
 

 لمهارة الكالم على أساس الذكاء البيشخصي الكتاب التعليمي تطوير
 المندمجة بتعليم النحو في المدرسة الرحمة الثانوية االسالمية كديري 

 
 رسالة اؼباجستَت

 ىذه الرسالة تقدـ إُف جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية اغبكومية ماالنج
 اؼباجستَتالستيفاء شركط من شركط اغبصوؿ على درجة 

 يف تعليم اللغة العربية
 

 ةإعداد الطالب
 مفتح رزاني األم  

  05661161رقم التسجيل: 
 
 

 
 

 قسم تعليم اللغة العربية
 كلية الدراسات العليا

 جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية الحكومية ماالنج
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 البيشخصيلمهارة الكالم على أساس الذكاء  الكتاب التعليمي تطوير
 المندمجة بتعليم النحو في المدرسة الرحمة الثانوية االسالمية كديري

 
 رسالة اؼباجستَت
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 المشرفين موافقة
 :ةالطالب اهتأعدّ  اليت اؼباجستَت رسالة على اإلطبلع بعد

  األـ رزاين مفتح:   االسم
 ٕٕٓٓٓٚٙٔ:   التسجيل رقم

تطوير الكتاب التعليمي ؼبهارة الكبلـ على أساس الذكاء :   العنواف
البيشخصي اؼبندؾبة بتعليم النحو يف اؼبدرسة الرضبة الثانوية 

 االسبلمية كديرم.
 .اؼبناقشة ؾبلس إُف تقديبها على اؼبشرؼ كافق

   ماالنج،
  ،األكُف ةاؼبشرف

 
 أمي محمودة الحاجة ةالدكتور 

 ٗٓٓ ٕ ٖٜٜٓٗٔ ٜٛٓٓٔٛٙٔرقم التوظيف : 
 

    ماالنج،
  الثاين، اؼبشرؼ

 
 سالمة دارين الحاج الدكتور

 ٔٓٓ ٔ ٖٕٓٓٓٓ ٖٖٜ٘ٓٓٚٔ: التوظيف رقم
 االعتماد

 العربية اللغة تعليم قسم رئيس
 

 الماجستير ورغاديناتا ولدانا الدكتور
 ٖٜٜٜٖٜٔٓٓٔٓٛٔٔٓٓٚٔ:  التوظيف رقم



 

 د 
 

 

  المناقشة لجنة من واالعتماد الموافقة
لمهارة الكالم  الكتاب التعليمي تطويرإف رسالة اؼباجستَت ربت العنواف: 

المندمجة بتعليم النحو في المدرسة الرحمة  على أساس الذكاء البيشخصي
 ، اليت أعدهتا الطالبة:  الثانوية االسالمية كديري

 : مفتح رزاين األـ  االسم 
 ٕٕٓٓٓٚٙٔ:  رقم التسجيل 

قد دفعت الطالبة عن ىذه الرسالة أماـ ؾبلس اؼبناقشة كيقر قبوؽبا شرطا 
 ٘للحصوؿ على درجة اؼباجستَت يف تعليم اللغة العربية، كذلك يف يـو الثبلثاء، بتاريخ  

 ـ. ٕٛٔٓجوين 
 كيتكوف ؾبلس اؼبناقشة من السادات: 

 : ..............  رئيسا مناقشا ، أضبد مزكى الدكتور
 ٕٕٖٕٜٓٓٔٔٓٓٛٔٔٓٚٚٔيف: رقم التوظ

 : .............. مناقشا أساسيا ،الدكتور نور حساف عبد البار
 ٕٖٜٕٔٛٚٔٚٓٚٓ٘ٔرقم التوظيف: 

 : .............. اتا مناقشتمشرف ،أمي ؿبمودة ةالدكتور 
 ٗٓٓ ٕ ٖٜٜٓٗٔ ٜٛٓٓٔٛٙٔرقم التوظيف: 

 : .............. مشرفا مناقشا ،سبلمة دارينالدكتور 
 ٔٓٓ ٔ ٖٕٓٓٓٓ ٖٖٜ٘ٓٓٚٔوظيف: رقم الت

 اعتماد
 مدير الدراسات العليا

 
 ملياداألستاذ الدكتور 



 

 ق 
 

 ٖٕٜٜ٘ٓٓٔٓٛٔٚٔٚٓ٘٘ٔرقم التوظيف: 
 إقرار الطالبة

 أنا اؼبوقع أدناه، كبيانايت كاآليت:
 األـ رزاين مفتح:   االسم

 ٕٕٓٓٓٚٙٔ:   التسجيل رقم
الكالم على أساس لمهارة  الكتاب التعليمي تطوير: :   العنواف

المندمجة بتعليم النحو في المدرسة  الذكاء البيشخصي
 الرحمة الثانوية االسالمية كديري

 
أقر بأف ىذه الرسالة اليت حضرهتا لتوفَت شرط للحصوؿ على درجة اؼباجستَت يف 
 تعليم اللغة العربية كلية الدراسات العليا جبامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية اغبكومية

ماالنج، حضرهتا ككتبتها بنفسي كما زكرهتا من إبداع غَتم أك تأليف اآلخر. كاذا ادعى 
أحد استقباال أهنا من تأليفو كتبُت أهنا فعبل ليست من حبثي فأنا أربمل اؼبسؤكلية على 
ذلك، كلن تكوف اؼبسؤكلية على اؼبشرؼ أك على كلية الدراسات العليا جبامعة موالنا 

 سبلمية اغبكومية ماالنج.مالك إبراىيم اإل
 ىذا، كحررت ىذا اإلقرار بناء على رغبيت اػباصة كَف هبربين أحد على ذلك.

 
 .ـٕٛٔٓ مايو ٖٕباتو،         

 الطالبة اؼبقرة،
 
 

 مفتح رزاين األـ
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 استهالل

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 قاؿ ا تعاُف :

َا َيسمْرنَاُه بِِلَساِنَك َلَعلمُهْم يَػَتذَكمُركَف" ﴿ الدخاف   ﴾ٛ٘ :"فَِإمبم
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 إىداء
اللرضبهما ا  – مؤصمةككالديت اؼبكرمة اغباجة  آمُت ىاد كياطاإُف كالدم اؼبكـر اغباج 

ذين قاما برعاييت كىذباين منذ صغرم كأخلصاِف اؼبودة كالرضبة كالدعاء الدائم لنجاحي 
 الدراسة. يف

*** 
 

آليتا يوظبائل أرزؽ اك األـ  فجر ىاد ماىيندرا كصايف ساىيف فجريا ابوبُت: اينإُف إخو 
 الذين شجعوين تشجيعا مستمرا كساعدكين مساعدة خالصة أحبكم حبا صبّا. ألـ

*** 
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 مستخلص البحث
على أساس الذكاء البيشخصي اؼبندؾبة بتعليم تطوير الكتاب التعليمي ؼبهارة الكبلـ  ـ،ٕٛٔٓرزاين األـ ،مفتح ، 

رسالة اؼباجستَت جبامعة موالنا مالك النحو يف اؼبدرسة الرضبة الثانوية االسبلمية كديرم جول الشرقية.
 إبراىيم اإلسبلمية اغبكومية ماالنج، كلية الدراسات العليا قسم تعليم اللغة العربية. 

 ؿبمودةاؼبشرفة األكُف: الدكتورة اغباجة أمي  
  اؼبشرؼ الثاين: الدكتور اغباج سبلمت داريٍت

 
 .: تطوير الكتاب التعليمي، الذكاء البيشخصي، مهارة الكبلـالكلمات األساسية

يهدؼ ىذا البحث إُف تطوير الكتاب التعليمي ؼبهارة الكبلـ  اللغة العربية كإنتاج الكتاب اؼبطور كمعرفة 
ساس الذكاء البيشخصي لتنمية مهارة الكبلـ يف أنشطة تعليم اللغة العربية مدل فعالية ىذا الكتاب اؼبطور على أ

 االضافية اؼبدرسة الرضبة الثانوية االسبلمية كديرم.
كاؼبنهج اؼبستخدـ يف ىذا البحث ىو منهج البحث التطويرم باؼبدخل الكيفي كالكمي. كاستخدمت 

احتياجات، التخطيط، تطوير تصميم اإلنتاج، الباحثة خطوات البحث التطويرم لبورغ كغاؿ، كىي: ربليل 
، تعديل النهائي اإلنتاج النهائى. ٕ، تعديل اإلنتاج، ذبربة اإلنتاج ٔتصديق اػبرباء، تعديل اإلنتاج، ذبربة اإلنتاج 

طبلبا. كاألساليب اؼبستخدمة عبمع البيانات ىي اؼببلحظة كاؼبقابلة كاالستبانة ك  ٙٔأما عينة ىذا البحث 
ات. كأما ربليل البيانات باستخداـ أسلوب ربليل اؼبضموف، كالوصفي التحليلي، كالتحليل اإلحصائي اإلختبار 

 الوصفي.
كنتائج ىذا البحث ىي توفر الكتاب اعبديد ؼبهارة الكبلـ على أساس الذكاء البيشخصي اليت ربتوم 

دليل اػباص يف عملية التعليم على ثبلثة دركس. ككل درس يشتمل على معيار الكفاءة كالكفاءة األساسية كال
كاؼبفردات اعبديدة كالنص كالتدريبات للكبلـ كاؼبعاعبة النحوية كالتدريبات التقوًن كاؼبفردات كاؼبراجع. مدل فعالية 
ىذا الكتاب اؼبطور ىي نتيجة التحكيم من اػبرباء، كتصل جودة ىذه اؼبواد ؾبمبل إُف تقدير "جيد"، كأما نتيجة 

ن خبلؿ االستبانة كاؼبقابلة  مع مدرسة اللغة العربية تصل إُف تقدير "جيد جدا". كىذا يدؿ على ربليل البيانات م
 نتيجة البحث بأف استخداـ الكتاب اؼبطور يساعدىم كثَتا يف ترقية قدرة الطلبة على الكبلـ. 

اعبسدية  كتقًتح الباحثة لبحوث الحقة أف يطوركا مادة اللغة العربية على أساس طريقة االستجابة 
 الكاملة يف مهارات أخرل )االستماع كالقراءة كالكتابة( لتعميق فهم ككفاءة الطلبة يف اللغة العربية.
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ABSTRACT 

Rozani Al-am, Maftah. 2018. Development of Arabic Language Books for Improving 

Speech skills Based on Interpersonal Intelligence Integrated with Nahwu Learning. 

at Islamic Senior High School Arrahmah Kediri. Thesis of Postgraduate School, 

The State Islamic University Of Maulana Malik Ibrahim Malang. 

 Advisors: 1. Dr. Hj. Umi Machmudah, M.Pd. 

         2. Dr. H. Slamet Daroini, M.A.  

 

Keywords: Development of Arabic Language Books, Interpersonal Intelligence, 

Speaking Skill.  

This research aims to develop Arabic textbooks by producing Arabic textbook 

products and to know the extent of the effectiveness of Arabic textbooks based on 

Interpersonal intelligence to improve speech skills in Arabic extracurricular in Islamic 

Senior High school Arrahmah Kediri. 

This research used studies development method with qualitative and quantitative 

approaches. The researcher also used the research steps for developmental by Borg & 

Gall, that is needs analysis, planning, product design, design validation, product revision, 

trial usage, product revision, product testing, product revision, and final result. The 

samples of this research are 16 students and a teacher of Arabic language. The methods to 

collect the data used by observation, interview, questionnaire and tests. The analysis of 

the data used by content analysis technique, a descriptive analysis, and a descriptive 

statistic analysis.  

 The result of this study is the existence of a new Arabic textbook for speech 

proficiency prepared using Interpersonal Intelligence consisting of three titles. The titles 

include: Competency Standards, Basic Competencies, Special Instructions, vocabulary, 

text of conversations, grammer, exercises, evaluations, vocabulary lists, and referral lists. 

The result of validation has been done by Arabic learning validator to this instructional 

material is "good", while the result of data analysis obtained through questionnaire or 

interview with Arabic teacher indicate that the existence of this textbook suitability to be 

applied in extracurricular activities Madrasah Aliyah Arrahmah Kediri and rated "very 

good". Similarly, the use of teaching materials that have been developed has excellent 

effectiveness in improving students' speaking skills..  

 The researcher suggest that the next researchers develop the materials of another 

skills with the Arabic language on the basis of full physical response method for other 

skills: listening, reading, writing to improve students proficiency. 
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ABSTRAK 

Rozani Al-am, Maftah. 2018. Pengembangan Buku Ajar Bahasa Arab Untuk 

Meningkatkan Kemahiran Berbicara Berdasarkan Kecerdasan Interpersonal  yang 

di Integrasikan dengan Pembelajaran Nahwu. (Penelitian dan Pengembangan di 

Madrasah Aliyah Arrahmah Kediri). Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam 

Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Pembimbing : 1. Dr. Hj. Umi Machmudah, M.Pd.    

2. Dr. H. Slamet Daroini, M.A.  

 

Kata Kunci: Pengembangan Buku Ajar, Kecerdasan Interpersonal, Kemahiran 

Berbicara. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan buku ajar bahasa Arab dengan 

menghasilkan produk buku ajar bahasa Arab serta  mengetahui sejauhmana efektifitas 

buku ajar bahasa Arab berdasarkan  kecerdasan Interpersonal untuk meningkatkan 

kemahiran berbicara dalam ekstrakurikuler Bahasa Arab di Madrasah Aliyah Arrahmah 

Kediri. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

pengembangan (R&D) dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Peneliti juga 

menggunakan langkah-langkah penelitian pengembangan yang dikemukakan oleh Borg 

& Gall, berupa: analisis kebutuhan, perencanaan, desain produk, validasi desain, revisi 

produk, ujicoba pemakaian, revisi produk, ujicoba produk, revisi produk, dan hasil akhir. 

Adapun subjek uji coba dari penelitian ini terdiri atas 16 siswa dan guru bahasa Arab. 

Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, angket dan tes. 

Sedangkan pengolahan datanya menggunakan teknik analisis isi, analisis deskriptif, dan 

analisis statistik deskriptif. 

Hasil penelitian ini adalah adanya sebuah buku ajar bahasa Arab yang baru untuk 

kemahiran berbicara yang disusun dengan menggunakan kecerdasan Interpersonal yang 

terdiri atas tiga judul. Adapun setiap judulnya mencakup: Standar Kompetensi, 

Kompetensi Dasar, Petunjuk Khusus, kosakata, teks percakapan, qawa’id, latihan-latihan, 

evaluasi, daftar kosakata, dan daftar rujukan. Hasil dari validasi yang telah dilakukan oleh 

validator pembelajaran bahasa Arab terhadap bahan ajar ini bernilai “baik”, sedangkan 

hasil analisis data yang didapat melalui angket ataupun wawancara dengan guru bahasa 

Arab menunjukkan bahwa adanya kecocokan buku ajar ini untuk diterapkan dalam 

kegiatan ekstrakurikuler Madrasah Aliyah Arrahmah Kediri dan dinilai “baik sekali”. 

Begitu pula penggunaan prodak bahan ajar yang telah dikembangkan memiliki efektifitas 

yang sangat baik di dalam peningkatan keterampilan berbicara siswa. 

Peneliti menyarankan kepada para peneliti selanjutnya agar dapat 

mengembangkan bahan ajar bahasa Arab berdasarkan kecerdasan Interpersonal ke dalam 

keterampilan berbahasa yang lain, seperti: keterampilan mendengar, membaca, dan 

menulis sehingga dapat memperdalam pemahaman dan kemampuan mereka dalam 

bahasa Arab. 
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 الشكر والتقديركلمة 
سباـ ىذا البحث العلمي فلك إلاغبمد  رب العاؼبُت ضبدا يليق جببللو أف كفقٍت 

اغبمد ياريب حىت ترضى على كل ما قد أعطيت غبيايت. كالصبلة كالسبلـ على أشرؼ ا
 ألنبياء كاؼبرسلُت كعلى آلو كأصحابو أصبعُت. 

اف ؽبم فضل مث أتقدـ جبزيل الشكر كعظيم التقدير كالعرفاف باعبميل إُف الذين ك
يف إخراج ىذا  البحث إُف حيز الوجود كَف يبخل أحدىم بشيئ طلبتو. فهذا البحث اؼبتو 
اضع ال يتم إال باإلرشادات كالتوجيهات كاالقًتاحات كاؼبساعدات من األسرة ابوبة كا

 ألساتذة الكراـ كالزمبلء. 

ة على إسباكذلك، أتقدـ  بأكفر الشكر كالتقدير لكل من بذؿ جهده يف اؼبساعد
 ـ ىذا البحث. كزبص بالشكر:

، مدير جامعة موالنا مالك إبراىيم عبد اغبريسظباحة األستاذ الدكتور اغباج  -1
 اإلسبلمية اغبكومية دباالنج.

، عميد كلية الدراسات العليا جامعة موالنا مليادمظباحة األستاذ الدكتور  -2
 مالك إبراىيم اإلسبلمية اغبكومية دباالنج.

ور كلدانا كركاديناتا، رئيس قسم تعليم اللغة العربية بكلِّية ظباحة الدكت -3
 الدراسات العليا جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية اغبكومية دباالنج.

سبلمت دارين اؼبشرؼ كالدكتور  األكُف ةاؼبشرف أمي ؿبمودة ةظباحة الدكتور  -4
عداد ىذا ذين قد قدما للباحثة كل العوف كالتشجيع طواؿ فًتة إالثاين ال

البحث، فلم يبخبل بعلمهما كَف يضقا صدرانبا يوما عن مساعدة الباحثة 
كتوجيهها، ككاف لتفضلهما دبناقشة ىذا البحث أكرب األثر يف نفس الباحثة 

 فلهما من الباحثة خالص الشكر كالتقدير كمن ا عظيم الثواب كاعبزاء.
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بصفتهما  ف اؼبصطفسي، كالدكتور توفيق الرضبنظباحة األستاذ الدكتور  -5
على أساس  الكتاب التعليميخرباء مواد اللغة العربية، الطبلعهما على إنتاج 

كبتقديبهما اؼببلحظات كاإلضافات كاإلرشادات القيمة،  الذكاء البيشخصي
 كجزاىم ا خَت اعبزاء.

اؼبعلمُت يف قسم تعليم اللغة العربية كلية الدراسات العليا جامعة ظباحة  -6
لك إبراىيم اإلسبلمية اغبكومية ماالنج، فلهم من الباحثة كل موالنا ما

الشكر كالتقدير على ماقدموه من العلـو كاؼبعارؼ كالتشجيع كجزاىم ا 
 خَت اعبزاء.

اؼباجيستَت  بكرلاالسبلمية كديرم األستاذ  الثانوية الرضبةدرسة اؼب رئيسإُف  -7
 على مساعدهتم يف التجربة اؼبيدانية.

اؼبربُت اؼبدرسُت يف صبيع اؼبعاىد كاؼبدارس اإلسبلمية الذين قد بذلوا إُف صبيع  -8
 جهودىم لنصر دين ا القوًن كإلعداد جيل اؼبسلمُت

ال أرِف نوردياينك  رزقا أتاميك مرضبة ألفى كمرئة حسنة إُف صديقايت ابوبات:  -9
 اليت قد ساعدنٍت يف كتابة ىذه الرسالة، فلهن من ا خَت اعبزاء.

" الذين وبرصوف على اللغة العربية حرصا على كيابلك زمبلئي فصل "ككذ -11
 مثل.ألف األمة كبقائها كعلى ترقية اغبضارة يف خدمة اإلنساف كاجملتمع ا

ف أصبت فهوا توفيق من ا عز كجل، كأخَتا، فهذا جهدم كعملي اؼبتواضع، فإ
حسُت ىذا البحث. كإف أخطأت فهو لقلة علمي، كعلى القارئ أف يقدـ االقًتاحات لت

عسى ا أف هبعل ىذا البحث مفيدا كنافعا ؼبن يستفيد منو، آمُت. كصلى ا على سي
 .دنا ؿبمد كعلى آلو كصحبو أصبعُت، كاغبمد  رب العاؼبُت
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 الفصل األول

 اإلطار العام
 خلفية البحث .أ

يف بيئة معينة، بُت كالديو كذكيو، أك يف  -أثناء طفولتو -يولد اإلنساف أك يًتيب
ئة فيكتسبها، أم يتقن قواعدىا يأحضاف القائمُت على تربيتو،  كيتلقى لغة ىذه الب

 Pragmaticsالصوتية ك الصرفية كالنحوية كالداللية، كيعرؼ قوانينها االجتماعية كالتداكلية 
 Motherيف فهم الكبلـ كإنتاجو بشكل عفوم. يطلق اللغوين على ىذه اللغة: اللغة اآلـ 

tongue  أك اللغة األكُف للطفلFirst languageغة لغة كالديو كقومو، ، سواء كانت ىذه الل
 من ؾبموعة اػبرباء قدـ ٔالذين ينتسب اليهم عرقيا أك دينيا أك ثقفيا، أـ َف تكن كذلك. 

 نيكبلس دبعايَت األخذ نوثر أننا إال. اؼبنهج ؿبتول ضوئها يف ىبتار أف يبكن الىت اؼبعايَت
 دبجاؿ إلتصاقا أكثر مث كمن. الثانية اللغة تعليم بربامج صلة أكثر أهنا إذ اتول الختيار

 ؾبموعة نيكبلس عن طعيمة أضبد رشدم نقل كلقد. أخرل بلغات ُتللناطق العربية تعليم
ف أ عن اؼبهارات اللغوية يتطّلب مّنا إّف اغبديث ٕ.هبا االىتماـ من البد معايَت من

 فبدأ بالتعريف اؼبعجمي، ألف التعرينا عن اللغة. كننتحدث أكال عن اؼبهارة، قبل حيث
 ٖاؼبعجمي غالبا مايكوف أساسا للتعريف االصطبلحي.

عّرؼ رجاء أبو عبلـ أف اؼبهارة ىي سلوؾ يتصف بالتكرار، كيتكوف من سلسلة 
كعربّىا فريد أبو زينة بأف اؼبهارة القياـ  ٗمن األعماؿ اليت يتم أداؤىا بطريقة ثابتة نسبيا.

                                                           
)الرياض: فهرسة مكتبة  النظريات اللغوية كالنفسية ك تعليم اللغة العربيةعبد العزيز بن إبراىيم العصيلي،  ٔ

 .ٔٔـ(، ص. ٜٜٜٔاؼبلك فهد الوطنية أثناء النشر، 

، )أسيسكو: منشورات اؼبنظمة تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا مناىجو كأساليبورشدل أضبد طعيمة، ٕ
 ٜٓٔ(، ص. ۸۹۹۱اإلسبلمية للًتبية كالعلـو كالثقافة، 

) مصر، اؼبؤسسة اؼبصرية العامة للتأليف كاألبناء كالنشر القاىرة( ص.  ٔلساف العرب، ج. ابن منظور، ٖ
ٖٗ-ٖ٘ 

 ٕٓٗ(، ص. ٜٛٚٔ) كويت، دار القلم علم النفس الًتبوم, رجاء ؿبمد أبو عبلـ، ٗ
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على القياـ بعمل ما بسرعة كدقة بالعمل بسرعة كدقة كاتقاف أك قدرة من قدرات اإلنساف 
قاؿ ؿبمد حسن ؿبمود: "مهارة الكبلـ ىي مهارة األساسية  ٘مع اإلتقاف يف األداء.

 الثانية بعد مهارة االستماع". كعرّب طعيمة: الكبلـ ىو: "كسيلة االتصاؿ مع اآلخرين"
ية الثانية تعريف مهارة الكبلـ عند كماؿ إبراىيم بدرل كنورالدين ىي : "اؼبهارة األساس

 إّف اغبديث ٙبعد مهارة االستماع كتشتمل مهارة الكبلـ على اادثة التعبَت الشفول".
نا عن اللغة. كنبدأ ف نتحدث أكال عن اؼبهارة، قبل حيثأ عن اؼبهارات اللغوية يتطّلب مّنا

 ٚبالتعريف اؼبعجمي، ألف التعربف اؼبعجمي غالبا مايكوف أساسا للتعريف االصطبلحي.
ؿبمد حسن ؿبمود: "مهارة الكبلـ ىي مهارة األساسية الثانية بعد مهارة  قاؿ

تعريف مهارة  االستماع". كعرّب طعيمة: الكبلـ ىو: "كسيلة االتصاؿ مع اآلخرين"
الكبلـ عند كماؿ إبراىيم بدرل كنورالدين ىي : "اؼبهارة األساسية الثانية بعد مهارة 

 ٛادثة التعبَت الشفول".االستماع كتشتمل مهارة الكبلـ على ا

 -قد تكوف البيئة تعليمية الىت يتعلم فيها الدارس األجنيب لغة اؽبدؼ، كاؼبتمثلة
يف منهج جبميع عناصره: من اؼبعلمُت، كالكتب، كطرائق التدريس، كالفصوؿ  -غالبا

 داخل الفصل كخارجو، ككذلك إُف البيئة الطبيعية الىت يتلقى الدراسية، كأنشطة تعليمية،
 ٜفيها الدارس الداخل اللغول، إذا كاف يقيم يف موطن اللغة، كيعيش بُت الناطقُت هبا.

كالرأم الثالث من  الكتاب التعليمي يؤدم دكرا ىاما يف التعلم. كمن ىنا نعرؼ بأف 
 لوسائل أك كسائل التدريس اؼبصممةكتاب إيكا لستارم أف اؼبواد التعليمية ىي صبيع ا

                                                           
 ٔٛٔ(, ص. ٕٜٛٔ) عماف، دار الفرقاف،  الرياضيات مناىجها ,أصوؿ تدرسيسها, أبو زينة،فريد ٘

 ٜٚ(, ص. ٜٜٛٔ, )اؼبكة العربية, أساس تعليم اللغة العربية األجنبيةكماؿ إبراىيم بدرل كنورالدين, ٙ

القاىرة( ص. ) مصر، اؼبؤسسة اؼبصرية العامة للتأليف كاألبناء كالنشر  ٔلساف العرب، ج. ابن منظور، ٚ
ٖٗ-ٖ٘ 

 ٜٚ(, ص. ٜٜٛٔ, )اؼبكة العربية, أساس تعليم اللغة العربية األجنبيةكماؿ إبراىيم بدرل كنورالدين, ٛ

 .ٔ٘، ص. النظريات اللغوية كالنفسية ك تعليم اللغة العربيةعبد العزيز،  ٜ
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كهبذا الكتاب، كيبكن تنفيذ برامج التعّلم  11ؿ األىداؼ اؼبرجوة.اؼبنظمة كاعبذابة غبصو 
انتظاما شديدا ألّف اؼبعّلمُت كمنّفذ التعليم سيحصل على مواد إرشادية كاضحة. 

