة الشكر 

 صة إذل:اخلا
إبراىيم  ادلاجستَت، مدير جامعة موالان مالكاحلاج عبد احلارس اْلستاذ الدكتور فضيلة  -ُ

 ماالنجاإلسالمية احلكومية 
، عميد كلية علـو الًتبية كالتعليم جامعة ادلاجستَتأغوس ميموف فضيلة الدكتور احلاج  -ِ

 ماالنجالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية موالان م
شللوءة احلسنة ادلاجستَت، رئيسة قسم تعليم اللغة العربية جامعة احلاجة فضيلة الدكتورة  -ّ

 .ماالنجإبراىيم اإلسالمية احلكومية ك موالان مال
شرفة على كتابة ىذا البحث، كأقوؿ ادلفضيلة الدكتورة احلاجة أمي زلمودة ادلاجستَت،  -ْ

كتوجيو يف كل  .شكرا على كل ما قدموه مساعدة من نعمة من هللا سبحانو كتعاذل
 .مراحل إعداد ىذا البحث اجلامعي منذ بداية فكرة الباحثة حىت االنتهائي منو

احلاج سيف ادلصطفى ادلاجستَت، كاحلاج بشرم مصطفى ادلاجستَت،  الدكتورفضيلة  -ٓ
لكل ما قدموا من اإلرشادات كالتوجيهات  كالدكتور احلاج توفيق الرمحن ادلاجستَت،

 كالتعليقات إلسباـ ىذا البحث.
 ذات يف قسم تعليم اللغة العربية جامعة موالان مالكاتفضيلة مجيع اْلساتذ كاْلس -ٔ

 .ماالنجراىيم اإلسالمية احلكومية إب
دلدرسة الثانوية فضيلة مهينة الصاحلة، مدرسة اللغة العربية يف الفصل العاشر اب -ٕ

 اإلسالمية احلكومية الثانية كديرم.



 و
 

 دلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثانية كديرم.ابمجيع التالميذ يف الفصل العاشر  -ٖ
الك جامعة موالان م َُِْالعربية مرحلة السنة كمجيع أصحاب يف قسم تعليم اللغة  -ٗ

 ماالنج.إبراىيم اإلسالمية احلكومية 
ال قوؿ جيدر  رل ابلتقدـ إال قوؿ الشكر اجلزيل فحسىب أف أدعو ذلم هللا اجلبار كالوىاب 

 على أف جيزيهم أبحسن ما عملوا كيزيدىم من فضلهم فيما عملوا. نسأؿ هللا التوفيق كالسداد.
 
 
 
 
 
 

 َُِٖ يونيو ْنج، ماال
 الباحثة

 
 

 أَن قّرة العيون
 ٛٚٓٓ٘ٔٗٔرقم القيد: 
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 ستخلص البحثم
 

 "”Accelerated Learningدبدخل التعٌلم السريع إعداد الكتاب التعليمي دلهارة الكالـ  .ٕٛٔٓقّرة العيون، أَن 

. (S-1). البحث اجلامعي لربانمج صباح اللغة يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثانية كديرم

جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية . التعليمكلية علـو الًتبية ك . قسم تعليم اللغة العربية
 الدكتورة احلاجة أمي زلمودة ادلاجستَت :ادلشرفة .ماالنج

 التعٌلم السريع مدخلكتاب التعليمي، مهارة الكالـ، : األساسيةكلمات ال
فية لًتقية كفاءة إحدل ادلدارس ذلا اْلنشطات اإلضا ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثانية كديرم

اللغة التالميذ. إحدل من اْلنشطات اللغوية ىي صباح اللغة. ىذه اْلنشطة إحدل عمليات التعليم لًتقية  
يصعبوف أف يتكلموا ابلعربية. كالسباب من  كلكنهم يف اللغة العربية كال سيما مهارة الكالـ.التالميذ كفاءة 

 الكتابإبعداد الباحثة . فقامت هارة الكالـ لصباح اللغةىذه ادلشكلة ىو عدـ الكتاب التعليمي لتعليم م
يف ادلدرسة الثانوية لربانمج صباح اللغة ”Accelerated Learning“  دبدخل التعٌلم السريعالتعليمي دلهارة الكالـ 

 .اإلسالمية احلكومية الثانية كديرم
دبدخل التعٌلم لكالـ التعليمي دلهارة االكتاب إعداد كيف مت ( ُ)ىي:  البحث شكالت ىذامك 
دبدخل التعٌلم السريع التعليمي دلهارة الكالـ ما مواصفات الكتاب ( ِ) ،؟ Accelerated Learning"السريع "

""Accelerated Learning دبدخل التعٌلم التعليمي دلهارة الكالـ الكتاب مدل فعالية استحداـ ما ( ّ) ،؟
 ؟ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثانية كديرمح اللغة يف صبا  لربانمج Accelerated Learning"السريع "

دبدخل التعٌلم السريع التعليمي دلهارة الكالـ الكتاب إعداد  متلوصف البحث كيهدؼ ىذا 
""Accelerated Learning ، دبدخل التعٌلم السريع التعليمي دلهارة الكالـ مواصفات الكتاب  ووصف
""Accelerated Learning، دبدخل التعٌلم السريع التعليمي دلهارة الكالـ ف فعالية استخداـ الكتاب ككص
""Accelerated Learning ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثانية كديرم.يف  صباح اللغة لربانمج 

كأداكهتا ىي ادلقابلة كاالستبانة كاالختبار. .  ADDIEىذا البحث ىو حبث تطويرم على منوذج
 يف ربليل البياانت. (Likert) ملت الباحثة حساب منوذج ليكرتكاستع

 ربليل االحتياجات،) ADDIEمنوذج قامت الباحثة يف عملية التطوير على  -ُكمن نتائج البحث التطويرم: 

ثة إف الكتاب التعليمي اليت طٌورهتا الباح -ِ(. كتقوًن اإلنتاج، كذبربة اإلنتاج، كتطوير اإلنتاج، كتصميم اإلنتاج
أكرب من  ُُُ،ْكىي  t-testنتيجة ب التعليمي فٌعاؿ ىو بوجود إٌف استخداـ الكتا -ّلو شليزات خاصة. 

    غَت مقبوؿ ك     دبعٌت أف ْٕٔ،ِ% = ُ t-tableككذالك أكرب من  َُٕ،ُ% = ٓ t-tableنتيجة 
 .مقبوؿ

 



 ن
 

ABSTRACT 

 

Kurrotul Uyun, Ana, 2018. Arabic Textbook Constructing for Speaking skills Based on 

Accellerated Learning Approach for Shobahul Lughah at Islamic Senior High 

School 2 Kediri. Thesis. Department of Arabic Language Education, Faculty of 

Tarbiyah and Teaching Training, State Islamic University of Maulana Malik 

Ibrahim Malang. Supervisor: Dr. Hj. Umi Machmudah, M.A. 

Keywords: Textbook, Arabic Speaking Skills, Accellerated Learning Approach. 

Islamic Senior High School 2 Kediri is one of the schools that has additional 

activities to improve students language skills. One of Language activities is Shobahul 

Lughah. This activity is one of the learning activities to improve students ability in Arabic 

language especially speaking skill. However, they still have difficulty in Arabic speaking. 

The cause of the problem is that there is no textbook in learning Speaking Skills.  

The research problems in this study are: (1) How does Arabic Textbook for 

Speaking skills Based on Accellerated Learning Approach construct?, (2) What are the 

characteristics of Arabic Textbook for Speaking skills Based on Accellerated Learning 

Approach?, (3) How is effectiveness of Arabic Textbook for Speaking skills Based on 

Accellerated Learning Approach for Shobahul Lughah at Islamic Senior High School 2 

Kediri? 

This research purposed to know about the constructing Arabic Textbook for 

Speaking skills Based on Accellerated Learning Approach, to know about characteristics 

of Arabic Textbook for Speaking skills Based on Accellerated Learning Approach, to 

know about effectiveness of Arabic Textbook for Speaking skills Based on Accellerated 

Learning Approach for Shobahul Lughah at Islamic Senior High School 2 Kediri. 

Research methods such as research and development based on ADDIE. The 

research instrument were interview, questionnare, and test. Likert scale is used to analyze 

the data. 

The result showed: 1. Researcher used research and development method based 

ADDIE (Analyze, Design, Develop, Implement, Evaluate). 2. Textbook constructed by 

researchers have their own characteristics and advantages that are not shared by other 

textbooks. 3. Arabic textbook fairly effective. Proven t-test value of 4,111 is greater than 

the value of t-table 5% of 1,701 and 1% of 2,467. This value indicated that    is rejected 

and    is accepted. 
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ABSTRAK 

 

Kurrotul Uyun, Ana, 2018. Penyusunan Buku Ajar Keterampilan Berbicara Berbasis 

Pendekatan Accellerated Learning untuk Shobahul Lughah di Madrasah Aliyah 

Negeri 2 Kediri. Skripsi. Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan 

Keguruan, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: 

Dr. Hj. Umi Machmudah, M.A.  

Kata Kunci: Buku Ajar, Keterampilan Berbicara, Pendekatan Accellerated Learning 

Madrasah Aliyah Negeri 2 Kediri merupakan salah satu madrasah yang memiliki 

kegiatan tambahan untuk meningkatkan kemampuan berbahasa siswa. Salah satu kegiatan 

tersebut ialah Shobahul lughah. Kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan pembelajaran 

untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam bidang bahasa arab terutama keteampilan 

berbicara. Akan tetapi, mereka masih merasa kesulitan dalam berbicara bahasa Arab. 

Penyebab dari masalah tersebut adalah tidak adanya buku ajar dalam pembelajaran 

Keterampilan Berbicara untuk Shobahul lughah. Peneliti mencoba menyusun buku ajar 

untuk keterampilan berbicara berbasis pendekatan Accellerated Learning untuk Shobahul 

Lughah di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kediri. 

 Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pengembangan buku 

ajar keterampilan berbicara berbasis pendekatan Accellerated Learning?, (2) Apa 

karakteristik buku ajar untuk keterampilan berbicara berbasis pendekatan Accellerated 

Learning?, (3) Apakah buku ajar untuk keterampilan berbicara berbasis pendekatan 

Accellerated Learning efektif untuk shobahul lughah di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kediri? 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan buku ajar untuk Shobahul 

Lughah di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kediri, untuk mendeskripsikan karakteristik buku 

ajar untuk keterampilan berbicara berbasis pendekatan Accellerated Learning, dan untuk 

mengetahui efektifitas dari buku ajar untuk keterampilan berbicara berbasis pendekatan 

Accellerated Learning untuk shobahul lughah di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kediri. 

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

berdasarkan model ADDIE. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan metode 

wawancara, angket, dan tes. Peneliti menggunakan skala likert untuk analisi data. 

 Dari hasil penelitian ini: 1. Bahwa peneliti menggunakan model penelitian dan 

pengembangan dengan rumus ADDIE (Analisis, Desain, Pengembangan, Penerapan, dan 

Evaluasi). 2. Buku ajar yang dikembangkan peneliti memiliki karakteristik dan keunggulan 

tersendiri yang tidak dimiliki oleh buku ajar lain. 3. Buku ajar yang dikembangkan 

terbilang efektif. Terbukti nilai t-test sebesar 4,111 lebih besar dibandingkan dengan t-tabel 

5% sebesar 1,701 dan 1% sebesar 2,467. Hal ini menunjukkan bahwa    ditolak dan 

  diterima. 



 ع
 

 حمتوايت البحث

     
 أ ....................................................................... صفحة الغالؼ

 ب ..................................................................... ادلوضوع صفحة
 ج ........................................................................... استهالؿ

 د ............................................................................... إىداء
 ق ...................................................................... الشكر كالتقدير

 ز ......................................................................... تقرير ادلشرفة
  ح ................................................................... ادلناقشة تقرير جلنة

 ط ..................................................  تقرير عميد كلية علـو الًتبية كالتعليم
 م .................................................... تقرير رئيسة قسم تعليم اللغة العربية

 ؾ ......................................................................... ةإقرار الطالب
 ؿ ..................................................................... مواعيد اإلشراؼ

 ـ ................................................................... مستخلص البحث
 ف ..................................................... ابللغة اإلصلليزية مستخلص البحث
 س .................................................. ابللغة اإلندكنيسية مستخلص البحث

 ع .................................................................... زلتوَيت البحث
 ر ........................................................................ قائمة اجلدكؿ

 ش ........................................................................ ئمة الرسـوقا
 ش .......................................................................مة ادلالحققائ
 

 الفصل األول: اإلطار العام
 ُ ......................................................................... ادلقٌدمة-أ

 ْ .................................................................... أسئلة البحث-ب
 ْ .................................................................. أىداؼ البحث- ج



 ف
 

 ٓ ................................................................... فوائد البحث- د
 ٓ .................................................................. حدكد البحث- ق
 ٔ .............................................................. ربديد ادلصطلحات- ك
 ٕ ............................................................... الدراسات السابقة- ز
 

 الفصل الثاين: اإلطار الظري
 الكتاب التعليميادلبحث األول: 

 ُُ ........................................................ تعريف الكتاب التعليمي- أ
 ُِ ..................................................... مهية إعداد ادلواد التعليمية .أ- ب
 ُِ ........................................................... اختيار ادلواد الدراسية- ج
 ُْ ............................................................ تنظيم ادلواد الدراسية- د
 ُٓ ................................................... إعداد الكتاب التعليميأسس - ق

 مهارة الكالم ادلبحث الثاين:
 َِ ............................................................ تعريف مهارة الكالـ- أ

 ِِ ......................................................ـ لكالرة اتعليم مهااض غرأ- ب
 ِّ ...........................................................ـ لكالرة امها أىداؼ- ج
 ِٓ ................................................. ـلكالرة ايف تعليم مهاات خلطوا- د

 "Accelerated Learning"  التعلم السريع مدخلادلبحث الثالث: 

 ِٓ.................................................."Accelerated Learning"التعلم السريع مدخلتعريف - أ

 ِٕ.........................................."Accelerated Learning"التعلم السريعمدخل يف  اخلطوات- ب

 ِٕ.................................................."Accelerated Learning" التعلم السريعدبدخل التعليم - ج

 

 الفصل الثالث: منهجية البحث
   ِٗ .................................................................. البحث منهج- أ

 ِٗ ............................................................ رلتمع البحث كعينو- ب



 ص
 

 َّ ......................................................... طويرمنوظج البحث كالت- ج
 ُّ ....................................................... إجراءات البحث كالتطوير- د
 ّّ ........................................................... مجع البياانت  أدكات- ذ
 ّٓ ............................................................... مصادر البياانت- ق
 ّٕ ................................................................ ربليل البياانت - ك

 
 عرض البياَنت وحتليلها: الفصل الّرابع

 التعّلم السريع مبدخل: خطوات إعداد الكتاب التعليمي دلهارة الكالم ادلبحث األول
"Accelerated Learning" 

 ْٓ ............................................................. ربليل االحتياجات- أ
 ْٕ ................................................................. يم اإلنتاجتصم- ب
 ْٗ .................................................................. تطوير اإلنتاج- ج
 ٖٓ ................................................................... ذبربة اإلنتاج- د
 ٕٔ .................................................................. تقوًن اإلنتاج- ق
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 الفصل األول
 اإلطار العام

 
 قّدمةادل -أ 

. ىذا اْلجنبية يف بالدان إندكنيسٌيةيم اللغة تعليم اللغة العربية إحدل تعل
التعليم يبدأ ابدلرحلة االبتدائية إذل ادلرحلة العالية. اللغة العربية لغة اإلسالـ كلغة 

عليم اللغة العربية عملية أساسية ْلف مجهور اإلندكنيسي ىو القرآف. إذا، تكوف ت
 ادلسلم.

غوية الثالثة كىي اْلصوات ك كفاءة اللغة العربية تضٌم ما أتيت العناصر الل
االستماع، كالكالـ، أما ادلهارات اللغاكية اْلربع كىي  ادلفردات كالًتكيب النحويٌة.

كالقراءة، كالكتابة. يتلٌقى االنساف ادلعلومات كاخلربات، عرب مهاريت االستماع 
ث كالقراءة، فهما مهارات استقباؿ، كيقـو اإلنساف عرب مهاريت الكالـ كالكتابة بب

 ُرسالتو، دبا ربوية من معلومات كخربات، فهما مهارات إنتاج.
تعد مهارة الكالـ إحدل ادلهارات اللغوية اْلساسية، ْلف اللغة ىي 

كمهارة الكالـ ىو التعبَت الشفوم ابللغة العربية لالتصاؿ اليومي.  ِالكالـ.
القائموف على  فالكالـ يعترب شيئ أساسيا يف منهج تعليم اللغة اْلجنبية. كيعتربىم

عقلي ط نشاـ ىو لكالكإف ا ّىذا ادليداف من أىم أىداؼ تعليم اللغة اْلجنبية.
ْعند تطبيقها.كعها مساعند ات ْلصوسبييز اعلى رة لقديستلـز انو إمركب. 

                                                           
ـ(، ص.  َُُِ، )الرَيض. العربية لغَت الناطقُت هبا إضاءات دلعلمي اللغة ،عبد الرمحاف ابن إبراىيم الفوزاف1

ُٕٔ 
 ُٖٓنفس ادلراجع، ص.   ِ
 ُُٓ، ص. مفاىيمو كمنهجياتو ادلشكلة كمسوغات احلركةدمحم كامل الناقة كرشدم أمحد طعيمة،   ّ
دكف  ، )مكة: جامعة أـ القرل،ادلراجع يف تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرل رشدم أمحد طعيمة،  ْ

 ُُٔ-َُٔص.  السنة(،
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ك كالمهم رة قدلًتقية لتالميذ ايستطيع ـ ىي لكالرة امهااض غركأ 
أف يعربكا لتالميذ ايستطيع حىت لعربية اللغة ربدث اعند ذلجتهم لك تعويد اكذ

 ة.معدغَت قت رىم كذىنهم يف كفكشلا يف 
ادلدخل كانت اإلصطالحات ادلتشاهبة ابلعالقة القريبة يف التعليم كىي 

ادلدخل التعليمي شيئ مهم يف عملية التعليم ْلنو ٓالتعليمي كالطريقة كالتقنية.
 ٔ.لى أىدافوأساس ليخطط التعليم حىت جيعل عملية التعليم فعاال كحيصل ع

ادلداخل ىي إحدل  "Accelerated Learning"التعٌلم السريع   مدخل
التعلم السريع ذبعل الطالب للتعلم  مدخللتعليم اللغة. قاؿ بوب د. فورتَت أف 

الطريقة تستطيع أف ذبعل  اىذككانت  ٕبوقت قصَتة كزلاكلة عامة كقلب سركر.
بادئ منها ىي التعلم جبميع العقل التعليم سريعا كفعاال كمرحيا. ْلٌف بعض ادل

 ٖالتعلم ابالبداع، كالتعلم ابلتعاكف.، ك كاجلسم
كاف الكتاب التعليمي عنصر أساسي يف عملية التعليم. كىو الكتاب 
الذم يشتمل على رلموعة من ادلعلومات اْلساسية اليت تتوخي ربقيق أىداؼ 

التعليمي مرجعا للمعلم يكوف الكتاب  ٗتربوية زلددة سلفا )معرفية أك كجدانية(.
كالتالميذ يف عملية التعليم كالتعلم. كإذا دل جيد الكتاب التعليمي فعلى ادلعلم أف 

 يعٌده ْلٌف إعداد الكتاب التعليمي أمهية كبَتة كأثر عظيم يف صلاح عملية التعليم. 
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إحدل ادلدارس ذلا  ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثانية كديرم
اإلضافية لًتقية كفاءة اللغة التالميذ. إحدل من اْلنشطات اللغوية اْلنشطات 

ىي صباح اللغة. صباح اللغة ىي اْلنشطة حلفظ ادلفردات كتطبيق احملادثة ابللغة 
 َّالعربية. تؤدم ىذه اْلنشطة يف يـو اإلثنُت كاْلربعاء صباحا. ككل لقاء 

يف اللغة العربية التالميذ ءة دقيقة. ىذه اْلنشطة إحدل عمليات التعليم لًتقية كفا
 كال سيما مهارة الكالـ.

بناء على ادلقابلة مع إحدل ادلعلموف، إٌف التالميذ يف ىذه ادلدرسة 
يصعبوف أف يتكلموا ابلعربية. كالسباب من ىذه ادلشكلة منها، التالميذ ذلم قٌلة 

التعليمي الرغبة كاحملبة يف تعٌلم مهارة الكالـ. كالسبب اآلخر ىو عدـ الكتاب 
لتعليم مهارة الكالـ لصباح اللغة يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثانية  

منذ قامتها حىت اآلف. كعملية التعليم يف صباح اللغة، يستخدـ ادلعلم   كديرم
كتاب قائمة ادلفردات كالوسيلة السبورة  ليكتب مثاؿ احملادثة. لذا كجدكا 

لغة يف تكلم ابلعربية ْلٌف زلدد ادلثاؿ اليت يؤيت التالميذ مصاعب ليؤدم صباح ال
ادلعلم. كيسهل ادلعلم يف القاء ادلادة كيفهمها إذل التالميذ يف ىذه عملية 

 َُالتعليم.
التعليمي دلهارة الكالـ  تريد الباحثة أف تعد الكتابكاعتمادا على ذالك، 

اللغة يف ادلدرسة  لربانمج صباح ”Accelerated Learning”   التعٌلم السريع دبدخل
الثانوية اإلسالمية احلكومية الثانية كديرم. ترجو الباحثة ىذا البحث يستطيع أف 

ابستخداـ ىذا الكتاب يعطي تصليحا كسهولة يف تعليم مهارة الكالـ. ك 
 التعليمي، ترجو الباحثة أف يكوف التالميذ اكثر نشاطا كسركرا يف عملية التعليم.
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 أسئلة البحث -ب 
الباحثة أسئلة حددت ، حوؿ مشكلة البحث السابقة ادلقدمةبناء على 

 :كىيالبحث 
 التعٌلم السريع دبدخلالتعليمي دلهارة الكالـ الكتاب إعداد  كيف مت -ُ

”Accelerated Learning”  لربانمج صباح اللغة يف ادلدرسة الثانوية
 ؟اإلسالمية احلكومية الثانية كديرم

 عالتعٌلم السري دبدخلالكالـ  التعليمي دلهارةما مواصفات الكتاب  -ِ
”Accelerated Learning”  لربانمج صباح اللغة يف ادلدرسة الثانوية

 ؟ اإلسالمية احلكومية الثانية كديرم
التعٌلم  دبدخلالتعليمي دلهارة الكالـ الكتاب مدل فعالية استحداـ ما  -ّ

انوية ادلدرسة الثصباح اللغة يف  لربانمج”Accelerated Learning”   السريع
 ؟ اإلسالمية احلكومية الثانية كديرم

  
 أهداف البحث -ج 

فيستهدؼ ىذا انطالقا من أسئلة البحث اليت ذكرهتا الباحثة فيما سبق، 
 البحث ما يلي:

   التعٌلم السريع دبدخلالتعليمي دلهارة الكالـ الكتاب إعداد  متلوصف  -ُ
”Accelerated Learning” ثانوية لربانمج صباح اللغة يف ادلدرسة ال

 .اإلسالمية احلكومية الثانية كديرم
   التعٌلم السريع دبدخلالتعليمي دلهارة الكالـ لوصف مواصفات الكتاب  -ِ

”Accelerated Learning”  لربانمج صباح اللغة يف ادلدرسة الثانوية
 .اإلسالمية احلكومية الثانية كديرم
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التعٌلم  خلدبدالتعليمي دلهارة الكالـ لوصف فعالية استخداـ الكتاب  -ّ
ادلدرسة الثانوية يف  صباح اللغة لربانمج”Accelerated Learning”   السريع

 اإلسالمية احلكومية الثانية كديرم.
 

 فوائد البحث -د 
 من اْلىداؼ ادلذكورة فيفيد البحث:

 الفائدة النظرية -ُ
 إعدادمن حيث النظرية، ىذا البحث يعطي ادلعرفة كادلعلومة عن 

 كادلناسب لتنمية مهارة الكالـ. الكتاب التعليمي اجليد
 الفائدة التطبيقية -ِ

: يكوف ىذا البحث مساعد التالميذ يف فهم مهارة  للتالميذ(أ
 الكالـ كالرتفاع كفاءهتم يف تطبيق مهارة الكالـ.

: يكوف ىذا الكتاب التعليمي مرجعا دلعلم اللغة العربية  للمعلم(ب
 خاصة يف رلاؿ مهارة الكالـ.

علومات عن كيفية إنتاج الكتاب التعليمي : إعطاء ادل للمدرسة ( ج
 ادلناسبة للغة العربية خاصة يف رلاؿ مهارة الكالـ.

 
 حدود البحث -ه 

 كضعت الباحثة حدكد البحث كما يلي:
الكتاب احلد ادلوضوعي : حددت الباحثة يف ىذا البحث التطويرم إبعداد  -ُ

 Accelerated”   التعٌلم السريع دبدخللصباح اللغة  التعليمي دلهارة الكالـ

Learning” التطويرم عن تعليم اللغة ، قد حددت الباحثة موضوع البحث
 مهارة الكالـ.العربية ىو يف تعليم 
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دلدرسة احلد ادلكانية : كمكاف البحث التطويرم يف الفصل العاشر الديٍت اب -ِ
 الثانوية اإلسالمية احلكومية الثانية كديرم.

-َُِٕويرم يف السنة الدراسية احلد الزماين : جيرم ىذا البحث التط -ّ
َُِٖ. 

 
 حتديد ادلصطلحات -و 

 ىذا البحث فيو بعض ادلصطلحات اليت تستخدمها الباحثة، منها:
الكتاب التعليمي: ىو الكتاب الذم يشتمل على رلموعة من ادلعلومات  -ُ

اْلساسية اليت تتوخي ربقيق أىداؼ تربوية زلددة سلفا )معرفية أك 
ومات يف شكل علمي منظم، تدريس مادة كجدانية(. كتقدـ ىذه ادلعل

 ُُمعينة، يف مقرر دراسي معُت، كلفًتة زمنية زلددة.
كتعترب ْلجنبية اللغة إذل ابالنسبة رات دلهاأمهية امن ـ: ىي تعترب لكالمهارة ا -ِ

دلتعلم. م ديارسو الذء عملي اجزـ لكالف اللغوية. ْلرات ادلهاأىم امن 
على ف لقائموكيعترب كانبية ْلجاللغة امنهج تعليم يف ساسي ء أجزـ فالكال
لغالب ديثل يف انو ألك ذاْلجنبية اللغة اتعليم أىم أىداؼ من اف دليدىذا ا

 ُِللغة.اتعليم يف لطبقي اجلزئي العملي كا
التعلم السريع: ىي أسلوب التعليم الطبيعي ادلناسب بطريقة تعلم  مدخل -ّ

خلطوات كولُت ركس يرتب ا ُّالتالميذ حىت يكوف التعلم متسهال كمتسرعا.
كىي ”MASTER“ "التعلم السريع"، كادلشهور ذكر ابدلصطالح  مدخليف 

                                                           
 ُِْ-ِّٗص.  ادلراجع السابق،رشدم أمحد طعيمة،   ُُ
ل، لقرأـ اية جامعة دلسعوالعربية ادلملكة ،  )ارخت أبلغاقُت لناطالعربية اللغة اتعليم ، لناقةاكامل  دمحم  ُِ

ُُٓ دكف سنة(، ص. 
13

 Collin Rose, K-U-A-S-A-I Lebih Cepat: Buku Pintar Accelerated Learning, Terj. MASTER It 

Faster oleh Femmy Syahrani, (Bandung: Kaifa, 2002), hlm 16 
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ـ يشجع الفكرة كيقبل ادلعارؼ كيبحث ادلعٌت كبعجل الذاكرة كيقد
 ُْادلعلومات كينعكس خربة التعلم.

 
 الدراسات السابقة -ز 

 
 ُ.ُاجلدكؿ 

 الدراسة السابقة
 موقع البحث نتائج ادلكان السنة الباحث ادلوضوع الرقم

تطوير الكتاب  -ُ
التعليمي دلهارة 
الكالـ يف 
ضوء ادلدخل 

 العلمي

إنتاف نور 
 عليا

مدرسة  َُِٓ
ادلعارؼ 
ادلتوسطة 

اإلسالمية 
لوككوارك 

 ماالنج

أف الكتاب 
ادلطور كاف 
فعاال كصاحلا 
الستخدامو يف 
التعليم مع أف 
نتيجة تصديق 
ىذا الكتاب 
من اخلرباء 

  tحسب 
( أكثر ٖٗ،ِ)

 tمن جدكؿ 
(ِ،ُِِٖ )

كتدؿ ىذه 
النتيجة على أف 

ىذا البحث 
يبحث عن 
فعالية ادلواد 
التعليمية دلهارة 
الكالـ يف ضوء 
ادلدخل العلمي 
كأما الباحثة ىنا 
تبحث عن 
فعالية استخداـ 
كتاب التعليمي 
دلهارة الكالـ 

التعٌلم  دبدخل
   السريع

”Accelerated 

                                                           
14

 Rose & Malcom J. Nicholas, Collin Rose & Malcom J. Nicholas, Cara Cepat Abad XXI, 

(Bandung, Nuansa, 2002), hlm. 94-97 
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ىذا الكتاب 
 التعليمي "جيد"

Learning” 

ادلواد  إعداد -ِ
التعليمية للغة 
العربية على 
ضوء منهج 
الفكرة لتعليم 

 مهارة الكالـ

سيتياان 
أزىر 

أننوغراىيٍت 
 أمحد

ادلدرسة  َُِْ
ادلتوسطة 

اإلسالمية 
احلكومية 

 كديرم ِ 

أف الكتاب 
ادلطور كاف 

فعاال 
الستخدامو يف 
التعليم مع أف 

اتء درجة 
احلساب أكثر 
من درجة اتء 

اجلدكؿ 
>ُٕ،ٖٗٔ )
(ُ،ُُّ 

. كتدؿ ىذه 
النتيجة أف 
ىناؾ فرؽ مهم 
بُت ادلواد التعليم 
 اجلديد كالقدًن.

ىذا البحث 
يبحث عن 
فعالية ادلواد 
التعليمية دلهارة 

ضوء الكالـ يف 
 منهج الفكرة
كأما الباحثة ىنا 
تبحث عن 
فعالية استخداـ 
كتاب التعليمي 
دلهارة الكالـ 

التعٌلم  دبدخل
   السريع

”Accelerated 

Learning” 

إعداد ادلادة  -ّ
التعليمية على 
أساس ادلواقف 
 دلهارة الكالـ 

أاننج 
 زمراين

ادلدرسة  ََِٗ
ادلتوسطة 

اإلسالمية 
احلكومية 

كفال 

يهدؼ ىذا 
البحث إنتاج 
رلموعة من 
مادة تعليمية 
مناسبة دلهارة 

ىذا البحث 
يبحث عن 
فعالية ادلواد 
التعليمية دلهارة 
الكالـ على 
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حيالالنج 
سومطرة 

 الغربية

الكالـ التالميذ 
ادلرحلة ادلتوسطة 
على أساس 

 .ادلواقف

أساس ادلواقف 
كأما الباحثة ىنا 
تبحث عن 
فعالية استخداـ 
كتاب التعليمي 
دلهارة الكالـ 

التعٌلم  دبدخل
   السريع

”Accelerated 

Learning” 
إعداد الكتاب  -ْ

التعليمي دلادة 
النحو على 
أساس طريقة 

"التعلم 
" السريع

Accelerated 

Learning 

علمى 
فهمي 
 عزيزة

معهد  َُِْ
سوانف 
أمبيل 
العارل 
جبامعة 
موالان 
مالك 
إبراىيم 

اإلسالمية 
احلكومية 

 ماالنج

أف الكتاب 
ادلطور كاف 
فعاال كصاحلا 
الستخدامو يف 
التعليم مع أف 
نتيجة تصديق 
ىذا الكتاب 
من اخلرباء 

ٖٕ،ٓ  .%
كتدؿ ىذه 
النتيجة على أف 

اب ىذا الكت
 التعليمي "جيد"

ىذا البحث 
يبحث عن 
فعالية ادلواد 

على التعليمية 
أساس طريقة 
"التعلم السريع 

كأما  دلادة النحو
الباحثة ىنا 
تبحث عن 
فعالية استخداـ 

الكتاب 
دلهارة التعليمي 
 دبدخلالكالـ 

   التعٌلم السريع
”Accelerated 
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Learning” 
 

متغَت مع البحوث القبلة. تركزت  من البحوث السابقة، نعرؼ أف ىذا البحث
 دبدخلالكتاب التعليمي دلهارة الكالـ الباحثة ىذا البحث دلعرفة كيف فعالية استعماؿ 

 كليس كاف ادلوضوع مثل ىذا البحث. .”Accelerated Learning”  التعٌلم السريع
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 الفصل الثاين
 اإلطار النظري

 
 ادلبحث األول : الكتاب التعليمي

 ب التعليميتعريف الكتا - أ
الكتاب ىناؾ التعريفات الكثَتات عن الكتاب التعليمي، منها: إف 

كيف تعريف  ُٓالذم تستخدمو طلبة كأساتيذ يف عملية التعليم."التعليمي ىو 
آخر الكتاب التعليمي ىو الكتاب الذم يشتمل على رلموعة من ادلعلومات 

عرفية أك كجدانية(. اْلساسية اليت تتوخى ربقيق أىداؼ تربوية زلددة سلفا )م
كتقدـ ىذه ادلعلومات يف شكل علمي منظم، تدريس مادة معينة، يف مقرر 

 ُٔدراسي معُت، كلفًتة زمنية زلددة. كدبفهومها الواسع يقاؿ ابدلواد التعليمية.
احملتول التعليمي الذم نرغب يف تقدديو للطالب  كالكتاب التعليمي ىو

مهارية أك كجدانية. كىي ادلضموف الذم بغرض ربقيق أىداؼ تعليمية معريفية أك 
ىو رلموعة اخلربات الًتبوية كاحلقائق كادلعلومات ك  ُٕيتعلمو التالميذ يف عاـ ما.

اليت ترجي تزكيد الطلبة هبا كاإلذباىات كالقيم اليت يراد تنميتها عندىم، أك 
مل ذلم ادلهارات احلركية اليت يراد إكساهبم إَيىا هبدؼ ربقيق النمو الشامل ادلتكا

 ُٖيف ضوء اْلىداؼ ادلقررة يف ادلنهج.

                                                           
15

 Abdul hamid dkk, Op.Cit., hlm. 71 
 ُِْ-ِّٗ، ص. ادلراجع السابقرشدم أمحد طعيمة،  ُٔ
هبا )اجلانب دركس الدكرات التدريبية دلعلمي اللغة العربية لغَت الناطقُت عبد الرمحن بن إبراىيم الفوزاف كآخركف،  ُٕ

 ُُُ، )مؤسسة الوقف اإلسالمي، دكف سنة(، ص. النظرم(
، )جامعة أـ القرل: معهد اللغة ادلرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرلرشدم أمحد طعيمة،  ُٖ

 َِِـ(. ص. ُٖٗٗالعربية، 
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كالكتاب التعليمي ليس رلرد كسيلة معينة على التدريس فقط، كإمنا ىو 
صلب التدريس كأساسو ْلنو ىو الذم حيدد للتلميذ ما يدرسو من موضوعات، 
كىو الذم يبقى عملية التعليم مستمرة بينو كبُت نفسو، إذل أف يصل منها إذل ما 

 ُٗيريد.
التعريفات السابقة نعرؼ إٌف الكتاب التعليمي عنصر أساسي يف  من

الذم تستخدمو طلبة كأساتيذ يف عملية ىو عملية التعليم لتحقيق أىدافها، ك 
 التعليم.

 
 أمهية إعداد ادلواد التعليمية - ب

إف إلعداد ادلواد التعليمية أمهة كبَتة كأثرا عظيما يف صلاح العملية 
م لو دكر يف العملية التعليمية فإف الكتاب التعليمي ىو التعليمية. إذا كاف ادلعل

الذم جيعل ىذه العملية مستمرة بُت التلميذ كبُت نفسو حىت حيصل على تعليم 
ما يريد. ىو الوعاء الذم حيمل ادلعلومات كاالذباىات ادلراد غرسها يف التالميذ 

ات كاحلقائق، ليس فقط للتالميذ بل للمعلموف كغَتىم أيضا، فهو ديدىم ابخلرب 
 َِكىو مصدر ثقايف ذلم.

 
 اختيار ادلواد الدراسية - ج

 ُِمبادئ عامة جيب مراعاهتا ادلادة ىي:

                                                           
 َْعبد الرمحن بن إبراىيم الفوزاف،ادلراجع لسابق. ص.  ُٗ
، )الرَيض: دار الغارل، ، أسس إعداد الكتاب التعليمية لغَت الناطقُت هباغارل عبد هللاانصر عبد هللا ال  َِ

 ٖ-ٕ(، ص. ُُٗٗ
، )القاىرة: دار ادلعارؼ، دكف الًتبية كطرؽ التدريس اجلزء اْلكؿ، كعبد العزيز عبد اليد صاحل عبد العزيز ك  ُِ

ُِّ-ُِِالسنة(، ص. 
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صحة ادلادة : ادلادة صحيحة من مجيع الوجوه كيبعد ادلدرس اجلوانب  -1
 اخلاطئة منها.

مناسبتها لعقوؿ التالميذ من حيث مستواىا، فال تكن فوؽ مستول  -2
 دكف مستواىم فيستهًتكف هبا.إدراكهم العقلي فيصعب فهمها، 

 جيب أف تكوف ادلادة مًتبطة حبياة التلميذ كابلبيئة اليت يعيش فيها. -3
جيب أف تكوف مناسبة للوقت ادلخصص ذلا، فال تكن طويلة فيملها  -4

اْلطفاؿ كال يستطيعوف تذكرىا، كال قصَتة فيفهموهنا بسرعة كيضيعوف 
 الباقي من الزمن يف عبث غَت منتج.

ف مًتبتة ترتيبا منطقيا، فيكوف كل جزء مرتبطا سباـ االرتباط دبا جيب أف تكو  -5
قبلو، كأف تكوف حلقاهتا متصلة بعضها بعض، كأف تكوف نطقها اْلساسية 

 ابرزة كاضحة.
جيب أف تكوف مقسمة إذل كحدات رئيسية. ككل كحدة يف ذاهتا رلموعة  -6

ادلدرس لوحدات أصغر منها. كادلقصود من تقسيمها إذل كحدات أف يفكر 
 مقدما يف برانمج عملو، كأف يقسم مادة الدرس القدًن.

جيب أف ترتبط مادة الدرس اجلديد دبادة الدرس القدًن. كيستلـز ىذا احملاكلة  -7
إجياد العالقة بُت درس القدًن كاجلديد، كمجع أطراؼ كل درس قرب 
انتهائو، حبيث تتضح كحدتو. كحيسن إف أمكن إيثارة ادلشكلة اليت ديكن 

 خدىا أساسا للمدرس ادلستقبل.تت
كقدـ اخلرباء رلموعة من ادلعايَت اليت ديكن أف خيتار يف ضوئها زلتول 
ادلنهج، إال إننا نوثر اْلخذ دبعايَت نيكوالس الختيار احملتول إذا أهنا أكثر صلة 
بربامج تعليم اللغة العربية. كمن مث أكثر التصاقا دبجاؿ تعليم العربية للناطقُت 

 ِِخرل.بلغات أ

                                                           
 ٕٔ-ٔٔ. ، صادلراجع السابقرشدم أمحد طعيمة،   ِِ



14 
 

 
 

 تنظيم ادلواد الدراسية - د
يقصد ابلتنظيم ترتيبو بطريقة توفر أحسن الظركؼ لتحقيق أكرب قدر من 

 ِّأىداؼ ادلنهج. كيطرح اخلرباء تصورين لتنظيم زلتول ادلنهج مها:
التنظيم ادلنطقي : كيقصد بذلك تقدًن احملتول مرتبا يف ضوء ادلادة ذاهتا، أم  -1

النظر عن مدل قابلية ت كادلفاىيم يصرؼ مراعة الًتتيب ادلنطقى للمعلوما
ففي النحو مثال يبدأ ادلنهج ابدلوضوعات النحوية البسيطة  .الطالب لذلك

)اجللة االمسية أك الفعلية( كينتهي ابدلوضوعات ادلعقدة )االشتغاؿ، التنازع يف 
العمل(. كيف ىذه التنظيم تراعى مبادئ التدرج من البسيط إذل ادلعقدة، 

 الصعب من القدًن إذل احلديث. منالسهل إذل
التنظيم السيكولوجي : كيقصد بذلك تقدًن احملتول يف ضوء حاجات  -2

الطالب، كظركفهم اخلاصة. كليس يف ضوء طبيعة ادلادة كحدىا. كال يلتـز 
ىذا التنظيم ابلًتتيب ادلنطقي للمادة. فقد يبدأ الطالب بتعلم االستفهاـ 

واقف اللغوية اليت دير هبا دكف كالتعجب كاإلضافة. مثال ذلك حسب ادل
 االلتزاـ بتقدًن اجلملة الفعلية أك االمسية أكال.

كأما ادلعايَت للتنظيم الفعاؿ حملتول ادلواد التعليمية فهناؾ عادة معايَت 
رئيسية ينبغي ازباذ القرار بشأهنا، عند التفكَت يف تنظيم زلىت ادلواد التعليمية جنبا 

 ْلىداؼ، فهي ما يلي:إذل جنب عند التفكَت ىف ا
كىو ادلعايَت الذل دلاذا نعلم، كما سيشملو ادلواد : (scoope)اجملاؿ أك النطق  -1

ما ىي اْلفكار الرئيسية اليت تضمنها كمدل التعمق يف ىذه اجملاالت، كما 
ينبغى على كل التالميذ تعلمو. كما ديكن أف يتعلمو بعض التالميذ كال 

 ف يضمن منهج التعليمية.يتعلمو بعض اآلخر كما ال جيب أ

                                                           
 ٗٔ-ٕٔ، ص. نفس ادلراجع  ِّ
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كيقصد بذلك العالقة الرئيسية بُت خربات ادلنهج، : (continuity)اإلستمرارية  -2
حبيث تؤدل كل خربة إذل إحداث أثر معُت عند الطالب تدعمو اخلربة 

 التالية.
: كيقصد بذلك بنائ اخلربات فوؽ بعضها البعض. أف (sequence)التتابع  -3

ارات. كأف تستفيد كل منها شلا سبقها يكوف ىناؾ تسلسل يف عرض ادله
 تؤدل دلا يلحقها.