إذا يتم تسليم  كاؼبعّلموف يستطيعوف أف يعرفوا اؼبواد لتدريس كتعّلم الطبلب يف الفصل.
التعلم، كمهارات أك العاطفية مث يبكن  ؼاؼبادة اؼبعلم إُف الطالب يبكن ربقيق أىدا

  ٔٔ.تصنيف ىذه اؼبواد كمواد التعليمية

دكر مهم يف تعليم اللغة العربية ربقيقيا الىتماـ اؼبؤسسات العملية  ؽبا إّف اؼبدرسة
غَت العربية بتعليمها. كؽبذا أصبحت العناية بإهباد البيئة العربية يف اؼبدرسة مطلوب 

يف أنشطة تعليمية إضافية مثبل. كمن ؿباكالت ىذه  لتحقيق العملية التعليمية الفّعالية
بكديرم جاكل الشرقية. ألف أنشطة  الثانوية اإلسبلمية"  البيئة تأسيس اؼبدرسة "الرضبة

 للطبلب.  يف ىذه اؼبدرسة َف تكتب الكتاب اؼبستخدـ تعليم اللغة العربية اإلضافية

 اؼبهارة يعٍت الكبلـ كمهارةؼبهارة الكبلـ.  التعليمي الكتاب ةالباحث تصنع ،هبذا
 اؼبدرسة ىذه يف الطبلب تربية خلفية ألف اؼبدرسة، ىذه يف العربية اللغة تعليم يف اؼبفضلة
 ككما. اغبكومية توسطاؼب كاؼبدرسة اؼبتوسط اؼبدرسة من يتخرجوف الطبلب أم ـبتلفة
 الطبلب أف اؼبدرسة تلك يف اؼبدرسات إحدل ىي أيضا عاسية نور أستاذة قالت

 ٕٔ.العربية اللغة تعليم عملية يف باؼبلل الطبلب كشعر. العربية الكبلـ يف بصعوبة يشعركف
ليس كل الطبلب يستطيعوف أف يتكلم العربية جيدا. ككيف ستكوف عملية التعليم 

تصنع الباحثة الكتاب كالتعلم للغة العربية تسَت جذابة حىت تشجع الطبلب يف تعلمهم. 
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 Ika Lestari, Pengembangan Bahan Ajar Berbasis Kompetensi, (Padang: Akademia 

Permat 2013),  hlm.1 
اؼبرجع يف تعليم اللغة العربية للؤلجانب"من النظرية فتحى على يونس كؿبمد عبد الرؤكؼ الشيخ, 11

 ٔٛـ(, ص.ٖٕٓٓ)القاىرة: مكتبة كىبة,كالتطبيق", 

 ٕٚٔٓمرب ديسا ٔاؼبقابلة مع مدّرسة اللغة العربية يف اؼبدرسة "الّرضبة" الثانوية اإلسبلمية  يف التاريخ ٕٔ



ٗ 
 

 
 

يعٍت بشخصية الطبلب ـبتلفة يف  الذكاء البيشخصيهراة الكبلـ على أساس التعليمي ؼب
 لعربية. تعليم كتعلم اللغة ا

ىذه  إُف الذكاء البيشخصي على أساس التعليمي الكتاب ةالباحث تكصمم
اؼبادة ستهدؼ إُف ربقيق األىداؼ اؼبرجوة حىت كل يستطيع الطبلب أف يدرسوا اللغة 

 عند الذكاء العربية جيدا ككذلك يف ؾباؿ علم النفسي يعٌت حاجة الطبلب فبلوءة.
 يف تنشيطها كنيب يتال علومات،اؼب عبةعاؼب كامنة نفسية ببولوجية إمكانية أك قدرة جاردنر

 دانيل قاؿ كما 13.ما ثقافة يف قيمة اؽب نتاجات هبادإ أك تاؼبشكبل غبل ثقافية بيئة
 Effective كتابو يف  (Daniel Muijs & David Reynolds) رينولدس كدافيد موئجس

Teaching إُف ربتاج العادة ككذالك. متفرقة بدرجة تعددةاؼب الذكاءات كليب اإلنساف أف 
 لكي أنشطتو يف الذكاء فبارسة إُف أيضا وبتاج اإلنساف إذف ٗٔ.الذكاء أنواع من أكثر
 .جيدا تعددةاؼب الذكاءات ينمى

كي يسهل كفيو تعليم النحو  ك يف ىذه اػبطة أرادت الباحثة أف تعد كتابا بسيطا 
لًتقية للطبلب تعلمو خاصة يف ترقية مهارة الكبلـ. كفيو، استخدمت الباحثة يف كتاهبا 

أنشطة تعليم اللغة اؼبندؾبة بتعليم النحو يف  البيشخصيبأساس الذكاء مهارة الكبلـ 
العربية اإلضافية. كقد أخذتو أساسا ينطلق من خرباتو التعليمية ك التعلمية سابقا. ك 

اؼبدرسة لبحث أف يعطى سهولة يف تعليم اللغة العربية كدراستها خاصة يف يهدؼ ىذا ا
، حىت يستطيع أف تنشأ رغبة التبلميذ يف تعلمها ك سهل عليهم الرضبة الثانوية اإلسبلمية

 هبذهها خبصائصو البسيطة مفردة ك امباطا يف تنمية مهارة الكبلـ. ك تطبيقحفظها ك 
 يتعليمالكتاب ال تطوير" عن العلمي حبثها  خطةيفأخذت الباحثة اؼبوضوع اػبلفية 

                                                           
 , برنامج تعليمي لتعليم مهارات القراءةنظرية الذكاءات اؼبتعددة كصعوبات التعلمصباح العنيزات،  ٖٔ

 ٜٕ (، ص.ٜٕٓٓ ، )عماف: دار الفكر،كالكتابة
14

Daniel Mujis & David Reynolds, Effective Taching, Teori dan Praktek Edisi 2, 
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, cet.1), Hal. 32 telah diterjemah oleh Helly Prajiitno Soetjipto 
dan Sri Mulyantini Soetipto. 
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 ( Teori kecerdasan interpersonal) البيشخصيالذكاء لمهارة الكالم على أساس 
 المندمجة بتعليم النحو في المدرسة "الرحمة" الثانوية اإلسالمية بكديري".

 
 أسئلة البحث .ب

 البيشخصيالذكاء على أساس ؼبهارة الكبلـ   يتعليمالكتاب ال تطويركيف يتّم  .1

(Teori kecerdasan interpersonal ) ألنشطة تعليم اللغة  اؼبندؾبة بتعليم النحو
 العربية اإلضافية يف اؼبدرسة الثانوية اإلسبلمية "الّرضبة" بكديرم

 البيشخصيالذكاء على أساس ؼبهارة الكبلـ  يتعليمالكتاب الالية ما مدل فع .2
(Teori kecerdasan interpersonal ) ألنشطة تعليم اللغة  اؼبندؾبة بتعليم النحو

 العربية اإلضافية يف اؼبدرسة الثانوية اإلسبلمية "الّرضبة" بكديرم
 
 أىداف البحث .ج

 يهدؼ ىذا البحث استنادا إُف ما قد ذكر يف أسئلة البحث:
 البيشخصيالذكاء على أساس  ؼبهارة الكبلـ يتعليمالكتاب ال تطويرتوفَت  .1

(Teori kecerdasan interpersonal ) ألنشطة تعليم اللغة  اؼبندؾبة بتعليم النحو
 العربية اإلضافية يف اؼبدرسة الثانوية اإلسبلمية "الّرضبة" بكديرم

الذكاء على أساس  ؼبهارة الكبلـ يتعليمالكتاب ال تطويرؼبعرفة مدل فّعالية  .2
ألنشطة  اؼبندؾبة بتعليم النحو ( Teori kecerdasan interpersonal) البيشخصي

 تعليم اللغة العربية اإلضافية يف اؼبدرسة الثانوية اإلسبلمية "الّرضبة" بكديرم
 
 نتاجمواصفات اإل .د

تريد الباحثة أف تنتج كتاب تعليم اللغة العربية على كفق اؼبواصفات بعينها ك فما 
 يلي مواصفات إنتاج الكتاب التعليمي :
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حجم الورؽ ك  (Hardcopy)االنتاج الكتاب التعليمي بشكل الكتاب الورقي  .1
 .B5من ىذه الكتاب ىو 

 اؼبندؾبة بتعليم النحو البيشخصيالذكاء تأليف ىذا الكتاب على أساس  .2
خصوصا ألنشطة تعليم اللغة العربية اإلضافية باؼبدرسة الثانوية اإلسبلمية 

 "الّرضبة" بكديرم جاكل الشرقية.
اب اؼبعد لتعليم اللغة العربية حوؿ أربعة شهور. الكتاب التعليم اؼبعد الكت .3

يًتكب من: الغبلؼ ك اؼبقدمة ك دليل اؼبعلم ك الفهريس ك أىداؼ التعليمية ك 
 .اؼبراجعاؼبواد ك 

وبتول اؼبواد على اؼبفردات اعبديدة كالقواعد ك اغبوار ك التدريبات ك العبارة  .4
 .يشخصيالبعل أساس الذكاء  القصَتة

 بالصور اؼبلونة. كيقدـ الكتاب التعليمي .5
 

 فروض البحث .ه
من خبلؿ أنشطة تعليم اللغة العربية اإلضافية يف اؼبدرسة الثانوية اإلسبلمية 

أساس على  ؼبهارة الكبلـ يتعليمالكتاب الأف ىذا ب ةالباحث ضتفًت "الرضبة" بكديرم. 
فعاؿ  اؼبندؾبة بتعليم النحو ( Teori kecerdasan interpersonal) البيشخصيالذكاء 

اؼبدرسة الثانوية اإلسبلمية بتعليم اللغة العربية اإلضافية يف أنشطة  تحقيق مهارة الكبلـل
 "الّرضبة" بكديرم

 
 فوائد البحث .و

 يرجى ؽبذا البحث أف يكوف مفيدا يف اعبوانب التالية:
 نظرية فائدة -ٔ
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الكتاب التعليمي ؼبهارة الكبلـ على أساس  تطويرتوضيح عملية  .أ 
اؼبندؾبة بتعليم  (Teori kecerdasan interpersonal) البيشخصيالذكاء 
  النحو

إسهاـ البحث يف زيادة اؼبعارؼ كاؼبعلومات للباحثة ألنشطة تعليم  .ب 
 اللغة العربية اإلضافية يف اؼبدرسة "الّرضبة" الثانوية اإلسبلمية كديرم.

على  ؼبهارة الكبلـ يتعليمالكتاب ال تطويرنتائج ىذا البحث من  .ج 
 ( Teori kecerdasan interpersonal) البيشخصيالذكاء أساس 

يف من خبلؿ أنشطة تعليم اللغة العربية اإلضافية  اؼبندؾبة بتعليم النحو
 .كديرمالثانوية اإلسبلمية  ؼبدرسة "الّرضبة" ا

 
 فائدة تطبيقية -ٕ

الكتاب التعليمي ألنشطة تعليم  تطويريكوف مراجعا ل: أف للمؤسسة -(أ 
 اللغة العربية اإلضافية.

: أف يكوف ىذا البحث زياديا مدخبل لًتقية كفاءة اؼبعلم لطرؽ للمعلم -(ب 
يف أنشطة تعليم اللغة  ك باػبصوص يف مهارة الكبلـ تعليم اللغة العربية

 Teori kecerdasan) البيشخصيالذكاء العربية اإلضافية على أساس 

interpersonal ) اؼبندؾبة بتعليم النحو. 
: تكوف اللغة العربية لغة سهلة يف ذىنهم كتكوف عملية تعليم للتالميذ -(ج 

 اللغة العربية مطابقا دبيوؼبهم كحجاهتم.
: يكوف ىذا البحث زيادة اؼبراجع يف حزانة العلـو خاصة يف للجامعة -(د 

 البيشخصيالذكاء  على أساس ؼبهارة الكبلـ يتعليمالكتاب ال تطوير
(Teori kecerdasan interpersonal ) اؼبندؾبة بتعليم النحو. 



ٛ 
 

 
 

كتاب ال تطوير: يكوف ىذا البحث العلـو كاؼبعرفة اؼبتوفرة يف للباحثة -(ق 
 Teori) البيشخصيالذكاء أساس على  ي ؼبهارة الكبلـتعليمال

kecerdasan interpersonal ) اؼبندؾبة بتعليم النحو. 
: أف يكوف ىذا البحث مرجعا كدافعة للباحثُت اآلخرللباحثين  -(ك 

كتاب ال تطويراآلخرين لبحث تاِف يف حبث تطويرم، خاصة يف 
 Teori) البيشخصيالذكاء على أساس  التعليمي ؼبهارة الكبلـ

kecerdasan interpersonal ) اؼبندؾبة بتعليم النحو.  
 

 حدود البحث .ز
الدراسة إال على العينة اليت سبت دراستها،  ميم نتائج ىذه كما أنو ال يبكن تص

كما أف صدؽ النتائج يعتمد بشكل أساس على مدل صدؽ األدكات اؼبستخدمة. 
يضاؼ إُف ذلك ؿبدكدية الوقت اؼبتاح لتنفيذ التجريبة مع التبلميذ. اقتصر ىذ البحث 

 علي:
 يتعليمالكتاب ال تطوير: ربدد الباحثة موضوعها يف الحدود الموضوعية -ٔ

 Teori kecerdasan) البيشخصيالذكاء على أساس  ادة اؼبهارة الكبلـؼب

interpersonal ) يف اؼبدرسة "الرضبة" الثانوية اإلسبلمية  اؼبندؾبة بتعليم النحو
 بكديرم

تعليم اللغة  : حددت الباحثة مكاف البحث يف أنشطةالحدود المكانية -ٕ
 "الّرضبة" بكديرم جول الشرقية.اؼبدرسة الثانوية اإلسبلمية العربية اإلضافية ب

: يعقد ىذا البحث يف الفصل الدراسي الثاين من العاـ الحدود الزمانية -ٖ
 ـ.ٕٛٔٓالعاـ  أبريلإُف  مارسـ. يف ٕٛٔٓ-ٕٚٔٓالدراسي 
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 الدراسات السابقة .ح
لقد قاـ بعض الباحثُت يف ؾباؿ منهج تعليم اللغة العربية عدة البحوث السابقة  

 كما تلي:

رسالة اؼباجستَت، قسم تعليم اللغة العربية، كلية . ٕٚٔٓ، مؤمنينأمير  -ٔ
 ماالنج. اغبكومية اإلسبلمية إبراىيم مالك موالنا الدراسات العليا جامعة

إعداد اؼبواد التعليمية يف مهارة الكبلـ على أساس  :موضوع البحث ( أ
الذكاءات اؼبتعّددة دبدرسة كاحد ىاشم اؼبتوسطة اإلسبلمية فونوركغو 

 اكم الشرقية.ج
على التعليميةاؼبواد إعداد  كيفية( كصفٔفهيأىداف البحث:   ( ب

مدرسة من  األكؿالكبلـ للفصل  يف مهارة اؼبتعددةالذكاءات أساس 
كاحد ىاشم اؼبتوسطة اإلسبلمية فونوركغو جاكم الشرقية، ك معرفة مدل 

اؼبتعددة يف مدرسة صبلحية اؼبواد التعليمية اؼبطورة على أساس الذكاءات 
( كصف ٕكاحد ىاشم اؼبتوسطة اإلسبلمية فونوركغو جاكم الشرقية. 

مواصفات اؼبواد التعليمية اؼبطورة على أساس الذكاءات اؼبتعددة يف 
( ٖمدرسة كاحد ىاشم اؼبتوسطة اإلسبلمية فونوركغو جاكم الشرقية، 

يمية ؼبهارة الكبلـ اكتشاؼ فعالية تعليم اللغة العربية باستخداـ اؼبادة التعل
على أساس الذكاءات اؼبتعددة يف مدرسة كاحد ىاشم اؼبتوسطة 

 اإلسبلمية فونوركغو جاكم الشرقية.

 : البحث ك التطويرم منهج البحث ج(

الكبلـ  ؼبهارة اؼبواد التعليمية  تطويريف (أما النتيجة ٔ :نتيجة البحث
مدرسة كاحد ىاشم اؼبتوسطة  يفاؼبتوسطة للمرحلة األكؿ الفصل لطلبة 

أساس على التعليمية : اؼبواد ىي  اإلسبلمية فونوركغو جاكم الشرقية
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الكتاب على اؼبواد وبتومكىذا  الكبلـ،مهارة يف اؼبتعددة الذكاءات 
، من صبيع القيمة اؼبئوية دلت على أف ىذه التعليميةك القرص  التعليمي،

مناسبة كصاٌف استعماؽبا يف مدرسة كاحد ىاشم اؼبتوسطة اؼبواد التعليمية 
( أف اؼبواصفات من ىذه اؼبواد بوجو ٕاإلسبلمية فونوركغو جاكم الشرقية. 

عاـ تتضمن على عنواف الكتاب "تعليم مهارة الكبلـ على أساس 
الذكاءات اؼبتعددة"، كدليل ؿبتول الكتابة، كدليل االستخداـ للمعلم، 

ركس، كلكل درس يشمل الكفاءة الرئيسية كالكفاءة كاتويات، كالد
( اؼبواد التعليمية اؼبطورة اليت صممت ٖاألساسية، كالنشاطات التدربات.

الباحث لتعليم مهارة الكبلـ على أساس الذكاءات اؼبتعددة ؽبا فعالية يف 
 ترقية قدرة الطبلب يف الكبلـ.

كتاب التعليمي اختلف ىذا البحث دبا قدمها حيث إهنا قدـ إعداد ال
إعداد اؼبواد التعليمية يف مهارة الكبلـ على أساس الذكاءات اؼبتعّددة دبدرسة 

 كاحد ىاشم اؼبتوسطة اإلسبلمية فونوركغو جاكم الشرقية.

أما الباحثة يف ىذا البحث أرادت أف تقدـ إعداد الكتاب التعليمي على 
ضافية. كىذا البحث ىو شيء أساس النظرية الذكاءات ألنشطة تعليم اللغة العربية اإل

جديد بالنسبة إُف تعليم اللغة العربية. إعداد اؼبواد التعليمية يف مهارة الكبلـ على 
أساس الذكاءات اؼبتعّددة دبدرسة كاحد ىاشم اؼبتوسطة اإلسبلمية فونوركغو جاكم 

 الشرقية.

ة ، حبث تكميلي مقدـ لنيل درجة اؼباجستَت يف تعليم اللغراني اسم الحكيم -ٕ
العربية جبامعة موالنا مالك إبراىيم ماالنج اإلسبلمية اغبكومية، )غَت منشور، 

ٕٕٓٔ.) 
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: إعداد اؼبواد التعليمية على أساس اؼبواقف ؼبهارة الكبلـ موضوع البحث (أ 
)حبث باؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسبلمية اغبكومية كفبل حيبلالنج سومطرة 

 الغربية(.
أساس على التعليميةاؼبواد اد إعد كيفية( كصفٔفهي :أىداف البحث (ب 

مدرسة كاحد ىاشم من  األكؿالكبلـ للفصل  يف مهارة اؼبتعددةالذكاءات 
اؼبتوسطة اإلسبلمية فونوركغو جاكم الشرقية، ك معرفة مدل صبلحية اؼبواد 
التعليمية اؼبطورة على أساس الذكاءات اؼبتعددة يف مدرسة كاحد ىاشم 

( كصف مواصفات اؼبواد ٕفونوركغو جاكم الشرقية. اؼبتوسطة اإلسبلمية 
التعليمية اؼبطورة على أساس الذكاءات اؼبتعددة يف مدرسة كاحد ىاشم 

( اكتشاؼ فعالية تعليم ٖاؼبتوسطة اإلسبلمية فونوركغو جاكم الشرقية، 
اللغة العربية باستخداـ اؼبادة التعليمية ؼبهارة الكبلـ على أساس الذكاءات 

 مدرسة كاحد ىاشم اؼبتوسطة اإلسبلمية فونوركغو جاكم اؼبتعددة يف
 الشرقية.
إنتاج مادة تعليمية على أساس اؼبواقف ؼبهارة الكبلـ لدل طلبة  .1

الفصل الثامن يف اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسبلمية اغبكومية  
 كافبلحبلالنج سومطرة الغربية.

الكبلـ ما مدل فعالية اؼبواد التعليمية على أساس اؼبواقف ؼبهارة  .2
 يف تلك اؼبدرسة.

 : البحث ك التطويرم منهج البحث (ج 
 :نتيجة البحث (د 

إعداد اؼبواد التعليمية على أساس اؼبواقف ؼبهارة الكبلـ يبر على شبن  .1
مراحل، ىي: ربليل اؼبشكبلت ك اغباجات، ك تصميم اػبطة، ك 
تطوير اؼبواد ك التصديق، ك التصحيح األكؿ، ك ذبربة اؼبواد ك 



ٕٔ 
 

 
 

َت )النتيجة األخَتة من اػبرباء للمواد التعليمية على التصحيح األخ
 (.ٜٓ،ٖٛأساس اؼبواقف ؼبهارة الكبلـ ىو 

أف اؼبواد التعليمية على أساس اؼبواقف فعالة ؼبهارة الكبلـ كلًتقية   .2
كفاءة الطلبة للمدرسة اؼبتوسطة اإلسبلمية اغبكومية كفبلحيبلنج 

كنتيجة   (t0ة من الطلبة )سومطرة الغربية بنظر إُف اؼبقارنة بُت نتيج
( اكرب من t0كأما درجة تاء حساب )( ”Table “t)يف اعبدكاؿ "ت" 

 ( يف اعبدكاؿ.tدرجة تاء )

اختلف ىذا البحث دبا قدمها راين اسم اغبكيم حيث إهنا قدـ إعداد 
الكتاب التعليمي على أساس اؼبواقف. أما الباحثة يف ىذا البحث أرادت أف 

النظرية الذكاء االجتماعى اؼبندؾبة تقدـ إعداد الكتاب التعليمي على أساس 
بحث ىو شيء ألنشطة تعليم اللغة العربية اإلضافية. كىذا ال بتعليم النحو

 جديد بالنسبة إُف تعليم اللغة العربية.

. رسالة اؼباجستَتكلية الدراسات العليا جبامعة موالنا مالك م6102سوغيرما  -ٖ
 إبراىيم ماالنج.

: إعداد اؼبواد التعليمية على أساس اؼبدخل االتصاِف موضوع البحث (أ 
لًتقية مهارة الكبلـ )حبث تطوير يف اعبامعة االسبلمية اغبكومية بارم 

 بارم سوالكيسي اعبنوبية(.      
( معرفة كيفية إعداد ٔ: أما أىداؼ ىذا البحث فهي: )أىداف البحث (ب 

مهارة الكبلـ للمرحل اؼبواد التعليمية على أساس اؼبدخل االتصاِف لًتقية 
الرابعة قسم تعليم اللغة العربية يف اعبامعة االسبلمية اغبكومية بارم بارم. 

( كمعرفة فعالية اؼبواد التعليمية على أساس اؼبدخل االتصاِف لًتقية ٕ)
مهارة الكبلـ للمرحل الرابعة قسم تعليم اللغة العربية يف اعبامعة االسبلمية 

 اغبكومية بارم بارم.
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 : يستخدـ الباحثة مدخل الكمي على اؼبنهج التطويرل.  ج البحثمنه (ج 
( إف اجراءت إعداد اؼبواد التعليمية ؼبهارة الكبلـ ٔ: )نتائج البحث (د 

لطلبة اؼبرحلة الرابعة قسم تعليم اللغة العربية يف اعبامعة االسبلمية 
اغبكومية بارم بارم ىي: الدراسة اؼببدئية لتحليل االحتياجات، 

كالتطوير، كإعداد اؼبواد، كربكيم اػبرباء، كالتجربة اددة،  كالتخطيط
( اؼبواد التعليمية ٕكالتجربة اؼبوسعة، كالتصحيح كالتعديل النهائي. )

اعبديدة اليت أعدهتا الباحثة ؽبا فعاليتها يف ترقية قدرة الطلبة عند أداء 
تعبَتىم الشفهي من حيث نطقهم األصوات العربية كالطبلقة ك يف 

درهتم على استخدـ اؼبفردات اللغوية، يبدك ذلك عندما قارنت الباحثة ق
بُت النتائج يف االختبار القبلي كاالختبار البعدم، كذلك أف درجة تاء 

( أكربمن درجة تاء جدكؿ ٚٚٔٓ.ٖٔ( يف ىذا البحث )t0حساب )
 (.          ٛٓ.ٕ=٘ٓ.ٓ( ك )ٔٛ.ٕ=ٔٓ.ٓعلى مستول )

 
اجستَتكلية الدراسات العليا جبامعة موالنا مالك رسالة اؼب م.6106إسوانطا،  -ٗ

 إبراىيم ماالنج.
: إعداد اؼبواد التعليمية ؼبهارة الكبلـ على أساس الكتب موضوع البحث (أ 

الفقهية )حبث تطوير يف معهد الفتاح الثاين حبر العلـو جبومبانق جاكل 
 الشرقية(.

د التعليمية ( إنتاج اؼبوأ: أما أىداؼ ىذا البحث فهي:)أىداف البحث (ب 
( كصف خصائص اؼبواد التعليمية ؼبهارة ٕعلى أساس الكتب الفقهية.)

( معرفة فعالية ىذه اؼبواد اؼبعدة ٖالكبلـ على أساس الكتب الفقهية.)
 لًتقية مهارة الكبلـ عند طلبة ىذا اؼبعهد.

 : يستخدـ الباحث اؼبنهج التطويرل.منهج البحث (ج 
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ؼبهارة الكبلـ على أساس الكتب ( اؼبواد التعليمية ٔ: )نتائج البحث (د 
الفقهية لطلبة معهد الفتاح الثاين حبر العلـو جبومبانق جاكل الشرقية اليت 
يبر اعدادىا على شبن مراحل، ىي: ربليل اغباجات كاؼبشكبلت، 
كتصميم اػبطة، كتطوير اؼبواد، كربكيم اػبرباء، تنكيح اؼبنتج بعد ربكيم، 

النتيجة من ربكيم اػبرباء للمواد اؼبعدة ذبريبة اؼبيدانية، تنكيح اآلخر )
( خصائص مواد التعليمية ؼبهارة ٕبتقدير"جيدة". ) ٗٛ.ٛٛىي: 

الكبلـ على أساس الكتب الفقهية تتظهر على: يعاد ىذه اؼبواد التعليمية 
ؼبهارة الكبلـ لطلبة اؼبعهد االسبلمية السلفية، كتأسست ىذه اؼبواد من 

ل ىذه اؼبواد اغبوارات اليت تظاىرت فيها الكتب الفقهية الًتاثية تشاك
( أف اؼبواد التعليمية ؼبهارة ٖاالعماؿ كاألحواؿ الطلبة اليومية يف بيئتهم. )

الكبلـ على أساس الكتب الفقهية فعالية بنظر إُف اؼبقارنة بُت نتيجة من 
( .tيعٌت درجة تاء حساب ) (”Tabel “t)طلبة ك نتيجة يف اعبدكؿ "ت" 

% ٘( اكرب من درجة تاء جدكؿ على مستول ٖٓ.ٗيف ىذا البحث )
(ٕ.ٔٗ  .) 
  

 . م6100.الباسط عبد -٘
 . الذكاء تعدد أساس على العربية اللغة تدريس ،البحث موضوع (أ 
 يف الذكاء تعدد نظرية استخداـ تطبيق معرفة( أ: )البحث أىداف (ب 

. ماالنج االبتدائية صاحل أناؾ مدرسة لطلبة  الكبلـ مهارة تنمية
 الكتابة مهارة تنمية يف الذكاء تعدد نظرية استخداـ تطبيق معرفة( ب)

 فعالية معرفة( ج. )ماالنج االبتدائية صاحل أناؾ مدرسة لطلبة
 مدرسة لطلبة  الكبلـ مهارة تنمية يف الذكاء تعدد نظرية استخداـ

 تعدد نظرية استخداـ فعالية معرفة( د. )ماالنج االبتدائية صاحل أناؾ
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 االبتدائية صاحل أناؾ مدرسة لطلبة الكتابة مهارة تنمية يف الذكاء
 تعدد نظرية طريقة استخداـ فعالية مقارنة مستول معرفة( ق. )ماالنج
 صاحل أناؾ مدرسة لطلبة كالكتابة  الكبلـ مهارة تنمية يف الذكاء

 ةاؼبهار  فاعلية أكثر إُف تؤثر اِف العوامل معرفة( ك. )ماالنج االبتدائية
 .األخرل اؼبهارة نتيجة من الواحدة

 . كمي كمدخلو ذبرييب ثحب منهجو أما: البحث منهجية  (ج 
 نظرية باستخداـ كالكتابة  الكبلـ مهارة نتيجة( أ) :البحث نتائج (د 

 مهارة يف الذكاء تعدد نظرية استخداـ فعالية مدل( ب) الذكاء تعدد
 الذكاء تعدد نظرية فعالية ذباه تؤثر اِف كعوامل( ج) كالكتابة  الكبلـ
 . كالكبلـ الكتابة مهارة تنمية يف أكثر

 
 . 6102.الزىراء حبيبة أمي -ٙ

تطوير اؼبادة التعليمية على أساس : موضوع البحث  -(أ 
 مهارة القراءة للمرحلة اؼبتوسطة.الذكاءات اؼبتعّدد لًتقية 

 التعليمية اؼبادة تطوير كيفية كصف(ٔ: البحث أىداف -(ب 
 للفصل القراءة مهارة لًتقية اؼبتعددة الذكاءات أساس على

 كمدرسة تومبانج طاىر حاجي كياىي مدرسة من األكؿ
 فبيزات كصف( ٕ. ماالنج اؼبتوسطة جتيس ٔ ىاشم كاحد
 لًتقية اؼبتعددة الذكاءات أساس على اؼبطورة التعليمية اؼبادة
 طاىر حاجي كياىي مدرسة من األكؿ للفصل القراءة مهارة

. ماالنج اؼبتوسطة جتيس ٔ ىاشم احدك  كمدرسة تومبانج
 الذكاءات أساس على اؼبطورة التعليمية اؼبادة فعالية ؼبعرفة(ٖ

 األكؿ للفصل مدرسي الطلبة لدم القراءة مهارة لًتقية اؼبتعددة
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 كاحد كمدرسة تومبانج طاىر حاجي كياىي مدرسة من
 .ماالنج اؼبتوسطة جتيس ٔ ىاشم

 
 0،0الجدول: 

 من الدراسات السابقةاالتفاق واالختالف 
 االختالف االتفاق موضوع البحث /الباحث الرقم

. رسالة ٕٚٔٓأمَت مؤمنُت،  ٔ
اؼباجستَت، قسم تعليم اللغة العربية،  

 موالنا كلية الدراسات العليا جامعة
 اغبكومية اإلسبلمية إبراىيم مالك

 ماالنج.
 