كيقصد بذلك العالقة اْلفقية بُت اخلربات حيث : (integration)التكامل  -4
 يكمل كل منها اْلخرل.

 
 أسس إعداد الكتاب التعليمي - ه

رأل انصر عبد هللا الغارل كعبد احلميد عبد هللا، عند تطوير ادلادة 
 ِْربية لغَت الناطقُت هبا أف تراعي فيها اْلساس اآلتية:التعليمية لتعليم اللغة الع

 اْلسس الثقايف كاالجتماعي  -ُ
إف اللغة عنصر من عناصر الثقافة كال ديكن أف نتحدث ابللغة عن الثقافة 
ْلف اللغة كعاء الثقافة. كىي الوسيلة اْلكذل يف التعبَت عن الثقافة. كأما عالقة 

فهم ثقافة اجملتمع اإلسالمي تعد جزءا أساسيا الثقافة بتعليم اللغة اْلجانب فإف 
إذا كاف راغبا يف إتقاهنا  –من تعليم اللغة. كإف دارس اللغة اْلجنبية ال بد لو 

من أف يتعرؼ على حضارة اجملتمع الذم يتكلم أفراده تلك اللغة اعرفا   –جيدا 
ية ىو كافيا يعصمو من الوقوع يف زلل ابلغ اخلطور، كمن مث فإف تعلم لغة أجنب

يف إعداد أك تطوير ديكن أف نضع رلموعة  ِٓتعلم حضارة أصحاب تلك اللغة.

                                                           
 ُٗص.  ادلراجع السابق، انصر عبد هللا الغارل عبد هللا،  ِْ
ِْ، ص. ادلراجع السابق،  انصر عبد هللا الغارل كعبد احلميد عبد هللا  ِٓ
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من الشركط كادلبادئ اليت ينبغي أف تراعي يف احملتول الثقايف للمادة التعليمية 
 ِٔاْلساسية لتعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا:

 أف تعرب ادلادة عن زلتول الثقافة العربية كاإلسالمية(أ
 ادلادة صورة صادقة كسليمة عن احلياة اْلقطار العربية.أف تعطي (ب
 أف تعكس ادلادة االىتمامة الثقافية كالفكرية للدراسُت على اختالفها.( ج
أف تتنوع ادلادة حبيث تعطي ميادين كاجملاالت ثقافية كفكرية متعددة يف إطار ( د

 الثقافة العربية اإلسالمية.
 لغة.أف توسع ادلادة خربات الدارسُت أبصحاب ال( ق
 أف ترتبط  المادة الثقايف خبربات الدارسُت السابقة يف ثقافتهم.( ك
أف يقدـ احملتول الثقايف ابدلستول الذم يناسب عمر الدارسُت كمستواىم ( ز

 التعليمي.
أف تقدـ ادلادة تقوديا كتصحيحا دلا يف عقوؿ الكثَتين من أفكار خاطئة عن ( ح

 الثقافة العربية اإلسالمية.
عليم العربية لألجانب فينبغي أف يكوف لو طابع كعند إعداد كتاب لت

اجتماعي كثقايف إسالمى، دبعٌت أنو خيدـ لغتنا كثقلفتنا كذلك من خالؿ مراعاة 
 ِٕاآلتى:

أف يكوف متواه عربيا إسالميا، كذلك أبف تقدـ ادلوضوعات اليت تتناكؿ ىذا (أ
م اجلانب بصورة حقيقية غَت مشوىة، كبصورة مبسطة تعُت الدارس على فه

 حقيقة الثقافة اإلسالمية.
أف يتضمن احملتول التعليمى للكتاب عناصر الثقافة ادلادية كادلعنوية بصورة (ب

 تتناسب كأغراض الدارسُت اْلجانب.

                                                           
 ْٔ-ْْ، ص. ادلراجع السابقدمحم كامل الناقة كرشدم أمحد طعيمة،   ِٔ
ِٔص.   ،ادلراجع السابقعبد هللا، انصر عبد هللا الغارل كعبد احلميد  ِٕ
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صركرة اإلىتماـ ابلًتث العرب كخصائصو الىت على رأسها الطابع اإلنساىن ( ج
ة كاْلسلوب كرفع مكانة العلم كالعلماء، كاليقصد ابلًتث ىنا اللغة العربي

اجلزؿ، كإمنا نعٌت بو اجلوانب الثقافية اليت تفيد الدارس اْلجنيب كتعطيو فكرة 
 عن حقيقة التقافة العربية كأصوذلا.

انتقاء الثقافة العربية يف ضوء حاجات الدارسُت كاىتمامهم من تعلم اللغة ( د
كالثقافة، حيث إف الثقافة كثَتة كمتعددة كمتشعبة كمن الصعب أف نقدمها  
كلها للدارسُت اْلجانب كمن مث ينبغي أف ننتقي منها ما يتناسب مع 

 الدارسُت.
التدرج يف تقدًن الثقافة من احملسوس إذل ادلعنول، كمن البسيط إذل ادلركب، ( ق

 كمن اجلزء إذل الكل.
االىتماـ ابلثقافة اإلسالمية كتوظيفها يف تصحيح ادلفاىيم اخلاطئة عند ( ك

 كتعديل االذباىات السلبية ضلوىا. -إف كجدت -الدارسُت اْلجانب
مراعاة التغَتات الثقافة كاإلجتماعية اليت تطرأ على ثقافتنا، كىذا يتطلب أف ( ز

يكوف ادلنهج مران حبيث ديكن تكييف ادلوضوعات مع التغَتات اليت ربدث 
 داخل اجملتمع اإلسالمي.

تقدًن صور من عموميات الثقافة العربية كخصوصياهتا، أل ال يشتمل ( ح
 لكتاب على نوع كاحد من الثقافة.ا

إف للدارسُت أغراضا نت تعلم اللغة كالثقافة، كلكن ْلصحاب اللغة أيضا ( ط
أغراضا من تعلم لغتهم كنشر ثقافتهم، لذا فاحلرص يف ادلادة على ربقيق 

 اجلانبُت أمر مهم.
تزكد الدارسُت ابالذباىات اإلسالمية كاالذباىااتلعلمية ادلناسبة مثل: التحرر ( م

 ن اخلرافات، كتنمية اْلفق العقلى كسعتو...اخلم
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مراعاة تقدًن اجلانب الثقاىف يف الكتاب ادلدرسى دبا يتناسب مع عمر ( ؾ
 الدارس كمستواه الفكر كالتقاىف.

مساعدة الدارسُت على عملية التطبيع اإلجتماعى، تلك اليت يتم فيها ( ؿ
شوف ىف الوطن تكيف اْلفراد مع ثقافتنا، كال سيما إذا كاف الدارسوف يعي

العرىب، كيتعلموف العربية بُت أىلها، ْلف القدرة على التفاعل مع الناطقُت 
ابللغة ال تعتمد فقط على إتقاف مهارهتا بل تعتمد على فهم ثقافة أىل 

 اللغة، لذا فاالىتماـ ابلثقافة يعُت الدارس علي التكيف مع أىلها.
 اْلسس السكولوجية -ِ

عنصرا أساسيا يف العملية التعليمية، فهو اجملور من ادلعلـو أف ادلتعلم يشكل 
الذم تركز عليو، كأنو أكال كأخَتا ىو اذلدؼ من العملية التعليمية. فما قامت 
ىذه العملية إال من أجل ربقيق أىداؼ معينة لدل ادلتعلمُت، كمن مث فإف معرفة 

ادلناىج خصائص ادلتعلم النفسية كالعقلية تعد مطلبا ضركرَي عند إعداد زلتول 
 ِٖالدراسية.

كالشركط النفسية اليت جيب مراعاهتا عند تصميم الكتاب ادلدرسى كما 
 ِٗيلي:

 أف يكوف الكتاب مناسبا دلستول الدارسُت فكرَي.(أ
 أف يراعى مبدأ الفركؽ الفردية(ب
أف يثَت يف الدارس التفكَت كيساعد على تنميتو دبا يساعده على اكتساب ( ج

 اللغة اْلجنبية )العربية(
 أف تبٌت ادلادة العلمية كفق استعدادات الدارسُت كقدراهتا.   د(

                                                           
 ِٖ-ِٕ.  ص. ادلراجع السابقانصر عبد هللا الغارل كعبد احلميد عبد هللا،  ِٖ
ّْ، ص. نفس ادلراجع ِٗ
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أف يشبع دكافعهم كيرضى رغباهتم كيناسب ميوذلم، دبضى أف يدرس أك ( ق
 يعرؼ ادليوؿ كالدكافع العامة للدارسُت الذين يؤلف ذلم الكتاب.

أف يكوف ادلؤلف على علم خبصائص الدرسُت النفسية، كأف بعطى دبا ( ك
ص، كما عليو أف يستفيد من نتائج الدارسات النفسية يناسب ىذه اخلصائ

 يف ىذا ادليداف.
أف يراعى عند التأليف ادلرحلة العمرية الىت يؤلف ذلا، فالصغَت غَت الكبَت ىف ( ز

 اكتساب للغة اْلجنابية.
أف تؤلف كتب للموىويُت يف الذكاء، ككتب أخرل دلتوسطى الذكاء كمن ( ح

 دكهنم.
الكتاب ادلدرسي مشكلة حياكؿ التغلب عليها عن أف هتيئ ادلادة ادلقدمة يف ( ط

 طريق تعلم اللغة.
 أف ربفز ادلادة الدارس على استخداـ اللغة يف مواقفها الطبيعة.( م
 أف يراعى التكامل ىف ادلادة بُت الكتاب اْلساسى كمصاحباتو.( ؾ
أف يقدـ مادة علمية من ادلواقف احلياتية الىت تساعد الدارس على التكيف ( ؿ

 ْلصلى للغة.مع الناطق ا
أف يعُت الكتاب على تكوين التجاىات كالقيم ادلرغوب فيها لدل (ـ 

 الدارسُت.  
 اْلسس اللغوية كالًتبوية -ّ

يقصد هبذا اجلانب ادلادة اللغوية ادلكونة من اْلصوات كادلفردات كالًتاكيب 
اليت تقدـ يف كتب اللغة لغَت الناطقُت هبا كْلسلوب ادلناسب يف عرضها 

كتناكؿ اللغة ادلقدمة ىف  ل سهولة أك صعوبة تلك ادلادة للدارسُت. للدارسُت، كمد
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كتب العربية كلعة اثنية تقدـ على ادلستول اللغول كادلستول الًتبول. كعند 
 َّتناكلنا ذلذا اجلانب سوؼ نركز على اآليت:

 اللغة اليت ينبغى أف تعلم(أ
 مكوانت اللغة(ب
 مهارات اللغة( ج

 
 ادلبحث الثاين : مهارة الكالم

 ريف مهارة الكالمتع - أ
كاالذباىات كادلعاين ْلحاسس ات كادلعتقدانقل رة مهامهارة الكالـ ىي 

يف مع صحة ب نسياكاطالقة يف خرين ث إذل اآلدلتحدامن اث ْلحدر كاْلفكاكا
اف لوأىم امن ث لتحدـ أك الكالأف اال شك داء. كْليف اسالمة التعبَت ك

كثر من ـ ألكالف ايستخدموس فالنار،  لصغار كاللكبااء سوم للغوط النشاا
ر عتباىنا ديكن امن ف. كيكتبوشلا كثر ف أيتكلموهتم. أم أهنم حيايف لكتابة ا
يعترب لك ذعلى ف. كبالنسبة لإلنسال للغوؿ الرئيس لالتصاالشكل ـ كالكالا
 متها.استخدكاللغوية اسة ردلماء يف اجزـ أىم لكالا

رة مهاي كىإلنتجية الفعالية ابعة رْلاللغوية رات ادلهال احدـ ىو الكالكا
رات دلهاأمهية امن ـ ىي تعترب لكالـ. كالكالكالكتابة ع كاإلستمااءة كالقرا

ء جزـ لكالف اللغوية. ْلرات ادلهاأىم امن كتعترب ْلجنبية اللغة إذل ابالنسبة 
ْلجنبية اللغة امنهج تعليم يف ساسي ء أجزـ دلتعلم. فالكالم ديارسو الذعملي ا
نو ألك ذاْلجنبية اللغة اتعليم داؼ أىم أىمن اف دليدىذا اعلى ف لقائموكيعترب كا
 ُّللغة.اتعليم يف لطبقي اجلزئي العملي كالغالب ديثل يف ا

                                                           
 ّٓ، ص. نفس ادلراجع  َّ
ل، لقرأـ اية جامعة دلسعوالعربية ادلملكة ،  )اخرت أبلغاقُت لناطالعربية اللغة اتعليم ، لناقةاكامل مود زل  ُّ

ُُٓ نة(، ص. دكف س
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ة لغوية تظهر مبكررة مهاـ للغة. فالكالـ ىو الكالف إف اللغويوؿ ايقو
من خاللو يعلم م لذالك ، ذافقطع ال باالستماإال تسبق كلطفل يف محاسة ا

ر. لكبار كاللصغام للغوط النشااف الوأىم أمن ـ لكالأف اال شك ـ. كلكالا
شلا كثر ف أيتكلمو، أم أهنم لكتابةاكثر من ـ ألكالف ايستخدموس فالنا

ؿ لرئيسي لالتصاالشكل ـ ىو الكالأف نعترب أف انستطيع مث من ف، كيكتبو
دلشاعر بشكل ترمجة اعلى رة قداف التعبَت كأكثرىا لوأشبع ف كأبالنسبة لإلنسا
فعلها كوسيلة من ، كأدلشاعررمجة اتعلى رة قدأكثرىا يضا أنو أمباشر كما 

 ِّة.لدعواسائل ك
مستمعا كىو ظل كدلعلم اتكلم إف لطالب اال يتعلمها رة مهاـ لكالإف ا

تو على توجيو رقدكصمتو ـ دبقدار لكالاحصة يف دلعلم ءة اكفاس تقاىنا من 
ط نشاـ ىو لكالمث، إف امن ابحلديث. كه رستثاكاكالمو ة ليس بكثراحلديث ك

عند مساعها كعند ات ْلصوسبييز اعلى رة لقدتلـز ايسنو إعقلي مركب. 
 ّّتطبيقها.
، حبيث ربرج ىذه لعربية نطقا سليماات اْلصوايقصد بو نطق ك

رة احلديث مهاؼ تعركللغة. ء اعلمال عليها لدرؼ دلتعاسلارجها امن ات ْلصوا
بة مع رمتقارة بصودات للمفرار تكرب كدكف مطلوار كقف باستمرـ لكالهنم ابأ

 ت ادلعرب. ولصاستخداـ ا
أف حيقق اذلدؼ االمسي فإنو يستطيع رة دلهاىذه اعند ما يتقن ارس لدكا

دلتعلم اكؿ ايزكيريد. ذا مهم ماكإهنما آلخرين. ؿ االتصااعلى رة لقدكىو اللغة 
ه كربدءؿ يساأك شفهيا رس دلداسئلة أعن جييب عندما كاحلديث لنطق رة امها

                                                           
-ِّٓ(، ص. ُٓٗٗ، )مصر: دكف الناشر، تعليم اللغة العربية أسسو كإجراءهزلمود كامل الناقة كآخركف،   ِّ

ِّٔ 
ُُٔ-َُٔ، ص. ادلراجع السابقرشدم أمحد طعيمة،   ّّ
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ـ لكالرة ايقصد بتعليم مهاك ّْمناقشة.أك حديث ، أك يشًتؾ يف ْلسئلةابعض 
ف يف احملادثة أك احملاكرة كوريشاكلتالميذ امع ـ لكالدة ادلعلم يلقي ماىنا أف ا

 ع ادلعُت.عما يتعلق بادلوضو
ع، كىو الستماابعة بعد اْلرللغة ف امن فنوالثاين لفن ـ الكالكيعترب ا

، كىو لكتابةاءة كالقرع كاإلستمااعن طريق ف إلنسااعما تعلمو ف للساترمجة ا
للفظ ـ ىو الكالف اْل، كالمات فليس كل صوف لإلنساة دلميزت العالماامن 

دة ىي إلفاأف اكما احلركؼ، دلشتمل على بعض ت الصوىو اللفظ دة، كاإلفاكا
 ّٓدلتكلم.يف ذىن اْلقل اعلى ادلعاين كلت على معٌت من دما

 
 ملكالرة اتعليم مهاأغراض  - ب

خاصة ها ربقيقعلى رس دلدافيو دبا يعمل اض اليت جيب أف ْلغرأىم امن 
 ما يلي:ـ لعاالتعليم احل امريف 
 لغوية.ات لشفوية كوحدت الطفل بالكلمااعي كتطوير  -1
 لشفوية.اللفظية اية كثراء ثرإ -2
 عنده.ادلعٌت بط تقوًن ركا -3
 تركيبها.اجلمل كمن تشكيل سبكينو  -4
 لغوية.ات حدر يف كْلفكااعلى تنظيم رة لقداتنمية  -5
 نطقو. ربسُت ىجاءه ك -6
 ّٔدلسلي.القصصي للتعبَت امو استخدا -7

ـ لكالرة امهااض بأغراد دلرأف السابقة ت التعريفاامن حثة لبافت اعر
ربدث عند ذلجتهم لك تعويد اكذككالمهم رة قية قدلًتلتالميذ ايستطيع ىي 

                                                           
 ْٓ، ص. ادلراجع السابقانصر عبد هللا الغلي كعبد احلميد عبد هللا،   ّْ
 ٖٓ)رَيض: دار السالـ(، ص.  للغوية ماىيتها كطرائق تدريسها،ادلهارات اأمحد فؤاد علياف،   ّٓ
َُّ-َُِ، ص. نفس ادلراجع  ّٔ
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غَت قت رىم كذىنهم يف كفكأف يعربكا شلا يف لتالميذ ايستطيع حىت لعربية اللغة ا
 ة.معد

 
 أهداف مهارة الكالم - ج

ىداؼ عامة على مستول الربانمج التعليمي ادلعُت، كما دلهارة الكالـ أ
ذلا أىداؼ خاصة ترتبط عادة ابحلصة الدراسية، كلكل نوع من ىذين النوعية 
صياغة لغوية زبتلف عن اْلخرل كعلى ادلعلم كىو يصوغ أىدافو عند تعليم مهارة 

ة دلهارة الكالـ أف دييز يف الصياغة بُت ىذه اْلىداؼ. كفيما يلي اْلىداؼ العام
 ّٕالكالـ كما يشَت بذلك كثَت من العلماء اللغة التطبيقُت:

 نطق اْلصوات نطقا صحيحا. -1
 التمييز عند النطق بُت اْلصوات ادلتشاهبة سبييزا كاضحا. -2
 احلركات القصَتة كبُت احلركات الطويلة.  عند النطق بُت التمييز -3
 عربية.أتدية أنواع النرب كالتنغيم بطريقة مقبولة من متحدثي ال -4
 نطق اْلصوات ادلتجاكرة نطقا صحيحا. -5
 التعبَت عن اْلفكار كاستخداـ الصيغ النحوية ادلناسبة. -6
 استخداـ التعبَتات ادلناسبة للمواقف ادلختلفة. -7
استخداـ عبارات اجملاملة كالتحية استخداما سليما يف ضوء فهمو الثقافة  -8

 العربية.
 ة عند الكالـ.استخداـ النظم الصحيح لًتاكيب الكلمة العربي -9

 التعبَت كاحلديث عند توافر  ثركة لغوية سبكنو من االختيار الدقيق للكلمة. -11
 ترتيب اْلفكار ترتيبا منطقيا يلمسو ادلستمع. -11

                                                           
ـ(، ََِٖ)اجليزة: الدار العادلية للنشر كالتوزيع، تعليم اللغة العربية للناطقُت بغَتىا، عبد هللا،  عمر الصديق  ّٕ

 ٖٕ-ٕٕص. 
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التعبَت عن اْلفكار ابلقدر ادلناسب من اللغة فال ىو ابلطويل ادلمل كال ىو  -12
 ابلقصَت ادلمل.

ة شلا ينبئ عن ثقتو التحدث بشكل متصل مًتابط لفًتات زمنية مقبول -13
 ابلنفس كقدرتو على مواجهة اآلخرين.