إعداد اؼبواد 
التعليمية يف مهارة 
الكبلـ على 

الذكاءات أساس 
كمنهجو  اؼبتعّددة

البحث ك 
 التطويرم

أخذ الباحث 
دبدرسة كاحد 
ىاشم اؼبتوسطة 

اإلسبلمية 
فونوركغو جاكم 

 الشرقية.

إعداد اؼبواد  /راين اسم اغبكيم ٕ
التعليمية على أساس اؼبواقف ؼبهارة 
الكبلـ )حبث باؼبدرسة اؼبتوسطة 
اإلسبلمية اغبكومية كفبل حيبلالنج 

 الغربية(.سومطرة 
 

إعداد الكتاب 
التعليمي كمنهج 

ك تطويرم  حبث
كيركزه يف مهارة 

 الكبلـ فحسب

الباحث  يستخدـ
على أساس 

  اؼبواقف 

إعداد اؼبواد التعليمية على  /سوغَتما  ٖ
أساس اؼبدخل االتصاِف لًتقية مهارة 
الكبلـ )حبث تطوير يف اعبامعة 
االسبلمية اغبكومية بارم بارم 

إعداد الكتاب 
التعليمي كمنهج 

ك  ك تطويرم حبث
يركيزه يف مهارة 

يستخدـ الباحث 
أساس اؼبدخل 

 االتصاِف 
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 الكبلـ فحسب نوبية(.سوالكيسي اعب
إعداد اؼبواد التعليمية ؼبهارة  /إسوانطا ٗ

الكبلـ على أساس الكتب الفقهية 
)حبث تطوير يف معهد الفتاح الثاين 

 حبر العلـو جبومبانق جاكل الشرقية(.

تاب إعداد الك
التعليمي كمنهج 

 ك تطويرم حبث
كيركزه يف مهارة 

 الكبلـ فحسب

يستخدـ الباحث 
أساس الكتب 

 الفقيو 

 اللغة تدريس/ ـٕٔٔٓ.الباسط عبد ٘
 .الذكاء تعدد أساس على العربية

يستخدـ الباحث 
أساس تعدد 

  الذكاء

 ثحب منهجوك 
 كمدخلو ذبرييب
 كمي

ٙ 
 

تطوير  /.ٖٕٔٓ.الزىراء حبيبة أمي
اؼبادة التعليمية على أساس الذكاءات 

مهارة القراءة للمرحلة اؼبتعّدد لًتقية 
 اؼبتوسطة.

 

تطوير اؼبادة 
التعليمية على 
أساس الذكاءات 

كمنهجو  اؼبتعّدد
البحث ك 

 التطويرم

مهارة لًتقية 
القراءة للمرحلة 

 للفصل اؼبتوسطة.
 مدرسة من األكؿ

 حاجي كياىي
 تومبانج طاىر

 كاحد كمدرسة
 جتيس ٔ ىاشم

 ماالنج اؼبتوسطة
 
 تحديد المصطلحات .ط

تستخدـ الباحثة بعض اؼبصطلحات اؼبهمة يف ىذا البحث، كلتيسَت الفهم 
 ة اؼبصطلحات كما يلي:فتشرحها الباحث
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كاؼبراد على  15: ىو العملية اؼبستخدمة لتحسُت أك تطوير كتعديل. تطوير -ٔ
التطوير يعٍت صناعة الكتاب التعليمى ؼبهارة الكبلـ على أساس النظرية الذكاء 

من خبلؿ أنشطة تعليم اللغة العربية  االجتماعى اؼبندؾبة بتعليم النحو
 .اإلضافية يف اؼبدرسة الثانوية اإلسبلمية "الرضبة" بكديرم

ىو الوعاء الذم وبمل اللقمة السائغة الطيبة أك اللقمة  الكتاب التعليمي: -ٕ
 ٙٔاؼبرة اؼبذاؽ اليت نقدمها للطالب اعبائع.

 القدرة ىو (webster) كيبسًت قاموس من الذكاء تعريف الذكاءات المتعددة: -ٖ
 ٚٔ.بسرعة االستجابة على كالقدرة اػبربة من التعلم على

 ككبن القدرة اهنا. اآلخرين فهم ىو االجتماعي الذكاء :البيشخصيالذكاء  -ٗ
 السريرم، الطبيب مدرسا، كنت إذا قسط يف ىو كلكن حباجة، صبيعا

 مع يتعامل شخص أم على هبب. (politicon) بوليتيكوف أك مبيعات مندكب
 تشيكلي، ٚ غاردنر. )الشخصي اجملاؿ يف ماىرين يكونوا أف آخرين أشخاص
ٜٜٔٚ، p.12).18 

تساعد الطبلب الستطاعة الكبلـ بالشجاعة ك مهارة اليت  :مهارة الكالم -٘
 .الفصاحة ك لنيل األخبار عن التطور اغبضارة ك غَتىا

: ىو علم يعرؼ بو كظيفة كل كلمة داخل اعبملة كضبط أكاخر  النحو -ٙ
قاؿ الشيخ مصطفىالغبلييٍت، النحو ىو علم  19الكلمة ككيفية إعراببها.

بأصوؿ تعرؼ هبا أحواؿ الكلمات العربية من حيث اإلعراب كالبناء يعٌت من 
                                                           

15
 Punaji Setyorini, Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan (Jakarta: 

Prenadamedia Group, 2015), hlm. 277. 
)الرياض: إعداد الكتاب التعليمية لغَت الناطقُت هبا أسسناصر عبد ا الغاُف كعبد اغبميد عبد ا،   ٙٔ
 .ٚـ( ص.ٜٜٔٔدار الغاِف، 

17
Adi W. Gunawan, Born To Be A Genius, (Jakarta:  Gramedia Pustaka Utama, 2003), Hlm. 

152 
18

 Susan Baum, Julie Viens dan Barbara Slatin, Multiple Intellgence in the Elementary 

Classroom A teacher’s Toolkit, (New York: Teachers College, Columbia University, 2005), hlm. 

13. 
19

 3. ص( السنة دون: الهذاية كتاب تىكى:  سىرابايا) العربية اللغة قىاعذ ملخض نعمة، فؤاد
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حيث ما يعرض ؽبا يف حاؿ تركيبها، فيو نعرؼ ماهبب عليو أف يكوف آخر 
، أك لـز حالة كاحدة بعد انتظامها  الكلمة من رفع، أك نصب، أك جر أك جـز

 21يف اعبملة.
 

 
 

 
 
 
 

 

                                                           
 .ٜ، بَتكت، بدكف سنة، ص:جامع الدركس العربيةالشيخ مصطفى الغبلييٍت،  ٕٓ
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 الثاني الفصل
 اإلطار النظري

 المبحث األول: الكتاب التعليمي
 الكتاب التعليمي وأىميتو .أ

ة الطيبة أك اللقمة اؼبرة و الوعاء الذل وبمل اللقمة السائعالكتاب التعليمي ى
اؼبذاؽ الىت نقدمها للطالب اعبائع، كاؼبعلم ىو الوسيلة الىت تقدـ بواسطتها ىذه اللقمة 

 فإ كىو الشيخ الرؤكؼ عبد كؿبمد يونس على فتحى من األكؿ الرأم أما ٕٔللطالب.
 ربقيق بغرض للطبلب تقديبو يف اؼبعلم يرغب الذم التعليمي اتول ىي التعليمية اؼبواد

 علم يف الطبلب يتعلمو الذم اؼبضموف ىي أهنا أم كجدانية أك مهارة أك تعليمية أىداؼ
 اؼبعلم يستخدمها مادة كل إهنا جيد شرحها كما التعليمية اؼبواد أف الثاين كالرأم ٕٕ.ما

( ٔ: )على األقل على كاحدة مادة كتشتمل. كالتعليم التعلم عملية تنفيذ يف ؼبساعدتو
( ٗ)ك اؼبعلومات،( ٖ)ك اؼبطلوبة، الكفاية( ٕ) ك(, اؼبعلم / الطبلب دليل) التعلم دليل

( ٙ)ك كاؼبمارسة، التدريب بطاقات على يشتمل الذم العمل دليل( ٘)ك التدريبات،
 أك الوسائل صبيع ىي التعليمية اؼبواد أف لستارم إيكا كتاب من الثالث كالرأم ٖٕ.التقوًن
 ٕٗ.اؼبرجوة األىداؼ غبصوؿ كاعبذابة اؼبنظمة  اؼبصممة التدريس كسائل

الكتاب التعليمي يشكل عنصرا أساسيا من مكونات اؼبنهج، كىنا نعرؼ بأف 
فهو إحدل ركائزة األساسية يف أل مرحلة تعليمية، فمن خبلؿ ؿبتواه اللغول ك الثقاىف 

                                                           
21
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تتحق األىداؼ اليت نريد ربقيقها من العملية التعليمية، باإلضافة إُف اؼبكونات األخرل 
 نشطة ك طرؽ تدريس.للمنهج من أ

 اب التعليميأسس اعداد الكت .ب
يقصد بأسس إعداد الكتاب ىنا، ؾبموعة من اؼبعلومات اليت يقـو هبا اؼبؤلف 
إلعداد كتابو قبل إخراجو يف شكلو النهائي، كطرحو لبلستخداـ يف فصوؿ تعليم اللغة. 

هبا يفًتض إجراء عدد ب تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت اكالوضع األمثاؿ يف تأليف كت
من الدراسات قبل تأليف أم كتابا، فضبل عن توفر عدد من األدكات كالقوائم 
كالنصوص اليت يعتمد عليها تأليف الكتاب. كيقصد بذلك أيضا ما يقـو بو اؼبؤلف من 
عمليات الـز إلعداد الكتاب سواء أكانت حبوث أجراىا أـ أدكات كقوائم أعدىا أـ 

 ٕ٘ـ ذبريبا قاـ بو.نصوصا رجع إليها أ
كرأل ناصر عبد ا الغاِف ك عبد اغبميد عبد ا أنو يلـز عند إعداد اؼبادة 

 التعليمية لتعليم اللغة العربية للناطقُت بغَتىا أف تراعي فيها األسس اآلتية:
 ة واالجتماعيةياألسس الثقاف .1

طابع عند إعداد كتاب تعليم اللغة العربية لؤلجانب فينبغي أف يكوف لو 
 اجتماعي كثقايف إسبلمي، يعٌت أنو ىبدـ لغتنا كثقفتنا ذلك من خبلؿ مراعاة اآلتى:

أف يكوف ؿبتواه عربيا إسبلميا، كذلك بأف تقدـ اؼبوضوعات الىت تتناكؿ ىذا  -ٔ
مبسطة تعُت الدراس على فهم  اعبانب بصورة حقيقية غَت مشوىة، كبصورة

 ة الثقافة اإلسبلمية.حقيق
ل التعليمي للكتاب عناصر الثقافة اؼبادية اؼبعنوية بصورة تتناسب أف يتضمن اتو  -ٕ

 كأغراض الدارسُت األجانب.

                                                           
 ، ص الناطقُت هباأسس إعداد الكتب التعليمية لغَت ناصر عبد ا الغاِف كعبد اغبميد عبد ا،   ٕ٘

ٚٗ-ٚ٘. 
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ضركرة االىتماـ بالًتاث العريب كخصائصو اليت على رأسها الطابع اإلنساىن ك  -ٖ
 رفع مكانو العلم كالعلماء.

الثقافة العربية يف ضوء حاجات تناسب الدارسُت ك اىتمامهم من تعلم  انتقاء -ٗ
 اللغة ك الثقافة.

التدرج يف تقدًن الثقافة من اسوس إُف اؼبعنوم، كمن البسيط إُف اؼبركب كمن  -٘
 اعبزء إُف الكّل.

االىتماـ بالثقافة اإلسبلمية كتوظيفها يف تصحيح اؼبفاىيم اػباطئة عند الدارسُت  -ٙ
 كتعديل االذباىات السلبية كبوىا.-إف كجدت-األجانب

كاالجتماعية الىت تطرأ على ثقافتنا، كىذا يتطلب أف مراعة التغَتات الثقافية  -ٚ
يكوف اؼبنهج مرنا حبيث يبكن تكييف اؼبوضوعات مع التغَتات الىت ربدث داخل 

 اجملتمع اإلسبلمي.
تقدًن صور من عموميات الثقافة العربية كخصوصياهتا، أل ال يشتمل الكتاب  -ٛ

 على نوع كاحد من الثقافة. 
م اللغة ك الثقافة، كلكن من أصحاب اللغة أيضا أف للدارسُت أغراضا من تعل -ٜ

أغراض من تعليم لغتهم كنشر ثقافتهم، لذا فاغبرص يف اؼبادة على ربقيق جانبُت 
 أمر مهّم.

 تزكيد الدارسُت باالذباىات اإلسبلمية  ك االذباىات العلمية اؼبناسبة. -ٓٔ
 احًتاـ الثقافات األخرل، كعدـ إصدار أحكاـ ضدىا. -ٔٔ
انب الثقايف يف الكتاب اؼبدرسي دبا يتناسب مع عمر الدارس مراعاة تقدًن اعب -ٕٔ

 كمستواه الفكرل كالثقايف.
مساعدة الدارسُت على عملية التطبيع االجتماعي، تلك الىت يتم فيها تكيف  -ٖٔ

 األفراد مع ثقافتنا.
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 التعليمياألسس والشروط النفسية المطلوبة في تصميم الكتاب ا .2
عنصرا أساسيا يف العملية التعليمية، فهو اور على العمـو أف اؼبتعلم يشكل 

الذل تركز عليو، كأنو ىو أكال ك أخَتا ىو اؽبدؼ من العملية التعليمية، فما قامت ىذه 
العملية إال من أجل ربقيق أىداؼ معينة لدل اؼبتعلم، كمن مث فإف معرفة خصائص 

 ل اؼبناىج الدراسية.اؼبتعلم النفسية كالعقلية تعد مطلبا ضركريا عند إعداد ؿبتو 
كمن الواضح أف لكل مرحلة عمرية خصائصها النفسية كالعقلية، بل إف األفراد 
ىبتلفوف فيما بينهم من قدرات عقلية كظبات نفسية داخل اؼبرحلة العمرية الواحدة، كمن 
ىنا ظهر مبدأ الفركؽ الفردية اؼبتصلة بنمو اؼبتعلمُت كالذل ينبغي مراعاتو عند إعداد 

 كاختيار اؼبواد التعليمية.
ينطبق على أفراد اجملتمع الواحد  –اإلختبلؼ يف القدرات  –كإذا كاف ىذا األمر 

فإنو أحرل أف ينطبق على دارسى اللغة العربية من غَت الناطقُت هبا، حيث إهنم يأتوف 
 من بيئات شىت، كمن ثقافة متنوعة، كجنسيات ـبتلفة األمر الذل يؤدل إُف اختبلفهم يف

القدرات العقلية كاستعدادىم لتعلم العربية، كما أف اختبلؼ اؼبستويات االقتصادية 
 كاالجتماعية للدارس كاذباىو كبو تعلم اللغة األجنبية.

كيؤكد علماء اللغة ك الًتبية على كجود عبلقة كثيقة بُت أمباط مبو الفرد ك بُت 
سوبا بُت تعلم الصغَت ك تعلم الكبَت قدرتو على تعلم اللغة األجنبية، كما أف ىناؾ فرقا ؿب

 ٕٙللغة األجنبية ىذا الفرؽ ينبغي أف يراعي يف اؼبواد اؼبقدمة لكل منهما.
 ٕٚكىناؾ شركط نفسية هبب مرعاهتم عند تصميم الكتاب اؼبدرسي، كىي:

أف تناسب اؼبادة اػبصائص النفسية ك الثقافة للدارسُت مفرقة يف ذلك بُت ما  -1
 ـ للكبار.يقدـ للصغار ك ما يقد

                                                           
 ، ص أسس إعداد الكتب التعليمية لغَت الناطقُت هباناصرعبد ا الغاِف كعبد اغبميد عبد ا،   ٕٙ

ٕٚ-ٕٛ. 

، الكتاب األساس لتعليم اللغة العربية لناطقُت بلغات أخر ؿبمود كامل ناقة كرشدل أضبد طعيمة  ٕٚ
 .ٜٖ-ٖٛق(، ص. ٕٜٛٔ-ٖٓٗٔة أـ القرل )مكة اؼبكرمة: جامعربليلو تقويبو-إعداده
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 أف تراعي اؼبادة الفركؽ بُت ميوؿ كاىتمامات كأغراض الدارسُت من تعلم اللغة.  -2
أف ربدد مكانة كل مهارة من مهارات اللغة يف اؼبادة اؼبقدمة، كما ينبغي أف  -3

 يعطي لكل منها من ىذه اؼبادة. 
أف ربدد بوضوح مستويات األداء اؼبطلوبة يف كل مهارة من مهارات اللغة ك  -4

 عاة ذلك يف اؼبراحل اؼبختلفة من اؼبادة.مرا
خطة كاضحة تتناسب كتدرج مراحل نضج  أف يتتابع تقدًن اؼبهارات كفق -5

 الدارسُت، بيحيث ال تقدـ اؼبهارة إال يف كقتها اؼبناسب.
 أف تلتفت اؼبادة إُف اؼبهارات بشكل تفصيلي: -6

 أكال: اؼبهارات الىت تتصل باعبانب الصوتى.
 الكلمة ك ربليلها ك تركيبها. ثانيا: مهارات تعرؼ

 ثالثا: مهارات تعرؼ اعبملة ك ربليلها ك تركيبها.
 رابعا: مهارات الفهم العاـ كالفهم التفصيلي.

 أف ربقق اؼبادة اؼبطالب األساسية الدارسُت من تعلم اللغة. -7
أف تكوف مشوقة جامعة بُت الفكاىة كاغبكاية كالنادرة ك كل ما من شأنو أف  -8

 ع للدارس.وبقق االستما 
أف تراعى الفركؽ الفردية بُت الدارسُت يف القدرات عن طريق التنوع يف مستول  -9

 اؼبادة.
أف تراعى اؼبادة استعداد الدارسُت للتعلم، كأف تلجأ إُف كسائل متعددة  -11

 لتنشيط ىذا االستعداد ك هتيئة الدارس للتعلم.
شريع من أف ربقق اؼبادة للدارس نوعا من االشباع، أل سبكنو بشكل  -11

 إسباـ عملية االتصاؿ باللغة ظباعا ك حديثا.
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أف تراعى اؼبادة إثارة رغبة الدارسُت ك استعدادهتم لتعرؼ اللغة ك زيادة  -12
معلوماهتم ك إشباع حب استطبلعهم كبو ثقافتهم ك ذلك عن طريق األنشطة ك 

 اؼبمارسات.
تعلم من أف يستند إعداد اؼبادة ك تنظيمها إُف ما انتهت إليو نظريات ال -13

 حقائق ك مفاىيم.
 أف تصاغ اؼبادة ك تنظم يف ضوء الطرؽ الفعالة يف تدريس اللغات. -14
أف هتيء اؼبادة دائما للدارس حل مشكلة وباكؿ التغلب عليها عن طريق  -15

 تعلم اللغة ك فبارستها.
أف تتيح اؼبادة للدارس فرصا تشجعو على استخداـ ما تعلم يف مواقف  -16

 ربريرية.اتصاؿ حقيقية شفوية ك 
 
 ب تعليم اللغة العربيةااألسس اللغوية والتربوية المطلوبة في كت .3

كيقصدهبا جانب اؼبادة اللغوية اؼبكونة من أصوات كمفردات كتراكيب الىت تقدـ 
ب تعليم العربية لغَت الناطقُت هبا كاألسلوب اؼبناسب يف عرضها للدارسُت، كمدل ايف كت

 ُت. سهولة أك صعوبة تلك اؼبادة للدارس
كتناكؿ اللغة اؼبقدمة يف كتب العربية كلغة ثانية تقدـ على اؼبستول اللغول ك  

اؼبستول الًتبوم، فمثبل عند تقدًن الًتاكيب العربية يلـز معرفة أل نوع من اعبمل يقدـ؟ 
ىل االظبية أك الفعلية؟ كىل تبدأ بالبسيطة أك اؼبركبة؟ االجابة من ىذه األسئلة من 

ويا دبعزؿ عن اعبانب الًتبوم، كمن مث رأينا أف ىذين األساسُت )اللغول الصعب تناؽبا لغ
أك الًتبوم( يعداف اساسا كاحدا كإف كاف لكل منهما كظيفة كلكن من الصعب الفصل 

  ٕٛبينهما نظرا لتداخلها.

                                                           
 .ٖ٘ ، صأسس إعداد الكتب التعليمية لغَت الناطقُت هباناصر عبد ا الغاِف كعبد اغبميد عبد ا،   ٕٛ
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يقوؿ رشدل أضبد طعيمة ك ؿبمود كامل ناقة، األسس اللغوية الىت ينبغي أف 
 ٜٕتعليمية الساسية لتعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا ىي:تراعى عند كضع اؼبادة ال

 أف تعتمد اؼبادة على اللغة األساسية فبثلة يف قائمة مفردات شائعة معتمدة. (1
أف يلتـز يف اؼبعلومات اللغوية اؼبقدمة باؼبفاىيم كاغبقائق الىت أثبتتها الدراسات  (2

 اللغوية اغبديثة. 
لصحة فيما يقدـ من معلومات لغوية )صبع أف تراعى الدقة ك السبلمة ك ا (3

 الضمائر مثبل(.
أف تكوف اللغة اؼبقدمة لغة مألوفة طبيعية كليست مصطنعة، أل تقدـ اللغة  (4

 صحيحة يف بنائها كتراكيبها.
 أف تبٍت اؼبادة على تصور كاضح ؼبفهـو اللغة كتعلمها.  (5
 أف تتجنب اؼبادة استخداـ اللغة الوسيطة كلما أمكن ذلك.  (6
تعاًف اؼبادة كمنذ البداية اعبانب الصويت من خبلؿ الكلمات ك اعبمل ذات أف  (7

 اؼبعٌت.
 أف تعاًف اؼبادة اؽبجاء ك ربليل الكلمات كتركيبها. (8
 أف تعتٍت بالرمز ك الصوت لكل حرؼ.  (9
 أف تبدأ اؼبادة بالكلمات ك اعبمل ليس باغبركؼ. (11
 أف تظهر العناية بالنرب كالتنغيم. (11
 تقاؽ بعناية.أف تعاًف ظاىرة االش (12
 أف تعتمد اؼبادة على الًتكيب الشائعة االستعماؿ. (13
 أف تتجنب اؼبادة القواعد الغامضة كصعبة الفهم كقليلة االستخداـ.  (14
 أف يربز الًتكيب اؼبقصود كيتم التدريب عليو.  (15

                                                           
، الكتاب األساس لتعليم اللغة العربية لناطقُت بلغات أخر ؿبمود كامل الناقة ك رشدل أضبد طعيمة،   ٜٕ

 .٘ٙ-ٗٙ، ص.  ربليلو تقويبو-إعداده
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 أف تأخذ الكلمات الوظيفة اىتماما كبَتا. (16
 أف هتتم بعبلمات الًتقيم من أجل إظهار التنغيم. (17
 ستعاف يف إعداد مادة الكتاب بتنائج الدراسات اللغوية التقابلية.أف ي (18
 أف تلتفت إُف اؼبشكبلت اللغوية الىت تربزىا الدراسات كالبحوث.  (19

 
 المادة التعليمية معايير اختيار .ج

قدـ اػبرباء ؾبموعة من اؼبعايَت اليت يبكن أف ىبتار يف ضوئها ؿبتول اؼبنهج. إال 
تعليم اللغة   نيكبلس الختيار اتول غذ أهنا أكثر صلة بربامجأننا نوثر األخذ دبعايَت 

 الثانية. كمن مث أكثر إلتصاؽ دبجاؿ التعليم العربية للناطقُت بلغات أخرل.
 ٖٓكلقد نقل رشدل أضبد طعيمة عن نيكبلس ؾبموعة من اؼبعايَت ىي يلي:

يحا يعترب اتول صادقا عندما يكوف كاقعيا كأصيبل ك صح معيار الصدؽ: -1
 عمليا، فضبل عن سبشيو مع األىداؼ اؼبوضوعية.

 يعترب اتول مهّما عندما يكوف ذا قيمة يف حياة الطالب. معيار األنبية: -2
 يكوف اتول متماشيا مع اىتمامات الطالب. معيار اؼبيوؿ كاالىتمامات: -3
 يكوف اتول قاببل للتعلم عندما يراعى قدرات الطبلب، معيار قابلية للتعلم: -4

 متمشيا مع الفركؽ الفردية بينهم.
سيكوف اتول جيدا عندما يشمل أمباطا من التعليم ال  معيار العالية: -5

 تعًتؼ باغبدكد اعبغرفية بُت البشر
 
 
 

                                                           
، )الرياط: منشورة اؼبنظمة تعليم العربية لغَت الناطقُت هبا مناىجو كأساليبورشدل أضبد طعيمة،   ٖٓ

 .ٙٙق(، ص. ٓٔٗٔـ/ٜٜٛٔالثقافة، اإلسبلمية للًتبية ك العلـو ك 
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 طرق اختيار المادة الدراسية .د
ىناؾ عدة اساليب يبكن لواضع اؼبنهج اتباعها عند اختيار مواد اللغة العربية 

 ٖٔللناطقُت بلغات أخرل:
اؼبناىج األخرل: يبكن للمعلم أف يسًتشد دبناىج تعليم اللغات الثانية. كيف  -1

ىذه اؼبنهج أف ينتقي اتول اللغول يف منهجو مع األخذ يف االعتبار 
 التفاكت بُت طبيعة اللغتُت كظركؼ الربامج.

رأل اػببَت: يبكن للمعلم أف يسًتشد بآراء اػبرباء سواء أكانوا ـبتصُت يف  -2
ربية للناطقُت بلغات أخرل، أـ كانوا معلمُت أـ كانوا لغويُت أـ تعليم الع

 تربويُت، أـ كانت لو صلة ك ثيقة باؼبيداف.
كيقصد بذلك إجراء دراسة ميدانية حوؿ خصائص الدارسُت كتعرؼ  اؼبسح: -3

ما يناسبهم من ؿبتول لغول. كأف ذبرل دراسة حوؿ األخطاء اللغوية 
 لبتار موضوعات النحو أك الًتكيب الىت الشائعة يف اؼبستول االبتدائى مث

 تساعد على تبليف ىذه األخطاء أة عبلجها.
التحليل: كيقصد بذلك ربليل اؼبواقف الىت وبتاج الطالب فيها لبلتصاؿ  -4

بالعربية. كأف ندرس مواقف اغبديث الشفهي أك مواقف الكتابة بالعربية أك 
 مواقف الوظيفية اؼبناسبة للربامج التخصيصية.

 
 تنظيم محتوى المادة الدراسية .ه

يقصد بتنظيم اتول، ترتيبة بطريقة توفر أحسن ألظركؼ لتحقيق أكرب قدر من 
 ٕٖأىداؼ اؼبنهج. كيطرح اػبرباء تصورين لتنظيم اؼبادة نبا:

                                                           
 .ٛٙ-ٚٙ، ص.  تعليم العربية لغَت الناطقُت هبا مناىجو كأساليبورشدل أضبد طعيمة،   ٖٔ
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كىو تقدًن اتول مرتبا يف ضوء اؼبادة ذاهتا. أم مراعاة  التنظيم اؼبنطقي: -1
فاىيم بصرؼ النظر عن مدل قابلية الطبلب الًتتيب اؼبنطقي للمعلومات كاؼب

لذلك. كيف ىذا التنظيم تراعي مبادئ التدرج من البسيط إُف اؼبعقد، كمن 
 السهل إُف الصعب، كمن القدًن إُف اغبديث...كىكذا

كىو تقدًن اتول يف ضوء حاجات الطبلب  :التنظيم السيكولوجي -2
. كال يلتـز ىذا التنظيم كظركفهم اػباصة، كليس يف ضوء طبيعة اؼبادة كحدىا

 بالًتتيب اؼبنطقي للمادة.
 