 نطق الكلمات ادلنونة نطقا صحيحا دييز التنوين عن غَته من الظواىر. -14
استحداـ االشارة كاالدياءات كاحلركات غَت اللفظية استخداما معربا عما  -15

 يريد توصيلو من أفكار.
ة ترتيب أفكاره أك التوقف يف فًتات مناسبة عند الكالـ، عندما يريد إعاد -16

 توضيح شيئ منها، أك مراجعة صياغة بعض ألفاظو.
االستجابة دلا يدكر أمامو من حديث استجابة تلقائية ينوع فيها أشكاؿ  -17

 التعبَت كأمناط الًتاكيب شلا ينبئ عن ربرر من القوالب التلقيدية يف الكالـ.
يصوغ فيو  الًتكيز عند الكالـ على ادلعٌت كليس على الشكل اللغوم الذم -18

 ىذا ادلعٌت.
 تغيَت  رلرل احلديث كالكفاءة عندما يتطلب ادلوقف ذلك. -19
 حكاية اخلربات الشخصية بطريقة جذابة كمناسبة. -21
 إلقاء خطبة قصَتة مكتملة العناصر -21
إدارة مناقشة يف موضوع معُت، كربديد أدكار اْلعضاء ادلشًتكُت فيما  -22

 اْلعضاء. كاستخالص النتائج من بُت اآلراء اليت يطرحها
 إدارة حوار ىاتفي مع أحد الناقُت ابلعربية -23
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 ملكالرة امهااخلطوات يف تعليم  - د
 ّٖكما يلي:ـ ىو لكالرة التعليمية دلهااعملية زبطيط 

ت مستوياادلستمعُت كاىتماماهتم كال على نوعية أف يتعرؼ ادلتكلم أك -1
 ليو.ع إالستماف يف اما ال يرغبوحيبوف مساعها، كما تفكَتىم ك

عة مقتضى امرىي لبالغة ب إف العرؿ اقاديا فقد، كالموأىداؼ  أف حيدد -2
 ف.مقتضاؿ لكل حاـ كلكل مقااحلاؿ، كأف 

ر ْلفكاأم أف حيدد اكالمو ربديد زلتول على درا قاف ادلتكلم يكوأف  -3
 منها.احلديث تريد ت اليت دلشكالكادلعاين كا

ر ختباـ أك احلديث، كاللكالؽ لطرأك اْلساليب انسب اختيار أيتم أف  -4
اد دلرىداؼ اْلامل نوعية اعوة يعتمد على عدـ دلناسب للكالب اسلوْلا

 ربقيقا.
 

 ”Accelerated Learning”   التعّلم السريع مبدخل: ادلبحث الثالث
 ”Accelerated Learning”   التعّلم السريع مبدخلتعريف  - أ

ىي أسلوب التعليم الطبيعي   التعلم السريع مدخلرأل كولُت ركس إٌف 
كيف تعريف  ّٗتعلم التالميذ حىت يكوف التعلم متسٌهال كمتسٌرعا. ادلناسب بطريقة

التعلم السريع ىي مجع من أساليب التعلم اليت تعطي حرية  مدخلقيل أف  آخر
يشَت إلينا كيف نذكر ادلدخل  افكرتنا فعاال. بعبارة أخرل أف ىذالستعماؿ 

ل الطالب للتعلم التعلم السريع ذبعمدخل أشياء أسهاال. قاؿ بوب د. فورتَت أف 
 َْبوقت قصَتة كزلاكلة عامة كقلب سركر.

                                                           
، )مصر: ادلركز الدكرل للًتبية اْلساسية يف العادل ربيةقائمة ادلفرات الشائعة يف اللغة الع، خاطرم شدزلمود ر  ّٖ

 ِْٓ(، ص. ُْٓٗالعرب، 
39

 Colin Rose, Op.Cit., hlm. 16 

40
 Boby Deporter & Mike Henrick, Op.Cit.,  hlm. 14 
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قد عرفها منذ صغاران. ْلف التعلم  التعلم السريع مدخل يف احلقيقة، كاف
يرجع إذل التعلم كالتعليم طبيعيا. عند صغاران تعلمنا كل  ادلدخلكالتعليم هبذه 

 أنفسنا ادلعارؼ من التواصل مع اآلخر بكل أجسامنا كأفكاران ككل ما الذم يف
 ُْكال نتعلم يف الفصل كال نقرأ الكتب كال نتعلم من احلاسوب.

يف التواصل مع اآلخر، ضلتاج إذل طريق يصيل إذل اْلىداؼ ادلرجوة. 
كليصيل إذل تلك اْلىداؼ، جيب على ادلعلم أف جيد االستلراتيجية أك ادلدخل أك 

 الطريقة ادلناسب للتعليم يف الفصل.
كل قوة كامنة يف نفس الطالب لتطويرىا   لسريعالتعلم ايستعمل مدخل ك 

ىذا ادلدخل يتكوف . ”SAVI“ إذل النتيجة اْلعلى كمن ذلك ادلدخل ىو ادلدخل
من أربعة أشياء كىي: احلركة كاالستماع كالنظر كالفكرة. كادلراد بتلك اْلشياء أف 
 التعلم ىو احلركة فعلى ادلعلم أف ال جيعل الطالب جيلس على كرسيفقط كلكن

الطالب حيرؾ جسمنا عند التعلم. كالتعلم ىو االستماع فعلى ادلعلم أف يقرأ 
النصوص يف الكتاب ادلدرسي بصوت مرتفع كرلتذب. كالتعلم ىو النظر  فعلى 
ادلعلم أف يعلم الدرس ابلصور أك حرائط ادلفاىيم ادللونة. كالتعلم فو الفكرة فعلى 

علم للراحة كالتفكر عن درسو كعملية ادلعلم أف يعطي الوقت للطالب يف أثناء الت
 ِْتعلمو.

ثالثة عناصر يف صلاح أساليب التعليم عند رأل كوردكف كجانيت ىي 
 ّْبسيط كمريح كفعالة.

                                                           
41

 Collin Rose dan Malcolm J. Nichol, Op.Cit, hlm. 38 

42
 Dave Meier, Op.Cit, hlm. 92 

43
 Gordon Dyren dan Dr. Jeannette Vos, The Learning Revolution, (Bandung: Kaifa, 1999), hlm. 

101 
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التعلم السريع ىي  مدخلمن تلك التعريفات، نستطيع أف نستنبط أف 
مجع من الطرؽ كادلناىج التعليمية اليت تستطيع أف ذبعل التالميذ يتعلم الدرس 

 سهلة كسركر كفعالية دبحاكلة عامة كمناسبة بطريقة تعلم التالميذ كٌلهم.ب
 

 Accelerated Learning "التعلم السريع" مدخلاخلطوات يف  - ب

، كادلشهور ذكر التعلم السريعمدخل كولُت ركس يرتب اخلطوات يف 
 ْْي:كى ”MASTER“ابدلصطالح 

  (Motivating your mind) يشجع الفكرة -ُ

  (Acquiring the Information)  يقبل ادلعارؼ -ِ

 (Searching out the Meaning)يبحث ادلعٌت  -ّ

 (Triggering the Memory)بعجل الذاكرة  -ْ

 (Exhibiting What You Know)يقدـ ادلعلومات  -ٓ

 (Reflecting How You’ve Learned)  ينعكس خربة التعلم -ٔ

 
 ”Accelerated Learning” التعلم السريعمبدخل التعليم  - ج

 الفكرةيشجع  -ُ
مسًتخُت الطالب  جيدان ، جيب أف يكوفالطالب لكي يتعلم 

يف بداية التعليم، يستطيع أف يعطي  ْٓم.يككاثقُت كمتحمسُت يف عملية التعل
الطالب يتعلم قدمة أف ادلواد اليت س، كتعطيهم ادلطالبادلعلم احملفوظات لل

 مهمة. ةدراس
 

                                                           
44

 Rose & Malcom J. Nicholas, Op.Cit, hlm. 94-97 

45
 Colin Rose, K.U.A.S.A.I Lebih Cepat Buku Pintar Accelerated Learning, (Bandung : Kaifa, 

2003), Cet. 2, hlm. 31 
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   يقبل ادلعارؼ -ِ
يقرأ كيسمع كيشهد )ابْللة أك  أفالطالب يف ىذه ادلرحلة حيتاج 

 ْٔبدكنو( ليتعرؼ ادلشكلة اليت تريد دلعرفتها.
 يبحث ادلعٌت -ّ

شلٌا يالحظهم، كيناؿ ادلعلومات  ادلعٌتالطالب يبحث بعد ادلالحظة، 
 ْٕاجلديدة.

 بعجل الذاكرة -ْ
كيف تتذكر  ، تعتمد بشكل كبَت علىتصبح الذاكرة دائمة أك مؤقتة

الطالب كال بد على ادلعلم أف يعطي  ْٖ.قوة الدماغ تلك ادلعلومات
 التدريبات.

 يقدـ ادلعلومات -ٓ
 ْٗابلعملية التقدًن. تعلمو لآلخرين قدحيتاج الطالب إذل إظهار ما 

 ينعكس خربة التعلم -ٔ
. تعلم حلل مشكلةال عمليةالتفكَت ىي ادلرحلة اْلخَتة يف مرحلة 

ليم ال بد يف هناية التع َٓإذل تفكَت الدرس الذم مت فهمو.الطالب حيتاج 
 كيعطيهم النتيجة للتقييم.الطالب على ادلعلم أف يراقب كفاءة 
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 Ibid, hlm. 32 

47
 Rose & Malcom J. Nicholas, Op.Cit, hlm. 98 

48
 Colin Rose, Op.Cit., hlm. 33 

49
 Ibid, hlm. 34 

50
 Ibid, hlm. 34 
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث

 
 منهج البحث -أ 

 Research) إٌف ادلنهج ادلستخدـ ذلذا البحث ىو منهج البحث كالتطوير

and Development)  كمنهج البحث كالتطوير ىو طريقة البحث ادلستخدمة .
البحث التطويرم يف التعليم ىو أحد  ُٓعينة كذبربة فعالة.للحصوؿ على نتائج م

أساليب التطوير بألساس الصناعي الذم يستخدـ اخًتاع البحث لتخطيط 
اإلنتاج ابخلطوات اجلديدة، مت التجربة يف ميداف البحث كالتصحيح كاكماذلا حىت 

تاب كحاكلت الباحثة إبنتاج الك ِٓتشمل ادلواصفات اخلاصة لفعاليتها كجودهتا.
 Accelerated”   التعٌلم السريع دبدخلدلهارة الكالـ لربانمج صباح اللغة  التعليمي

Learning” .يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثانية كديرم 
 

 جمتمع البحث وعينته -ب 
ادلدرسة الثانوية يف إف اجملتمع البحث كعينتو يف ىذا البحث مها التالميذ 

ـ. أتخذ  َُِٖ-َُِٕمن العاـ الدارسي لثانية كديرم اإلسالمية احلكومية ا
 الفصل العاشر الديٍت.تالميذ من  َّالباحثة رلموعة منهم، كىي 
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 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Kualitatif, dan 

R&D, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 407 

52
 Nusa Putra, Research & Development (Penelitian dan Pengembangan: Suatu Pengantar), 

(Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 84 
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 منوظج البحث والتطوير - ج
 التعٌلم السريع دبدخل الباحثة إعداد الكتاب التعليمي دلهارة الكالـ قامت

  ”Accelerated Learning” عند ديك ككارم(Dick and Carry)  ابلرمز
ADDIE.ّٓ   :ىذا النموذج استخدمها متنوعة من أشكاؿ لتطوير االنتاج، منها

اسًتتيجية التعليم كطريقة التعليم ككسائل التعليم كإعداد الكتاب التعليمي. 
 ْٓكتضمن ىذا النموذج على  مخس خطوات:

 (analyze)ربليل االحتياجات  -ُ
  (design)تصميم اإلنتاج -ِ
  (develop) تطوير اإلنتاج -ّ
  (implement)ذبربة اإلنتاج -ْ
  (evaluate) تقوًن اإلنتاج -ٓ

 كاخلطوات اليت صورهتا الباحثة على الشكل التارل:

 ُ.ّالرسم 
 ”ADDIE“إجراءات تطوير بنموذج أدم 

 

                                                           
53

 Endang Mulyatiningsih, 2012, Modul Kuliah Pengembangan Model Pembelajaran UNY, hlm: 4 
54

 Ibid, hlm: 5 

 ربليل االحتياجات

 تقوًن اإلنتاج تصميم اإلنتاج

 ذبربة اإلنتاج تطوير اإلنتاج
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 إجراءات البحث والتطوير - د
ىذا النموذج ك ، ”ADDIE“ استخدمت الباحثة إجراءات التطوير بنموذج 

بياف ذا النموذج تتكوف من مخس خطوات. كالكى. Dick and Carryمطور ب 
 لكل خطوات ىي:

 ربليل االحتياجات -ُ
ادلرحلة اْلكذل يف البحث التطوير ىي كجود احلاجات كادلشكلة. احلاجة 
ىي كل اْلشياء لدىي زَيدة القيمة عند االنتشار، كادلشكلة ىي عدـ مناسبة 

 ٓٓالشيئ بُت الرجاء كالواقع يف ادليداف.
مجعت الباحثة البياانت عن احلاجات كادلشكالت ادلوجودة  يف ىذا ادلرحلة

قبل تطوير الكتاب التعليمي احملتاج عند التالميذ يف تكلم اللغة العربية. قامت 
الباحثة ابدلالحظة كادلقابلة مع معلمة صباح اللغة دلعرفة خصائص التالميذ 

كادلشكالت اليت يواجو ككفاءهتم اللغوية، كدلعرفة ادلواد الدراسية كطريقة اختبارىا 
 ادلعلم يف عملية التعليم. 

 تصميم اإلنتاج  -ِ
ادلرحلة الثانية ىي تصميم اإلنتاج. كادلراد بو مجع ادلعلومات ادلستخدمة 

يف ىذه ادلرحلة  ٔٓلتخطيط كتصميم ادلنتج، يرجى بو حل ادلشكالت ادلوجودة.
 مرت الباحثة أبربع مراحل: 

 الكفاءة الرئيسيةكتبت الباحثة ( أ
 الكفاءة اْلساسيةتبت الباحثة ك( ب
 كتبت الباحثة ادلؤشرات( ج
 قٌررت الباحثة ادلواد الدراسية( د
 قٌررت الباحثة التقوًن( ق

                                                           
55

 Sugiono, Op.Cit, hlm. 299 
 ِٗٗادلراجع، ص.  نفس ٔٓ
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 تطوير اإلنتاج -ّ
ادلرحلة الثالثة ىي تطوير اإلنتاج. التطوير ىو عملية لتحقيق تصميم 
حقيقة، أم إذا كاف تصميم يلـز الربرليات بشكل الوسائط ادلتعددة لتعليم، 

 طويره.فيجب ت
التعٌلم  دبدخليف ىذا البحث، قامت الباحثة بتطوير الكتاب التعليمي 

لًتقية كفاءة تالميذ ادلدرسة الثانوية اإلسالمية ”Accelerated Learning”   السريع
 احلكومية الثانية كديرم يف مهارة الكالـ.

 ذبريبة اإلنتاج -ْ
نتج دلعرفةجودتو ادلرحلة الرابعة ىي ذبربة اإلنتاج، كىي عملية ذبربة ادل

اْلكؿ ىو اخلبَت يف  كاخلبَتقامت الباحثة بتجربة إذل ثالثة اخلرباء،  ٕٓكفعاليتو.
التعليمي، كاخلبَت الثاين ىو اخلبَت يف رلاؿ اللغة، أما اخلبَت رلاؿ زلتول الكتاب 

تالميذ يف الفصل  ُٓالثالث ىو اخلبَت يف رلاؿ تصميم الكتاب التعليمي. مث إذل 
كغَتىا، كإذل معلمة صباح اللغة  مهيدا بنت حريفةك  صاحل اجمليبم العاشر كى

 كىي مهٌينة الصاحلة من ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثانية كديرم.
 تقوًن اإلنتاج -ٓ

ادلرحلة اخلامسة ىي تقوًن اإلنتاج. كىو عملية تقوًن ادلنتج يف نظاـ 
بانة ادلغلقة اليت كزعت إذل اخلرباء كاف التقوًن يف مرحلة من نتيجة االست   ٖٓعملو.

الثانوية اإلسالمية احلكومية الثانية  كالتالميذ يف الفصل العاشر الديٍت ابلدرسة 
قامت الباحثة اخلطوة معرفة عن صورة جودة الكتاب التعليمي كجذابتو  كديرم.

الثانوية اإلسالمية احلكومية الثانية  عند التالميذ يف الفصل العاشر ابلدرسة 
 ديرم.ك

                                                           
 ِٗٗنفس ادلراجع، ص.  ٕٓ
 ََّنفس ادلراجع، ص.  ٖٓ
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 أدوات مجع البياَنت - ه
 ياانت اليت تستخدمها الباحثة ىي:البأدكات مجع 

 ادلالحظة -ُ
ادلالحظة ىي انتباه مقصودة كمنظم كمضبوط للظاىرات أك احلوادث أك 
اْلمور بغية اكتساؼ أسباهبا كقوانينها( كىي اخلطوة اْلكذل يف البحث العلمي، 

البحث، تسبق الفًتاض كترافقو كمن أىم خطواتو، يقـو الباحث يف مجيع مراحل 
ادلالحظة  ٗٓكتلحق بو كتقود الباحث إذل صياغة الفرضيات كالنظرَيت.

تستخدمها الباحثة يف ىذا البحث التطويرم ىي جلميع البياانت عن احلاجات 
ادلدرسة الثانوية كادلشكالت يف تعليم اللغة العرية كال سيما مهارة الكالـ يف 

 ية كديرم.اإلسالمية احلكومية الثان
 قابلةادل -ِ

تعترب ادلقابلة شفوَي يقـو من خاللو الباحث جبميع ادلعلومات كالبياانت 
الشفوية من ادلفحوص، كىي أداة ىامة للحصوؿ على ادلعلومات من خالؿ 
مصادره البشرية. كالفرؽ بُت ادلقابلة كاإلستبياف يتمثل يف أف ادلفحوص ىو الذم 

ف، بينما يكتب الباحث بنفسو إجاابت يكتب اإلجابة علي أسئلة اإلستبيا
كتقـو الباحثة مقابلة مقفلة ىي اليت تطرح فيها اسئلة  َٔادلفحوص يف ادلقابلة.

كقابلت الباحثة مع الطالبة يف معهد نور  ُٔتتطلب اجاابت دقيقة كمتحددة.

                                                           
( َََِ، )دمشق: دار الفكر ادلعاصر: البحث العلمي أساسية النظرية كشلاريتو العليةرجاء كحيد دكيدرم،   ٗٓ

 ُُْص: 
ف: دار ، )عماالبحث العلمي مفهومو كأدكاتو كأساليبوذكقاف عبيدات كعبد الرمحن عدس ككايد عبد احلق،   َٔ

ُّٓ(. ص. ُٕٖٗالفكر، 
، )عماف: دار الثقة للنشر أساليب البحث العلمي يف العلـو اإلجتماعية كاإلنسانيةفوزم غرايبة كآخركف، 61

  ْْق( ص .  َُُْكالتوزيع، 
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اذلدل جلميع ادلعلومات عن عملية التعليم النحول الذم يشمل على الكتاب 
 قة تعليمو ككفاءة الطالبات فيو عن النحو.ادلستخداـ، كطري

 االستبانة -ّ
االستبانة أداة مفيدة من أدكات البحث اجلامعي للحصوؿ على احلقائق، 
كالتواصل إذل الوقائع كالتعرؼ على ظركؼ كاْلحواؿ كدراسة ادلواقف كاالذباىات 
اآلراء، تساعد ادلالحظة كتكملها، كىي يف بعض اْلحياء الوسيلة العملية 

تستخدـ الباحثة االستبانة جلمع البياانت عن آراء  ِٔوحيدة للقياـ ابلدراسة.ال
 ادلعلم كالتالميذ بعد التعليم ابستخداـ الكتاب التعليمي الذم أعادىا الباحثة. 

 االختبار -ْ
االختبار ىو عملية منظمة لقياس عينية من سلوؾ التلميذ )نتائج التعلم( 

تستخدـ الباحثة اإلختبار  ّٔاؼ معينة.كتقييم ىذا السلوؾ حسب معايرة كأعر 
جلمع البياانت ادلتعلقة ابستيعاب مهارة الكالـ التالميذ. كاإلختبار ىنا دلعرفة 

 Accelerated”   التعٌلم السريع دبدخلالتعليمي دلهارة الكالـ الكتاب فعالية 

Learning”. .كىذا اإلختبار يتكوف من اإلختبار القبلي كاإلختبار البعدم 
 

 ُ.ّدكؿ اجل
 معيار صلاح الطلبة يف االختبار

                                                           
ِّٗنفس ادلراجع، ص.  ِٔ
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 النسبة ادلائوية )%( مدى الدرجات ادلستوى رقم
 %ََُ -% ٖٓ ََُ-ٖٓ جيد جدا ُ
 %ْٖ -% ٕٓ ْٖ-ٕٓ جيد ِ
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ا -ٓ

 لواثئق
الو 

اْلشياء مكتوبة مثل ادللفات كأرشفات  اثئق ىو طريقة مجع البياانت عن طريق
كالكتب عن اْلراء أك نظرَيت أك اْلحكاـ كاْلشياء اْلخرل اليت تتعلق ابلبحث 

 ْٔادلكتوب مثل الدفتار كاجمللة كالنظم كسلضر اإلجتماع كاذلامش اليومي كغَتىا.
طريقة الواثئق ىي طريقة عملية جلمع البياانت كادلعلومات على إذا نعرؼ إف 

 نظر الواثئق ادلوجودة يف ادلكاف ادلعُت كالكتب كغَت ذالك. طريق
 دبدخلالتعليمي دلهارة الكالـ الكتاب فعالية  الواثئق ىنا دلعرفة النظرية عن

لًتقية مهارة الكالـ عند الكتب ”Accelerated Learning”   التعٌلم السريع
ادلالحظة  الواثئق اليت تستخدمها الباحثة يف ىذا البحث ىي إذا كغَتىا.