 تنظيم المحتوى في المادة التعليميةمعايير  .و

 ٖٖكأما اؼبعايَت اليت من اؼبهم مراعاهتا يف تنظيم اتول، فهي ما يلي:
يقصد بو العبلقة الرئيسية بُت خربات اؼبنهج، حبيث تؤدم كل  االستمرارية: -1

 خربة إُف إحداث أثر معُت عند الطبلب تدعمو اػبربة التالية.
كيقصد بو بناء اػبربات فوؽ بعضها البعض، تسلسل يف عرض  :التتابع -2

 اؼبهارات، كأف تستفيد كل منها فبا سبقها تؤدم ؼبا يلحقها. 
 فقية بُت اػبربات حيث يكمل كل منها األخرل.كىو العبلقة األ التكامل: -3

 
  المتعددة الذكاءات: الثاني المبحث

 المتعددة الذكاءات نظرية مفهوم .أ
. العلماء بُت خبلؼ إُف كيؤدم ربديده يصعب مصطلح ىو الذكاء

 البيئة، تبلعب يف اؼبعرفة كتطبيق للتعلم العامة العقلية القدرة أنو اؼبعركؼ، باؼبعٌت
 .اجملرد التفكَت على كالقدرة
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 من التعلم على القدرة ىو (webster) كيبسًت قاموس من الذكاء تعريف
 Ilmiah Popular قاموس عند كالذكاء ٖٗ.بسرعة االستجابة على كالقدرة اػبربة

 نفسية ببولوجية إمكانية أك قدرة جاردنر عند الذكاء ٖ٘.الفكرة عميق ىو الذكاء
 أك اؼبشكبلت غبل ثقافية بيئة م تنشيطها يبكن اليت اؼبعلومات، ؼبعاعبة كامنة
 عن عبارة الذكاء بأف يوحي التعريف كىذا. ما ثقافة يف قيمة ؽبا نتاجات إهباد

 على يتوقف كذلك تنشيطها، اليتم أك تنشيطها يتم عصبية قدرات أك إمكانيات
 اليت الشخصية كالقرارات الثقافة، تلك يف اؼبتاحة الفرص كعلى معينة، ثقافة قيم

 .اؼبدارس  كمعلمو األسر أفراد يتخذىا
 :جاردنر عند التالية األساسية النقاط يف الذكاء مفهـو

 .الواقعية ياةغبا ؼبواجهة مشكبلت حل على القدرة .1
 .للمشكبلت جديدة حلوؿ توليد على القدرة .2
 ٖٙ.معينة ثقافة داخل قيمة لو يكوف ما شيئ إبداع أك إنتاج على القدرة .3

  (Daniel Muijs & David Reynolds) رينولدس كدافيد موئجس دانيل قاؿ كما

 بدرجة اؼبتعددة الذكاءات يبلك اإلنساف أف Effective Teaching كتابو يف
 وبتاج اإلنساف إذف ٖٚ.الذكاء أنواع من أكثر إُف ربتاج العادة ككذالك. متفرقة
 .جيدا اؼبتعددة الذكاءات ينمى لكي أنشطتو يف الذكاء فبارسة إُف أيضا
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 المتعددة الذكاءات نظرية معايير .ب
 الذكاء أف إُف يشَت مبوذج أكؿ ليست جاردنر نظرية أف من الرغم كعلى

 من كاسع مدل على ارتكازىا ىو النظرية ىذه يعزز ما أف إال متعدد البشرم
 التطورم، النفس كعلم اؼبعريف، النفس كعلم كاألنثركبولوجيا، كاؼبصادر العلـو

 لؤلفراد، الذاتية السَتة تتناكؿ اليت Case study اغبالة كدراسات لنفسي، كالقياس
 ,Amstrong. )األعصاب كعلم األعضاء كظائف كعلم كالبيطرم، البشرم كالطب

 أم دراسة عند االعتبار بعُت تؤخذ أف وبب معايَت جاردنر كضع كمنها ،(1999
 مواىب، أك مهارات كليس اؼبتعددة الذكاءات ضمن ذكاء العتبارىا مقًتحة قدرة
 :كىي السابقة، العلـو من مشتقة اؼبعايَت كىذه

 Biologically Based Criteria البيولوجية العلـو من اؼبشتقة اؼبعايَت .1
 الدماغي التلف حالة يف القدرة استقبللية أك عزالة: األكؿ اؼبعايَت
 للذكاء كمبائي تطويرم تاريخ كجود: الثاين اؼبعايَت

 :اؼبنطقي التحليل من اؼبشتقة اؼبعايَت .2
 اليت كاؼبعاعبات كاإلجراءات العمليات من ؾبموعو كجود: الثالث اؼبعايَت
 :الذكاء ؽبذا النهائية الصورة إُف بالنهاية تؤدم كاليت الذكاء عليها يشتمل
 رمزية بصورة الذكاء عن التعبَت على القدرة: الرابع اؼبعايَت

 التطورم النفس علم من اؼبشتقة اؼبعايَت .3
 من ؾبموعة جانب إُف ذكاء لكل مبائي تاريخ كجود: اػبامس اؼبعايَت

 :كالعامة اؼبتخصصة األداءات
 أطلق الذين كاألفراد العادية غَت اغباالت من عدد كجود: السادس اؼبعايَت
 خاصة) اؼبعاقُت كاألفراد (Idiot Savant) اغبمقي العلماء مصطلح عليهم
 .التعلم صعوبات ذكم اؼبوىوبوف كاألفراد كمبدعوف، موىوبوف كلكنهم( عقليا
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 التقليدية السيكولوجية األحباث من اؼبشتقة اؼبعايَت .4
 التجريبية النفسية اؼبهمات من الدعم: السابع اؼبعايَت
 العقلية للقدرات النفسي القياس النتائج من الدعم: الثامن اؼبعايَت

 
 المتعددة الذكاءات أنواع .ج

 ىو دبا تتأثر اليت اؼبتعددة الذكاءات من ؾبموعة عن غاردنر ىوارد يتحدث
 كالوسط البيئة من مكتسب ىو دبا ك جهة، من اإلنساف مع يولد فطرم كراثي

 يسمى اؼبتعددة الذكاءات(. كاجملتمع كالًتبية، كاؼبدرسة، كالشارع، األسرة،)
 لدم كموىيبات اؼبهارات من ؾبموع ىي Multiple Intelligences باإلقبليزية
( ٔ) فهي ذكاءات شباف جاردنر ككجد. التعلم يف اؼبشكبلت غبلّ  الطبلب
( ٗ) اؼبكانية،-كالبصرية( ٖ)اؼبنطقي، الرياضي الذكاء( ٕ) اللغوية، اللفظية

( ٛ) ،بيشخصيال( ٚ) الشخصي،( ٙ) اؼبوسيقية،( ٘)اغبركية، كاغبسية اعبسدية
-الوجودية الذكاء(ٜ) (Walter McKenzie) كالًتماكنزم أضاؼ مث كطبيعي،
 الذكاءات ؽبذه كصف يلي كفيما ٖٛ.اؼبتعدد الذكاء من كاحدة باعتباره الركحية

 كتشفبماف ،(Amstrong) ارمسًتكنج مثل العلماء من العديد أكردىا كما

(Chapman)، كجاردنر (Gardner).ٖٜ 
  (Linguistic/verbal Intelligence:)اللفظي/اللغوي الذكاء .1

 كما) ككتابيا شفهيا بكفاءة الكلمات استخداـ على القدرة ىو
(, كالتأليف كالصحافة كالتمثيل الشعر ككتابة كاػبطابة اغبكايات ركاية يف

 كترتيب اللغوم البناء معاعبة على الفرد قدرة يتضمن الذكاء كىذا
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 اللغوم كالذكاء. كتصريفها كإيقاعها الكلمات، معاين كفهم الكلمات
 الكلمة من التنغيم األصوات، الكلمة، ترتيب اؼبعٌت، على القدرة يتكوف

 ٓٗ.اؼبعلومات كتعربم األفكار تغيَت يف الكلمة قوة ؼبعرفة كالقدرة. اؼبنطوقة
 

 (Logical/Mathematical Intelligence): الرياضي/المنطقي الذكاء .2
 التفكَت على كالقدرة بكفاءة األرقاـ استخداـ على القدرة ىو

 للنماذج كاغبساسية جديدة نواتج تكوين أك اؼبشكبلت كحل اؼبنطقي
 العمليات كيشمل(, كالنتيجة السبب) كاالفًتاضية اؼبنطقية كالعبلقات

 كاختبار كالتعميم، كاالستدالؿ، كالتصنيف، فئات، يف التجميع: التالية
 أعماؿ تتطلبها اليت العددية الرموز كفهم اغبسابية، كاؼبعاعبة الفركض،
 بالفص الذكاء ىذا كيرتبط اغباسوب، برامج كتصميم إلحصاءكا ااسبة
 من ؼبهارة األلعاب أك كتدريبات. األيسر األمامي كالفص األيبن اعبدارم
 الطبلب، خبربة الصور توضيح اؼبتسلسلة، الصور قصة ىو اؼبنطقي الذكاء
 ٔٗ.الصورة يف الشيئ عن البحث

 
 (Spatial/Visual Intelligence): المكاني/البصري الذكاء .3

 كالتعرؼ بدقة، البصرم العاَف كإدراؾ التخيل على القدرة ىو
 صور كتكوين اجملاؿ كإدراؾ التفاصيل، كإبراز األماكن، أك االذباىات على

 الفراغ، يف لؤلشياء النسيب اؼبكاف تصور على القدرة كذلك لو، ذىنية
 كمهندسي الرسامُت مثل الفنية القدرات ذكم لدل خاص بشكل كيتجلى
 عمل على قدرهتم يف يظهر حيث كاؼببلحُت، كاؼبعمارين الديكور
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 األلواف كتنسيق الصفحات كتصميم كالرسومات كاؼبخططات اجملسمات
 كاجملسمات الصور بواسطة كالتفكَت لؤلماكن الداخلي كالتصميم كالديكور

 كالتعربم كعي بدكف كالرسم كالتلوين كالرسم كاعبمل الكلمات من بدال
 كججسو الذكاء ىذا يف األلعاب كأنواع. األفراد ىؤالء كيتصف باػبرائط،

jigsaw، اؼبتقاطعة الصورة puzzle، ذلك كغَت الشطرنج.ٕٗ 

 
 (Musical Intelligence): الموسيقي الذكاء .4

 كالتعبَت كاإلنتاج اؼبوسيقية كالنغمات األغباف إدراؾ على القدرة ىو
 كاؼبيزاف كالنغمة لئليقاع، اغبساسية يتضمن الذكاء كىذا كاؼبوسيقي،

. للموسيقي كالتحليل الكلي اغبدسي الفهم كذلك للقطعة اؼبوسيقي
 :ياِف دبا أرمسًتكنج يف كرد كما األفراد ىؤالء يتصف

 .بسهولة األغباف يتذكركف .1
 .الدراسة أثناء موسيقية خلفية كجود وببوف .2
 .كاألشرطة االسطوانات هبمعوف .3
 .موسيقية إيقاعات كينقركف يدندنوف .4

 
 (Interpersonal Intelligence): البيشخصي الذكاء .5

 صبيعا ككبن القدرة اهنا. اآلخرين فهم ىو بيشخصيال الذكاء
 مندكب السريرم، الطبيب مدرسا، كنت إذا قسط يف ىو كلكن حباجة،
 مع يتعامل شخص أم على هبب. (politicon)  بوليتيكوف أك مبيعات
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 ٚ غاردنر. )الشخصي اجملاؿ يف ماىرين يكونوا أف آخرين أشخاص
 p.12).43 ،ٜٜٚٔ تشيكلي،

 كالنوايا، كاؼبزاج، يف كفرؽ إدراؾ على القدرة: البيشخصي الذكاء
 الوجو، لتعبَتات اغبساسية كتشمل يبكن ىذا. اآلخرين كمشاعر كالدكافع،
 من ـبتلفة أنواع من العديد بُت التمييز على القدرة. كاإليباءات كالصوت،

 اإلشارات لتلك بفعالية االستجابة على كالقدرة. األشخاص بُت العظة
 خط ؼبتابعة الناس من ؾبموعة على تؤثر اؼبثاؿ سبيل على) عملية بطريقة
 44(.العمل من معُت

 اآلخرين سلوؾ كبو الذات خارج إُف النظر الذكاء ىذا يتضمن
 لآلخرين اؼبزاجية اغباالت إدراؾ على القدرة كىو كدكافعهم، كمشاعرىم

 كذلك كيتضمن كمشاعرىم، كدكافهم نواياىم، كإدراؾ بينها كالتمييز
 اليت اؼبختلفة كاؼبؤشرات كاإليباءات كالصوت الوجو لتعبَتات اغبساسية

 .االجتماعية العبلقات يف تؤثر
 45:ىي الذكاء ىذا كاسًتاتيجيات

 الذىٍت العصف جلسات .1
 األفراد بُت كالتفاعل التفاعلية الربامج .2
 اعبماعية األلعاب .3
 اؼبدرسة النوادم .4
 األقراف مشاركة .5
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لو ثبلثة أبعاد رئيسية، كىي اغبساسية االجتماعية لذكاء البيشخصي ا
(Social sensitivity)،  كالبصَتة االجتماعية(Social insight)،  كاالتصاالت

 (.ٜٜٜٔ)أندرسوف،  (Social communication)االجتماعية 

كالقدرة على إدراؾ كمراقبة ردكد  ،(Social sensitivity)اغبساسية االجتماعية  .1
 فعل أك تغيَتات اآلخرين اليت تظهر على حد سواء لفظيا كغَت لفظي.

، كقدرة الشخص على فهم كتطبيق حل (Social insight)البصَتة االجتماعية  .2
اكل ال تعيق اؼبشاكل الفعالة يف تفاعل اجتماعي كاحد، حىت أف ىذه اؼبش

ناىيك عن تدمَت العبلقات االجتماعية اليت مت بناؤىا. كىناؾ أيضا القدرة على 
فهم اؼبواقف االجتماعية كاألخبلؽ االجتماعية حىت يتمكن األطفاؿ من 

 التكيف مع الوضع.
، إتقاف مهارات التواصل (Social communication)التواصل االجتماعي  .3

على استخداـ عملية التواصل يف إقامة كبناء االجتماعي ىو قدرة األفراد 
عبلقات صحية بُت األشخاص. يف عملية خلق كبناء كاغبفاظ على العبلقات 
االجتماعية، وبتاج اؼبرء إُف نصيحتو، بالطبع االتصاؿ اللفظي كغَت اللفظي 

 46.(ٜٜٜٔكاالتصاالت من خبلؿ اؼبظهر اعبسدم )أندرسوف 

 (Bodily/Kinesthetic Intelligence): حركيلا/ الجسمي الذكاء .6
 يف التنوع ككثَتة بارعة بطرؽ جسمو استخداـ على الفرد قدرة ىو

 ؽبدؼ موجهة كألغراض تعبَتية ألغراض كذلك كاإلنتاج، اؼبشكبلت حل
 كاؼبركنة كالقوه كالتوازف التازر: مثلو جسميو مهارات يتضمن كىو ما،

 .كالسرعة
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 البدنية، األنشطة يف يتفوقوف القدرة هبذه يتمتعوف الذين األفراد إف
 األشياء، كؼبس للحركة ميوؿ كعندىم كاغبركي، اؼبرئي بُت التنسيق كيف

 كاعبراحوف كالرياضيوف اؼبمثلوف اغبركية اعبسمية القدرة هبذه كيتميز
( ٔ: )يلي دبا يتصفوف الذين كاؼبخًتعوف، كالراقصوف كاؼبوسيقيوف
 األلعاب يتقنوف( ٕ) كاالنفعاالت، األفكار لنقل اعبسد لغة يستخدموف

 يتحركوف( ٖ) بدنيا، كجهدان  مهارة تتطلب اليت الًتفيهية كاؽبوايات الرياضية
 اؼبعلومات يتذكركف( ٗ) اؼبقاعد، يف جلوسهم أثناء يتململوف أك كيهتزكف
 اغبرؼ يف مهارة يظهركف( ٘) حركية، تلميحات إعطائهم عند بسهولة
 .طةكاػبيا النحت مثل اليدكية

 األلعاب يف يشًتؾ( ٔ: )سبشل اغبركي/ اعبسمي الذكاء كمؤشرات
 يستخدـ( ٕ) اعبسدية، األلعاب لعب يف فراغو أكقات كيقضي الرياضية،
 لتوصيل أك للتعبَت اعبسدية كاغبركات الوجو كتعبَتات اعبسدية األكضاع

 ؼبسهم طريق عن األشخاص من اؼبعلومات هبمع( ٖ) معينة، فكرة
 يتجرؾ( ٘) حركتو، كتنظيم التوازف على القدرة ليده( ٗ) بينهم، كالتحرؾ
 اؼبهارات يف كفاءة يظهر( ٙ) حولو، الذم الفراغ أك ايط يف بسهولة

 كهبيد يركز( ٚ) اػبياطة،: مثل لديو الدقيقة العضبلت تناسق تتطلب اليت
 ؿخبل من الشيء خصائص ربديد يستطيع( ٛ) اليدكية، األعماؿ

 كاالستجابات اعبسم لغة استخداـ( ٔ: )ىي الذكاء ىذا اسًتاتيجيات
 الرياضية، الًتبية أنشطة( ٗ) حركية، مفاىية( ٖ) التمثيل،( ٕ) اعبسدية،

 تَتماف بأف علما( ٚ) الصفي، اؼبسرح( ٙ) اؼبلموزات، استخداـ(٘)
Terman منّ  أك األدكات تناكؿ يف ماىرين يكونوف منّ  اعتبار رفض 

 .الرياضية اؼبعادالت حل على قادرا يكوف كمن دبهارة القدـ كرة يلعبوف
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 (Intrapersonal Intelligence): الذاتي/ الشخصي الذكاء .7
 اؼبعرفة، ىذه مع اؼبتوائم التصرؼ على كالقدرة الذات معرفة ىو
 القوة جوانب) نفسو عن دقيقو صورة الشخص يكّوف أف كيتضمن
 كالرغبات كالدكافع كالنوايا اؼبزاجية باغباالت الوعي كذلك( لديو كالضعف
 الفرد يتوصل أف دبعٍت الذايت؛ كاالحًتاـ كالفهم الذايت الضبط على كالقدرة

 .اػبارجية كالضغوط الداخلية اؼبشاعر مابُت التوازف من حالة إُف
 قوم شعور لديو(ٔ: )تشادباف يف كرد كما الذكاء ىذا مؤشرات كمن

 مشاعره كصف على القدرة لديو(ٕ) كتصرفاتو، أفكاره يف باالستقبللية
 لعمل داخلية دافعية لديو(ٗ) قوم، حدس لديو(ٖ) بدقة، الداخلية
 ؽبا، كالتخطيط اػباصة أىداؼ ربديد على القدرة لديو(٘) األشياء،

 دعم أك مراقبة بدكف وببو نشاط أم أك اؼبفصلة كألعابو ىوايتو يطبق(ٙ)
 .آخرين من

 ذكرىا كما فهي الذكاء ىذا على القائمة التعليمية االسًتاتيجيات أما
 الفردية، كاأللعاب الربامج( ٔ: )ىي (Amstrong) ارمسًتكنج

 أنشطة(ٗ) الفرد، سرعة حسب التدريس(ٖ) االتفعالية، اللحظات(ٕ)
 .اإلىداؼ ربديد كجلسات(٘) كاؽبوايات، االىتمامات على تركز

 
 (Naturalistic) :الطبيعي الذكاء .8

 ربديد على الشخص قدرة ىو كارفُت عند الطبيعي الذكاء
 على الطبيعي الذكاء وبدد ارمسًتكنج كأما. الطبيعة من أمباط كتصنيف
 النباتات ذلك يف دبا اؼبختلفة األنواع كتصنيف ربديد يف اػباصِّّية

 أف العلماء بو صرح التعريفُت ىذين من أظهر ٚٗ.بيئة يف كاغبيوانات
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 اػبارجي، العاَف يف االىتماـ لو الذكاءالطبيعي لديو الذم الشخص
 الطبيعة يف أمباط على التعرؼ من سبكن حىت البيئة يف للتغَتات كحساسة

 .ايطة
 دبا الدين كنور يومي ؿبمد يف كرد كما األفراد ىؤالء كيتصف

 الطبيعي أكالعمق كالنباتات اغبيوانات عن كثَتا تكلموف(ٔ: )يلي
 اغبيواف، حديقة الطبيعة، إُف سياحية رحلة أنتكوف وببوف(ٕ)،

 أك الزىور يَػُرشم  أف وببوف( ٗ) للطبيعة، حساسية لديو( ٖ)أكمتحف،
 االقفاص يركا أف وببوف( ٘) كاغبيوانات، النباتات على اغبفاظ

 البيئة عن تعلم عندما سعيد( ٙ) اغبوض، أك كالطيور، للحيوانات
 اغبيواف حقوؽ عن كثَتا يتحدثوف( ٚ) كالنباتات، كاغبيوانات كالطبيعة
 اليت اؼبشاريع على القائمة الدركس للقياـ سعيد( ٛ) الكوكب، كأعماؿ
 ٛٗ.اٍف الطبيعة،

 
 (Eksistensial-Spiritual): الروحي-الوجودي الذكاء .9

 كالذكاء التاسع الذكاء أنبية يركف الذين العلماء آراء من كثَت
 كويّن، ؾباؿ يف ذكي شئا، يسأؿ حيث من ذكي) الركحية-الوجودم

 كيعرؼ ٜٗ.اغبياة يف( اؼبيتافيزيقي ؾباؿ يف ذكية الركحي، ؾباؿ يف ذكي
 االبعد الكوف التغطية منطقة يف نفسو كضع على القدرة الوجودم الذكاء

 اؼبوت، كمعٌت اغبياة، معٌت مع كجودية، أكثر اإلنساف كفيخصائص
 الذكاء يرتبط. عميقة ذبربة معٌت كمع كنفسية، الدكلية اؼبنظمة من كمصَت

                                                           
48Muhammad Yaumi dan Nurdin Ibrahim, Pembelajaran Berbasis Kecerdasan Jamak, 

hlm. 180. 
49Muhammad Yaumi dan Nurdin Ibrahim, Pembelajaran Berbasis Kecerdasan Jamak, 

hlm. 201 



ٗٓ 
 

 
 

 فيمايتعلق كاؼبفكرين اغبلم، الشعور، على القدرة إُف أيضا الوجوديا
 .كبَتة باؼبسائل

 دببلحظة الوجوديا الذكاء خصائص يفهم أف يبكن عاـ بشكل
 على أجوبة عن كالبحث يسألوا أف وببوف الذين الناس كسلوؾ مواقف
 دبا الذكاء ىذا خصائص كبدد أف يبكن خاص كبشكل. الكبَت السؤاؿ

 األشياء ربديد يف دكرا تأخذ أف جدا اؼبهم من أهنم يعتقدكف( ٔ: )يلي
 أف كيعتقدكف( ٖ) اغبياة، عن للحديث وببوف( ٕ) شيء، من العظيمة

 األعماؿ نتيجة لنظر حببوف( ٗ) للحياة، ضركرية مبادئو يدير حىت الدين
 من جزء يعٍت كالًتكيز التأمل الذكر،( ٘)جعلو، كيفية يف كالتفكَت الفنية

 وببوف( ٛ) اؼبشوِّؽ، األماكن لزيارة وببوف( ٙ) ربتلهم، اليت األنشطة
 شيء تعلم( ٛ) كاغبديثة، الكبلسيكية الفبلسفة من الذاتية السَت لقراءة
 أف دائما يريدكف( ٜ) الواردةفيو، القيم يفهموف عندما سهبل يصبح جديد
( ٓٔ) الطبيعة، يف األخرل اغبياة أشكاؿ ىناؾ كاف إذا شيءا يعرفوا
 كاغبضارات التارىبية نتيجة من جديد منظور على وبصلوف ما غالبا

 .القديبة
 

 : مهارة الكالمالمبحث الثالث
 مهارة الكالمتعريف  .1

اللغة العربية اربع مهارات يعٍت الكبلـ ك اإلستماع ك القراءة ك الكتابة 
أداة اإلتصاؿ السريع بُت الفرد ك ك الكبلـ ىو ٓ٘لمتعلم اف يتطورىا.لفبل بد 

الكبلـ يف أصل اللغة عبارة عن: األصوات اؼبفيدة ىو: اؼبعٌت القائم  ٔ٘غَته.
                                                           

)ماالنج: مطبعة جامعة موالنا مالك  اؼبوجو لتعليم اؼبهارات اللغوية لغَت الناطقُت هبا،نور ىادم، ٓ٘
 .ٚٗ .ـ(، ص ٕٔٔٓإبراىيم اإلسبلمية اغبكومية، 

  .ٙٛ. ق (، ص ٗٓٗٔ،)الكويت: مكتبة الفبلح، تدريس فنوف اللغة العربيةعلي اضبد مدكور، ٔ٘
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بالنفس الذل يعرب عنو بألفاظ، يقاؿ يف نفس كبلـ، كيف اصطبلح النحاة: 
الكبلـ ىو اؼبهارة الثانية بعد مهارة  ٕ٘اعبملة اؼبركبة اؼبفيدة كبو: جاء الشتاء.

كاؼبراد دبهارة الكبلـ يف اصل اللغة ىي عبارة عن االصوات اؼبفيدة. االستماع، 
أما الكبلـ يف اصطبلح النحاة: اللفظ اؼبفيد اؼبركب بالوضع العريب. بعد أف 
نعرؼ معٌت الكبلـ فنلخص أف الكبلـ ىو ما يصدر عن اإلنساف من صوت 

ل يف ذىن يعرب بو عن شيئ لو داللة يف ذىن اؼبتكلم كالسامع، أك على األق
اؼبتكلم. كبناء على ىذا فاف الكبلـ الذل ليس لو داللة يف ذىن اؼبتكلم 

 كالسامع ، بل ىي أصوت ال معٌت ؽبا.
مهارة الكبلـ ىي مهارة اليت تساعد الطبلب الستطاعة  ك ىنا نعرؼ أف

الكبلـ بالشجاعة ك الفصاحة ك لنيل األخبار عن التطور اغبضارة ك غَتىا. ك 
بية مهارة الكبلـ ىي اللغة تستخدـ للمحادثة بُت اإلنساف ك ىف اللغة العر 

لئلستعبلء تعليم الدينية بتطور ىذه اؼبهارة اإلنساف يستطيع باف يفهم من 
 الكبلـ اإلنساف ك عكسها. ك يستطيع اف يناؿ األخبار عن اإلسبلـ.

 
 أنواع الكالم .2

 نقسم الكبلـ إُف قسمُت:ي
 الكبلـ الوظيفي (1

الغرض منو اتصاؿ الناس بعضهم ببعض، لتنظيم ىو الذل يكوف 
حياهتم، كقضاء حياهتم، كبو، ادثة، اؼبناقشة، كاحاديث االجتماعية، 
كالبيع كالشراء كغَت ذلك. كالكبلـ الوظيفي ضركرم يف اغبياة ال يستغن 

 ٖ٘عنو إنساف. كال يبكن اف تقـو اغبياة بدكنو.
                                                           

، )الرياض: دار اؼبسلم، اؼبهارات اللغوية )ما ىيتها ك طرائق تدريسها(أضبد فؤاد ؿبمود علياف،  ٕ٘
 .ٙٛ(، ص. ٕٜٜٔ
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 الكبلـ االبداعي (2
االفصاح عن العواطف كخلجات انفس. ك تقصد بو اظهار اؼبشاعر، ك 

ىذا النوع ضركرم يف اغبياة فعن طريقة يبكن التأثَت يف اغبياة العامة 
كينبغى مبلحضة  ٗ٘بإثارة اؼبشاعر. كربريك العواطف، كبو اقباه معُت.

أف كل النوعُت من التعبَت الوظيفي كاالبداعي ال ينفصل احدنبا عن 
لكل انساف يف اجملتمع اغبديث.  االخر انفصبل كليا. ككلهما ضركرم

فالتعبَت الوظيفي وبقق اإلنساف حاجتو من اؼبطالب اؼبادية كاالجتماعية 
 كالتعبَت االبداعي يبكنو من اف يؤثر يف اغبياة العامة بأفكاره كشخصيتو.

 
 وجهة مهارة الكالم .3

أّف الوجهة ؼبهارة الكبلـ مهمة للمعّلم على طبقات التبلميذ كقدرهتم. 
 كبو ىذا التعليم كىي: 

: يبكن أف تدكر مواقف الكبلـ حوؿ أسئلة  لمستوى اإلبتداءيا .ٔ
يطرحها اؼبعلم كهبيب عليها الطبلب. كمن خبلؿ ىذه اإلجابة يتعلم 

 الطبلب كيفية انتقاء الكلمات كبناء اعبمل كعرض األفكار. 
: يرتفع مستول اؼبواقف الىت يتعلم الطبلب من  المستوى المتوسط .ٕ

 Playing Roleلدكر ا ةخبلؽبا مهارة الكبلـ. من ىذه اؼبواقف لعب
كإدارة اإلجتماعية. كاؼبناقشة الثنائية، كصف األحاديث اليت كقعت 
للطبلب، كإعادة ركاية األخبار اليت ظبعوىا يف التلفاز كاإلزاع 

  كاألخبار عن ؿبادثة ىاتفية جرت أك إلقاء تقرير مبسط كغَتىا.
: ىنا قد وبكى الطبلب قصة أعجبتهم، أك  المستوى المتقدم .ٖ

يطفوف مظهرا من مظاىر الطبيعة. أك يلقوف اػبطبة اك يدبركف 

                                                           
 . ٛٛ، ص. اؼبهارات اللغوية )ما ىيتها ك طرائق تدريسها(أضبد فؤاد ؿبمود علياف،  ٗ٘
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أك يتكلموف يف موضوع مقًتح. أك يلقوف حوارا يف  Debateمناضرة 
 ٘٘سبثيلية، اك غَت ذلك من مواقف.

 
 األىداف فى تعليم مهارة الكالم .4

يبكن أف نعرض ألنبها فيما  الكبلـ مهارة ىناؾ أىداؼ عامة لتعليم
 :ٙ٘يلى

أف ينطق اؼبتعلم أصوات اللغة العربية. كأف يؤدل أنواع النرب ك التنغيم اؼبختلفة  .1
 كذلك بطريقة مقبولة من أبناء العربية.

 أف ينطق األصوات اؼبتجاكرة كاؼبتشاهبة. .2
 أف يدرؾ الفرؽ يف النطق بُت اغبركات القصَتة كاغبركات الطويلة.  .3
 أفكاره مستخدما الصيغ النحوية اؼبناسبة. أف يعرب عن .4
أف يعرب عن أفكاره مستخدما النظاـ الصحيح لًتكيب الكلمة يف العربية خاصة  .5

 يف لغة الكبلـ.
أف يستخدـ بعض خصائص اللغة يف التعبَت الشفوم مثل التذكَت ك التأنيث ك  .6

ؼبتكلم بالعربية سبييز العدد ك اؼبعدكد ك نظاـ الفعل كأزمنتو ك غَت ذلك فبا يلـز ا
 أف يعرب عن نفسو تعبَتا كاضحا كمفهوما يف مواقف اغبديث البسيطة.

أف تعلم اغبديث باللغة األجنبية بعد أساس اؼبمارسة كثَت من أنشطة 
 اإلنساف ك ربقيق أىدافو كمن ذلك :

 أف يطلب اؼبتعلم شيئ ما .1
 أف يستعلم عن األماكن كاألكقات كاألشخاص .2

                                                           
)القاىرة: منشورات اؼبنضمة اإلسبلمية للًتبية  تعليم اللغة العربية النطقُت هبارشد أضبد طعيمة،  55

 . ٕٙٔ(، ص. ٜٜٛٔكالثقافة، 

، )مكة اؼبكرمة: اعبامعة األـ القرل، ، تعليم اللغة العربية لللناطقُت بلفات اخرلؿبمود كامل الناقة  ٙ٘
 .ٚ٘ٚ(، ص. ٜٜٛٔ



ٗٗ 
 

 
 

 مل شيئ ما أف يطلب من األخرين ع .3
 أف يقيم عبلقة ألفة مع أصحاب اللغة .4
 أف وبكى قصة بسيطة أك يقوؿ شيئ ما لؤلخرين .5
 أف يشغل اعبالسُت باغبديث .6
 أف يفهم األخرين كيوجههم ك يرشدىم .7
 ٚ٘أف يقضي حوائجو اليومية كيؤدل ما يطلب منو من أعماؿ. .8

 
 صعوبة مهارة الكالم .5

 يلي:اؼبشكبلت عند عملية اؼبهارة الكبلـ فيما 
 تلكوا ثقة النفس ىف كبلمهم ألف :إف الطبلب ال يب .أ 

 ذعر على األخطاء  .أ 
 خوؼ عن السليط .ب 
 ذعر عن اػبجل .ج 
 خوؼ من اغبياء .د 

 ليست اؼبادة ىف التكلم ألف :  .ب 
 ال يستطيع اف يفكر على ما سيتكلم (1
 ليست اؼببلحظة لتعبَت ما ظبعو (2
الطبلب ر على ثالنقصاف من شراكة الطبلب األخرل. فهذا اغباؿ يتأ  (3

 الذين يستولوف الفصل.
استخداـ اللغة األـ، ك يشعر بأنو ال يستطيع اف يتكلم باللغة  (4

 ٛ٘األجنبية.

                                                           
 .ٛ٘ٔ-ٚ٘ٔ، ص:  ، تعليم اللغة العربية لللناطقُت بلفات اخرلالناقة، ؿبمود كامل  ٚ٘
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 الطريقة على تحليل مشكلة مهارة الكالم .6

Penny Ur  يعطى الطريقة على ربليل تلك اؼبشكلة للمعلم ىف اهتاج
 اؼبسألة اك اؼبشكلة السابقة تعٍت: 

سينقص السليط الطبلب الذم ال يريد اف  صناعة الفرقة. بصناعة الفرقة .أ 
 يتقدـ اُف األماـ.

اعطاء التعليم يؤسس على عملية استخداـ اللغة السهولة دبوافقة بدكر اللغة  .ب 
 اليت تريد.

 البد اف ىبتار اؼبعلم موضوعا ك كظيفة اجملذبة .ج 
 اؼبعلم يعطى األمر. .د 
 ٜ٘مواىا.ؿباكلة اؼبعلم على الطبلب الستخداـ اللغة العربية اليت يتعل .ه 

 
 اختبار مهارة الكالم .7

هتدؼ اختبارات الكبلـ إُف قياس قدرة الطالب على الكبلـ دبستوياتو اؼبختلفة، 
كقد تكوف األسئلة ىنا شفهية أك كتابية. كلكن اإلجابة يف ىذه اغبالة البد أف تكوف 
شفهية، ألف ىدؼ االختبار ىو قياس القدرة الكبلمية، كالقدرة الكبلمية ؽبا عدة 

أك نطق نص مسموع، كيف ىذه اغبالة ال ينتج  ىو نطق نص مقركء أدناىامستويات، 
الطالب تراكيب من عنده: ينطق فقط ما ىو مكتوب أك مسموع. كاؼبستول األعلى من 
ذلك ىو تكوين صبلة منطوقة. كاؼبستول األعلى من الثاين ىو تكوين سلسلة من اعبمل 

مستويات على  يف عملية كبلمية متصلة. كبذا يبكن أف تكوف القدرة الكبلمية ذات ثبلثة
األقل: مستول النطق مث مستول تكوين اعبملة مث تكوين الكبلـ متصل. كمن كسائل 
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قياس القدرة الكبلمية :اختبار األسئلة مكتوبة، اختبار اإلعادة الشفهية، اختبار 
 .ٓٙالتحويل، اختبار األسئلة عن الصورة، ااكرة، النقابلة اؼبوجهة، التعبَت اغبر

 :ٔٙوذجا ػبطة قياس كفاءة الطلبة يف مهارة الكبلـ، كىيكتريد الباحثة مب

 : ............ اؼبصحح  : ........... اسم الدارس

 : ............  الدرجة  : ...........  التاريخ

 النطق درجة
٘ 
ٗ 
ٖ 
ٕ 
ٔ 

 ىبالطو أثر قليل جدا من اللكنة األجنبية
 مفهـو بوضوح، كلكن ىناؾ لكنة أجنبية كاضحة

 نطقية تستدعي استماعا مركزا، كأحيانا تؤدم إُف سوء فهممشكبلت 
 يصعب فهمو بسبب مشكبلت نطقية. يطلب منو إعادة ما يقولو باستمرار

 لديو مشكبلت نطقية عويصة ذبعل حديثو غَت مفهـو سباما.
 المفردات درجة
٘ 
ٗ 
 
ٖ 
 
ٕ 

 يستعمل اؼبفردات كالعبارات االصطبلحية كمتحدثي اللغة سباما
يستعمل مصطلحات غَت صحيحة أحيانا ك/ أك هبد نفسو ؾبربا إلعادة صياغة 

 أفكاره ألف مفرداتو ال تسعفو.
يستعمل كلمات خاطئة باستمرار.كبلمو ؿبدكد كقليل ألف حصيلتو من 

 اؼبفردات غَت كافية
 استعمالو اػباطئ للكلمات كقلة حصيلتو من اؼبفردات ذبعل من الصعب فهمو.

                                                           
طرؽ تدريسو،  –مدخلو  -ؿبمود كامل ناقة، تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرل أسسو   61

 ٓٛٔ-ٛٚٔـ( ص. ٜ٘ٛٔ)الرياض: اؼبملكة العربية السعودية، 

ـ(، ٜٜٙٔؿبمد عبد اػبالق ؿبمد، اختبارات اللغة، )الرياض: اؼبملكة العربية السعودية،    ٔٙ
 ٘ٛٔص.
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 ه من مفردات ذبعلو غَت قادر على اغبديث سباماؿبدكدية ما عند ٔ
 الطالقة درجة
٘ 
ٗ 
ٖ 
ٕ 
ٔ 

 طلق اللساف مثلو مثل متحدث اللغة األصلي
 سرعة اغبديث تبدك أهنا تتأثر تأثرا طفيفا دبشكبلت لغوية

 السرعة كالطبلقة متأثراف بشدة دبشكبلت لغوية
 اللغةدائم الًتدد. هبد نفسو ؾبربا للسكوت بسبب ؿبدكدية 

 اغبديث متعثر كمتقطع حبيث هبعل اادثة مستحيلة
 القواعد درجة
٘ 
ٗ 
ٖ 
ٕ 
 
ٔ 

 أخطاء القواعد كترتيب الكلمات قليلة ال تذكر
 يقع أحيانا يف أخطاء كبوية لكنها ال تسبب غموضا يف اؼبعٌت
 من حُت آلخر يقع يف أخطاء كبوية تسبب غموضا يف اؼبعٌت

مستعصيا فبا هبعلو يعيد صياغة صبلة ك/ أك يقيد أخطاء القواعد ذبعل الفهم 
 نفسو باستعماؿ مبط اعبملة األساسية

 أخطاؤه النحوية كثَتة إُف درجة ذبعل حديثو غَت مفهـو سباما
 

 المبحث الرابع: القواعد النحوية
 مفهوم القواعد النحو .أ

 النحو يف اللغة لو معاف كثَتة كىي:
اؼبسجد، كاؼبقدار، اؼبثاؿ: عندل كبو القصد كاعبهة، اؼبثاؿ: كبوت كبو 

ألف دينار، كاؼبثاؿ كالشبو، اؼبثاؿ: سعد كبو سعيد )مثلو أك شبهو(. كأما النحو 
يف اصطبلح العلماء فهو قواعد يعرؼ هبا أحواؿ أك آخر الكلمات العربية اليت 

قاؿ الشيخ  62حصلت بًتكيب بعضها مع بعض من إعراب كبناء كما يتبعهما.
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ييٍت، النحو ىو علم بأصوؿ تعرؼ هبا أحواؿ الكلمات العربية من الغبل مصطفى
حيث اإلعراب كالبناء يعٌت من حيث ما يعرض ؽبا يف حاؿ تركيبها، فيو نعرؼ 
، أك لـز  ماهبب عليو أف يكوف آخر الكلمة من رفع، أك نصب، أك جر أك جـز

كظيفة كل  كزبتص قواعد النحو بتحديد  63حالة كاحدة بعد انتظامها يف اعبملة.
كلمة داخل اعبملة كضبط أك آخر الكلمات ك كيفية إعراهبا، أل أف قواعد 
النحو تنظر إُف الكلمة العربية من حيث أهنا معربة )يتغَت شكل آخرىا بتغيَت 

 64موقعها يف اعبملة( أك مبنية )ال يتغَت شكل آخرىا بتغيَت موقعها يف اعبملة(.
 

 يم اللغة العربيةأىمية تدريس القواعد النحوية في تعل .ب
يعترب تعليم النحو يف ؾباؿ تعليم اللغة العربية بشكل عاـ يكوف من أكثر 
اؼبسائل، لو مكانة خاصة كمًتلة ىامة يف تعليم اللغة العربية ما هبعلو يستحق 

 للدراسة، فهناؾ ثبلثة أمور هبعل تعليمو ذا أنبية، كىي: 
 ألنو مظاىر من مظاىر اللغة كدليل على إصالتها (أ 
 ألنو ضوابط ربكم استعماؿ اللغة (ب 
 65ألنو يساعد على فهم اعبمل كتركيبها. (ج 

 كبالتفصيل أف أنبية تدريس القواعد النحوية يف تعليم اللغة العربية فبا يلي:
النحو ىو النظم كاعبزء األساسي من النظاـ يتعلق بعضها ببعض كليس   -(أ 

 ؾبرد قواعد متناثرة.
صور ىاـ للغة ألف إف موضع النحو األساسي للجملة ىي عن -(ب 

 االتصاؿ اللغوم ال يتحقق إالهبا.

                                                           
 .ٜ، بَتكت، بدكف سنة، ص:جامع الدركس العربيةالشيخ مصطفى الغبلييٍت،   ٖٙ
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إنو عبارة عن معايَت كضوابط كقوانُت كأدلة كلها من عمليات  -(ج 
معنوية ذبريدية. فهي عمليات تناسب اؼبتعلم األجنيب كتشده كبو 

 66االستماع ببعض العمليات العقلية التجريدية.
 

 أىداف تدريس قواعد النحو .ج
صادقا سليما عن طريق االستماع كالقراءة. إّف اللغة الصحيحة تعرب 

فينبغي أف يتم الًتكيز عن فهم كالنصوص اؼبقركءة كاؼبنطوقة كعلى التعبَت نطقا 
كلذلك ينبغي لنا أف نضع القواعد النحوية يف موضعهخا  .ككتابة تعبَتا صادقا

الصحيح بالنسبة للتعبَت كالفهم السليمُت مع االستساغة كالتذكؽ يف صبيع 
واؿ. كمن ىنا أيضا نقوؿ إّف تدريس النحو يهدؼ ؼبساعدة الطلبة على األح

 فهم التعبَت اعبيد كتذكقو ك تدربو على أّف ينتجو صحيحا بعد ذلك.
اؼبرد باؽبدؼ لغة الغاية. يف اجملاؿ الًتبوم قصد باؽبدؼ الوصف 
اؼبوضوعي الدقيق ألشكاؿ التغَت اؼبطلوب إحداثها يف سلوؾ الطالب بعد مركره 

 67خبربه تعليمية معينة.
 

  نبذة تاريخية عن ميدان البحث :خامسالمبحث ال
 بابار كديري االسالمية تاريخ إقامة المدرسة الرحمة الثانوية .أ

كانت اؼبدرسة الرضبة الثانية ىي احدل مؤسسات تربية الرظبية اؼبستول العليا 
يف قرية فوركتيعاه بابار كديرم.   ٜالىت تقع يف شارع كياىى اغباج ىاشم أشعارل النمرة 

 YPI) الرضبة الًتبية االسبلمية رئاسة اؼبؤسسةالكانت ىذه اؼبدرسة ربت 

ARRAHMAH)الرسالة االقامة النمرة . قامت ىذه اؼبدرسة مبلئقة ب
                                                           

 .٘ٗ، دار اغبكمة ، ص: ملجص قواعد اللغة العربيةفؤاد نعمة،   ٙٙ

، )مصر: دار اؼبعارؼ تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا مناىجو كأساليبورشدم أضبد طعيمة،   ٚٙ
 .ٖٙاؼبنصورة، دكف سنة(، ص: 
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ٜٜٔٓ/KET/ٗٚٙ/ٓٙ.ٓٗ/WMقياـ هبا النمرة  . كتناسب ىذه اؼبدرسة باالذف على
ٜٜٖٔ/ٕٔٗ/MA/Wm/D. 

على ذبديد ىذه اؼبدرسة بنائها. ك فتحت ىذه اؼبدرسة يف سنة  ٖٜٜٔيف سنة 
الرضبة الثانوية دبدرسة مدنية مناسبة برسالة القرار النمرة  درسةاؼب. تستحق ٜٜٛٔ
ٕٓٔٓ/ٜٚ/ٓٓ.ٙ/PP/ٗ /ٖٔ.ٗ KW كانتهت ىذه ٕٓٔٓيوليوا سنة  ٔيف التاريخ .

. مع بناء فصوؽبا ؽبا طبقتُت كديواف كاحد ٕٔٔٓاؼبدرسة على ذبديد بنائها يف سنة 
للمدّرسُت مع صبيع موظفها. كانت ىذه اؼبدرسة مقّررة على اعتماد "ب" مناسبة برسالة 

 Ma.68. ٘ٙٛٚٓالقرار النمرة 
 

 عثة المدرسة الرحمة الثانوية بابار كديريرؤية وب .ب
 69:الرضبة الثانوية بابار كديرم، كما تلي رؤية كبعثة اؼبدرسة

 الرؤية . أ
"متفّوقا يف االقباز، كاؼبهارة اؼبستقلة، كرًن االخبلؽ، على أساس االيباف 

 كالتقول".
 البعثة . ب

اعبامعة تنظيم عملية التعليم من أجل ترقية التعلم كاستعداد دخوؿ إُف  (1
 اؼبختارة

 تنظيم تأسيس يف استخداـ اللغة العربية كاللغة اإلقبليزية بنشاط (2
 ترقية اقباز الرياضة كفقا ؼبواىبهم كقدرهتم (3
 ترقية اقباز الفنوف كفقا ؼبواىبهم كقدرهتم (4
 تنظيم تدريب اخبلؽ الكريبة (5

                                                           
أبريل  ٔدرسة الثانوية الرضبة يف التاريخ  اؼبقابلة مع رئيس اؼبدرسة الرضبة الثانوية االسبلمية  يف اؼب ٛٙ

ٕٓٔٛ. 

 .ٕٛٔٓأبريل  ٔاؼبقابلة مع رئيس اؼبدرسة الرضبة الثانوية االسبلمية  يف اؼبدرسة الثانوية الرضبة يف التاريخ   ٜٙ
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 تنظيم تدريب تطبيق العبادة (6
 ترقية مهارات اغبياتية كالعملية (7
 مهارة الدينية الىت لو اؼبفيدة يف اجملتمعاجراء تدريب  (8

 
 المعّلمون في أنشطة تعليم اللغة العربية بالمدرسة الرحمة الثانوية  .ج

كللحصوؿ إُف غرض التعليم اللغة العربية، فإف دكر اؼبعّلم يف تربية األكالد من 
 71اؼبدرسة:العوامل اؼبهمة، لذلك اؼبعّلم للتعليم اللغة العربية معّلمتُت يف ىذه 

 (6.0الجدوال)
 لوحة المدرسين في درس اللغة العربية بالمدرسة الرحمة الثانوية بابار

 .6106/6107للسنة الدراسية 
 

شهادة  األظباء النمرة
 اآلخر

اؼبواد  الشعبة القسم
 الدراسية

 العنواف

مسميايت،  ٔ
S.Pd.I 

S1 الدين  تربية
 اإلسبلمي

اللغة 
 العربية

منغَتاف 
 كديرم

نور أسية،  ٕ
S.Pd.I 

S1 الدين  تربية
 اإلسبلمي

اللغة 
 العربية

تارككاف 
 كديرم
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 الفصل الثالث

 منهج البحث

  مدخل البحث ومنهجو .أ

تستخدـ الباحثة يف ىذا البحث منهج البحث التطوير ك التجرييب كىي طريقة 
كليحصل على اإلنتاج  ٔٚكذبربة فعاليتها.البحث اؼبستخدمة للحصوؿ على نتائج معُت 

ستخدـ ىذا البحث ي ك ٕٚاعبيد، تستعمل الباحثة ربليل اغباجات قبل عملية اإلعداد.
تركز الباحثة إُف نتيجة البحث ك عملية البحث يف ىذا  اؼبدخل الكيفي كالكمي ألف

كمنهج  يتعليمالكتاب ال تطويرل  Borg & Gallكتستخدـ الباحثة النموذج .البحث
كما قد أتبع   البحث التجرييب ؼبعرفة فّعالية استخداـ الكتاب يف تنمية مهارة الكبلـ.

  73سوغيونو يف كتابو.

( أف البحث التطويرم ىو Borg and Gallكالبحث التطويرم عند بركج كغاؿ )
عملية مستخدمة لتصديق كتطوير اإلنتاج كتابا كاف أك مقررا أك أفبلـ التعليمي أك طرائق 

 ٗٚالتعليم ككثَتا من مباذج الًتبوم كغَتىا.

 إجراءات البحث والتطوير .ب
 Borgتستخدـ الباحثة خطوات البحث التطويرم الذم قدمها بركج كغاؿ )

and Gall ،ربليل االحتياجات، ٔ(. كتتكوف ىذه اػبطوات على عشرة )ٕ )
( ٙاج، ( تعديل اإلنت٘( تصديق اػبرباء، ٗ( تطوير تصميم اإلنتاج، ٖالتخطيط، 

                                                           
71 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Cet: XXII, Bandung: 

Alfabeta, 2015), hlm. 297. 
72

 Syamsudin AR dan Damayanti Vismaia S, Metode Penelitian Pendidikan Bahasa, 

(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 73.  
73

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 409. 
74

Sugiyono, Metode Penelitian & Pengembangan (Reseach and Development), (Bandung: 

Alfabeta, 2016), cet. 2, hlm. 28. 
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( تعديل النهائي، ٜ( ذبربة اإلنتاج الثانية، ٛ( تعديل اإلنتاج، ٚذبربة اإلنتاج األكُف، 
  ٘ٚ( اإلنتاج النهائي.ٓٔ

  إعداد الكتاب التعليميإجراءات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كتعليمو ككل  مهارة الكبلـربليل اإلحتياجات: يتكوف من الدراسة اؼبكتبية عن  .1
بو كاؼببلحظة عن كقائع يف عملية تعليم مهارة الكبلـ، كاستعداد شيء يتعلق 

تستخدـ الباحثة   األكؿ يف عملية البحث كالتطوير. التقرير األكؿ كاالستنباط
 اإلستبانة ؼبعرفة اإلحتياجات. كما يلي:

 
                                                           

75
Punaji Setyosari, Metode Penelitian Pendidikan & Pengembangan, (Jakarta: Kencana, 

2015), cet. 4, hlm. 292.  

 تطوير تصميم اإلنتاج التخطيط ربليل اإلحتياجات

 تصديق اػبرباء تعديل اإلنتاج ذبربة اإلنتاج األكُف

 تعديل اإلنتاج النهائي ذبربة اإلنتاج الثانية تعديل اإلنتاج

 اإلنتاج النهائي
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 (2.0الجدول )
 

LAMPIRAN
76

 

SURVEI KECERDASAN SISWA 

Nama: 

Kelas: 

 

 Tulislah angka satu (1) pada bagian kanan dari masing-masing 

pertanyaan berikut jika anda setuju atau sesuai dengan pengalaman anda. 

Tulislah angka nol (0) jika tidak setuju atau tidak sesuai dengan 

pengalaman anda! 

No Saya Suka ...  No Saya Suka ...  

1 Belajar dengan sangat baik 

ketika berada dalam situasi 

yang membangun interaksi 

antara satu dengan yang 

lainnya. 

 24 Mengetahui ketika bunyi 

musik tidak sesuai dengan 

tangga nada 

 

2 Semakin banyak berhubungan 

dengan orang lain. 

 25 Mengerjakan sesuatu dengan 

baik ketika ditinggalkan 

sendiri 

 

3 Senang membaca semua 

bentuk bacaan 

 26 Melakukan sesuatu seperti 

berbaris dan memukul drum 

dengan gayanya sendiri 

 

4 Merasa senang berpartisipasi  27 Senang bekerja dan bermain 

dikebun  

 

5 Pandai bermain secara tim  28 Merasa tertolong dengan 

semua arahan yang dilakukan 

secara bertahap 

 

6 Menganggap isu-isu sangat 

penting dalam kehidupan 

 29 Senang memelihara dan 

bersahabat dengan binatang 

 

7 Sangat menyukai aktivitas 

hiking dan berkemah 

 30 Menggunakan irama dalam 

berbicara dan bergerak 

 

8 Sangat mudah mengingat 

melodi dan lagu-lagu 

 31 Senang mengambil pelajaran 

berharga dari hasil bacan atau 

pekerjaan 

 

9 Menunjukkan kemandirian 

dan keinginan yang kuat 

 32 Memukul-mukul meja atau 

bangku sambil berirama  

 

10 Memiliki perasaan realistik 

terhadap kelebihan dan 

 33 Senang bergabung pada acara 

– acara debat, dialog, atau 
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kelemahan dirinya berbicara dihadapan publik. 

11 Senang teka-teki atau kata-

kata silang 

 34 Senang menikmati atau 

berkecimpung dalam 

menghasilkan karya-karya 

seni 

 

12 Menyukai permainan dengan 

kata seperti permainan kata, 

anagram, dan sebagainya. 

 35 Pandai megatur diri sendiri  

13 Selalu menggambarkan ide-

ide yang menarik. 

 36 Suka berdiskusi kelompok  

14 Mengambil peran dalam 

persoalan yang besar 

 37 Senang membuat sesuatu 

dengan menggunakan tangan 

secara langsung. 

 

15 Senang bertanya atau 

berdiskusi tentang masalah-

masalah kehidupan  

 38 Melibatkan diri pada berbagai 

aktivitas di luar rumah 

termasuk dalam melakukan 

berbagai jenis olahraga 

 

16 Tekun menjalankan perintah 

agama 

 39 Bekerja dengan struktur yang 

teratur dapat membantu 

meraih sukses 

 

17 Ketika menyelesaikan 

masalah, semuanya 

dilakukan dengan mudah. 

 40 Dapat mengingat kembali 

berbagai peristiwa melalui 

gambar – gambar. 

 

18 Merasa bosan dan tidak 

tahan untuk duduk pada 

suatu tempat dalam waktu 

yang agak lama 

 41 Selalu menghabiskan waktu 

di luar rumah. 

 

19 Senang mengatur dan menata 

ruang 

 42 Mengatur batas waktu  

20 Senang menciptakan seni 

dengan menggunakan media 

yang bermacam - macam 

 43 Mengenal konsep 

pembelajaran 

melalui syair lgu 

 

21 Suka pada pelajaran bahasa 

termasuk bahasa daerah dan 

bahasa asing. 

 44 Mengungkap sesuatu dengan 

cara dramatis 

 

22 Senang menyimpan sesuatu 

dengan rapi dan teratur 

 45 Dapat mengingat kembali 

berbagai peristiwa melalui 

gambar 

 

23 Sangat menyukai jenis 

komunikasi nonverbal, 

seperti komunikasi dengan 

bahasa – bahasa isyarat 

 

 

 



٘ٙ 
 

 
 

Keterangan:  

Verbal : 3, 11, 12, 33, 21 Interpersonal : 1, 2, 4, 5, 36 

Logik : 22, 28, 17, 39, 42 Intrapersonal : 9, 10, 25, 26, 35 

Visual : 13, 19, 20, 40, 45 Naturalistik : 6, 7, 27, 29, 41 

Musikal : 24, 8, 30, 32, 43 Eksistensial : 14, 15, 16, 31, 34 

Kinestetik : 37, 18, 38, 23 , 44    

 
التخطيط: تتكوف من األنشطات كىي إثبات األىداؼ يف إعداد الكتاب  .2

التعليمي يف مهارة الكبلـ، كىذا النشاط لتسهيل الباحثة يف إعداد الكتاب 
 كترتيبها مناسبا باحتياج عينة البحث.التعليمي 

تطوير تصميم اإلنتاج: كىذه اػبطوة تػهدؼ لتصميم إنتاج األكؿ اليت يتكوف من  .3
 استعداد أدكات التعليم اتاجة كأدكات التقوًن اؼبناسبة بذلك اإلنتاج.