 النتيجة من اختبار مهارة الكالـ كالكتب ادلًتابط. كاالستبانة ك 
 
 مصادر البياَنت - و

مصادر البياانت يف ىذا البحث تصدر من ادلعلومات تعليم مهارة الكالـ 
ـً " الكتاب التعليميابستخداـ  . كتصدر مصادر "التػىٍيًسيػٍري يفٍ مىهىارىةش الكىالى

الكتاب التعليمي دلهارة ج االمتحاف قبل استخداـ البياانت من التالميذ كنتائ
كبعده. يتكوف مصادر البياانت يف  التعٌلم السريع الكالـ لصباح اللغة ابدلدخل

ىذا البحث من ادلصادر الرئيسية كالفرعية. فادلصادر الرئيسية ىي البياانت عن 
التعٌلم  دبدخلالكتاب التعليمي دلهارة الكالـ تعليم مهارة الكالـ ابستخداـ 
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 %ْٕ -% ٓٓ ْٕ-ٓٓ مقبوؿ ّ
 %ْٓ -% ْٓ ْٓ-ْٓ ضعيف ْ
 %َْ -% َ َْ-َ جدا ضعيف ٓ
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بُت النظرية كالتطبيقية. كادلصادر لصباح اللغة ”Accelerated Learning”   السريع
 الفرعية ىي الكتب ادلراجع اليت تتعلق ابلبحث كربليل ادلصادر الرئيسية.

 
 ٕ.ٖ  اجلدول

 شرح من بينة األولية ومصادر البياَنت
 أدوات مجعها مصادرها البياَنت  الرقم

ُ 
 

 ادلقابلة
 

 طالب
 

أرل الطالب عن عملية التعليم 
 مهارة الكالـ كشعوبتها

أرل الطالب عن استخداـ 
الكتاب التعليمي دلهارة الكالـ 

   التعٌلم السريع دبدخل

”Accelerated Learning”  يف
 برانمج صباح اللغة

 ادلالحظة

 استبانة

أرل الطالب عن استخداـ 
الكتاب التعليمي دلهارة الكالـ 

 التعٌلم السريع دبدخل

”Accelerated Learning”  يف
 برانمج صباح اللغة

أرل معٌلم عن عملية التعليم  معٌلم ادلقابلة 
 مهارة الكالـ كشعوبتها

 نتائج االختبار االختبار القبلي ِ
نتيجة الطالب قبل استخداـ 
الطالب عن استخداـ الكتاب 

 دبدخلالتعليمي دلهارة الكالـ 
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 Accelerated”   التعٌلم السريع

Learning” 

 االختبار البعدم

نتيجة الطالب بعد استخداـ 
الطالب عن استخداـ الكتاب 

 دبدخلالتعليمي دلهارة الكالـ 
 Accelerated”   التعٌلم السريع

Learning” 
 

 حتليل البياَنت - ز
كي حصلت الباحثة على البياانت الصادقة، لذلك ربتاج الباحثة إذل 

 .انتأسلوب ربليل البيا
 التحليل الكيفية -ُ

صباح حللت الباحثة البياانت من ادلالحظة كادلقابلة ككذلك تصميم برانمج 
 التعٌلم السريع دبدخلاللغة ابستخداـ الكتاب التعليمي دلهارة الكالـ 

”Accelerated Learning” يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثانية كديرم. 
لباحثة ربليال من ادلالحظة كادلقابلة إذل اخلرباء كىذه اْلسلوب استخدمتها ا

 كمدرس العربية.
 التحليل الكمية -ِ

استخدمت الباحثة ىذا التحليل لتقدًن البياانت اليت حصلت عليها من 
التعٌلم  دبدخلنتائج االستبانة عن إنتاج إعداد الكتاب التعليمي دلهارة الكالـ 

اح اللغة التحليل الوصفي. أما لربانمج صب”Accelerated Learning”  السريع
 ٓٔالطريقة ادلستخدمة لتحليل البياانت من االستبانة ابلرمز التارل:
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 % ََُ x   مجلة مستجيب xنسبة اجلواب = نتيجة من كل بند 
 مجلة نتيجة احلٌد اْلعلى من كل بند

 
 ِ.ّالرسم 

 الرمز لتحليل اإلستبانة
 

ب التعليمي دلهارة الكالـ على كأما ادلعيار االستباانت عن إنتاج الكتا
أساس طريقة التعلم السريع يدخل إذل مخس فئات ابستخداـ مقياس منوذج 

استخدمت الباحثة ىذا النموذج ْلف كل نقطة مت تقسيمها  ٔٔ.(Likert)ليكرت 
. الئق جٌدا، الئق، نقصاف الئق، كفاية الئق، غَت الئقيف الفئات بعبارة 

يلها إذل البياانت الكمية كفقا للدرحة ادلرجحة: كحلساهبا، كانت البياانت ربو 
(. بعد ما مت ربويل ٓ(، مخسة )ْ(، أربعة )ّ(، ثالثة )ِ(، إثناف )ُكاحد )

البياانت مث حساب مقياس التصنيف كديكن أف يتم على حساب من قبل 
 ٕٔالصيغة التالية:

 ّ.ّاجلدكؿ 
 النسبة ادلئوية دلعيار اإلستبانة

 التقدير النتيجة رقم
 الئق جٌدا % ََُ -%  ُٖ ُ
 الئق % َٖ -%  ُٔ ِ
 كفاية الئق % َٔ -%  ُْ ّ
 نقصاف الئق % َْ -%  ُِ ْ
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 غَت الئق % َِ -%  َ ٓ
 

مي دلهارة الكالـ لصباح اللغة دبدخل الكتاب التعليكدلعرفة أاثر الفعالية 
ج التطوير يف الكمية من نتيجة ذبربة إنتا ، ربلل الباحثة البياانت التعٌلم السريع

أما الطريقة ادلستخدمة  .((Analysis Stasticاالختبار ابْلسلوب اإلحصائي 
 ٖٔ. كىو مايلي: (t- test) اإلحصائي  tلتحليل البياانت ىو رمز

 
 

   
     

√(
∑    ∑  

         
) (

 
  

  
 
  

)

 

 ّ.ّالرسم 
 حصائيأسلوب اإلرمز 

 
 كفيما يلي توضيح ما يف اجلدكؿ السابق:

 = نتائج ااإلختبار القبلي من اجملموعة التجريبية    
 = نتائج ااإلختبار البعدم من اجملموعة التجريبية   
 اجملموعة التجريبيةعدد االضلراؼ من نتائج =    

 التجريبيةاجملموعة عدد االضلراؼ ادلربع من نتائج  =      
 = رلموع عدد االضلراؼ من نتائج اجملموعة التجريبية    ∑

 = رلموع عدد االضلراؼ الربع من نتائج اجملموعة التجريبية  ∑
 نتائج ااإلختبار القبلي من اجملموعة الضابطة=       
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 نتائج ااإلختبار البعدم من اجملموعة الضابطة=     
 اجملموعة الضابطةراؼ من نتائج = عدد االضل   

 اجملموعة الضابطة= عدد االضلراؼ ادلربع من نتائج     
 = رلموع عدد االضلراؼ من نتائج اجملموعة التجريبية    ∑

 اجملموعة الضابطة= رلموع االضلراؼ ادلربع من نتائج    ∑
 

 ٗٔأما الفركض من ىذا الرمز فهي:
داللة بُت استخداـ الكتاب التعليمي دلهاة الكالـ على أساس = توجد فرؽ ال   

طريقة التعلم السريع يف الفصل اإلعدادم كبدكف استخدـ الكتاب التعليمي 
يف الفصل العاشر ”Accelerated Learning”  التعٌلم السريع دبدخلدلهاة الكالـ 

 الثانوية اإلسالمية احلكومية الثانية كديرم. ابدلدرسة
توجد فرؽ بُت استخداـ الكتاب التعليمي دلهاة الكالـ على أساس طريقة  ال =   

التعلم السريع يف الفصل اإلعدادم كبدكف استخدـ الكتاب التعليمي دلهاة 
يف الفصل العاشر ”Accelerated Learning”  التعٌلم السريع دبدخلالكالـ 
 الثانوية اإلسالمية احلكومية الثانية كديرم. ابدلدرسة
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 الفصل الّرابع
 عرض البياَنت وحتليلها

 
حيتول الفصل الرابع على ثالثة ادلباحث، منها : ادلبحث اْلكؿ ىو خطوات إعداد 

، ”Accelerated Learning” التعٌلم السريع دبدخلالكتاب التعليمي دلهارة الكالـ 
 السريع التعٌلم دبدخلكادلبحث الثاين ىو مواصفات الكتاب التعليمي دلهارة الكالـ 

”Accelerated Learning”  بعرض البياانت كربليلها. كادلبحث الثالث ىو فعالية الكتاب
بعرض البياانت ”Accelerated Learning”  التعٌلم السريع دبدخلالتعليمي دلهارة الكالـ 

 كربليلها.
قبل تبيُت الباحثة عن ثالثة مباحث، تريد الباحثة أف تبُت عن حملة اترخيية عن 

 رسة ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية خطوات إعداد كديرم.ادلد
 حملة اترخيية عن ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثانية كديري - أ

 ادلوقع اخلغرايف -ُ
، فوركاعاسرم،  ٔٔادلدرسة الثانوية يقع يف شارع فاىالكاف رقم  رقم 

 .  َََّ. كيوسع اْلرض ُِِٖٗٓ( َّْٓكديرم اذلاتف: )
  اتريخ ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثانية كديرم -ِ

يتحدث عن اتريخ ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثانية كديرم، 
كليس خبالؼ النظر عن اتريخ أتسيس ادلعهد احلكمة اإلسالمي السلفي 
فوركاعاسرم كديرم، ْلف ىذه ادلدرسة كانت تسمى دبدرسة ادلعلمُت ربت 

ادلعهد احلكمة اإلسالمي السلفي فوركاعاسرم كديرم. أقاـ الشيخ احلاج رعاية 
ـ. بعد أف أقاـ ىذا ادلعهد،   ُْٖٗبدركس صاحل عارؼ ىذا ادلعهد يف السنة 

أقاـ ادلؤسسات التعليمية اإلسالمية. أسس ادلدرسة اإلبتدائية ْلٌكؿ مرٌة يف السنة
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ساعدة أخيو الشيخ احلاج ـ، مث أسس "كليات ادلسلمُت اإلسالمية" دب ُْٖٗ
 .عبد الفتاح، بغالكاؾ، كرتوسونو. كاآلخر أسس ادلدرسة ادلتوسطة كالثانوية

منذ أتسيس ادلؤسسات اإلسالمية، شهدت ادلعهد احلكمة اإلسالمي 
-ُٔٔٗالسلفي عدة تطورات. ابإلضافة إذل "كليات ادلسلمُت اإلسالمية" )

ذا أحد من شرعية الدكلة سنوات. كى ٔ  "PGAN" (، تغَت كضعو إذلُٖٔٗ
للمؤسسة. لذا جيب أف تكوف اإلدارة مساكية لوضع الدكلة. كبعد ذلك، كقفت 

 ُُِّٕٓادلدرسة الثانوية احلكمة اليت مت تسجيلها رمسيا يف ميثاؽ ادلدرسة رقم 
 .ُِٖٗأبريل  ُ، بتاريخ ِّٔج

، كاف قانوف يتطلب لتصبح إذل ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية ُٖٕٗعاـ 
حلكومية ك ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية. كىذا يعٍت أنو يف نطاؽ ادلعهد ا

اإلسالمي مؤسستاف من نفس ادلستول كلكنهما سلتلفتاف )ادلدرسة احلكومية 
 :كادلدرسة اْلىلية( كمها

 ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية فوركاعاسرم )دخوؿ الصباح(( أ
 حلكومية الثانية كديرم )دخوؿ ادلساء(ادلدرسة الثانوية اإلسالمية ا( ب

 
 الوسائل الدراسية - ب

الوسائل الدراسية ىي كل أدكات اليت تنفيذ العملية التعليمية يف الفصل، 
 كتتضمن الوسائل الدراسيةمنها:

 الفصل الدراسي -ُ
 فصوؿ ِّتتكوف من 

 ادلعمل -ِ
 ادلكتبة(أ

 معمل علم الطبيعي(ب
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 معمل احلاسوب( ج
 معمل اللغة( د
 البيت اْلحضر( ق

 لة الدينيةالوسي -ّ
 ادلسجد(أ

 معمل الًتبية اإلسالمية(ب
 ادلعهد الشكور( ج

 اإلدارة -ْ
 إدارة رئيس ادلدرسة(أ

 رئيس ادلدرسةانئب إدارة (ب
 إدارة ادلدرسُت كادلدٌرسات( ج

 ادليداف -ٓ
 ميداف كرة السلة(أ

 ميداف كرة القدـ(ب
 ميداف كرة اليد( ج
 ميداف كرة الطاءرة( د
 ميداف تنس طاكلة( ق

 الوسيلة العمادة -ٔ
 قاعة اإلجتماع(أ

 الصحةغرفة (ب
 غرفة احلارس( ج
 غرفة السكراترية( د
 محٌاـ ادلدرسُت كادلدٌرسات( ق
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 محٌاـ التالميذ( ك
 ادلقصف( ز
 موقع ادلركب( ح

 
 ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثانية كديري هيكل مدير - ج

 ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية، كما يلي: ىيكل مدير
 احلاج شجعرين ادلاجستَت  :    رئيس ادلدرسة -ُ
 : موركنو ادلاجستَت   ب الرئيس يف ادلنهجانئ -ِ
 : خَت النساءادلاجستَت  انئب الرئيس يف الطالب -ّ
 : إستجيب ادلاجستَت  انئب الرئيس يف الوسائل -ْ
 : دمحم زلمودم  البكالورم انئب الرئيس يف االتصاؿ اإلجتماعي -ٓ
 : مركاف ادلاجستَت    الرئيس اإلدارم  -ٔ
 الورمالبك: ألفى رشيدل     أمُت الصندكؽ -ٕ
 : ليليك زليكة ادلاجستَت    كشف ادلعلم -ٖ

 رتنو أمي ادلاجستَت
 ليليك سوجركايت ادلاجستَت

 نور اللطيفة ادلاجستَت
 البكالورمعرفاف زكي 

 كغَتىا.
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التعّلم  مبدخلالكالم : خطوات إعداد الكتاب التعليمي دلهارة  ادلبحث األول
 ”Accelerated Learning”  السريع

حتياجات، كتصميم اإلنتاج، كتطوير خطوات التطوير ىي ربليل االقامت الباحثة 
اإلنتاج، كذبربة اإلنتاج، كتقوًن اإلنتاج. كىذه اخلطوات مناسبة ابخلطوات اليت قدمتو 

. كالبياف كما Dick n Carry عند  ADDIEمن خطوات  َُّالباحثة بياهنا يف الرسم 
 يلي:

 حتليل االحتياجات - ت
ليمي، قامت الباحثة ربليل اإلحتياجات بعرض البياانت قبل إعداد الكتاب التع

 اليت حصلت عليها ابدلالحظة كادلقابلة. أما البياف كما يلي:
 نتائج ادلالحظة -ٔ

قامت الباحثة دبالحظة عملية التعليم اللغة العربية يف صباح اللغة ابدلدرسة 
 دلعرفة على نقطتُت: الثانوية اإلسالمية احلكومية الثانية كديرم

 ملية التعليم اللغة العربية لصباح اللغةع( أ
 الكتاب ادلستخدـ لصباح اللغة( ب

 كمن ىتاف النقطتُت كجدت الباحثة كما يلي :
قاـ صباح اللغة مرتُت يف اْلسبوع، كىي يف يـو اإلثنُت كاْلربعاء، ككل لقاء ( أ

 دقيقة. َّ
الكتاب ادلستخدـ لصباح اللغة ىو كتاب قائمة ادلفردات الذم يؤٌديو ( ب

 درس، كدكف كتاب خاص دلهارة الكالـ.ادل
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 نتائج ادلقابلة -ٕ
صباح اللغة لطلبة ادلدرسة إف ادلقابلة هبا الباحثة ىو احلوار مع معلمة 

مهيٌنة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثانية كديرم يف الفصل العاشر الديٍت، ابسم 
 َٕ. منو دلعرفة النقط اآلتية.الصاحلة

 
 ُ.ْاجلدكؿ 

 ابلة مع معلمة صباح اللغةنتائج ادلق
 توضيح البياانت البياانت الرقم
صباح اللغة ىو اْلنشطة حلفظ ادلفردات  عملية التعليم ُ

 كتطبيق احملادثة ابللغة العربية
ادلواد ادلأخوذة من ادلصادر ادلتنوعة، دكف كتاب  ادلواد ادلستخدمة ِ

 خاص
 ابلعربيةالتالميذ يصعبوف أف يتكلموا  الكفاءة التالميذ ّ
عدـ الكتاب التعليمي لتعليم مهارة  -ُ ادلشكالت اليت تواجو ْ

 الكالـ يف صباح اللغة
التالميذ ذلم قٌلة الرغبة كاحملبة يف تعٌلم  -ِ

 مهارة الكالـ يف صباح اللغة
 
 
 
 

                                                           
70

 Muhayyinatus Sholichah, Hasil wawancara dengan salah satu guru Bahasa Arab dan Maharah 

Kalam. Di MAN 2 Kediri, Kediri pada tanggal 10 Maret 2018. 
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 تصميم اإلنتاج - ث
بعد قامت الباحثة استعماؿ ربليل االحتياجات، مجعت كصممت الباحثة 

تطوير الكتاب التعليمي دلهارة الكالـ بتقدًن كإعداد اْلجهزة.  اْلشياء احملتاجة قبل
 كتصميمو كما يلي:

 
 ِ.ْاجلدكؿ 

 البياانت لداللة على ادلنهج الدراسي
 توضيح البياانت البياانت الرقم
 اللغة العربية )مهارة الكالـ( ادلادة ُ
 الفصل العاشر الفصل / ادلستول ِ
سالمية احلكومية الثانية  ادلدرسة الثانوية اإل ادلدرسة ّ

 كديرم
 مهٌينة الصاحلة إسم ادلعلمة ْ
مادة يف تعليم مهارة الكالـ اليت تسٌهل  كصف ادلادة ٓ

التالميذ لتكٌلم ابلعربية عند التعليم أك خارج 
التعليم حىت تدرهبم كسبارسهم ابلكالـ كالفهم 

 دبا يدرسوف
لكالـ الصاحل فهم ادلعلومات كتقدديها اب الكفاءة الرئيسية ٔ

 كالفصيح
 فهم معٌت ادلفردات -ُ الكفاءة اْلساسية ٕ

 تقدًن ادلعلومات ابلكالـ -ِ
 أف يذكر التالميذ معاين ادلفردات -ُ ادلؤشرات ٖ

أف يستعمل التالميذ ادلفردات الصحيحة  -ِ
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 يف اجلملة
 أف يفهم التالميذ نص احلوار -ّ
 أف يعرض التالميذ احلوار مع صديقو -ْ

 اة اليوميةاحلي -ُ ادلواد الدراسية ٗ
 ادلفردات عن احلياة اليومية( أ

 مهارة الكالـ عن احلياة اليومية( ب
 اذلواية كادلعرض -ِ

 ادلفردات عن اذلواية كادلعرض( أ
 مهارة الكالـ عن اذلواية كادلعرض( ب

 ادلهنة -ّ
 ادلفردات عن ادلهنة(أ

 مهارة الكالـ عن ادلهنة(ب
 الوظيفة الفردية )التجربة الذاكرة( -ُ التقوًن َُ

 ة )التقدًن(الوظيفة  اجلماعي -ِ
 لقاءات َّدقيقة /  َّ الوقت ُُ

 
قدمت الباحثة ادلفردات كاحلوار ابللغة العربية الصحيحة كالفصيحة كالوضيحة، 
استخدمت الباحثة لغة اليت استخدمو الكتاب العربية بُت يديك كالكتاب العربية 

ؿ نص للناشئُت. ككذالك استخدمت الباحثة معجم ادلنور لبحث ادلفردات يف تناك 
 احلوار.

أعدت الباحثة التدريبات الفردية اجلماعية لتقييم كهاءهتم يف مهارة الكالـ. 
كأعدت الباحثة التدريبات لكل أبواب. كرتبت  الباحثة التدريبات حسب مستول 

 سهولتها إذل صعوبتها حىت يستطيع التالميذ أف جييب مجيع التدريبات ابلتدرٌج.
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 تطوير اإلنتاج - ج
كخاصة  باحثة البياانت احملتاجة يف إعداد الكتاب التعليميبعد ما مجعت ال

. تطوير اإلنتاج ىذا الكتاب التعليمي من ادلواد التعليمية يف تعليم اللغة مهارة الكالـ
( لتالميذ  ـً العربية. فأرادت الباحثة أف ألفت كتاب التعليمي )التػىٍيًسيػٍري يفٍ مىهىارىًة الكىالى

درسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثانية كديرم. حىت أف دلالفصل العاشر الديٍت اب
يكوف كسيلة لنيل معلومات جديدة كيسهل ذلم يف تعليم اللغة العربية عامة كمهارة 
الكالـ خاصة. كلذالك استخدمت الباحثة البياانت من كتب اللغة العربية كمعاجم 

 اللغة العربية. كطورت الباحثة ابىتماـ اجلوانب التالية:
 صمم ىذا الكتاب على أساس طريقة التعلم السريع  -1
 ادلواد الدراسية -2

تتكوف ادلواد الدراسية على ثالثة أبواب: احلياة اليومية، كاذلواية كادلعرض، 
كادلهنو. يتكوف كل أبواب على تعليم ادلفردات كمهارة الكالـ. كبعد تقدًن ادلواد 

 إعداد نصوص احلوار، الدراسية، قدمت الباحثة التدريبات لكل أبواب. يف
 دخلت الكلمات اليت تناسب بيومية التالميذ، كأعماذلم يف يوميتهم.