تصديق اػبرباء: كيف ىذه اػبطوة أف تكوف الباحثة يبكنها أف تطلب التصديق من  .4
يف مهارة الكبلـ كاػبرباء يف تطوير الكتاب التعليمي عن اإلنتاج من حيث  اػبرباء

 عيوبو كمزاياه كتطلب أيضا التعليقات كاؼبدخبلت كالزيادات.
تعديل اإلنتاج: كتعدؿ الباحثة ىذا اإلنتاج أساسا على اقًتاحات كمدخبلت من  .5

 قبل.
ستجربو على الطبلب يف ذبربة اإلنتاج األكُف: بعد أف تعدؿ الباحثة ىذا اإلنتاج ف .6

 مكاف تطبيق البحث كتطلب االقًتاحات كاؼبدخبلت من اؼبعلم.
تعديل اإلنتاج: كتعدؿ الباحثة ىذا اإلنتاج بأساس على االقًتاحات كاؼبدخبلت  .7

من اؼبعلم. كىذه اػبطوة لًتقية قباح اإلنتاج مناسبا باحتياج الطبلب ككقائع 
 عملية التعليم.

: كبعد أف تعدؿ الباحثة مرتُت فستجرب الباحثة عنو إُف ذبربة اإلنتاج الثانية .8
عينتو البحث يف اجملموعة التجريبية من أف تقابل الباحثة على بعض من عينات 

 البحث كتطلب منهم أف هبيب األسئلة يف االستبانة.
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تعديل اإلنتاج النهائي: كتعدؿ الباحثة ىذا اإلنتاج تعديبل أخَتا بناء على  .9
 كمي من حصوؿ اؼببلحظة كاؼبقابلة كاالستبانة.احصائ الكيف كال

اإلنتاج النهائي: كىو حبسب اقًتاحات اػبرباء كاؼبدرس كآراء الطبّلب يف الفصل  .11
"أ" أنشطة تعليم اللغة لعربية اإلضافية كنتيجة االختبار. مّث تستخدـ اؼبادة اللغة 

بتعليم  العربية خصوصا مهارة الكبلـ على أساس الذكاء البيشخصي اؼبندؾبة
 النحو.

 
كىذه بتطبيق اؼبواد اؼبطورة يف عملية تعليم اللغة العربية داخل الفصل مث يأيت بعد 
التجربة القياس باالختبار ؼبعرفة مدل فعالية ىذه اؼبواد اؼبطورة. كهبرم ىذا البحث ؼبدة 

 لقاءات، كتنفيذ الدراسة يف ىذا البحث كما يلي: شبانية

 (2.6الجدول )
 البحثمراحل تنفيذ 

 االختبار المادة التجربة اللقاء والتاريخ اليوم الرقم

 االختبار - األكؿ ٕٛٔٓ أبريل ٙ ،اعبمعة ٔ
 القبلي

  التعارؼ  الثاين ٕٛٔٓأبريل ٚ ،السبت ٕ
 اؼبفردات حفظ الثالث ٕٛٔٓ أبريل ٖٔ ،اعبمعة ٖ

 يف التطبيق ك
 الكبلـ

 

  التعارؼ  الرابع ٕٛٔٓ أبريل ٗٔ ،السبت ٗ
 اؼبفردات حفظ  اػبميس ٕٛٔٓ أبريل ٕٓ ،اعبمعة ٘

 يف التطبيق ك
 



٘ٛ 
 

 
 

 الكبلـ
  اؼبدرسة  السادس ٕٛٔٓ أبريل ٕٔ ،السبت ٙ

ٚ 
 ٕٛٔٓ أبريل ٕٚ ،اعبمعة

 السابع
 اؼبفردات حفظ

 يف التطبيق ك
 الكبلـ

 

  اؼبدرسة الثامن ٕٛٔٓ أبريل ٕٛ ،السبت ٛ

ٜ 
 ٕٛٔٓ أبريل ٕٓ ،اعبمعة

 التاسع
 اؼبفردات حفظ

 يف التطبيق ك
 الكبلـ

 

 - العاشر ٕٛٔٓ أبريل ٗ السبت، ٓٔ
 االختبار
 البعدم

 

 االنتاجبة تجر  .ج
ة عبمع البيانات اؼبستخدمة كألة أساسية لنيل درجة الفعالي النتاجهتدؼ ذبربة ا

  نتاج ربتوم على:كنتيجة اإلنتاج. كىذه ذبربة اال
 تصميم التجربة -1

إعداد الكتاب التعليمي اؼبرحلة األكُف ىي النظرة كاإلقًتاح من خرباء يعٍت اػببَت يف  . أ
 ؼبهارة الكبلـ على أساس النظرية الذكاءات اؼبتعددة.

اؼبرحلة الثاين ىي التجربة الفردية يعٍت مدّرسوف اللغة العربية يف أنشطة تعليم اللغة  . ب
 اإلسبلمية كديرم. العربية اإلضافية باؼبدرسة "الرضبة" الثانوية

اؼبرحلة الثالثة ىي التجربة اؼبيدانية، ذبعل الباحثة أساسا ؼبعرفة صبلحية إجراءات  . ت
عملية التعليمية الطبلب يف الفصل "أ" أنشطة تعليم اللغة العربية اإلضافية باؼبدرسة 

 "الّرضبة" الثانوية اإلسبلمية بكديرم.
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 أفراد التجربة -2
 إُف أفراد التجربة، كما يلي: قامت الباحثة بالتجربة كربتاج

 النظرة كاإلقًتاح من اػبرباء .أ 

اػببَت األّكؿ يعٍت من ؾباؿ اللغة العربية يف اؼبواد اؼبعّدة، كاػببَت الثاين يعٍت من ؾباؿ 
 تصميم الكتاب التعليمي اؼبعّد.

 التجربة الفردية .ب 

اللغة العربية إف الفاعل يف ىذه التجربة ىو مدّرسوف اللغة العربية يف أنشطة تعليم 
 كالطبّلب يف الفصل "أ" يف  اإلضافية باؼبدرسة "الرضبة" الثانوية اإلسبلمية كديرم.

 .أنشطة تعليم اللغة العربية اإلضافية باؼبدرسة "الرضبة" الثانوية اإلسبلمية كديرم

 التجربة اؼبيدانية .ج 

تعليم اللغة يف ىذه اؼبرحلة، طبقت الباحثة الكتاب التعليمي اؼبطّور يف أنشطة 
العربية االضافية. مثّ، كزعت الباحثة االستبانة اليت تتضمن األمور اؼبتعلقة باستخداـ 
الكتاب التعليمي على أساس الذكاء البيشخصي اؼبندؾبة بتعليم النحو. كسبت ىذا 
البحث بتقدًن االختبار بعد إجراء البحث ؼبعرفة قدرة الطلبة بالكتاب اؼبطّور ؼبهارة 

  الكبلـ.
 

 البيانات البحث -3
البيانات قد كجد يف البحث التمهيدم ك تصديق اػبرباء كاؼبدرس أك اؼبعلم 
ككذلك يف التجربة اؼبيدانية. ذبمع الباحثة البيانات من تصديقات اػبرباء كاؼبستخدمُت. 

 كقسمت الباحثة البيانات على قسمُت كنبا البيانات الكمية كالبيانات الكيفية.
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 البيانات الكيفي (1
البيانات من نتائج اؼببلحظة عن عملية تعليم الكتاب التعليمي ؼبهارة الكبلـ  -

على أساس الذكاء البيشخصي اؼبندؾبة بتعليم النحو ىف اؼبدرسة "الرضبة" الثانوية 
 اإلسبلمية بكديرم.

البيانات من نتائج اؼبقابلة مع مدرسة الكتاب األساسي ىف اؼبدرسة "الرضبة"  -
بكديرم عن أحواؿ عملية التعليم ك عن آرائهم بتطوير الثانوية اإلسبلمية 
 الكتاب التعليمي.

االقًتاحات كاإلضافات من اػبرباء عن ما يتعلق بالكتاب اؼبطور تصميما  -
 كتطويرا.

 
 البيانات الكيمية  (2
البيانات من الطبلب حسب تقوًن من اإلختبار القبلى كالبعدم عن فعالية الكتاب  -

 على أساس الذكاء البيشخصي اؼبندؾبة بتعليم النحو.التعليمي ؼبهارة الكبلـ 
البيانات من الطبلب حسب اإلستبانة عن آرائهم كرغبتهم قبل استخداـ الكتاب  -

 التعليمي ؼبهارة الكبلـ على أساس الذكاء البيشخصي اؼبندؾبة بتعليم النحو.
رة الكبلـ اؼبدرس بعد استخداـ الكتاب التعليمي ؼبها البيانات من نتائج اإلستبانة -

 على أساس الذكاء البيشخصي اؼبندؾبة بتعليم النحو.
البيانات من اػبرباء عن ربكيم الكتاب التعليمي ؼبهارة الكبلـ على أساس الذكاء  -

 البيشخصي اؼبندؾبة بتعليم النحو.
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 2.2 الجدول
 التطوير بيانات

 مصادر البيانات البحث أسئلة النمرة
 البيانات

 صبع أدكات
 البيانات

 صبع أسلوب
 البيانات

 ربليل طريق
 البيانات

كيف يتّم إعداد  0
  يتعليمالكتاب ال

لى عؼبهارة الكبلـ 
الذكاء أساس 
 البيشخصي

(Teori 

kecerdasan 

interpersonal ) 
اؼبندؾبة بتعليم 

  النحو

 اؼبداخبلت
 كاإلرشادات

 ؾباؿ يف اػببَت
 اللغة تعليم
 كاػببَت العربية

 إنتاج ؾباؿ يف
 اؼبطورة اؼبادة

 اؼبنتجات
 الكتب

 كرقة
 االستبانة
 اؼببلحظة
 الدراسة
 اؼبكتبية

 ك اؼبقابلة
 اؼببلحظة
 الدراسة
 اؼبكتبية

 كصفيا ربليبل

 فعالية مدل ما 6
  يتعليمالكتاب ال

على ؼبهارة الكبلـ 
الذكاء أساس 

 بيشخصيال
(Teori 

kecerdasan 

interpersonal ) 
اؼبندؾبة بتعليم 

  النحو

 نتيجة
 االختبار

 إحصائيا ربليبل االختبار االختبار بنود الطبلب
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 أسلوب جمع البيانات -4
 يف ىذا البحث فيما يلي: أسلوب صبع البياناتتستخدـ الباحثة 

 اؼببلحظة .1

تبع تو كمعلوماتو على أف تستخدمها اإلنساف العادم يف اكتسابو ػبرب ىي كسيلة ت
من مبلحظاتو أساسا ؼبعرفة أك فهم دقيق  ةعل الباحثيف ذلك منهجا معينا ذب ةالباحث

سوؼ تستخدـ الباحثة ىذه اؼببلحظة عبمع البيانات عن اؼبعلومات  ٚٚلظاىرة معينة.
باؼبدرسة "الرضبة" الثانوية  تعليم اللغة األجنبية يف أنشطة تعليم اللغة العربية اإلضافية

 . اإلسبلمية كديرم

 2.3الجدول 
 ورقة المالحظة

الكتاب إخراج  الرقم
 ومضمونو الرأسي

 المواصفات

الغبلؼ بسيط كلكن جذاب باستخداـ  الغبلؼ ٔ
األلواف اؼبختلفة. كفيو أيضا صورة تدؿ على 

ؼبهارة الكبلـ يف اؼبرحلة تعليم اللغة العربية 
 الثانوية.

" Sakkal Majallaالشكل " ةقدـ الباحثت الشكل كاؼبساحة  ٕ
اؼباحة  ةالباحث دـإظهارة الكتابة يف قرائتها. كتق

"ٔ CM مهارة " تسهيبل لدل الطبلب يف
 . الكبلـ

                                                           
، )دمشق: دارالفكر، البحث العلمي أساسياتو النظرية كفبارستو العمليةرجاء كحيد دكيدرم،  ٔٚ

 .  ٕٚٔ(، ص. ٕٛٓٓ
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يف ىذا الكتاب اؼبطومر ىي  ةالورق ةقدـ الباحثت  ةالورق ٖ
 .  (B5) ٗأ

ىو صبع الورقات  قد استعرؼ أف الكتاب الطباعة ٗ
ىذا الكتاب  ةطبع الباحثاؼبطبوعة، فسوؼ ت

 يف اؼبطبعة.
كمثل اؼبباحيث كاؼبوضوعات الطباعة باللوف   لوف الطباعة  ٘

 كالنقط اعبوىرية.
الرسومات كالصور  ٙ

كاألشكاؿ 
 التوضيحية 

الصور كاألشكاؿ يف ىذا الكتاب  ةقدـ الباحثت
 ؼبساعة التوضيحة عن اؼبواد لدل الطبلب.

ىذا اجملاؿ يف الوجو األمامي  ةقدـ الباحثت البيانات العامة ٚ
 لبيانة الكتاب.

 مة اؼبراجع مقدمة يف الوجو اػبلفي.قائ قائمة اؼبراجع ٛ
اؼبادة التعليمية متفقة مع  ةقدـ الباحثت .1 اتول ٜ

 .فلسفة الًتبية كالتعليم بأندكنيسيا

االرتباط بُت اتول  ةقدـ الباحثت .2
كاألىداؼ التعلمية كىي لًتقية مهارة 

 .الكبلـ

 ارتباط اؼبادة التعليمية بواقع البيئة الية  .3

 .اإلدارةاؼبادة حديث كدقيقة يف ؾباؿ  .4
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ف ااؼبادة قابلة للتنفيذ يف إطار الزم .5
 ف اغباِف.ااؼبخصص كىو الزم

أف تراعي اؼبادة اؼبنطق  ةفضل الباحثت .1 تنظيم اؼبادة ٓٔ
 .لمرحلة الثانويةالسيكولوجي ل

أساس النظرية اؼبادة على  ةنظم الباحثت .2
 الذكاءات اؼبتعددة

عرض اؼبادة  ٔٔ
 التعليمية

شرح اؼبادة متوازنة يف  ةقدـ الباحثت .1
 الكمية كالنوعية.

اؼبادة بلغة عربية سليمة  ةعرض الباحثت .2
 كأسلوب سهل.

اؼبادة الفركؽ الفردية  ةعرض الباحثت .3
 بتنويع النصوص كاألنشطة كالتمارين.

شاملة على مباذج عرض اؼبادة  .4
 تعليمية.

كأشكاؿ العرض يشتمل على رسومات  .5
 توضيحية.
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 اؼبادة موثق للمراجع كاؼبصادر. عرض .6

 

 اؼبقابلة .2

الوصوؿ إُف حقيقة أك أشخاص آخرين بػهدؼ  ةكىي ؿبادثة موجهة بُت الباحث
كيف ىذا  78سعى للتعرؼ عليو من أجل ربقيق أىداؼ الدراسة.أك موقف معُت، ت

أنشطة تعليم اللغة العربية يف  للكتاب التعليمياؼبقابلة باؼبعلمة  ةقـو الباحثالبحث ست
 .باؼبدرسة "الرضبة" الثانوية اإلسبلمية كديرم اإلضافية

ىذا األسلوب يستخدـ ؼبعرفة عيوب الكتاب تفصيلية بعد مبلحظتو عند اػبرباء. 
 كيقدـ الباحث األسئلة مثل:

 كيف ىذا الكتاب؟ (أ 
 ىل الكتاب يستوىف على اؼبواصفات اؼبتوفرة؟ (ب 
 ؽبا عيب؟ يف أم الناحية من الكتاب (ج 
 يف أم الناحية من الكتاب ؽبا مزية؟ (د 
 كألف أسئلة....؟ (ق 

 
 االستبانة    .3

كىي أداة مفيدة من أدكات البحث العلمي للحصوؿ على اغبقائق كالتواصل إُف  
الوقائع كالتعرؼ على الظركؼ كاألحواؿ كدراسة اؼبوقف كاالذباىات كاآلراء يساعد 
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 .ٖٕٖص. البحث العلمي أساسياتو النظرية كفبارسة العملية، رجاء كحيد دكيدرم،  
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بتوزيع االستبانة مباشرة إُف العينة. كأما مبوذج ىذه  ةقـو الباحثكت ٜٚاؼببلحظة كيكلمها.
 Ransis( الذم يقـو بو رنسيس لكَتت )Skala Likertاالستبانة ىو سكاال ليكَتت )

Likert)   الذم تتكوف من طبس اختبارات، كىي موافق جدا كموفق كغَت موفق كغَت
جدا )لبلستبانة موفق جدا )لبلستبانة قبل البحث( كجيد جدا كجيد كمقبوؿ كناقص 

 ٓٛبعد البحث(.

ة التبلميذ كاؼبعلمُت ىذه االستبانة عبمع البيانات عن خلفي ةستخدـ الباحثكت
ميوؿ التبلميذ يف اؼبوضوعات اؼبوجودة. لعربية فيها كاغباجات الدراسية ك ة اكتعليم اللغ

 عدادصبلحية إؼبعرفة ك تستخدـ ىذه اإلستبانة كقدمت االستبانات لتبلميذ كاؼبعلمُت. 
 kecerdasan) البيشخصيالذكاء أساس الكتاب العليمي ؼبهارة الكبلـ على 

interpersonal) الثانوية" الرضبة" اؼبدرسةيف  نشطة تعليم اللغة العربية اإلضافيةأل 
  . بكديرم اإلسبلمية
 

 االختبار .4

االختبار ىو ؾبموعة من اؼبثَتات )اسئلة شفوية أك كتابية أك صور( أعدت 
بطريقة كمية أك كيفية سلوكا ما. كاالختبار يعطي درجة ما أك قيمة ما أك رتبة ما لتقيس 

يكوف  ٔٛللمفحوص. كيبكن اف يكوف االختبار ؾبموعة من االسئلة أك جهازا معينا.
االختبار يف ىذا البحث اختبارين، نبا االختبار القبلي كاالختبار البعدم. االختبار 

هو فقبل الربنامج الدراسي، كأما االختبار البعدم القبلي ىو االختبار الذم يعطي 
 ٕٛاالختبار الذم بعده.
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( ٜٜٛٔ)األردف: دار الفبلح،  كإجراءىا كربليلهااالختبارا التحصيلية: اعدادىا ؿبمد علىي اػباِف،   ٕٛ
 .ٜٔص. 
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كتستخدـ الباحثة ؾبموعة من األسئلة شفهيا لقياس كفاءة الطلبة يف مهارة 
 اللغة العربية اؼبطورة كبعدىا فيما يلي: كتابالكبلـ قبل تطبيق اؼبنتج كىو  

هتم يف مهارة الكبلـ قبل ذبربة االختبار القبلي ؼبعرفة قدرة ككفاءة الطلبة كمشكبل -
 اإلنتاج

 االختبار البعدم ؼبعرفة فعالية استخداـ الكتاب اؼبطور لتنمية مهارة الكبلـ. -
 
 تحليل البيانات -5

ربليل البيانات ىي العملية اليت تنظم أك تكوف بواسطتها اؼببلحظات الناذبة عن 
كقاؿ ؿبمد نازر أف ربليل تطبيق خطة حبث معينة حبيث يبكن اغبصوؿ منها على نتائج. 

البيانات ىو شيء مهم يف البحث، ألنو سيعطي اؼبعٌت الذم وبتاج يف ربليل البيانات 
( ليبحث أك يطلب األجوبة من ٔهي: )فكأما أىداؼ ربليل البيانات  ٖٛاؼببحوثة.

( ليأخذ ٖ( لتبحث الصلة بُت األجوبة من بيانات البحث، )ٕبيانات البحث، )
 ٗٛاحات اليت وبتاج إليها الباحثة يف البحث التاِف.اػببلصة كاالقًت 

إُف ربليل البيانات  ةحتاج الباحثت اؼبطلوبة ىي الكمية كالكيفية فتألف البيانا
( تصنيف ٕ( تنظيم البيانات ٔالكمية كالكيفية أيضا. أما خطوات ربليل البيانات يعٌت 

 كالكمية التالية: كربليل البيانات الكيفية 85( حصوؿ على النتائج.ٖالبيانات 
 تحليل البيانات الكيفية .1

األسلوب األبسط،  ةستخدـ الباحثيف ربليل البيانات الكيفية ت
كربليل كل كظائف فيها، ككذلك  اصر يف الكتاب اؼبطّوربوصف العن

 كصف التعليقات كاالقًتاحات من اػبرباء.
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 تحليل البيانات الكمية .2
ربليبل إحصائيا  ةستخدـ الباحثالكمية ت يف ربليل البيانات

(. كىذا الرموز لتقوًن إنتاج Descriptive Analysis Statisticكصفيا )
 التصميم:

 
 البياف:

 الصبلحية اؼبئوية=   
 اصولة القيمة ؾبموعة=    ∑
 األعلى قيمة على ضرب األسئلة ؾبموعة=   ∑

 
 :كدليل لتفسَت البيانات من نتيجة تصديق اؼبنتج

 2.4الجدول
 قيمة المعايير التعليم

 معيار النجاح نتيجة اؼبعدلة درجة التقوًن
 جداجيد  %ٓٓٔ-%٘ٛ ٗ
 جيد  %ٗٛ-%ٓٚ ٖ
 مقبوؿ %ٜٙ-%ٓ٘ ٕ
 ناقص %ٜٗ-%ٓ ٔ

 

كلتحليل نتيجة االختبار القبلي كالبعدم ؼبعرفة قباح الطبلب. كزبتار 
اغبزمة اإلحصائية للعلـو كتعقد بالربنامج ( T-Testت )–اختبار  ةالباحث

 لتقييم ؾبموعة ذبريبة.( Statistical Package for Sosial Sciences)االجتماعية 

P = 
∑𝒙𝒊

∑𝒙
 x 100 % 



ٜٙ 
 

 
 

 1

2






N

d

N

x

Md
t 

 86البياف:

 :البياف 

 Md  =(كالبعدم القبلي اختبار) االختبارين بُت االكبراؼ متوسطة 
Xd   =اؼبستخدمة كالرموز الطلبة، كل نتيجة اكبراؼ  : d- Md 
x

2
d∑  =الطلبة كل نتيجة اكبراؼ من اؼبربعة اعبملة 

N    =العينة أفراد عدد 
d.b = ب التعيُت  - Nٔ                                                                

فيما يلي معاير التصديق الختبار النهائي )كانت نتيجة تاء الرسم البياين جاىزة يف 
 اؼبلحق(:

إذا كانت درجة تاء اغبسايب أكرب من تاء الرسم البياين، فتعٍت ذلك فركض  . أ
 مقبولة.البحث 

كإذا كانت درجة تاء اغبسايب أصغر من تاء الرسم البياين، فتعٍت ذلك فركض  . ب
 البحث مردكدة.
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 رابعالفصل ال

 ومناقشتها حليلهاتو  عرض البيانات

  إنتاج كتاب اللغة العربية المطورالمبحث األّول: 

 على الكبلـ ؼبهارة التعليمي الكتاب تطوير عن اؼببحث ىذا يف الباحثة تقـو 
 يف اإلضافية العربية اللغة تعليم أنشطة يف النحو بتعليم اؼبندؾبة البيشخصي الذكاء أساس

يف عملية التطوير بالعملية  بدأت الباحثة .كديرم االسبلمية الثانوية الرضبة اؼبدرسة
 اؼببدئية تسمى بتحليل االحتياجات يف التعليم كالتعلم يف أنشطة تعليم اللغة العربية

يف فصل "أ" اؼبدرسة الرضبة الثانوية االسبلمية كديرم. استعملت الباحثة اؼبقابلة  اإلضافية
. قامت الباحثة ناقشتهامث ربليلها كم عبميع ىذه البيانات ختباركاال االستبانةك  اؼببلحظةك 

آرائو عن احتياج اؼبدرسة باؼبقابلة مع رئيس اؼبدرسة الرضبة الثانوية االسبلمية ؼبعرفة 
أنشطة تعليم اللغة  دّرسةبالكتاب التعليمي اؼبناسب للتبلميذ، كقامت الباحثة مع م

ككيفية تعليمها  مية ؼبعرفة نوع الكتاب اؼبستخدـيف اؼبدرسة الرضبة الثانوية االسبلالعربية 
 يف أنشطة تعليم اللغة العربية على أساس الذكاء البيشخصي.