 حجم الكتاب التعليمي كألوانو -3
 ُِ  Xسنيت مًتا  ٖ.ُْ)  A5صممت الباحثة الكتاب التعليمي حبجم 

غراـ.  َِٔغراـ كالقرطاس للغالؼ  َٖسنيت مًتا( بوزف القرطاس للمحتوَيت 
 ثة ابْللواف ادلتنوعة.ككذالك صممت الباح

 منظمة أتليف الكتاب التعليمي -4
 :رتبت الباحثة مضموف الكتاب التعليمي بتقدًن اآليت
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 ّ.ْاجلدكؿ 
 ترتيب مضموف الكتاب التعليمي

 الصورة البياانت
 الغالؼ اْلمامي

كؿ ىذه صفحة لتقدًن أ
الكتاب التعليمي، كضعت 
اللوف الربتقارل كالرمادم 
لتخٌلط كاندمج اْللواف 
ادلالئمة. ككضعت موضوع 
الكتاب التعليمي كالفصل 

 كاسم ادلؤلف. 
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 الغالؼ الداخلي
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 ادلقدمة
كتبت فيو كلمة التمهيد اليت 
تبيُت بتطوير كتاب مهارة 
الكالـ لصباح اللغة للفصل 

ْلساس العاشر. كقدمت اب
 طريقة التعلم السريع.

 
 زلتوَيت الكتاب

فيو احملتوَيت اليت كجدت يف 
الكتاب التعليمي ككضعت فيو 
رقم الصفحة، ىذه الصفحة 
دلساعدة القارئ يف فتح 

 الكتاب التعليمي.

 



53 
 

 
 

 دليل استخداـ الكتاب
كتبت فيو دالئل يف استخداـ 
الكتاب التعليمي من اْلكؿ إذل 

لكتاب، اآلخر دبا كقع يف ا
كىذه تساعد ادلدرس كالتالميذ 
يف فهم بياف عملية تعليم اللغة 
 العربية كال سيما مهارة الكالـ.

 
 ربليل برامج التعليم

فيو برامج تعليم اللغة العربية كال 
سيما مهارة الكالـ. ىذا 
القسم ىو دلعرفة الكفاءة 
الرئيسية كالكفاءة اْلساسية 

 كادلؤشرات كادلواد الدراسية.
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 الغالؼ لعنواف الدرس
فيو الغالؼ لعنواف الدرس 
الذم كضع يف كل اْلبواب.  
كتبت فيو االرشاد اْلكؿ من 
ادلادة يف تعليم عن ادلوضوع 
ادلعُت. ككضعت فيو الصور 
اليت مناسبة على موضوع 

 الدرس.

 
الكفاءة الرئيسية كالكفاءة 

 اْلساسية كادلؤشرات
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 تعليم مهارة الكالـ
مهارة الكالـ بتقدًن فيو تعليم 

النص الذم يناسب دبستول 
التالميذ يف إجراء احلوار. 
كيناسب النص أبعماؿ يومية 
التالميذ. كفيو التدريبات 

 كالوظيفة اجلماعية.

 
 قائمة ادلفردات

لسياعد التالميذ أف يبحث 
 ادلفردات الغريبة
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 اْلانشيد
فيو اْلانشيد العربية كمعناىا 

لنمو مهٌة  ابللغة اإلندكنيسية
التالميذ لتعلم اللغة العربية كال 

 سيما مهارة الكالـ.

 
 ادلراجع

فيو ادلراجع من أتليفالكتاب 
التعليمي اليت تكوف ادلرجع يف  
كتابو ادلواد كالتدريبات كغَتىا 
من اْلشياء احملتاجة يف 

 الكتاب.
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 السَتة الذاتية للمؤلفة
كتبت فيو السَتة الذاتية 

اد الكتاب للمؤلفة يف إعد
التعليمي، فيو البياانت اليت 
تدؿ على ركاية دراسة ادلؤلفة 

 كغَتىا.

 
 الغالؼ الورائي

تعرض فيو مواصفات الكتاب 
" ـً  "التػٍَّيًسيػٍري يفٍ مىهىارىًة الكىالى
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 جتربة اإلنتاج - د
اج. كىذه ادلرحلة ىي ادلرحلة ذبربة اإلنتاج ىي عملية مجع البياانت لتقوًن اإلنت

لعرض البياانت من صالحية اخلرباء كذبربة للمستعمل الكتاب التعليمي كىو ادلدرسة 
 صباح اللغة كالتالميذ يف الفصل العاشر.  كالبياف كما يلي:

 صالحية اخلرباء. تتكوف على ذبربة إذل اخلرباء، كىم: -ُ
 التعليميةد. احلاج سيف ادلصطفى ادلاجستَت يف رلاؿ ادلادة ( أ

قدمت الباحثة الكتاب التعليمي إذل  سيف ادلصطفى يـو احلميس 
، كىو معلم مهارة الكالـ بقسم تعليم اللغة العربية َُِٖأبريل  ِٔاتريخ  

كلية علـو الًتبية كالتعليم جبامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية 
 ماالنج. كنتيجة ربكيم الكتاب التعليمي كما يلي:

 
 ْ.ْاجلدكؿ 

 نتائج تصديق الكتاب التعليمي من خبَت يف رلاؿ ادلادة التعليمية
 % X Xi البنود رقم
 الكفاءة الرئيسية  مطابقة بُت ُ

 كالكفاءة اْلساسية كادلؤشرات
ٓ ٓ ََُ % 

 % َٖ ٓ ْ مطابقة ادلواد ابحتياج التالميذ ِ
 % َٖ ٓ ْ مطابقة ادلواد دبرحلة التالميذ ّ
 % ََُ ٓ ٓ واد التعليميةكضوح ادل ْ
ترتيب ادلواد مناسبة ابْلساس  ٓ

 % ََُ ٓ ٓ طريقة التعٌلم السريع

 % َٖ ٓ ْ استعماؿ اللغة االتصالية ٔ
 % َٖ ٓ ْمطابقة الصور لبياف ادلواد  ٕ
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 التعليمية
 % ََُ ٓ ٓ مطابقة التدريبات ابدلادة التعليمية ٖ
ىذا الكتاب يتضمن ارشاد  ٗ

 % َٖ ٓ ْ اب استعماؿ الكت

ارشاد استعماؿ الكتاب يعطي  َُ
 % َٖ ٓ ْ ادلعلومات الوضيحة

 % ٖٖ َٓ ْْ رلموع
 

أما الطريقة ادلستحدمة لتحليل البياانت من نتائج االستبانة اليت 
 كزعتها الباحثة إذل اخلبَت، ىي برمز:
 % ََُ x   مجلة مستجيب xنسبة اجلواب = نتيجة من كل بند 
 ٌد اْلعلى من كل بندمجلة نتيجة احل

 %  ٖٖ=  % ََُ x   ْْنسبة اجلواب = 
َٓ 

 كلوصف نتائج االستبانة كتصنيفها، كضعت الباحثة ادلعايَت كما يلي:
 التقدير النتيجة رقم
 الئق جٌدا % ََُ -%  ُٖ ُ
 الئق % َٖ -%  ُٔ ِ
 كفاية الئق % َٔ -%  ُْ ّ
 نقصاف الئق % َْ -%  ُِ ْ
 َت الئقغ % َِ -%  َ ٓ

 ".الئق جٌدايدؿ ىذا الكتاب التعليمي على مستول "
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 احلاج بشرم مصطفى ادلاجستَت كخبَت يف رلاؿ اللغة( ب
قدمت الباحثة الكتاب التعليمي إذل احلاج بشرم مصطفى ادلاجستَت 

، كىو خرب يف رلاؿ اللغة العربية كمعلم َُِٖأبريل  َِيـو اجلمعة اتريخ  
بية كلية علـو الًتبية كالتعليم جبامعة موالان مالك يف قسم تعليم اللغة العر 

إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. كنتيجة ربكيم الكتاب التعليمي كما 
 يلي:

 
 ٓ.ْاجلدكؿ 

 نتائج تصديق الكتاب التعليمي من خبَت يف رلاؿ اللغة
 % X Xi البنود رقم
 % ََُ ٓ ٓ استخداـ اللغة العربية الفصحة ُ
 % َٖ ٓ ْ دلفردات البساطةاختيار ا ِ
 % ََُ ٓ ٓ كتابة اجلمل صحيحة ّ
 % ََُ ٓ ٓ مطابقة الكتابة ابلقواعد اإلمالء ْ
صحيح القواعد )النحوية  ٓ

 كالصرفية(
ْ ٓ َٖ % 

 % َٖ ٓ ْ كتابة الًتاكيب صحيحة ٔ
 % َٗ َّ ِٕ رلموع

 
ليت أما الطريقة ادلستحدمة لتحليل البياانت من نتائج االستبانة ا

 كزعتها الباحثة إذل اخلبَت، ىي برمز:
 % ََُ x   مجلة مستجيب xنسبة اجلواب = نتيجة من كل بند 

 مجلة نتيجة احلٌد اْلعلى من كل بند
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 =ِٕ x ََُ  % =َٗ % 
َّ 

 كلوصف نتائج االستبانة كتصنيفها، كضعت الباحثة ادلعايَت كما يلي:
 التقدير النتيجة رقم
 جٌدا الئق % ََُ -%  ُٖ ُ
 الئق % َٖ -%  ُٔ ِ
 كفاية الئق % َٔ -%  ُْ ّ
 نقصاف الئق % َْ -%  ُِ ْ
 غَت الئق % َِ -%  َ ٓ

 ".الئق جٌدايدؿ ىذا الكتاب التعليمي على مستول "
 

 د. احلاج توفيق الرمحن ادلاجستَت كخبَت يف رلاؿ تصميم الكتاب التعليمي.( ج
تور توفيق الرمحن ادلاجستَت قدمت الباحثة الكتاب التعليمي إذل الدك

، كىو خبَت يف رلاؿ تصميم الكتاب َُِٖأبريل  ِْيـو الثالاثء اتريخ 
كمعلم  يف قسم تعليم اللغة العربية كلية علـو الًتبية كالتعليم جبامعة موالان 
مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. كنتيجة ربكيم الكتاب التعليمي  

 كما يلي:
 

 ٔ.ْجدكؿ 
 ائج تصديق الكتاب التعليمي من خبَت زلتول التصميمينت

 % X Xi البنود رقم
 % َٖ ٓ ْ تصميم الكتاب التعليمي جذاب ُ
 % ََُ ٓ ٓ كتابة الكتاب كضوح كمقركء ِ
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 % ََُ ٓ ٓ الغالؼ جذاب ّ
مطابقة استعماؿ احلركؼ )نوع  ْ

 كمعيار(
ْ ٓ َٖ % 

 % َٖ ٓ ْ حجم الكتاب التعليمي الئق ٓ
 % ََُ ٓ ٓ اْللواف جٌذابة ٔ
توافق كاملة الصحف على  ٕ

 زلتوَيت الكتاب
ّ ٓ َٔ% 

 % َٖ ٓ ْ معيار الكتاب سهل للمقركء ٖ
 % َٖ ٓ ْ كضوح ادلطبوع ٗ
 % ََُ ٓ ٓ صحيحة الكتابة َُ

 % ٖٔ َٓ ّْ رلموع
 

أما الطريقة ادلستحدمة لتحليل البياانت من نتائج االستبانة اليت 
 حثة إذل اخلبَت، ىي برمز:كزعتها البا

 % ََُ x   مجلة مستجيب xنسبة اجلواب = نتيجة من كل بند 
 مجلة نتيجة احلٌد اْلعلى من كل بند

 = ّْ x ََُ  % =ٖٔ % 
َٓ 

 كلوصف نتائج االستبانة كتصنيفها، كضعت الباحثة ادلعايَت كما يلي:
 التقدير النتيجة رقم
 الئق جٌدا % ََُ -%  ُٖ ُ
 الئق % َٖ -%  ُٔ ِ
 كفاية الئق % َٔ -%  ُْ ّ
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 نقصاف الئق % َْ -%  ُِ ْ
 غَت الئق % َِ -%  َ ٓ

 يدؿ ىذا الكتاب التعليمي على مستول " الئق جدا ".
كالقياـ كقد كتب اخلبَت اإلقًتاحات كاإلضافات يف تلك االستبانة. 

 نتج.هبذا التقوًن للحصوؿ على البياانت اليت تكوف أساس لتحسُت ادل
 

 ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثانية كديرمذبربة دلدٌرسة صباح اللغة يف  -ِ
قامت الباحثة إبعطاء االستبانة إذل اخلرباء هبدؼ تقييم ادلنتج الذم 

 حصلتو الباحثة االستبانة إذل اخلرباء.
 

 ٕ.ْاجلدكؿ 
 نتائج تصديق الكتاب التعليمي من مدٌرسة صباح اللغة

 % X Xi دالبنو  رقم
 مطابقة بكفاءة التالميذ -ُ

 
ٓ ٓ ََُ % 

 % َٖ ٓ ْ كضوح ادلواد التعليمية -ِ
 % َٖ ٓ ْ استعماؿ اللغة االتصالية -ّ
مطابقة الصور لبياف ادلواد  -ْ

 % ََُ ٓ ٓ التعليمية

 % ََُ ٓ ٓ تصميم الكتاب التعليمي جذاب -ٓ
 % ََُ ٓ ٓ كتابة الكتاب كضوح كمقركء -ٔ
 % ََُ ٓ ٓ الؼ جذابالغ -ٕ
 % ََُ ٓ ٓ معيار الكتاب سهل للمقركء -ٖ
 % ََُ ٓ ٓ سهولة استعماؿ الكتاب التعليمي -ٗ
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حضور الكتاب التعليمي يساعد  -َُ
على ارتفاع كفاءة التالميذ يف 

 مهارة الكالـ
ٓ ٓ  ََُ % 

 % ٔٗ َٓ ْٖ رلموع
 

ستبانة اليت أما الطريقة ادلستحدمة لتحليل البياانت من نتائج اال
 كزعتها الباحثة إذل اخلبَت، ىي برمز:
 % ََُ x   مجلة مستجيب xنسبة اجلواب = نتيجة من كل بند 

 مجلة نتيجة احلٌد اْلعلى من كل بند
 = ْٖ x ََُ  % =ٗٔ % 

َٓ 
 كلوصف نتائج االستبانة كتصنيفها، كضعت الباحثة ادلعايَت كما يلي:

 التقدير النتيجة رقم
 الئق جٌدا % ََُ -%  ُٖ ُ
 الئق % َٖ -%  ُٔ ِ
 كفاية الئق % َٔ -%  ُْ ّ
 نقصاف الئق % َْ -%  ُِ ْ
 غَت الئق % َِ -%  َ ٓ

 يدؿ ىذا الكتاب التعليمي على مستول " الئق جدا ". 
 

 ذبربة للتالميذ يف الفصل العاشر الديٍت -ّ
لديٍت يف قامت الباحثة ذبربة الكتاب إذل التالميذ من الفصل العاشر ا

 .ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثانية كديرم
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 ٖ.ْاجلدكؿ 
 نتائج اإلستبانة على ذبربة للتالميذ يف الفصل العاشر

رلموع  نتيجة تقييم التالميذ بنود التقييم الرقم
 النتيجة

ادلعدؿ 
 ادلئوم

 الدرجة
ُ ،ِ ،ّ ،ْ ،ٓ ،ٔ ،ٕ ،

ٖ ،ٗ ،َُ ،ُُ ،ُِ ،
ُّ ،ُْ ،ُٓ 

مطابقة ادلواد  ُ
 بكفاءة التالميذ

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

ْ 

 جيد جدا % ٖٖ ٔٔ

كضوح ادلواد  ِ
 التعليمية

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

ٓ 

ٖٔ َٗ ،ٕٔ 
% 

 جيد جدا

سهولة تطبيق احلوار  ّ
 ابستخداـ الكتاب

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

ْ 

ِٔ ِٖ ،ٕٔ 
% 

 جيد جدا

تساعد الصور يف  ْ
فهم معٌت ادلفردات 

 كحفظها

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

ْ 

َٕ ّٗ ،ّّ 
% 

 جيد جدا

تسٌهل التدريبات  ٓ
 فهم ادلواد

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

ْ 

 جيد جدا % ْٖ ّٔ

، ٓ، ٓ، ْ، ٓ، ْ، ْ، ْ التدريبات سلتلفة ٔ
ْ ،ْ ،ْ ،ّ ،ْ ،ْ ،ٓ ،

ْٔ ٖٓ ،ّّ 
% 

 جيد جدا
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ٓ 
تصميم الكتاب  ٕ

 جذاب
ْ ،ْ ،ٓ ،ٓ ،ٓ ،ٓ ،ٓ ،
ٓ ،ٓ ،ٓ ،ّ ،ٓ ،ْ ،ٓ ،

ْ 

 جيد جدا % ِٗ ٗٔ

رغب التالميذ يف  ٖ
تعلم مهارة الكالـ 
 ابستخداـ الكتاب

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

ْ 

 جيد جدا % ِٗ ٗٔ

ذ ىذا يتعلم التالمي ٗ
 الكتاب ابحلماسة

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

ٓ 

 جيد جدا % ْٖ ّٔ

ىذا الكتاب دافع  َُ
عن التالميذ لتعلم 

 مهارة الكالـ

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

ٓ 

ٕٔ ٖٗ ،ّّ 
% 

 جيد جدا

 ُّ، ٖٖ ُٔٔ اجملموع
% 

 جيد جدا

 
ل البياانت من نتائج االستبانة اليت أما الطريقة ادلستحدمة لتحلي
 كزعتها الباحثة إذل اخلبَت، ىي برمز:
 % ََُ x   مجلة مستجيب xنسبة اجلواب = نتيجة من كل بند 

 مجلة نتيجة احلٌد اْلعلى من كل بند
 =ُٔٔ x ََُ %  =ٖٖ ،ُّ % 

َٕٓ 
 كلوصف نتائج االستبانة كتصنيفها، كضعت الباحثة ادلعايَت كما يلي:
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 التقدير النتيجة رقم
 الئق جٌدا % ََُ -%  ُٖ ُ
 الئق % َٖ -%  ُٔ ِ
 كفاية الئق % َٔ -%  ُْ ّ
 نقصاف الئق % َْ -%  ُِ ْ
 غَت الئق % َِ -%  َ ٓ

كقفا ىذا اجلدكؿ، فالنتيجة عن ذبربة الكتاب التعليمي إذل التالميذ يف 
 الفصل العاشر ىي كىي على مستول "الئق جدا".

  
 اإلنتاجتقومي  - ه

انطالقا من البياانت ادلوجودة اليت تشَت يف عملية تصديق اإلنتاج اْلكؿ من 
اخلرباء مساحة اخلرباء، أف الكتاب التعليمي الذم ألفتو الباحثة ربتاج إذل التعديل 
كالتصحيح. فقامت الباحثة بتحسُت الكتاب التعليمي ابىتماـ اْلشياء اليت قيم 

 لتعليمي أحسن كأجذب كأسهل فهم التالميذ.اخلرباء، حىت ذبعل الكتاب ا
فقامت الباحثة بتعديل كتصحيح من نتائج مقابلة اْلكذل، فنالت الباحثة 

 تعليقات كإقًتاحات اخلرباء، كىي كما يلي:
فاْلكؿ، تعديل كتصحيح من اْلخطاء يف رلاؿ زلتول ادلادة التعليمية. كالبياف  

 كما يلي:
 عليم، كتنبغي على الباحثة أف تكتبو.ىذا الكتاب دكف ربليل برامج الت -ُ
 يرجى االىتماـ هبجة الكتابة كالقواعد. -ِ

 فالثاين، تعديل كتصحيح من اخلطيئات يف اجملاؿ اللغوم
 

 ٗ.ْاجلدكؿ 
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 تعديل كتصحيح من اْلخطاء يف اجملاؿ اللغوم
 التصحيح اخلطأ الرقم
ٍعٌتى  ُ

ى
ًحٍذ كىاحبىًث ادل الى
يٍفرىدىا

  ! ت التَّالًيىةكىاٍحفىًظ ادل
ًحٍظ كىاحٍبىٍث مىٍعٌتى  الى
يٍفرىدىاًت مثيَّ ًاٍحفىٍظهىا!

 ادل
تػىٍُتً  ِ ًصٍل بػىٍُتى كيلًٌ كىًلمى

قىةه  نػىهيمىا عىالى  بػىيػٍ
قىةه !  ًصٍل الكىًلمىةى ذلىىا عىالى

ًة  ّ أىٍكًمٍل ًبوىٍضًع الكىًلمى
ينىاًسبىًة ًمنى الصيٍنديٍكًؽ !

 ادل
ةى ًبوىٍضًع اىٍكًمٍل الًعبىارى 

ينىاًسبىًة ًمنى 
ًة ادل الكىًلمى
ًة !  القىاًئمى

أتىٍكيلي أىٍعضىاءي أيٍسرىيتٍ يفٍ  أتىٍكيلي أيٍسرىيتٍ يفٍ ..... ْ
..... 

ًمٍيذ يىٍذىىبي ًإذلى  ٓ التَّالى
ىٍدرىسىًة ًب ....

 ادل
ًمٍيذ ًإذلى  يىٍذىىبي التَّالى

ىٍدرىسىًة ًب ....
 ادل

 اْلىٍنًشطىةي اليػىٍوًميَّةً  اليػىٍوًميَّةً  اْلىٍعمىاؿي  ٔ
ىٍدرىسىًة مىٍشينا  ٕ

أىٍذىىبي ًإذلى ادل
ـً  ا  عىلى اْلىٍقدى

ىٍدرىسىًة مىاًشينا 
أىٍذىىبي ًإذلى ادل
ـً  ا  عىلى اْلىٍقدى

 مىاذىا تػىٍفعىًلٍُتى يفٍ الصىبىاًح؟ مىاذىا تػىٍفعىلي يفٍ الصىبىاًح ؟ ٖ
 أىانى أىتػىعىلَّمي الًكتىابى الدًٌٍيًٍتَّ  لًكتىابى الدًٌٍيًنيَّةى أىانى أىتػىعىلَّمي ا ٗ
يرىاسىلىةي كىالًقرىاءىةي  ًىوىايىيًتٍ  الرًسىالىةي كىالًقرىاءىةي  ًىوىايىيًتٍ  َُ

 ادل
أىقػٍرىأي الكيتيبى الًدٍيًنيَّةى كىالعىامَّةى  ُُ

ت كالصىًحيػٍفىة ىجىالَّ
 كىادل

ةى كىالعىامَّةى أىقػٍرىأي الكيتيبى الًدٍيًنيَّ 
ت كالصيحيفى  ىجىالَّ

 كىادل
 أىٍينى تىضىًعٍُتى كيتػيبىكى ؟ أىٍينى تػىقىًعٍُتى كيتػيبىكى ؟ ُِ
ًت  ُّ ىىٍل زيٍرًت ًإذلى مىٍعرىضى ىىٍل زيٍرًت مىٍعرىضى اذًلوىاَيى
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ًت ؟ ؟  اذًلوىاَيى
نػىعىٍم، زيٍرتيوي اًبْلىٍمًس، كأىنًت  ُْ

ًت ىىٍل زيٍرًت مىٍعرىضى  اذًلوىاَيى
 ؟

نػىعىٍم، زيٍرتيوي اًبْلىٍمًس، كأىنًت 
ىىٍل زيٍرًت ًإذلى مىٍعرىضى 

ًت ؟  اذًلوىاَيى
مىاذىا تيشىاًىًدٍينى يفٍ مىٍعرىضي  ُٓ

ًت ؟  اذًلوىاَيى
مىاذىا تيشىاًىًدٍينى يفٍ مىٍعرىًض 

ًت ؟  اذًلوىاَيى
ًت  ُٔ أىًجٍب عىًن اْلىٍسًئالى

 !اآلتًيىةً 
 !اآلتًيىةً اْلىٍسًئلىًة أىًجٍب عىًن 

كىٍم سىاعىةن تػىٍقرىًئٍُتى يفٍ اليػىٍوـً  ُٕ
 ؟

كىٍم سىاعىةن تػىٍقرىًئٍُتى الكيتيبى 
 يفٍ اليػىٍوـً ؟

 أىيَّةي مجىًٍعيَّة زبىٍتىارًٍينى ؟ أىمُّ مجىًٍعيَّة زبىٍتىارًٍينى ؟ ُٖ
 ًك ؟أٍينى تىٍسكيني أيٍسرىتي  أٍينى تىٍسكيني أيٍسرىًتًك ؟ ُٗ
ًفعىةه  اْلىٍعمىاؿي النىاًفعىةي  َِ  أىٍعمىاؿه انى
ًإذىا أىٍنتى سىًعٍيده صىفًٌٍق  ُِ

 يىدىٍيكى 
ا صىفًٌٍق  ًإذىا كيٍنتى سىًعٍيدن

 يىدىٍيكى 
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 فالثالث، تعديل كتصحيح من اخلطيئات يف اجملاؿ التصميمي.
 

 َُ.ْاجلدكؿ 
 تعديل كتصحيح من اْلخطاء يف اجملاؿ التصميمي

 التصحيح اخلطأ
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كبعد تعديل كتصحيح اْلكؿ، قامت الباحثة بتجربة اثنية إذل اخلرباء، فنالت 
على نتيجة جيد جلودة الكتاب التعليمي ادلطور. كمعٌت ذلك أف الكتاب التعليمي 

ادلدرسة الثانوية ادلطور صاحلا للتطبيق على تالميذ الفصل العاشر الديٍت من 
، كىذا الكتاب جذاب كسهلة عند التالميذ يف احلكومية الثانية كديرماإلسالمية 

 فهم مواد اللغة العربية كال سيما مهارة الكالـ.
 

 ادلبحث الثاين : مواصفات اإلنتاج
 كمن مواصفات اإلنتاج ادلنشودة يف ىذا البحث التطويرم ىي:

اشر يف ادلدرسة ىذا الكتاب التعليمي ادلصمم ىو الكتاب دلهارة الكالـ لفصل الع-أ 
الثانوية اإلسالمية احلكومية الثانية كديرم. صمم ىذا الكتاب على أساس طريقة 
التعلم السريع. تتكوف خصائص ىذا الكتاب من خطوات طريقة التعلم السريع، 

 كىي كما يف اجلدكؿ اآلتية:
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 ُُ.ْاجلدكؿ 
 خصائص الكتاب التعليمي

 ادلشوؽ
 فيو احملفوظات 
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 التطبيق
فيو تعليم مهارة الكالـ 
بتقدًن النص الذم 
يناسب دبستول التالميذ 
يف إجراء احلوار. كيناسب 
النص أبعماؿ يومية 

 الميذ.الت

 
 ذبربة الذاكرة

فيها التدريبات أك 
 الوظيفة الفردية
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 التقدًن
 فيو الوظيفة اجلماعية

 
 ادلنعكس

فيو قائة إلجراء نتيجة 
 تعلم التالميذ
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 ، كىي كما يلي:يتكوف ىذا الكتا من ثالثة أبواب-ب 
 الدٍَّرسي اْلىكَّؿي )احلىيىاةي اليػىٍوًميَّةي( -ُ

 
 

 
 

 ُ.ْالرسم 
 اةي اليػىٍوًميَّةي(الدٍَّرسي اْلىكَّؿي )احلىيى 

ِ- ) ىٍعرىضي
 الدٍَّرسي الثَّاين )اذًلوىايىةي كىادل

 
 
 
 

 

 ِ.ْالرسم 
) ىٍعرىضي

 الدٍَّرسي الثَّاين )اذًلوىايىةي كىادل
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  الدٍَّرسي الثَّاًلثي )ادلًٍهنىةي( -ّ

 ّ.ْالرسم 
 الدٍَّرسي الثَّاًلثي )ادلًٍهنىةي(

 
ناسبة دبستول التالميذ يف فهم ادلواد اللغة ادلستخدمة يف تقدًن الكتاب التعليمي م- ج

 التعليمية.
 ادلفردات ابلصور ادللونة كسيلة لتسهل التالميذ يف حفظ ادلفردات اجلديدة.- د
 التدريبات ادلوجودة جذابة كمتنوعة حسب مستول التالميذ.- ق
 الوظائف اجلماعي مساعدة التالميذ لتقدًن كفاءهتم يف مهارة الكالـ.- ك
 

  ة الكتاب التعليميادلبحث الثالث : فعالي
بعد أف تعد الباحثة الكتاب التعليمي على أساس كتقـو بتقدديو للخبَت، مث قامت 

الثانوية اإلسالمية احلكومية الثانية  الباحثة بتجربة الكتاب التعليمي على تالميذ ابدلدرسة 
كال  . كذلك للتأكد من صالحية استخداـ التعليمي كفعالية يف تعليم اللغة العربيةكديرم

 سيما مهارة الكالـ.
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الثانوية  كقد قامت الباحثة بتجربة الكتاب التعليمي على تالميذ ابدلدرسة
لقاءات، ككل لقاء ثالثوف  ٔ. كأما التجربة يكوف دلدة اإلسالمية احلكومية الثانية كديرم

 ( االختبار القبلي يف اليـو اْلكؿ،ُدقيقة. كجرت ىذه التجريبة على اخلطوات التالية: 
 ( االختبار البعدم يف اليـو السادس.ّ( التجربة يف اليـو الثاين إذل اخلامس، ِ

. ككانت التجربة الثانية يف يـو َُِٖأبريل  ٗ اإلثنُتأدت االختبار القبلي يف يـو 
ك  ُٔ كاْلربعاء اإلثنُتالرابعة يف يـو ك . كجرت التجربة الثالثة َُِٖأبريل  ُُاْلربعاء 

. كأدت َُِٖأبريل  ِّ اإلثنُتنت التجربة كاخلامسة  يف يـو . ككاَُِٖأبريل  ُٖ
. كقد اختارت الباحثة كحدة كاحدة َُِٖأبريل  َّاإلثنُت االختبار البعدم يف يـو 

 من ثالثة كحدات يف مضموف الكتاب. 
يتكوف ىذا ادلبحث على ثالثة مباحث. اْلكؿ، بياانت نتائج االختبار القبلي 

اانت نتائج االختبار البعدم كربليلها. كالثالث، ادلقارنة بُت نتيجة كربليلها. كالثاين، بي
 االختبار القبلي كالبعدم.

 
 نتائج االختبار القبلي للمجموعة الضابطة والتجريبية - ت

 
  ُِ.ْاجلدكؿ 

 نتائج االختبار القبلي للمجموعة الضابطة كالتجريبية

 االسم الرقم
 اجملموعة الضابطة

 االسم
 ية اجملموعة التجريب

 التقدير الدرجة التقدير الدرجة
 ضعيف َٓ صاحل اجمليب ضعيف َٓ عبدهللا غمناستيار ُ
 ضعيف َٓ أمحد خزينة مقبوؿ ٓٓ أمحد إماـ شعرين ِ
 مقبوؿ َٔ ىاان ليل رمحة ضعيف َٓ أريس موكيت كيبوكك ّ
 مقبوؿ ٓٓرزما   عُت فريسكا جيد ٕٓ دكم ألفى ْ
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 كايت
 مقبوؿ ٓٓ مهيدا بنت حريفة ضعيف َٓ فائق أرغا دنيا ٓ
فائز أمحد سيف  ٔ

 مقبوؿ َٔ عزيزة عُت الرمحة مقبوؿ ٓٓ الدين

 ليلو كدَي سارم ٕ
ٔٓ 

ترَي يسمُت نور  مقبوؿ
 َٔ رشيدل

 مقبوؿ

كندل نفيسة  مقبوؿ َٔ إإف قوف أدم لوان ٖ
 مقبوؿ َٕ موليدَي

 مقبوؿ َٔ سييت مطمئٌنة مقبوؿ ٓٔ عٌزل نور سبيل ٗ
 مقبوؿ ٓٓ فيليس انتيل فائدة ضعيف َٓ ور العُتن َُ
 مقبوؿ َٔ سييت ميسرة مقبوؿ َٕ نورين مفيدة اجلنة ُُ
 مقبوؿ َٔ صلول ليل ادلٌت مقبوؿ ٓٔ دمحم ضلياء الدين ُِ
 جيد ٕٓ ريزما ليل مورل جيد ٕٓ نور قمرية ُّ
 مقبوؿ َٔ اثبتا نور أكتفياين مقبوؿ ٓٔ مشرة اذلٌت أرينا ُْ
 جيد ٕٓ سييت فاطمة الزىرة جيد ٕٓ دل فونيا مهركزشه ُٓ

  
 كلوصف نتائج االختبار كتصنيفها، كضعت الباحثة ادلعايَت كما يلي:

 النسبة ادلائوية )%( مدل الدرجات ادلستول رقم
 %ََُ -% ٖٓ ََُ-ٖٓ جيد جدا ُ
 %ْٖ -% ٕٓ ْٖ-ٕٓ جيد ِ
 %ْٕ -% ٓٓ ْٕ-ٓٓ مقبوؿ ّ
 %ْٓ -% ْٓ ْٓ-ْٓ ضعيف ْ
 %َْ -% َ َْ-َ جدا ضعيف ٓ



79 
 

 
 

 
كقفا ىذا اجلدكؿ، فالنتيجة عن ذبربة الكتاب التعليمي إذل التالميذ يف الفصل 

 العاشر ىي كىي على مستول "جيد جدا".
كاف بُت اإلختبارين أم بعد اإلختبار القبلي كقبل اإلختبار البعدم استخدمت 

 دبدخل)الكتاب التعليمي دلهارة الكالـ  ـً التػَّيًٍسيٍػري يفٍ مىهىارىًة الكىالى الباحثة كتاب 
للمجموعة التجريبية، أما للمجموعة  ”Accelerated Learning” التعٌلم السريع

، كالبياانت َُِٖأبريل  ٗالضابطة بدكف التصرؼ. قدـ اإلختبار القبلي يف التاريخ 
أبريل  َّلإلختبار القبلي قد ذكرت قبلها. أما اإلختبار البعدم قدـ يف التاريخ 

 ، كالبياانت لإلختبار البعدم ستذكر يف اجلدكؿ اآليت.َُِٖ
 

 نتائج االختبار البعدي للمجموعة الضابطة والتجربة - ث
 
 ُّ.ْاجلدكؿ 

 نتائج االختبار البعدم للمجموعة الضابطة كاجملموعة التجريبية
 الرقم

 االسم
 اجملموعة الضابطة

 االسم
 اجملموعة التجريبية

 التقدير الدرجة التقدير الدرجة
 مقبوؿ ٓٔ صاحل اجمليب مقبوؿ ٓٔ عبدهللا غمناستيار ُ
 مقبوؿ َٕ أمحد خزينة مقبوؿ َٕ أمحد إماـ شعرين ِ
 جيد جدا ٖٓ ىاان ليل رمحة مقبوؿ ٓٔ أريس موكيت كيبوكك ّ
 دكم ألفى ْ

ٖٓ 
رزما   عُت فريسكا جيد جدا

 َٕ كايت
 مقبوؿ

 جيد ٕٓ بنت حريفةمهيدا  مقبوؿ َٕ فائق أرغا دنيا ٓ
 جيد َٖ عزيزة عُت الرمحة مقبوؿ ٓٔفائز أمحد سيف  ٔ
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 الدين
ترَي يسمُت نور  جيد َٖ ليلو كدَي سارم ٕ

 جيد َٖ رشيدل

كندل نفيسة  مقبوؿ ٓٔ إإف قوف أدم لوان ٖ
 موليدَي

 جدا جيد ٖٓ

 جيد َٖ سييت مطمئٌنة جيد َٖ عٌزل نور سبيل ٗ
 مقبوؿ َٕ س انتيل فائدةفيلي مقبوؿ َٕ نور العُت َُ
 جيد َٖ سييت ميسرة جدا جيد ٖٓ نورين مفيدة اجلنة ُُ
 جيد جدا ٖٓ صلول ليل ادلٌت جيد َٖ دمحم ضلياء الدين ُِ
 جدا جيد ٓٗ ريزما ليل مورل جيد جدا ٖٓ نور قمرية ُّ
 جيد َٖ اثبتا نور أكتفياين جيد َٖ مشرة اذلٌت أرينا ُْ
 جيد جدا ٓٗ سييت فاطمة الزىرة جدا جيد َٗ شهدل فونيا مهركز ُٓ

 
بياف نتائج االختبار القبلي كالبعدم للمجموعتُت، قدمت الباحثة  بعد معرفة

ادلقارنة بُت االختبار القبلي كاالختبار البعدم ذلما. كادلقارنة بُت االختبار القبلي 
 كالبعدم ستذكر يف اجلدكؿ اآليت.
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 لي والبعدي للمجموعة الضابطةادلقارنة بني االختبار القب - ج
 

 ُْ.ْاجلدكؿ 
 ادلقارنة بُت اإلختبار القبلي كالبعدم للمجموعة الضابطة

 التقدير النتيجة الرقم
 اإلختبار البعدي اإلختبار القبلي

عدد 
 التالمبذ

النسبة 
 ادلئوية

عدد 
 التالمبذ

النسبة 
 ادلئوية

ُ ٖٓ-
ََُ 

 %ٔ،ِٔ ْ %َ َ جيد جدا

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

 جدا
َ َ% َ َ% 

 %ََُ ُٓ %ََُ ُٓ العدد
 

ابلنسبة إذل بياف ادلقارنة بُت اإلختبار القبلي كالبعدم للمجموعة الضابطة فظهر أف يف 
من التالميذ يف % ٔ،ِٔ جدا، ك ضعيفمن التالميذ يف مستول % َ اإلختبار القبلي

يف  %َجيد، ك يف مستول  %َِيف مستول مقبوؿ، ك % ّ،ّٓ، ك ضعيفمستول 
من التالميذ يف مستول % َجيد جدا. أما يف اإلختبار البعدم ظهر أف مستول 
يف مستول مقبوؿ، % ٕ،ْٔك  ،ضعيفمن التالميذ يف مستول % َك  ،جدا ضعيف

 جيد جدا.ول يف مست %ٔ،ِٔجيد، ك يف مستول  %ٔ،ِٔك 
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 ادلقارنة بني اإلختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية - د
 

 ُٓ.ْاجلدكؿ 
 ادلقارنة بُت اإلختبار القبلي كالبعدم للمجموعة التجريبية

 التقدير النتيجة الرقم
 اإلختبار البعدي اإلختبار القبلي

عدد 
 التالمبذ

النسبة 
 ادلئوية

عدد 
 التالمبذ

النسبة 
 ادلئوية

ُ ٖٓ-
ََُ 

 %ّ،ّّ ٓ %َ َ جيد جدا

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

 جدا
َ َ% َ َ% 

 %ََُ ُٓ %ََُ ُٓ العدد
 

ابلنسبة إذل بياف ادلقارنة بُت اإلختبار القبلي كالبعدم للمجموعة التجريبية فظهر أف يف 
من التالميذ يف % ّ،ُّ جد، ك ضعيفمن التالميذ يف مستول % َ بار القبلياإلخت

% َجيد، ك يف مستول % ّ،ُّيف مستول مقبوؿ، ك % ْ،ّٕ، ك ضعيفمستول 
من التالميذ يف مستول % َجيد جدا. أما يف اإلختبار البعدم ظهر أف يف مستول 

ستول مقبوؿ، يف م% ٕ،ِٔ، ك ضعيف% من التالميذ يف مستول َجدا، ك  ضعيف
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نتيجة االختبار البعدم د جدا. جييف مستول  %ّ،ّّجيد، ك يف مستول % َْك 
 أكرب من نتيجة االختبار القبلي.