 يف كغاؿ بور قدمها اليت باػبطوات التعليمي الكتاب بتطوير الباحثة قامت
ربليل احتياجات، التخطيط، تطوير تصميم اإلنتاج، تصديق : كىي سوغيونو، كتاب

، تعديل النهائي ٕاإلنتاج، ذبربة اإلنتاج  ، تعديلٔاػبرباء، تعديل اإلنتاج، ذبربة اإلنتاج 
 .اإلنتاج النهائى

 ميداف يف اؼبطور الكتاب التطبيق من بد ال فإنو السابقة، اػبطوات إُف نظرا
 ىذا يف الباحثة تتعذر كلكن. مستمرا التطبيق نتائج عرفت ما بعد تقويبها مث البحث
 لذلك،. لتطبيقها األكثر على أك سنة نصف حواِف طويل كقت إُف ربتاج ألهنا اجملاؿ

 ؿبتول جهة من العربية اللغة تعليم ؼبواد اػبرباء مع ؿبدكدة اؼبناقشة بإجراء الباحثة اكتفت
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 يف العربية اللغة مدّرسة كمع صغَتة ؾبموعة يف الطلبة كمع اؼبادة كتصميم اؼبادة كلغة
 .اؼبدرسة تلك يف للتطبيق اؼبطورة اؼبادة ىذه مبلئمة إلكتشاؼ البحث ميداف

 حصلت الباحثة على البيانات التالية:

 العربية اللغة تعليم في الطلبة ومشكالت احتياجات تحليل .د

 :يلي فيما احتياجات ربليل يف البيانات جبمع الباحثة قامت
 المالحظة من البيانات -1

 يف العربية اللغة تعليم عملية دببلحظة الباحثة قامت ،التعليمي الكتاب إعداد قبل
 ،ٕٚٔٓ ديسمرب ٚٔ التاريخ يف الشرقية جول كديرم االسبلمية الثانوية الرضبة اؼبدرسة

 التعليمية كاؼبصادر اؼبستعملة العربية اللغة كاؼبادة كالطلبة ةساؼبدرّ  الباحثة كالحظت
 التدريس كطرؽ العربية اللغة اؼبادة إلختيار أساسا اؼببلحظة ىذه نتائج ككانت. ككسائلها
 اؼبادة تقدًن هبا يبكن حيث الدارسُت، بأحواؿ اؼبناسبة التقوًن كأساليب اؼبعينة كالوسائل

 .الكبلـ مهارة يف الطلبة كفاءة ترقي أف كتستطيع فعالة، الطريقة هبذه اؼبعدة العربية اللغة

 الطالب مالحظة من البيانات (أ
 يف فيها كاشًتاكهم التعليم عملية يف الطلبة استجابة الباحثة الحظت

 يف كبَتة رغبة ؽبم الطلبة بعض أف الباحثة فوجدت ـ،ٕٛٔٓ يناير ٙٔ التاريخ
 اهب مهتأمر  دبا كعملوا اهب كاىتموا ةساؼبدرّ  تهاماقال إُف فاستمعوا العربية، اللغة تعليم
 اليت اؼبنزلية الواجبات كأعماؿ التدريبات يف اؼبطركحة األسئلة إجابة من ةساؼبدرّ 

 يف ىبطئوف كلكن العربية باللغة يتكلموا أف وببوف من منهم ككثَت. ؽبم قدمت
. التعّلم يف كتكاسلوا زمبلئهم مع فتحدثوا العربية، باللغة كثَتا يهتموا كَف القواعد،

 اؼبدركسة، اؼبادة فهم يف لضعفهم أك العربية اللغة يف رغبتهم لقلة السبب كردبا
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 متعلّ  ؽبم سبق كما العامة توسطةاؼب اؼبدرسة من متخرجوف أكثرىم الطلبة ألف
 87.اؼبدرسة ىذه يف إال العربية

 ةسالمدرّ  مالحظة من البيانات (ب
 تعليم يف كالًتصبة كالقواعد اؼبباشرة الطريقة ستخدـت ةساؼبدرّ  تكان كلقد

 كال اإلندكنيسية، باللغة فضلت كأحيانا العربية اللغة ةساؼبدرّ  شرحفت العربية، اللغة
 ماحصل كلتقوًن. كالقلم السبورة إال اؼبتنوعة التعليمية الوسائل ةساؼبدرّ  ستخدـت

 اختتاـ بعد التحريرم باالختبار ةساؼبدرّ  تقام كالتعلم، التعليم من الطلبة عليو
. القصَتة اإلجابة أك اؼبتعدد من االختيار صورة يف االختبار ككاف. كاحد موضوع
 بالتدريات الطلبة أعماؿ على أيضا التقوًن يف ةساؼبدرّ  تاعتمد ذلك، كجبانب
 يف اشًتاكهم كعلى بالواجبات أعماؽبم كعلى التعليمي الكتاب يف اؼبوجودة

 88.الدراسة حجرة داخل التعليم عملية
 يف العربية اللغة تعليم تنفيذ أثناء الباحثة عليها الحظت اليت القضايا إف 
 مادة تعليم يف ةساؼبدرّ  طمئنت ال أنو كديرم االسبلمية الثانوية الرضبة اؼبدرسة

 اؼبواد كإف. الدارسُت أيدم بُت اليت اؼببلئمة اؼبواد لعدـ كذلك العربية، اللغة
 يتم أف دكف الكتاب يف اؼبوجود اغبوار حفظ يف كثَتة أدكات تستخدـ اؼبستعملة
 باؼبهارات اؼبستعملة اؼبواد كرتبت اليومية كخرباهتم الطلبة ؼبعلومات كفقا تطويرىا
 مهارة إُف مهارة من تبديل عند اؼبشكلة توجد حىت كاحد موضوع يف األربع

 متوازنة غَت كاحد موضوع يف تكوف اليت األربع للمهارات اؼبواد ككذلك أخرل،
 .اؼبدرسة لبيئة مناسبة كغَت اتول
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 العربية اللغة ةسمدرّ  مع المقابلة من البيانات -2
 الرضبة اؼبدرسة يف العربية اللغة تعليم عن الباحثة عليها ربصل اليت البيانات من

 يف الفصل بُت كاؼبتفرقة اؼبتنوعة اؼبواد يتعّلموف اؼبدّرسوف كلّ  ،كديرم االسبلمية  الثانوية
 طريقة كأف اؼبدرسة تلك يف الدارسُت أحواؿ مع اؼبناسب الكتاب يوجد َف ألهنم التعليم،
 التعليمية الوسائل تستخدـ كال كالًتصبة كالقواعد اؼبباشرة الطريقة ىي اؼبستخدمة التعليم
 .كالقلم السبورة إال اؼبتنوعة

 يف الطلبة بعض دكافع أف ىي التعليم عملية يف ةاؼبدرس واجههات اليت كاؼبشكبلت
 استخداـ عدـ بسبب كذلك. باؼبلل كفكيشعر  يتكاسلوف فمنهم قليل، العربية اللغة تعلم

 بأيدم اؼببلئمة اؼبواد عدـ ككذلك التعليمي، الكتاب إال اؼبتنوعة التعليمية كسائل
 القواعد تطبيق ربفظ كال طبلقة يف الطلبة كفاءة تدافع ال اليت اؼبواد ىذه كإف. الدارسُت

 اليت للمصطلحات كاؼبستوعبة اليومية الدارسُت حياة كاقع تراعي ال ككذلك الكبلـ، يف
 89.قدرهتم مستول مع يطابق كال إليها كوبتاج يعايشها

 
 الطالب من االستبانة بيانات -3

 األكؿ الفصل الطلبة على االستبانة الباحثة كّزعت اؼبادة، الباحثة طورت أف قبل
 التاريخ يف الكبلـ مهارة لتعليم خصوصا العربية اللغة تعلم يف كمشكبلهتم حاجاهتم ؼبعرفة

 تعليم مناىج تطوير" كتابو يف رتشاد جاؾ قالو دبا مناسبة اػبطة كىذه. ـٕٛٔٓ يناير ٙ
 سيتم الذين األشخاص ىم اغباجات ربليل يف اؼبستهدفة األصلية اجملموعة أف ،"اللغة
 اللغة متعلمي من عادة اللغوية الربامج يف األصلية اجملموعة كتتكوف. منهم اؼبعلومات صبع

 على اؼبستهدفة األصلية اجملموعة تشتمل فقد العملية، ىذه يف آخركف أشخاص كيشًتؾ
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 أىم الباحثة كأخذت. كغَتىم كاألمهات كاآلباء كالطلبة كاؼبدرسُت الًتبية كزارة
 .الطلبة كىم منهم، اؼبستهدفُت

 مث االستبانة، خبلؿ من الباحثة أخذهتا اػبطة ىذه يف إليها ربتاج اليت كالبيانات
 الباحثة كأجرت. اؼبئوم باؼبعدؿ الوصفي اإلحصائي التحليل باستخداـ الباحثة حللتها

 مدل معرفة يف أك اؼبادة تطوير إما البحث، ىذا يف مقيدة استبانة لكل التحليل ىذا
 .اؼبطورة اؼبادة ىذه فعالية

 ،"جدا موافق" عمود يف االستبانة نقاط من نقطة لكل الطلبة إجابة كانت إذا
 ،"ٖ" درجة على فحصلت ،"موافق" عمود يف كانت كإذا ،"ٗ" درجة الباحثة فأعطت

 عمود يف كانت كإذا ،"ٕ" درجة على فحصلت ،"ما حد إُف موافق" عمود يف كإذا
 درجة على فحصلت الطلبة، عنها هبب َف كإذا ،"ٔ" درجة على فحصلت ،"موافق غَت"
"ٓ." 

 :الرمز باستخداـ موضوع لكل االستبانة نتائج الباحثة فتشت
 
 

 
 : التاِف باؼبعيار الرمز ىذا من النتيجة صفة عينت مث

 (3.0) الجدول
 الطالب لدى االستبانة تحصيل معيار

 التقدير المئوية الفئات الرقم

 جدا موافق %ٓٓٔ –% ٓٛ ٗ

 موافق %ٜٚ –%ٓٙ ٖ

 ما حد إُف موافق %ٜ٘ –% ٓٗ ٕ

 موافق غَت %ٜٖ –% ٓ ٔ

P = 
∑𝑥𝑖

∑𝑥
 x 100 % 
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 : يلي كما االستبانة ىذه من كنتيجة
 (3.6)الجدول

 بالطال احتياجات عن االستبانة بيانات
  جدا موافق: ٗ موافق: ٖ  ما حد إُف موافق: ٕ  موافق غَت: ٔ

  النسبة األسئلة بنود األسئلة الرقم
 المئوية

 الصفة
ٔ ٕ ٖ ٗ 

٘ٚ.ٛٙ ٖ ٙ ٗ ٕ فبتعة العربية اللغة تعليم ٔ
% 

 موافق

ٙ.ٜٓ ٓٔ ٙ ٓ ٓ جذاب غَت اؼبستخدـ الكتاب ٕ
% 

 جدا موافق

ٙ.ٜٓ ٓٔ ٙ ٓ ٓ جذابة غَت الكبلـ ؼبهارة اؼبادة ٖ
% 

 جدا موافق

 إذا العربية اللغة أتعلم أف أحب ٗ
 يف وبدث الكبلـ النص كاف
  اليومية حياة

 جدا موافق %ٜٛ ٜ ٚ ٓ ٓ

ٛٔ.ٕٜ ٔٔ ٘ ٓ ٓ اؼبتعلمة الكبلـ اؼبواد أفهم ال ٘
% 

 جدا موافق

ٜ.٘ٛ ٚ ٜ ٓ ٓ كعالية صعبة التعليمية اؼبواد ٙ
% 

 جدا موافق

ٜ.٘ٛ ٚ ٜ ٓ ٓ متنوعة غَت الكتاب يف التدريبات ٚ
% 

 جدا موافق

 يف اليساعدين العربية اللغة نص ٛ
 الكبلـ

ٓ ٓ ٛ ٛ ٛٚ.٘
% 

 جدا موافق

 اؼبناسبة الكبلـ مواد يدافعٍت ٜ
 اليومية خبربايت

ٓ ٓ ٙ ٔٓ ٜٓ.ٙ
% 

 جدا موافق
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 إذا العربية اللغة أتعلم أف أحب ٓٔ
 بأعماؿ يتعلق الكبلـ نص كاف

  اليومية

 جدا موافق %ٜٛ ٜ ٚ ٓ ٓ

 إذا العربية اللغة أتعلم أف أحب ٔٔ
 دبعلومايت يبدأ

 جدا موافق %ٜٛ ٜ ٚ ٓ ٓ

 إذا العربية ة اللغ أتعلم أف أحب ٕٔ
 الصور فيو

 جدا موافق %ٜٛ ٜ ٚ ٓ ٓ

  
 ما منها كل كتفصيل العربية، اللغة تعلم يف الطلبة احتياجات تتضح السابق، اعبدكؿ من
 : يلي

 فبتعة العربية اللغة تعليم بأف موافق قالوا  طالبة%  ٘ٚ.ٛٙ -1

 جذاب غَت اؼبستخدـ الكتاب أف جدا موافق قالوا طالبة%  ٙ.ٜٓ -2

 جذابة غَت الكبلـ ؼبهارة اؼبادة أف جدا موافق قالوا طالبة%  ٙ.ٜٓ -3

 فيو إذا العربية اللغة تعلم مسركركف بأهنم جدا موافق قالوا طالبة%  ٜٛ -4

 الصور

 اؼبتعلمة الكبلـ اؼبواد يفهم ال بأهنم جدا موافق قالوا طالبة%  ٛٔ.ٕٜ -5

 كعالية صعبة التعليمية اؼبواد أف جدا موافق قالوا طالبة%  ٜ.٘ٛ -6

 متنوعة غَت الكتاب يف التدريبات أف جدا موافق قالوا طالبة%  ٜ.٘ٛ -7

 يف اليساعدىم العربية اللغة نص أف جدا موافق قالوا  طالبة%  ٘.ٚٛ -8

 الكبلـ
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 اليومية خبربايت اؼبناسبة اليت الكبلـ مواد أف جدا موافق قالوا طالبة%  ٙ.ٜٓ -9

 الكبلـ يف يدافعهم

 يبدأ إذا العربية اللغة تتعلم أف ربب أهنم جدا موافق قالوا طالبة%  ٜٛ -11

 دبعلوماهتم

 كاف إذا العربية اللغة تتعلم أف ربب بأهنم جدا موافق قالوا طالبة%  ٜٛ -11

 اليومية بأعماؿ يتعلق الكبلـ نص

 كاف إذا العربية اللغة تتعلم أف ربب بأهنم جدا موافق قالوا طالبة%  ٜٛ -12

  اليومية حياة يف وبدث الكبلـ النص

 العربية اللغة كتاب إُف وبتاجوف الطلبة أف الباحثة عرفت السابقة، النتائج من
 بدكف العربية اللغة كتاب استخداـ يف كثَتا مشكبلت يواجهوف أهنم على رغم جذابة،
 كؼبعرفة .الكبلـ مهارة يف كميوؽبم رغبتهم لتنمية فبتعة طريقة ككذلك. جذابة الصور
 . االستبانة الباحثة عرضت الطبلب لدل الذكاء

 (3.2)الجدول
 مسوحات الذكاءات المتعددة

                                                                                                                                                                                            

المئوية  النسبة الذكاءات أسماء العدد   الرقم 
ٖ٘.ٚ٘% اللغوم الذكاء ٖٗ   ٔ 

ٖ٘.ٚ٘% اؼبنطقي الذكاء ٖٗ   ٕ 

ٙٛ.ٚ٘% البصرم الذكاء ٘٘   ٖ 
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٘ٙ.ٕ٘% اؼبوسيقي الذكاء ٘ٗ   ٗ 

٘٘% اغبركى الذكاء ٗٗ   ٘ 

80.64% البيشخصي الذكاء 62   ٙ 

ٙٓ% الذايت الذكاء ٛٗ   ٚ 

ٗٔ.ٕ٘% الطبيعي الذكاء ٖٖ   ٛ 

ٕٙ.٘% الوجودم الذكاء ٓ٘   ٜ 
 

 
 من كأكثر .ذكاءىم ناحية يف الطلبة احتياجات تتضح السابق، اعبدكؿ من

 الكتاب تطور أف الباحثة قامت كهبذا،. البيشخصي الذكاء يستخدموف الطبلب
 اؼبهارة تعليم دعمل البيشخصي الذكاء أساس على العربية اللغة تعليم ألنشطة التعليمي
 .النحو بتعليم اؼبندؾبة الكبلـ
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الذكاء 
 الوجودي

Sales 53,75% 53,75% 68,75% 56,25% 55% 91,25% 60% 41,25% 62,50%

Sales 
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تطوير الكتاب التعليمي لمهارة الكالم على أساس الذكاء البيشخصي  .ه
 المندمجة بتعليم النحو 

كبعد صبيع البيانات، قامت الباحثة بتصميم الكتاب. عرضت الباحثة 
 خصائص الكتاب اؼبطور "العربية اؼبيسرة".

 الصورة العامة للكتاب المطّور .أ
( الغبلؼ ٕمامي، )( الغبلؼ األٔيًتكب ىذا الكتاب اؼبطّور من: )

( إرشاد استخداـ ٘( دليل اؼبعلم، )ٗمقدمة، )( ٖالداخلي، )
( اؼبؤشرات، ٛ( ربليل برنامج التعليم، )ٚ، ) ( اتوياتٙالكتاب، )

( اؼبراجع. كبالتاِف كصف ٓٔدركس(، ) ٖ( اؼبواد التعليمية )ٜ)
 مظاىر الكتاب اؼبطّور:

 الغبلؼ األمامي (1)
")لتعليم يعٍت "العربية اؼبيسرةيعرض فيو اسم ىذا الكتاب 

 االضافية تعليم اللغة العربيةنشطة كتاب أل  مهارة الكبلـ(
 ، اسم اؼبؤلف.على أساس الذكاء البيشخصي
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 الغبلؼ الداخلي (2)
يعرض فيو ما يعرض يف الغبلؼ األمامي، كلكن بالشكل 

 اؼبختلف.

 
 مقدمة (3)

اؼبوجز ربتول على سبهيد من مؤلف بإعطاء كصف الكتاب 
 ككذلك كلمة الشكر ك التقدير.

 
 دليل اؼبعلم (4)
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وبتول على اإلرشادات العامة للمعلم يف تنفيذ الدرس 
 باستخداـ ىذا الكتاب.

 
 الكتاب ستعماؿإرشاد ا (5)

للتبلميذ يف استخداـ ىذا يعرض فيو اإلرشادات العامة 
 الكتاب يف شكل صور كالبياف اؼبوجز من تلك الصور.
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 فهرس الكتاب (6)
تعد مهما يف تأليف الكتاب: يكتب فيها ؿبتويات الكتاب 
مع الصفحة إلرشاد القارئُت ك التسهيل يف حبث اؼبواد 

 اؼبرادة.

 
 ربليل برنامج التعليم (7)

وبتول على الكفاءة الرئيسية، كالكفاءة األساسية لتعلم اللغة 
 العربية يف أنشطة تعليم اللغة العربية االضافية.

 
 اؼبؤشرات (8)
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 فيها اؼبؤشرات من كل الدركس يف ىذا الكتاب.يعرض 
 (دركس ٖاؼبواد التعليمية ) (9)

 
ربتو على ثبلثة دركس، كىي: التعارؼ، اؼبدرسة، اؼبفردات 

 لفصاحة الكبلـ.
 اؼبراجع (11)

تقدـ فيها اؼبراجع اليت استخدمتها الكاتبة يف تطوير كتاب 
 "العربية اؼبيسرة".
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 البلتينية –دليل الًتصبة العربية  (11)

 
 ذتيةة الالسَت  (12)

 
 
 الصورة الخاصة للكتاب المطّور  .ب

 كصف الكتاب يف ىذه الصورة يتخلص يف اآلتية:
تعد اؼبواد يف ىذا الكتاب مبينة على احتياج التبلميذ اليت تعرؼ  .1

 .االستبانة قبل عملية التطوير االحتياجات من من نتيجة ربليل
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التبلميذ يف تعليم "العربية اؼبيسرة" تعد لتسهيل اؼبواد يف كتاب  .2
مهارة الكبلـ على أساس الذكاء البيشخصي يف أنشطة تعليم 

 اللغة العربية االضافية.
 ىذا الكتاب يتكوف على: .3

 الًتكيب .1

 
 اؼبفردات .2

 
 
 

 األفعاؿ اليوميةاألظباء اليومية ك  .3
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 اغبوار .4

 
 التدريبات .5
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 األلعاب اللغويّة .6

 
 العبارات اعبديدة .7

 
 (3.3الجدول )

 اإلصالح في ناحية اللغة 
 بعد التصحيح قبل التصحيح الرقم
 اؼبفردات لفصاحة الكبلـ اؼبفردات ألفصاح الكبلـ ٔ
 دليل للمعلم ارشاد استعماؿ للمعلم ٕ
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 ذلك ذالك ٖ

ٗ 
 اثنا

 عشر
 اثنا عشر

٘ 
العربية اؼبيّسرة لتعليم مهارة 

 الكبلـ
العربية اؼبيّسرة يف تعليم مهارة 

 الكبلـ
 ألداء لعداء ٙ

 

 التصديق من الخبيرين باالستبانة .و
 الصالحية عند الخبير في مجال اللغة العربية وتحليلها (1

عن البيانات الوصفية من نتيجة تصديق اػببَت  يف ؾباؿ  ةتعرض الباحث
 الرضبةدرسة اؼبيف  الذكاء البيشخصي اللغة على اإلنتاج اؼبطور على أساس

جاكل الشرقية، كأما اػببَت يف ؾباؿ اللغة ىو  كديرممية  اإلسبل العالية
، كىو أستاذ يف قسم تعليم اللغة العربية يف سيف اؼبصطف اغباج الدكتور

 الدراسات العليا جبامعة موالنا مالك إبراىيم ماالنج. كتصديقو فيما يلي:
 (3.4الجدول )

 دليل تصديق الخبير في مجال اللغة

 يف الفراغات اؼبعدة، كاؼبعٌت من كل األرقاـ كما ياِف:(  غبضرة اػببَت أف تكتب عبلمة )

 فق جدا: مو ٗ فقا: مو ٖ فقا: غَت مو ٕ فق جدااغَت مو : ٔ
 الدرجة البنود العناصر للتصديق رقم

ٔ  
 

 ٗ لغة الكتاب سهلة -1
 ٗ لغة الكتاب مفهومة -2
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 لغة الكتاب

 ٗ لغة الكتاب كاضحة -3
 ٗ الكتابة كاضحة -4
 ٗ ةثانوياللغة الكتاب مناسبة للطلبة  -5
 ٗ قواعدىا صحيحة -6
 ٖ أصواهتا مناسبة للطبلب -7
 ٗ اختيار اؼبفردات بناء على  الشيوع -8
 ٗ مفرادهتا مفهومة -9

 ٖ فعالية اعبملة -11
 ٗ استخداـ االصطبلحات الرظبية -11
 ٗ سهولة فهم االغراض -12
 ٗ دقة استخداـ قواعد اللغة -13
على ربفيز الرسالة أك  القدرة -14

 ٗ اؼبعلومات

 ٗ التفكَت النقدم القدرة على تشجيع -15
التتابع ك التكامل بُت نشاطات  -16

 التعلم
ٗ 

 ٗ التتابع ك التكامل بُت الفقرات -17
 ٙٙ ؾبموعة الدرجة

 
يتضح من اعبدكؿ السابق، أّف نتيجة تصديق اػببَت يف ؾباؿ 

 فيما يلي: الذكاء البيشخصي أساساللغة على 
" ىي: لغة جيد جداتصديق اػببَت يف ؾباؿ اللغة بالتقدير "

الكتاب سهلة، لغة الكتاب مفهومة، لغة الكتاب كاضحة، الكتابة 
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كاضحة، قواعدىا صحيحة، اختيار اؼبفردات بناء على  الشيوع، 
استخداـ االصطبلحات الرظبية، سهولة فهم مفرادهتا مفهومة، 

التفكَت  واعد اللغة، القدرة على تشجيعاالغراض، دقة استخداـ ق
 النقدم، التتابع ك التكامل بُت الفقرات.

كيقدر اػببَت بالتقدير "جيد جدا" يف العناصر التالية، كىي: 
فعالية اعبملة، القدرة على ، يةثانو اللغة الكتاب مناسبة للطلبة 

ربفيز الرسالة أك اؼبعلومات، التتابع ك التكامل بُت نشاطات 
 م.التعل

ػببَت اللغة تتضمن على سبعة  ةكاالستبانة اليت تعطيها الباحث
، Skala Likertعشرة عناصر البياف، كربلل ىذه األداة باستخداـ  

 كالدرجة اؼبستخدـ يف االستبانة فيما يلي:
 (3.5الجدول )

 في مجال اللغةالخبيرة Skala Likertالقيمة 
 الدرجة البياف اإلجابة

 ٔ غَت موفق جدا ٔ
 ٕ غَت موفق ٕ
 ٖ موفق ٖ
 ٗ موفق جدا ٗ

 
نتيجة االستبانة اصولة من اػببَت يف ؾباؿ اللغة اليت يتضمن على  كأما

 عشرة عناصر البياف فهي:سبعة 
 ٓٙ=  ٗ  ٘ٔ:  موفق جدا .1
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 ٙ=  ٖ   ٕ: موفق  .2
 . ٙٙ=  ٙ+  ٓٙفالدرجة اصولة من اػببَت يف ؾباؿ اللغة ىي: 

ادة ؼبعرفة نتائج تصديق اػببَت يف تقوًن اؼب الرمز ةالباحث تكاستخدم
 ، كىو:التعليمية على أساس الذكاء البيشخصي

  ٜٚ ٓٙ  ٔٓٓ%  
ٙٙ
ٙٛ

 

على أساس الذكاء  كتدؿ ىذه النتيجة على أف اؼبواد التعليمية
  ".تصميم اؼبادة بتقديرىا "موفق جدا حسب البيشخصي

 التعليمية وتحليلهاالصالحية عند الخبير في مجال تصميم المواد  (2

عن البيانات الوصفية من نتيجة تصديق اػببَت يف  ةتعرض الباحث
اإلنتاج اؼبطور على أساس الذكاء تصميم اؼبادة ؼبهارة الكبلـ على ؾباؿ 

جاكل الشرقية،  اؼبدرسة الرضبة الثانوية االسبلمية كديرميف  البيشخصي
قسم  كأستاذ ضبنتوفيق الر كأما اػببَت يف ىذا اجملاؿ ىو الدكتور 

يف تعليم اللغة العربية جبامعة موالنا مالك إبراىيم ماالنج.  اجستَتاؼب
 كتصديقو فيما يلي:

 (3.6الجدول )
 نتيجة تصديق الخبير في مجال تصميم المادة

 : جيد جداٗ  :جيدٖ :مقبوؿٕ :ناقصٔ
 الدرجة عناصر التحكيم الرقم

 ٖ يناسب تصميم الغبلؼ باؼبادة ٔ

 ٖ االستخداـ يف الكتاب كاضحدليل  ٕ
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 ٗ كانت الكتابة كاضحة ٖ

 ٖ استخداـ اغبركؼ كنوعها كمقياسها كاضح ٗ

 ٖ اختيار األلواف مناسب ٘

 ٖ الصور مطابقة دبواد التعليمية ٙ

 ٗ الكتاب جذاب ٚ

 ٖ اؼبستخدمة مناسبة للطلبة الثانويةاللغة  ٛ

 ٗ اللغة اؼبستخدمة سهلة كمفهومة ٜ

 ٗ استخداـ اللغة بالقواعد اللغوية اعبيدة يناسب ٓٔ

 ٗ اؼبوجودة مناسبة بالصور اؼبقدمة اغبوار ٔٔ

 ٗ تقدًن اؼبادة كاضح ٕٔ

 ٗ البيانات كاضحة ٖٔ

 ٖ السهولة يف تعليمها ٗٔ

 ٖ ةثانويتناسب اؼبادة باؼبستول ال ٘ٔ

 ٖ يناسب إعداد التدريبات دبستول الطلبة ٙٔ

 ٗ متنوعةأشكاؿ التدريبات  ٚٔ

 ٖ التدريبات يف الكتاب لقياس كفاءة الطلبة ٛٔ

 ٖ تناسب اؼبادة بالكفاءة الرئيسية كالكفاءة األساسية ٜٔ

 ٖ تناسب التدريبات بالكفاءة الرئيسية كالكفاءة األساسية ٕٓ
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 ٖ ت مناسبة بأساس الذكاء البيشخصيأشكاؿ النشاطا ٕٔ

 ٔٚ ؾبموعة الدرجة

 

السابق، أّف نتيجة تصديق اػببَت يف ؾباؿ تصميم يتضح من اعبدكؿ 
 فيما يلي: ؼبهارة الكبلـ على أساس الذكاء البيشخصي اؼبادة

تصديق اػببَت يف ؾباؿ تصميم اؼبادة ؼبهارة الكبلـ بالتقدير "جيد 
جدا" ىي: يناسب تصميم الغبلؼ باؼبادة، كانت الكتابة كاضحة، 

اختيار األلواف مناسب،  استخداـ اغبركؼ كنوعها كمقياسها كاضح،
اؼبفردات اؼبوجودة مناسبة بالصور مقدمة، البيانات كاضحة، يناسب 

 إعداد التدريبات دبستول الطلبة، أشكاؿ التدريبات متنوعة.