 
 مقارنة عدد االحنراف ادلربع من اجملموعتني - ه

كبعد معرفة مقارنة نتائج القبلي كالبعدم فشرحت الباحثة عدد اإلضلراؼ كعدد 
 سابقتُت. كىي كما يف اجلدكؿ التارل:اإلضلراؼ ادلربع من اجملموعتُت ال

 
ُٔ.ْاجلدكؿ   

 نتائج عدد االضلراؼ كعدد االضلراؼ ادلربع من اجملموعتُت

 الرقم
 اجملموعة الضابطة اجملموعة التجريبية

      (X)          (Y)    
ٔ َٓ ٔٓ ٔ٘ ٕٕ٘ َٓ ٔٓ ٔ٘ ٕٕ٘ 
ٕ َٓ َٕ ٕٓ ٗٓٓ ٓٓ َٕ ٔ٘ ٕٕ٘ 
ٖ َٔ ٖٓ ٕ٘ ٕٙ٘ َٓ ٔٓ ٔ٘ ٕٕ٘ 
ٗ ٓٓ َٕ ٔ٘ ٕٕ٘ ٕٓ ٖٓ ٔٓ ٔٓٓ 
٘ ٓٓ ٕٓ ٕٓ ٗٓٓ َٓ َٕ ٕٓ ٗٓٓ 
ٙ َٔ َٖ ٕٓ ٗٓٓ ٓٓ ٔٓ ٔٓ ٔٓٓ 
ٚ َٔ َٖ ٕٓ ٗٓٓ ٔٓ َٖ ٔ٘ ٕٕ٘ 
ٛ َٕ ٖٓ ٔ٘ ٕٕ٘ َٔ ٔٓ ٘ ٕ٘ 
ٜ َٔ َٖ ٕٓ ٗٓٓ ٔٓ َٖ ٔ٘ ٕٕ٘ 

ٔٓ ٓٓ َٕ ٔ٘ ٕٕ٘ َٓ َٕ ٕٓ ٗٓٓ 
ٔٔ َٔ َٖ ٕٓ ٗٓٓ َٕ ٖٓ ٔ٘ ٕٕ٘ 
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ٕٔ َٔ ٖٓ ٕ٘ ٕٙ٘ ٔٓ َٖ ٔ٘ ٕٕ٘ 
ٖٔ ٕٓ ٗٓ ٕٓ ٗٓٓ ٕٓ ٖٓ ٔٓ ٔٓٓ 
ٔٗ َٔ َٖ ٕٓ ٗٓٓ ٔٓ َٖ ٔ٘ ٕٕ٘ 
ٔ٘ ٕٓ ٗٓ ٕٓ ٗٓٓ ٕٓ َٗ ٔ٘ ٕٕ٘ 

 ٖٓ٘ٔ ٕٓٔ ٖ٘ٔٔ ٕٜ٘ ٓ٘ٚ٘ ٜٕٓ ٜ٘ٔٔ ٜ٘ٓ اجملموعة
N  ∑  ∑    ∑  ∑   

 

 كفيما يلي توضيح ما يف اجلدكؿ السابق:
 = نتائج ااإلختبار القبلي من اجملموعة التجريبية    
 = نتائج ااإلختبار البعدم من اجملموعة التجريبية   
 اجملموعة التجريبيةعدد االضلراؼ من نتائج =    

 اجملموعة التجريبيةعدد االضلراؼ ادلربع من نتائج  =      
 اجملموعة التجريبية = رلموع عدد االضلراؼ من نتائج    ∑

 = رلموع عدد االضلراؼ الربع من نتائج اجملموعة التجريبية  ∑
 نتائج ااإلختبار القبلي من اجملموعة الضابطة=       
 نتائج ااإلختبار البعدم من اجملموعة الضابطة=     
 اجملموعة الضابطة= عدد االضلراؼ من نتائج    

 اجملموعة الضابطةراؼ ادلربع من نتائج = عدد االضل    
 = رلموع عدد االضلراؼ من نتائج اجملموعة التجريبية    ∑

 اجملموعة الضابطة= رلموع االضلراؼ ادلربع من نتائج    ∑
 
 



85 
 

 
 

 
 ُٕ.ْاجلدكؿ 

 رلموع عدد االضلراؼ كعدد االضلراؼ ادلربع من اجملموعتُت
 ريبيةاجملموعة التج اجملموعة الضابطة

رلموعة عدد 
 االضلراؼ 
 ∑     

رلموعة عدد 
 االضلراؼ

 ∑      

رلموعة عدد 
 االضلراؼ ادلربع
 ∑     

رلموعة عدد 
 االضلراؼ ادلربع
 ∑      

ٕٔٓ ٖٔ٘ٓ ٕٜٓ ٘ٚ٘ٓ 
 

Mx    
∑ 

 
  

     
  

 

         

∑    ∑    
 ∑    

 
  

       
      

  
  

       
     

  
  

                 
          

My   
∑ 
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Df = (Nx + Ny – 2) 

= 15 + 15 – 2 = 28 
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مث قامت  ُُُ،ْاالحصائي =  t من اجلدكؿ السابق، كجدت الباحثة أف نتيجة
 (degree of freedom)كحبثت الباحثة أف نتيجة يف القائمة احلرية   t-tableالباخثة بتعيُت

 ٓكنتيجة يف التقدير ادلعنوم  ْٕٔ،ِ% =  ُأف نتيجة يف التقدير ادلعنوم   t-tableمن
 = %ُ،َُٕ 

 
 تقدير "ت"

t.test احلساب(t ) t.table < ( tحصلت التجريبة = مقبوؿ = )جدكارل 
t.test احلساب(t ) t.table > ( tفشلت التجريبة = غَت مقبوؿ = )جدكارل 

 
% = ٓأكرب من نتيجة التقدير ادلعنوم  ُُُ،ْكالنتيجة االحصائي =  
مقبوؿ     دبعٌت أف  ْٕٔ،ِ% = ُك أكرب من نتيجة تقدير ادلعنوم ككذال َُٕ،ُ

أك أف فركض ىذا البحث مقبوؿ. كىذا دليل أف استخدـ الكتاب التعليمي دلهارة الكالـ 
فعالية يف ترقية كفاءة مهارة الكالـ ”Accelerated Learning”  التعٌلم السريع دبدخل

ت من ادلقابلة كاالستبانة اليت تتكن ابْلسئلة ادلوافقة التالميذ. كىذا احلصيل معزز ابلبياان
للمعلم، كغالبا منهم حيبوف حيبوف التعليم ابستخداـ الكتاب التعليمي دلهارة الكالـ 

التعلم السريع. كخالصة ذلذا البحث جبميع البياانت اليت مجعتها الباحثة، أف دبدخل 
" فعالية يف ترقية كفاءة الطلبة للغة العربية استخداـ الكتاب "التػىٍيًسيػٍري يفٍ مىهىارىًة ال ـً كىالى

خاصة يف مهارة الكالـ كتنمية رغبة التالميذ يف استخداـ الكتاب "التػىٍيًسيػٍري يفٍ مىهىارىًة 
" يف  ـً  ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثانية كديرم.الكىالى
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 الفصل اخلامس
 مناقشة البحث

 
 رمناقشة البحث التطوي- ت

 Dick and)استخدمت الباحثة منهج البحث التطويرم على منوذج ديك ككارم 

Carry)  ابلرمزADDIE  كتضمن ىذا النموذج على  مخس خطوات كىي ربليل .
، (develop)،  كتطوير اإلنتاج (design)، كتصميم اإلنتاج (analyze)االحتياجات 
كفضلت الباحثة ىذا  ُٕ.(evaluate)،  كتقوًن اإلنتاج  (implement)كذبربة اإلنتاج 

النموذج ْلف ىذه اخلطوات لديها خطوات بسيطة ككاضحة لتطوير الكتاب 
 التعليمي.

كمن عملية إعداد الكتاب التعليمي، رتبت الباحثة خطوات التطوير ىي ربليل 
االحتياجات كادلشكلة، مث مجع البياانت عن اْلشياء احملتاجة يف تصميم الكتاب 

ة عن ادلشكالت ادلطركحة، مث تطوير ادلنتج دبواصفة اخلاصة، مث التعليمي إلجاب
التجربة إذل اخلرباء كمعلمة مهارة الكالـ يف صباح اللغة كإذل مجيع التالميذ يف 

، مث تقوًن الثانوية اإلسالمية احلكومية الثانية كديرم الفصل العاشر الديٍت ابدلدرسة
 ىت تكوف ادلنتج اآلخر كالالئق.جودة ادلنتج بوسيلة االستبانة كادلقابلة ح

لكل الكتاب التعليمي اخلصائص ادلتميزة، فيو ادلزاَي كادلعايب. ككذلك 
الكتاب التعليمي الذم ألفتو الباحثة يف تطوير الكتاب التعليمي دلهارة  دبواصفات

ىذا الكتاب التعليمي ادلصمم ىو الكتاب دلهارة الكالـ لفصل العاشر يف الكالـ 
التعلم دبدخل انوية اإلسالمية احلكومية الثانية كديرم. صمم ىذا الكتاب ادلدرسة الث

التعلم السريع، كىي  مدخلالسريع. تتكوف خصائص ىذا الكتاب من خطوات 
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ادلشوؽ، كادلالحظة، كالتطبيق، كذبربة الذاكرة، كالتقدًن، كادلنعكس. يتكوف ىذا 
، كادلًٍهنىةي.الكتا من ثالثة أبواب، كىي احلىيىاةي اليػىٍوًميَّةي  ىٍعرىضي

  ، كاذًلوىايىةي كىادل
كىذا ادلواصفات موافقة مع البياانت اليت قدـ كولُت ركس أف اخلطوات يف 

ىي يشجع الفكرة  ”MASTER“"التعلم السريع"، كادلشهور ذكر ابدلصطالح  مدخل
كيقبل ادلعارؼ كيبحث ادلعٌت كبعجل الذاكرة كيقدـ ادلعلومات كينعكس خربة 

التعلم مثل طريقة تعلم الطفل ادلرحية. عندما مدخل أراد كولُت ركس أف جيد  التعلم.
  ِٕنتمتع ابلتعلم فسنتعلم أجيدا كأسهال.

يف ذبربة االنتاج، قامت الباحثة بتقوًن جودة الكتاب إذل ثالثة اخلرباء: الدكتور 
اؿ سيف ادلصطفى يف رلاؿ ادلادة التعليمية، كبشرم مصطفى ادلاجستَت كخبَت يف رل

اللغة العربية، كالدكتور توفيق الرمحن ادلاجستَت كخبَت يف رلاؿ تصميم الكتاب 
ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثانية  التعليمي، كإذل معٌلمة صباح اللغة يف 

دلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية ، كإذل تالميذ يف الفصل العاشر الديٍت ابكديرم
 الثانية كديرم.

 
 Accelerated”   التعّلم السريع مبدخلالتعليمي دلهارة الكالم الكتاب  ليةفعا- ث

Learning” 
كيف تقدير نتائج التقوًن، استعملت الباحثة مقياس منوذج ليكرت يعٍت أسلوب 
لقياس عوامل التقييم، كاعتماد ابدلقياس تدؿ على درجة ادلوافقة أك االعًتاض على 

تقوًن اخلرباء كالتالميذ بوسيلة االستبانة أف إعداد  صيغة ما. قد تبُت من خالؿ نتائج
 ”Accelerated Learning”   التعٌلم السريع دبدخلالكتاب التعليمي دلهارة الكالـ 

كمن % كىي على مستول "الئق جدا".  ُّ، ٖٖحاصل على درجة من التالميذ 
كىي  % ٖٖ د. احلاج سيف ادلصطفى ادلاجستَت يف رلاؿ ادلادة التعليمية حاصلو

احلاج بشرم مصطفى ادلاجستَت كخبَت يف رلاؿ كمن  على مستول "الئق جدا".
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كمن د. احلاج توفيق الرمحن ادلاجستَت كخبَت يف رلاؿ تصميم %،  َٗاللغة حاصلو
 %. ٖٔ الكتاب التعليمي حاصلو 

 التعٌلم السريع دبدخلنتائج البحث فعالية الكتاب التعليمي دلهارة الكالـ 

”Accelerated Learning”  من خالؿ نتائج يدؿ على تقييم من اختبار القبلي
أكرب من نتيجة التقدير ادلعنوم  ُُُ،ْكنتيجة اإلحصائي =  كاختار البعدم،

دبعٌت  ْٕٔ،ِ% = ُككذالك أكرب من نتيجة تقدير ادلعنوم  َُٕ،ُ% = ٓ
لكتاب ـ اامقبوؿ أك أف فركض ىذا البحث مقبوؿ. كىذا دليل أف استخد   أف 

التعلم السريع فعالية يف ترقية كفاءة مهارة الكالـ دبدخل التعليمي دلهارة الكالـ 
 التالميذ. 
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 الفصل السادس
 اخلامتة

 
 ملخص نتائج البحث - ت

التعٌلم  دبدخلبعد تطبيق على استخداـ الكتاب التعليمي ادلنتج دلهارة الكالـ 
ثانوية اإلسالمية احلكومية الثانية  يف ادلدرسة ال”Accelerated Learning”   السريع

 قد كصلت الباحثة إذل استنتاج اْلخَت كاستخلصتو كما يلي: كديرم.
 التعٌلم السريع دبدخل الباحثة إعداد الكتاب التعليمي دلهارة الكالـ قامت -ُ

”Accelerated Learning”  عند ديك ككارم(Dick and Carry)  ابلرمز
ADDIE  ربليل االحتياجات  مخس خطوات كىي. كتضمن ىذا النموذج على

(analyze)،  كتصميم اإلنتاج(design)،   كتطوير اإلنتاج(develop)،  كذبربة
  .(evaluate)كتقوًن اإلنتاج   ،(implement)اإلنتاج 

إف خصائص من ىذا الكتاب التعليمي ادلصمم قد عرفو دبضموف الكتاب من  -ِ
كادلالحظة كالتطبيق، كذبربة ادلشوؽ، التعلم السريع كىي  مدخلحيث خطوات 

كهبذا مضموف التعلم السريع أصبحت عملية الذاكرة، كالتقدًن، كادلنعكس. 
 تعليم مهارة الكالـ جذابة.

 َُٕ،ُ% = ٓأكرب من نتيجة التقدير ادلعنوم  ُُُ،ْنتيجة االحصائي =  -ّ
مقبوؿ     دبعٌت أف  ْٕٔ،ِ% = ُككذالك أكرب من نتيجة تقدير ادلعنوم 

أف فركض ىذا البحث مقبوؿ. كىذا دليل أف استخدـ الكتاب التعليمي أك 
 التعلم السريع فعالية يف ترقية كفاءة مهارة الكالـ التالميذ.دبدخل دلهارة الكالـ 

 
 مقرتحات البحث التطويري - ث

 انطالقا من نتائج البحث، قدمت الباحثة ادلقًتحات اآلتية:
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حوث أخرل أف يطوركا الكتاب حيسن على الباحثُت اآلخرين مستقبال بب -ُ
ابالىتماـ إذل ”Accelerated Learning”  التعٌلم السريع دبدخلالتعليمي 

خصائص التعليم كل مهاراهتا كعناصرىا، ْلف ليس كل ادلهارة ديكن بتطبيق 
 ىذه الطريقة.

أحسن للمدرسُت أف يستحدموا تقنية التعليم ادليسرة كادلفرحة يف تطبيق طريقة  -ِ
ريع. كأف يهتموا ابدلراجع اْلخرل حىت تكتمل ادلواد كحيصل التالميذ التعٌلم الس

 على ادلعلومات الكاملة كفق ادلنهج الدراسي ادلقرر عليهم.
طورت الباحثة الكتاب التعليمي بتجربة إذل ادلدرسة الواحدة فقط، كأهنا مازالت  -ّ

ا ربتاج إذل اإلصالحات. لذا تقًتح الباحثة أف تكوف حبوث أخرل تكمل م
ينقصها كتصلح أخطاءىا كما تقًتح أف ذبرم التجربة بشكل أكسع يف ادلدارس 

 أخرل. كهللا أعلم ابلصواب.
  



 
 

93 
 

 قائمة ادلراجع
 

 ادلراجع العربية:
 

إضاءات دلعلمي اللغة العربية لغَت الناطقُت ـ.  َُُِ الفوزاف، عبد الرمحاف ابن إبراىيم.
 . الرَيضهبا

 مفاىيمو كمنهجياتو ادلشكلة كمسوغات احلركةطعيمة.  دمحم كامل كرشدم أمحد ،الناقة
ادلراجع يف تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات رشدم أمحد. دكف السنة.  طعيمة، 

 . مكة: جامعة أـ القرلأخرل
 دار ادلناىج للنشر كالتوزيع. أساسيات التدريس. َُِْ خليل إبراىيم كآخركف. ،شرب

لعربية ادلملكة . اخرت أبلغاقُت لناطالعربية اللغة اتعليم  دكف سنة.كامل.  دمحم، لناقةا
 ل لقرأـ اة جامعة يدلسعوا

دركس الدكرات التدريبية دلعلمي الفوزاف، عبد الرمحن بن إبراىيم كآخركف. دكف سنة. 
  مؤسسة الوقف اإلسالمي.اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا اجلانب النظرم

. الًتبية كطرؽ التدريس اجلزء اْلكؿ . دكف السنة.كعبد العزيز عبد اليدالعزيز، صاحل عبد 
 : دار ادلعارؼالقاىرة

أسس إعداد الكتاب التعليمية لغَت الناطقُت . ُُٗٗ عبد هللا، انصر عبد هللا الغارل. 
 الرَيض: دار الغارل هبا.
الًتبية كطرؽ التدريس اجلزء . دكف السنة .صاحل ك كعبد العزيز عبد اليد ،عبد العزيز

 القاىرة: دار ادلعارؼ. اْلكؿ
دلملكة . اخرت أبلغاقُت لناطالعربية اللغة اليم تعدكف سنة. كامل. مود زل، لناقةا

 للقرأـ اية جامعة دلسعوالعربية ا

https://www.overdrive.com/publishers/%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9


 
 

94 
 

. مصر: دكف تعليم اللغة العربية أسسو كإجراءه. ُٓٗٗالناقة، زلمود كامل كآخركف. 
 الناشر

 رَيض: دار السالـ ادلهارات اللغوية ماىيتها كطرائق تدريسها.علياف، أمحد فؤاد. 
اجليزة: الدار  .تعليم اللغة العربية للناطقُت بغَتىا .ـََِٖ .عبد هللا، عمر الصديق

 العادلية للنشر كالتوزيع
. مصر: ادلركز قائمة ادلفرات الشائعة يف اللغة العربية. ُْٓٗم. شد، زلمود رخاطر

 الدكرل للًتبية اْلساسية يف العادل العرب
كشلارسة العملية. البحث العلمي أساسية النظرية  ـ. ََِٖدكيدرم، رجاء كحيد. 

 دمشق: دار الفكر
البحث العلمي مفهومو . ُٕٖٗ .ذكقاف كعبد الرمحن عدس ككايد عبد احلق ،عبيدات

 عماف: دار الفكر. كأدكاتو كأساليبو
أساليب البحث العلمي يف العلـو اإلجتماعية  .ق َُُْ .فوزم كآخركف ،غرايبة

 عماف: دار الثقة للنشر كالتوزيع .كاإلنسانية
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 ادلراجع األجنبية:
 

Hamid, Abdul dkk. 2008. Pembelajaran Bahasa Arab: Pendekatan, Metode, 

Strategi, Materi, dan Media. Malang: UIN Malang Press 

Deporter, Boby & Mike Henrick. 2002. Quantum Learning : Membiasakan 

Belajar Nyaman dan Menyenangkan. Bandung: Kaifa 

Meier, Dave. 2002. The Accelerated Learning Handbook: Panduan Kreatif & 

Efektif Merancang Program Pendidikan dan Pelatihan. Bandung: Kaifa 
Rose, Collin. 2002. K-U-A-S-A-I Lebih Cepat: Buku Pintar Accelerated Learning, 

Terj. MASTER It Faster oleh Femmy Syahrani. Bandung: Kaifa 

Rose, Collin & Malcom J. Nicholas. 2002. Cara Cepat Abad XXI. Bandung: 

Nuansa 

Johnson, Elaine B. 2007. Contextual Teaching and Learning: Menjadikan 

Kegiatan Belajar-Mengajar Mengasyikkan Dan Bermakna, diterjemahkan 

oleh: Ibnu Setiawan. Bandung: MLC  

Dyren, Gordon dan Dr. Jeannette Vos. 1999. The Learning Revolution. Bandung: 

Kaifa 

Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, 

Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta 

Putra, Nusa. 2013. Research & Development (Penelitian dan Pengembangan: 

Suatu Pengantar). Depok: PT Raja Grafindo Persada 

Mulyatiningsih, Endang. 2012. Modul Kuliah Pengembangan Model 

Pembelajaran UNY 

Sukmadinata dan Nana Syaodih. 2007. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: 

PT Remaja Rosdakarya 

Thoifah, I’antut. 2015. Statistika Pendidikan dan Metode Penelitian Kuantitatif. 

Malang: Madani Media 

Margono. 2003. Metode Penelitian Pendidikan. Jakarta: Rumahku Mahasetya 

Arikunto, Suharsimi. 1998. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. 

Jakarta: Rineka Cipta 
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Riduan. 2010. Dasar-Dasar Statistika. Bandung: Alfabeta 

Muhayyinatus Sholichah, Hasil wawancara dengan salah satu guru Bahasa Arab 

dan Maharah Kalam. Di MAN 2 Kediri, Kediri pada tanggal 29 Februari 

2018. 

Muhayyinatus Sholichah, Hasil wawancara dengan salah satu guru Bahasa Arab 

dan Maharah Kalam. Di MAN 2 Kediri, Kediri pada tanggal 10 Maret 2018. 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قائمة ادلالحق



 
 

 
 



 
 

 
   



 
 

 
 

  



 
 

 
 

  



 
 

 
 

  



 
 

 
 

  



 
 

 
 

  



 
 

 
 

  



 
 

 
 

  



 
 

 
 

  



 
 

 
 

  



 
 

 
 

  



 
 

 
 

  



 
 

 
 

  



 
 

 
 

  



 
 

 
 

Soal Pre-test Materi Maharah Kalam 

 

1. Sebutkan lima mufrodat (kosakata) tentang: 

-أ
ُ
ت الَيْوِميَّ

ُ
 الَحَياة

ْعَرض-ب
َ
ِهَواَيتَوامل

minimal 5 kosakata pada tiap tema. 

2. Jawablah pertanyaan berikut ini: 

 َماِهَواَيُتِك؟-أ

؟-ب
َ
ْيَنالِقَراَءة ِحّبِ

ُ
 َهْلت

ُتَب-ج
ُ
ْقَرِئْيَنالك

َ
ْيَنت

َ
 ؟ أ

3. Buatlah percakapan singkat dengan teman sebangku tentang: 


ُ
ت الَيْوِميَّ

ُ
 الَحَياة

 

 

  



 
 

 
 

  



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 السرية الذاتية
 

 ادلعلومات الشخصية - أ
 : أان قرٌة العيوف  االسم

 ُٔٗٗأكتوبر  ِٗ: كديرم،  ادلكاف/ اترخ ادلولود
 : اإلندكنيسية  اجلنسية

 كالتعليم/ قسم تعليم اللغة العربية: كلية علـو الًتبية   كلية/قسم
 :توغو، فوركاعاسرم، كديرم  العنواف

 ana.uyun96@gmail.com : الربيد اإليليكًتكين
 

 ادلستوى الدراسي: - ب
 السنة ادلستول الدراسي

 ـََِٖ-ََِِ ادلدرسة اإلبتدائية اذلدل توغو
 ـَُُِ-ََِٖ ادلدرسة ادلتوسطة االسالمية احلكومية الثالثة كديرم
 ـَُِْ-َُُِ ادلدرسة ادلتوسطة االسالمية احلكومية الثانية كديرم

بكلوريوس )سرجاان( يف قسم تعليم اللغة العربية كلية 
علـو الًتبية كالتعليم جبامعة موالان مالك إبراىيم 

 اإلسالمية احلكومية ماالنج

 ـَُِٖ-َُِْ

 

 

 