كيقدر اػببَت بالتقدير "جيد" يف العناصر التالية، كىي: دليل 
تاب االستخداـ يف الكتاب كاضح، الصور مطابقة دبواد التعليمية، الك

اللغة اؼبستخدمة سهلة ة، للغة اؼبستخدمة مناسبة للطلبة الثانو اجذاب، 
كمفهومة، يناسب استخداـ اللغة بالقواعد اللغوية اعبيدة، تقدًن اؼبادة 

تناسب اؼبادة باؼبستول السهولة يف التعليم، كاضح، تقدًن اؼبادة مرتب، 
اسب اؼبادة ، التدريبات يف الكتاب لقياس كفاءة الطلبة، تنالثانوية

بالكفاءة الرئيسية كالكفاءة األساسية، تناسب التدريبات بالكفاءة 
نشاطات مناسبة بأساس أشكاؿ الالرئيسية كالكفاءة األساسية، 

 الذكاءالبيشخصي.
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 حدأػببَت تصميم اؼبادة يتضمن على  ةعطيها الباحثاالستبانة اليت ت
، Skala Likertكعشرين عناصر التحكيم، كربلل ىذه األداة باستخداـ  

 ما يلي:كالدرجة اؼبستخدـ يف االستبانة في
 (3.7الجدول )

 الخبيرفي مجال تصميم المادةSkala Likertالقيمة 
 الدرجة البياف اإلجابة

ٔ 
ٕ 
ٖ 
ٗ 

 ناقص

 مقبوؿ
 جيد 

 جيد جدا 

ٔ 
ٕ 
ٖ 
ٗ 

 
كأما نتيجة االستبانة اصولة من اػببَت يف ؾباؿ تصميم اؼبادة ؼبهارة 

 عناصر البياف فهي: أحد ك عشرينالكبلـ اليت تتضمن على 
 ٕٖ=  ٗ  ٛ:  جيد جدا .1
 ٜٖ=  ٖ  ٖٔ:   جيد .2

 .ٔٚ=  ٜٖ+  ٕٖمن اػببَت يف ؾباؿ اللغة ىي:  اصولةفالدرجة 
الرمز ؼبعرفة نتائج تصديق اػببَت يف تقوًن اؼبادة  ةالباحث تماكاستخد

 التعليمية على أساس الذكاءات اؼبتعددة، كىو:

ٛٗ ٘  ٔٓٓ%  
ٚٔ

ٗ  ٕٔ
 

على أساس طور اؼبالكتاب التعليميكتدؿ ىذه النتيجة على أف 
حسب تصميم اؼبادة بتقديرىا "جيد". كيف االستبانة الذكاء البيشخصي 
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كإضافات من اػبرباء. كاؼبلحوظات  للخرباء توجد يف آخرىا ملحوظات
: أف كاإلضافات من اػببَت يف ؾباؿ تصميم اؼبادة اؼبعدة ؼبهارة الكبلـ ىي

الكتاب َف يوجد عنواف الكتاب كبيانات الكتاب كسَتذاتية ك ستخلص 
كاستجابة للملحوظات كاإلضافات  .الكتاب يف آخر الغبلؼ كااللواف

عنواف الكتاب بتصحيحاهتا. كالتصحيحات ىنا   ةالباحث تفقام
كبيانات الكتاب كسَتذاتية ك ستخلص الكتاب يف آخر الغبلؼ 

 .كااللواف
على  استخدام الكتاب التعليمي لمهارة الكالمفعالية المبحث الثاني : 

 أساس الذكاء البيشخصي
 الكتاب المطورفعالية تعلم اللغة العربية باستخدام  .أ

. الكبلـ مهارة يف الطلبة كفاءة لقياس شفهيا باالختبارين الباحثة قامت
 يف اللغة عناصر من عنصر لكل أربعة. أسئلة ةثبلث من االختبار كيكوف
 :يلي كما كالقواعد كاؼبفردات، كالطبلقة، السليم، النطق: كىي الكبلـ،

 (3.8)الجدول
 الكالم مهارة في الطلبة كفاءة لقياس التقويم دليل

 سليم نطق نتيجة
ٛٔ-ٔٓٓ 
ٙٔ-ٛٓ 
ٗٔ-ٙٓ 
ٕٔ-ٗٓ 
ٔ-ٕٓ 

 الكبلـ يف األخطاء قلة
 اؼبقصود اؼبعٌت يفهم كلكن كاضحة الكبلـ أخطاء
 أكثر اىتماـ تقتضي الكبلـ أخطاء
 الكبلـ تكرار إُف اغباجة إُف يؤدم الكبلـ ألخطاء الفهم صعوبة
 قطعا الفهم عدـ تسبب الظاىرة الكبلـ أخطاء

 مفردات نتيجة
 هبا الناطق يستعملها كما اصطبلحية عبارة أك اؼبفردات استعماؿ ٓٓٔ-ٔٛ
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ٙٔ-ٛٓ 
 

ٗٔ-ٙٓ 
ٕٔ-ٗٓ 

 
ٔ-ٕٓ 

 ألف اؼباضية الفكرة تكرار أك مناسبة غَت اصطبلحية عبارة استعماؿ
 ؿبدكدة اؼبفردات
 قليلة اؼبفردات ألف الكبلـ كقلة بالتكرار، اػباطئة الكلمات استعماؿ
 اؼبفردات ألف الكبلـ كقلة بالتكرار، اػباطئة الكلمات استعماؿ

 صعبة
 ؿبدكدة اؼبفردات ألف الكبلـ عدـ

 طالقة نتيجة
ٛٔ-ٔٓٓ 
ٙٔ-ٛٓ 
ٗٔ-ٙٓ 
ٕٔ-ٗٓ 
ٔ-ٕٓ 

 بو بالناطق تستوم الكبلـ طبلقة
 عنده لغوية ؼبسائل ناقصة الكبلـ سرعة تبدك
 لغوية دبسائل تؤثر الكبلـ كطبلقة سرعة
 كفاءة ألف األحياف بعض يف كالسكوت التكرار كقوع

 اادثة يف االستمرار من يتمكن فبل الكبلـ ينقطع 
 قواعد نتيجة

ٛٔ-ٔٓٓ 
ٙٔ-ٛٓ 
ٗٔ-ٙٓ 
ٕٔ-ٗٓ 
ٔ-ٕٓ 

 اعبملة بناء كاألخطاء النحوية األخطاء قلة
 معٌت كضوح عدـ كيسبب األمور تسوء األحياف بعض يف

 الكبلـ فهم يف صعوبة ذبعل النحوية األخطاء
 النحوية القواعد من النمط أشكاؿ أك عبارة تكرار
 النحوية األخطاء بسبب اؼبعٌت كضوح عدـ

 

 البيانات من نتيجة األختبار القبلي .1
باالختبار  ةالباحث تقام بالكتاب اؼبطورعملية التعليم  إجراءقبل 

 القبلي ؼبعرفة قدرة الطبلب األكلية يف مهارة الكبلـ.
 اعبدكؿ التاِف: ار القبلي كما يفأما معايَت نتائج اإلختب
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 (3.01الجدول )
 معايير نتائج اإلختبار القبلي

 الدرجة مسافة تحديد النتيجة الرقم
 فبتاز ٓٓٔ – ٜٔ ٔ
 جيد جدا ٜٓ – ٔٚ ٕ
 جيد ٓٚ – ٔٙ ٖ
 مقبوؿ ٓٙ – ٔ٘ ٗ
 ضعيف  ٓ٘ – ٓٔ ٘

 
يف ىذا الفصل بيانات قيم االختبار القبلي. كأما  ةعرض الباحثت

ىدفو ؼبعرفة كفاءة الطبلب قبل استخداـ اؼبواد التعليمية اؼبطورة. كقد 
، ٓٓٔ – ٜٔمعايَت النتائج ؽبذا االختبار ىو فبتاز  ةالباحث تقسم

، كجيد يف مسافة النتيجة ٜٓ – ٔٚكجيد جدا يف مسافة النتيجة 
، كضعيف يف ٓٙ – ٔ٘النتيجة  ، كمقبوؿ يف مسافةٓٚ – ٔٙ

 ، كما تعريض يف اعبدكؿ السابق.ٓ٘ – ٓٔمسافة النتيجة 
أنشطة تعليم اللغة العربية  كأما نتائج االختبار القبلي من طبلب

 كل الشرقيةكديرم جا  الرضبة الثانوية اإلسبلميةدرسة اؼب االضافية يف
 كما يف اعبدكؿ التاِف:

 
 (3.00)الجدوال 

في الفصل "أ" أنشطة تعليم اللغة العربية اإلضافية بالمدرسة الرحمة أسماء الطلبة 
 الثانوية االسالمية كديري

 االسم الرقم
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ٔ M Zaenudin Ikhsan Nugraha 

ٕ Nasrullah 

ٖ Andhini Fitria Nurmalasari 

ٗ Annuria Auliya Rahma 

٘ Dewi Rahmawati 

ٙ Dita Ayu Novianti 

ٚ Elvina Nuarita Ayu Ningtias 

ٛ Helda Ayu Kusuma Dewi 

ٜ Inova Rahma Dayanti 

ٔٓ Intan Nur Maulida Rahmah 

ٔٔ Intan Sekar Kusumawati 

ٕٔ Kharisma Nikken Azahro 

ٖٔ Lailiyus Sa’diyah 

ٔٗ Layli Fatmawati 

ٔ٘ Maulani Dyah Aprilia 

ٔٙ Siti Aminah 
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 (3.06الجدول )
 للمجموعة الصغيرة القبلي نتائج اإلختبار

 التقدير ؾبموعة الدرجة كفاءة الطلبة يف مهارة الكبلـ الرقم
 قواعد مفردات طبلقة نطق سليم

ٔ ٘ٓ ٘ٓ ٚٓ ٙٓ ٘ٚ.٘%  مقبوؿ 

ٕ ٘٘ ٖ٘ ٘٘ ٘ٚ ٘٘%  مقبوؿ 

ٖ ٙٓ ٘٘ ٕٙ ٘ٓ ٘ٙ.٘%  مقبوؿ 

ٗ ٘ٓ ٙٚ ٚ٘ ٚٓ ٙ٘.٘%  جيد 

٘ ٙ٘ ٙٓ ٙٓ ٘٘ ٙٓ%  مقبوؿ 

ٙ ٙٓ ٖٙ ٚٓ ٕٙ ٖٙ.ٚ٘%  جيد 

ٚ ٘٘ ٚٓ ٚٚ ٚٓ ٙٛ%  جيد 

ٛ ٘ٓ ٘ٓ ٘ٚ ٘ٓ ٘ٔ.ٚ٘%  مقبوؿ 

ٜ ٙٓ ٙٓ ٙٛ ٙ٘ ٖٙ.ٕ٘%  جيد 

ٔٓ ٛٓ ٙ٘ ٚٓ ٙٗ ٜٙ.ٚ٘%  جيد 

ٔٔ ٘ٓ ٘ٓ ٙٓ ٖ٘ ٖ٘.ٕ٘%  مقبوؿ 

ٕٔ ٙ٘ ٘٘ ٘٘ ٘ٓ ٘ٙ.ٕ٘%  مقبوؿ 

ٖٔ ٙٓ ٖ٘ ٚ٘ ٙٓ ٕٙ%  جيد 



ٔٓٓ 
 

 
 

ٔٗ ٙٓ ٘٘ ٙٓ ٘٘ ٘ٚ.٘%  مقبوؿ 

ٔ٘ ٚٓ ٚ٘ ٘٘ ٖ٘ ٖٙ.ٕ٘%  جيد 

ٔٙ ٙٓ ٙ٘ ٚ٘ ٙٛ ٙٙ.ٚ٘%  جيد 

 مقبول 852 ٕٜٗ ٗٗٓٔ ٜٙٗ ٜٓٗ اجملموع
معدؿ 
 الدرجة

٘ٛ.ٚ٘%  ٜ٘.ٕٔ٘%  ٙ٘.ٕ٘%  ٘ٛ.ٛٚ٘%  51.0764%  

 

 
 (3.02) الجدول

 الصغيرة للمجموعة البعدي االختبار نتيجة تحليل
 مئوية نسبة الدرجة الطلبة عدد النتيجة تحديد مسافة الرقم
 - فبتاز - ٓٓٔ – ٜٔ ٔ
 - جدا جيد - ٜٓ – ٔٚ ٕ
 %ٓ٘ جيد ٛ ٓٚ – ٔٙ ٖ

880

900

920

940

960

980

1000

1020

1040

1060

 النتٌجة اإلختبار القبلً

 نطق سلٌم

 طالقة

 مفردات

 قواعد
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 %ٓ٘ مقبوؿ ٛ ٓٙ – ٔ٘ ٗ
 - ضعيف - ٓ٘ – ٓٔ ٘

 

 الصغَتة للمجموعة القبلي االختبار نتائج أف لنا يتضح السابق، اعبدكؿ إُف نظرا
 :يايت ما إُف تصنيفها يبكن االضافية العربية اللغة تعليم أنشطة يف "أ" للفصل

 أحد ال:  فبتاز -أ 

 أحد ال:  جدا جيد -ب 

 ٛ:  جيد -ج 

  ٛ:  مقبوؿ -د 

 أحد ال:  ضعيف -ه 

 للطلبة الصغَتة للمجموعة القبلي االختبار نتائج عن التكرار ؼبعرفة توضيحا
 االسبلمية الثانوية الرضبة باؼبدرسة االضافية العربية اللغة تعليم أنشطة يف "أ" الفصل

  الكبلـ يف الطلبة قدرة أف يتضح( ٔٔ.ٗ:اعبدكؿ) الباحثة عرضت كما كديرم،
 ك فبتاز مستول يف أحد كال مقبوؿ مستول على% ٓ٘ ك جيد مستول على% ٓ٘
 .كضعيف جدا جيد

 :    يلي كما الرمز الباحثة استخدمت اؼبعدلة، النتيجة ؼبعرفة

:  اؼبعدلة الدرجة
 ؾبموعة الدرجات 
 %111×   ؾبموعة الطلبة 

 
ٜٖٙ
ٔٙ  =ٙٓ.ٔٛٚ٘% 
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 أف نعرؼ البحث، ىذا يف اؼبستخدـ اؼبعيار حسب السابقة اؼبعدلة نتيجة من
 نتيجتهم معدؿ ألف"  مقبول" مستول على القبلي االختبار يف الكبلـ يف الطلبة قدرة

51.0764%. 
بتجربة اؼبواد  ةعرض الباحثلنتيجة من حيث االختبار القبلي، تكبعد ربليل ا

 االختبار البعدم. ةقـو الباحثة لًتقية مهارهتم يف الكبلـ، مث تاؼبطور 

 
 للمجموعة الصغيرة البيانات من نتيجة االختبار البعدي .2

يف االختبار البعدم لدل الطبلب ؼبعرفة قدرهتم  ةالباحث تفقام
 .تعليم الكبلـ بعد تطبيق الكتاب التعليمي اؼبطور

 الكبلـ بتعليم الباحثة قامت البعدم، باالختبار القياـ قبل
 اليت البيشخصي الذكاء أساس على العربية اللغة اؼبادة باستخداـ

 الباحثة استغرقت اؼبادة ىذه كتطبيق. التطوير عملية من الباحثة نتجتهاا
 .الصغَتة للمجموعة "أ" الفصل يف دقيقة ٘ٗ مدة يف لقاءات عشرة

 الباحثة عاملتها فقد الصغَتة، للمجموعة التعليمية العملية كيف
 ؼبهارة  العربية اللغة مادة الطالبة ؽبؤالء الباحثة كقدمت. خاصة معاملة
 ككزعت. الباحثة تطورهتا اليت اؼبادة: كىي احتياجاهتم، على الكبلـ
 ذبربة كقبل القبلي االختبار بعد اجملموعة لكل اؼبطورة اؼبادة ىذه الباحثة
 .الفصل يف الباحثة

 ار البعدم كما يف اعبدكؿ التاِف:أما معايَت نتائج اإلختب
 (3.03)الجدول 

 للمجموعة الصغيرة يمعايير نتائج اإلختبار البعد
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مسافة تحديد  الرقم
 النتيجة

 الدرجة

 فبتاز ٓٓٔ – ٜٔ ٔ
 جيد جدا ٜٓ – ٔٚ ٕ
 جيد ٓٚ – ٔٙ ٖ
 مقبوؿ ٓٙ – ٔ٘ ٗ
 ضعيف  ٓ٘ – ٓٔ ٘

يف ىذا الفصل بيانات قيم االختبار البعدم. كأما  ةعرض الباحثت
ىدفو ؼبعرفة كفاءة الطبلب بعد استخداـ اؼبواد التعليمية اؼبطورة. كقد 

، ٓٓٔ – ٜٔمعايَت النتائج ؽبذا االختبار ىو فبتاز  ةالباحث تقسم
 ٔٙ، كجيد يف مسافة النتيجة ٜٓ – ٔٚكجيد جدا يف مسافة النتيجة 

، كضعيف يف مسافة ٓٙ – ٔ٘النتيجة  ، كمقبوؿ يف مسافةٓٚ –
 ، كما تعريض يف اعبدكؿ السابق.ٓ٘ – ٓٔالنتيجة 
 الكبلمية الكفاءة بو لتعرؼ البعدم باالختبار الباحثة قامت مث
 الباحثة تطورت اليت العربية اللغة اؼبادة فعالية أك اإلهبابية اآلثار كمدل

الرضبة الثانوية درسة اؼبكأما نتائج االختبار البعدم من طبلب . كجرّبتها
 كما يف اعبدكؿ التاِف:  جاكل الشرقية كديرماإلسبلمية  

 (3.04الجدول )
 للمجموعة الصغيرةنتائج االختبار البعدي 

ؾبموعة  كفاءة الطلبة يف مهارة الكبلـ الرقم
 الدرجة

 التقدير
 قواعد مفردات طبلقة نطق سليم
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ٔ ٙٗ ٚٓ ٛٓ ٙٓ ٙٛ.٘%  جيد 

ٕ ٚ٘ ٛٓ ٚ٘ ٘ٚ ٚٔ.ٚ٘%  جيد جدا 

ٖ ٙٓ ٚ٘ ٕٛ ٙٓ ٜٙ.ٕ٘%  جيد 

ٗ ٛ٘ ٜٛ ٛ٘ ٚٓ ٕٛ.ٗ%  جيد جدا 

٘ ٙ٘ ٚٚ ٛٓ ٙٓ ٚٓ.٘%  جيد 

ٙ ٛٓ ٜٛ ٚٙ ٕٙ ٚٙ.ٚ٘%  جيد جدا 

ٚ ٛ٘ ٚٓ ٚٚ ٚٓ ٚ٘.٘%  جيد جدا 

ٛ ٚٛ ٚ٘ ٙٚ ٙٓ ٚٓ%  جيد 

ٜ ٙٓ ٛٛ ٙٛ ٙ٘ ٚٓ.ٕ٘%  جيد 

ٔٓ ٛٓ ٙ٘ ٚٓ ٙٗ ٜٙ.ٚ٘%  جيد 

ٔٔ ٛ٘ ٛٗ ٙٓ ٙ٘ ٚٗ.٘% جداجيد    

ٕٔ ٙ٘ ٚ٘ ٛٓ ٙ٘ ٚٔ.ٕ٘%  جيد جدا 

ٖٔ ٚ٘ ٚٙ ٚ٘ ٙٓ ٚٔ.٘%  جيد جدا 

ٔٗ ٛٓ ٛٛ ٛ٘ ٛ٘ ٛٗ.٘%  جيد جدا 

ٔ٘ ٚٓ ٚ٘ ٚ٘ ٚ٘ ٖٚ.ٚ٘%  جيد جدا 

ٔٙ ٛ٘ ٙ٘ ٚ٘ ٙٓ ٚٔ.٘%  جيد جدا 

 جيد جدا 0066 ٙٗٓٔ ٜٕٓٔ ٕٔٗٔ ٕٜٔٔ اجملموع
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معدؿ 
 الدرجة

ٚٗ.٘%  ٚٚ.٘ٙ%  ٚ٘.٘ٙ%  ٙ٘.ٖٚ٘%  62.64%  

 

 
 (3.05) الجدول

 الصغيرة للمجموعة البعدي االختبار نتيجة تحليل
 مئوية نسبة الدرجة الطلبة عدد النتيجة تحديد مسافة الرقم
 - فبتاز - ٓٓٔ – ٜٔ ٔ
 %٘.ٕٙ جدا جيد ٓٔ ٜٓ – ٔٚ ٕ
 %٘.ٖٚ جيد ٙ ٓٚ – ٔٙ ٖ
 - مقبوؿ - ٓٙ – ٔ٘ ٗ
 - ضعيف - ٓ٘ – ٓٔ ٘
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كيتضح من اعبدكؿ السابق أف نتائج االختبار البعدم لطبلب 
يف اعبدكؿ: يتضح أف قدرة الطبلب  ةالباحث تكما عرض  "أ"الفصل 

% ٘.ٖٛ% بتقدير جيد جدا، ك ٘.ٕٙيف تعليم مهارة الكبلـ 
بتقدير مقبوؿ، كال أحد بتقدير ضعيف، كال  ال أحدبتقدير جيد، ك 

الرمز ؼبعرفة النتائج اؼبعدلة كما  ةالباحث تكاستخدمأحد بتقدير فبتاز. 
 يلي:

 ؾبموعة الدرجات الدرجة اؼبعدلة : 
 %ٓٓٔ×   ؾبموعة الطلبة 

ٖٚ ٕ٘   
ٕٔٔٚ
ٔٙ

 

 اؼبستخدـ بو يجة اؼبعدلة السابقة، حسب اؼبعايَتكاؼبعركؼ من نت
يف ىذا البحث أف قدرة الطبلب يف تعليم مهارة الكبلـ على مستول 

 % ٕ٘.ٖٚ" ألف معدؿ نتيجتهم جدا "جيد
 البيانات من نتيجة االختبار القبلي واالختبار البعدي .3

البيانات من االختبار القبلي كاالختبار  ةالباحث تبعد ما حصل
ؼبعرفة فعالية  tتلك النتائج باستخداـ اختبار  ةالباحث تالبعدم فحلل

كما يف   tنتائج االختبار  ةالباحث ت. كحصلالكتاب التعليمي اؼبطور
 اعبدكؿ التاِف:

 
 
 



ٔٓٚ 
 

 
 

 (3.06الجدول )
 تحليل نتيجة االختبار القبلي والبعدي

 الرقم
أسماء الطلبة 

(N) 

 نتيجة االختبار
 
D 

D
2 

Xd

(D-Md)

X
2
d 

القبلي 
(X) 

البعدي 
(Y) 

ٔ 
M Zaenudin 

Ikhsan 

Nugraha 

٘ٛ ٜٙ 
ٔٔ ٕٔٔ 

-ٔ.ٙ ٕ.٘ٙ 

ٕ Nasrullah ٘٘ ٕٚ ٔٚ ٕٜٛ ٗ.ٗ ٜٔ.ٖٙ 

ٖ 
Andhini Fitria 

Nurmalasari 
٘ٚ ٜٙ ٕٔ ٔٗٗ ٓ.ٙ ٓ.ٖٙ 

ٗ 
Annuria 

Auliya Rahma 
ٙٙ ٕٛ ٔٙ ٕ٘ٙ ٖ.ٗ ٔٔ.٘ٙ 

٘ 
Dewi 

Rahmawati  
ٙٓ ٚٔ ٔٔ ٕٔٔ -ٔ.ٙ ٕ.٘ٙ 

ٙ 
Dita Ayu 

Novianti 
ٙٗ ٚٚ ٖٔ ٜٔٙ ٔ.ٙ ٕ.٘ٙ 

ٚ 
Elvina 

Nuarita Ayu 

Ningtias 

ٙٛ ٚٙ 
ٛ ٙٗ 

-ٗ.ٙ ٕٔ.ٙٔ 

ٛ 
Helda Ayu 

Kusuma Dewi 
ٕ٘ ٚٓ ٔٛ ٖٕٗ ٘.ٗ ٕٜ.ٔٙ 

ٜ 
Inova Rahma 

Dayanti  
ٙٗ ٚٓ ٙ ٖٙ -ٙ.ٙ ٖٗ.٘ٙ 
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ٔٓ 
Intan Nur 

Maulida 

Rahmah 

ٚٓ ٚٓ 
ٓ ٓ 

-ٕٔ.ٙ ٔ٘ٛ.ٚ
ٙ 

ٔٔ 
Intan Sekar 

Kusumawati 
ٖ٘ ٚ٘ ٕٕ ٗٛٗ ٜ.ٗ ٛٛ.ٖٙ 

ٕٔ 
Kharisma 

Nikken 

Azahro 

٘ٙ ٚٔ 
ٔٗ ٜٔٙ 

ٔ.ٗ ٔ.ٜٙ 

ٖٔ 
Lailiyus 

Sa’diyah 
ٕٙ ٕٚ ٔٓ ٔٓٓ -ٕ.ٙ ٙ.ٙٚ 

ٔٗ 
Layli 

Fatmawati 
٘ٛ ٛ٘ ٕٚ ٕٜٚ ٔٗ.ٗ ٕٓٚ.ٖ

ٙ 

ٔ٘ 
Maulani Dyah 

Aprilia 
ٖٙ  ٚٗ ٔٔ ٕٔٔ ٔ.ٙ- ٕ.٘ٙ 

ٔٙ Siti Aminah ٙٚ ٖٚ ٙ ٖٙ -ٙ.ٙ ٖٗ.٘ٙ 

 ٙٚٔٔ ٖٜٚ اجملموعة
D=∑  

202 
D2=∑

391
0 

 ٕٙٗ.٘
ٕ 

.ٓٙ معدؿ الدرجة
ٛٔ ٖٚ.٘ 

-
921
22 

9111
3 
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 : يلي فيما األخَتة النتيجة الباحثة عرفت (T-tes)  الرمز باستخداـ

D ك ٕٕٓ∑= D أف الباحثة اتضحت السابق اعبدكؿ من
2

 =∑ٖٜٔٓ. 

MD =∑  

 
  =ٕٕٓ

ٔٙ  =ٕٔ.ٕٙ٘ 

∑    =∑   -  ∑   

 
 

  =ٖٜٔٓ -  ٕٕٓ ٕ

ٔٙ 

  =ٖٜٔٓ - ٗٓٛٓٗ
ٔٙ 

  =ٖٜٔٓ – ٕ٘٘ٓ.ٕ٘ 

  =ٖٜٙ.ٚ٘ 

 باستخداـ الرمز:   مث حساب 

 1

2






N

d

N

x

Md
 t 

)15(16

75.639

12.625
 t 

726,7
634,1

625,12

67,2

625,12
 t 

من اغبساب السابق قد كجدت الباحثة بعد ترتيب الرموز أف متوسط الفرؽ 
(   كقيمة "ت" ) .ٕ٘ٙ,ٕٔىو ( بُت نتيجة يف االختبار القبلي كاالختبار البعدم   )

 بالرمز: df، مث حسب الباحثة  6.665ىو  
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df = N-ٔ = ٔٙ-ٔ = ٔ٘ 
يرجع اُف قيمة "ت" اؼبوجودة يف اعبدكؿ اؼبعترب. كقد اتضحت أف  ٘ٔكالعدد 

، كعند ٖ٘ٚ.ٔ% تدؿ على العدد ٘قيمة ت اؼبوجودة يف اعبدكؿ عند مستول الداللة 
أكرب من    ، فعرفت الباحثة أف قيمة ٕٓٙ,ٕ% تدؿ على العدد ٔل الداللة مستو 
  اؼبوجودة يف اعبدكؿ. tقيمة 

االعتماد على حساب النتيجة األخَتة فيها اإلختبلؼ بُت نتيجة االختبار القبلي 
كاالختبار البعدم. كبعبارة أخرل أف التعليم بغَت استخداـ اؼبادة اؼبطورة تؤثر تأثَتا تفاعليا 

الثانوية االسبلمية  يف أنشطة تعليم اللغة العربية االضافية باؼبدرسة الرضبة يف تعلم الكبلـ 
 كديرم.

 تتأكدواد التعليمية على أساس الذكاء البيشخصي اؼب ةالباحث تبعد طبق
فعالة يف تعليم مهارة  واد التعليمية على أساس الذكاء البيشخصياؼب تستخدـأف  ةالباحث

 اؼبعيار اآلتية: ةستخدـ الباحثا يف تعليم كبلـ. كللتصديق عنها تالكبلـ كخصوص

 رجة إذا كانت دt  اغبساب أكرب من درجةt  اعبدكؿ فالتقدير مقبوؿ، كىذا يعٍت
 فعالة. على أساس الذكاء البيشخصيأف استخداـ اؼبواد التعليمية 

  كإذا كانت درجةt  اغبساب أصغر من درجةt  اعبدكؿ أك متساكيُت فالنتيجة
 البيشخصيواد التعليمية على أساس الذكاء مرفوض، كىذا يعٍت أف استخداـ اؼب

 غَت فعالة.
اغبساب-ت ≤ %ٔ  ≤ ٘% 

ٕ.ٕٙٓ≤ ٚ.ٕٚٙ ≥ ٔ.ٖٛ٘ 
اغبساب يف ىذا البحث على  tأف  ةالباحث تاعتمادا على النتائج اصولة كجد

كىذه النتيجة (. ٖ٘ٚ.ٔ)اعبدكؿ على الدرجة  tأكرب من درجة  (ٕٙٚ.ٚ)الدرجة 
يف تعليم مهارة  فعالة واد التعليمية على أساس الذكاء البيشخصيتدؿ على أف اؼب

 الكبلـ.
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 نتائج االستبانة .ب

 : كىي اؼبطورة، اؼبادة ؽبذه االستبانة الباحثة قامت
  العربية اللغة مدّرسة من االستبانة نتائج (أ 

 مدرسة كىي سبليخا، نندا إُف اؼبطورة اؼبواد مبلئمة عن االستبانة الباحثة قدمت
 : يلي فيما استبانتها نتيجة كأما. لنجسا العلـو بستاف معهد يف العربية اللغة

 (3.07)  الجدول
 المطورة المواد مالئمة عن العربية اللغة مدرسة من االستبانة نتائج

 جدا موافق:  ٗ موافق:  ٖ  ما حد إُف موافق:  ٕ  موافق غَت:  ٔ
 متغيرات الرقم

 البحث
 التكرار المضمون

ٔ ٕ ٖ ٗ 
 
 

 
 

 حىت بسيط الكتاب ىذا
 الطبلب فهم يسهل

   √ 

  √   ذات الكتاب يف اتول

0
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 اإلختبار البعدي اإلختبار القبلى 
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 مفردات

 قواعد
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 المعلم تقييم 0
 للمالئمة

 المواد
 التعليمية

 الطلبة لقدرة الصلة
 كفقا الكتاب ذات

 يف الطلبة الحتياجات
 اليومية اغبياة

  √  

 الكتاب ذلك يف اللغة
 بسهولة أفهمها

   √ 

 
6 

 
 المعلم تقييم

 للصورة
 الكتاب

 الكتاب ذلك يف الصورة
 كاضحة

  √  

 √    مبلئمة الصورة شكل

 
2 

 

 
 المعلم تقييم

 للتدريبات

 ذلك يف التدريبات أنواع
 متنوعة الكتاب

   √ 

 أفهمها األسئلة إرشادات
 بسهولة

  √  

 
3 

 
 المعلم تقييم
 وفقا

 للمواقف
 الطلبة ورغبة

 يساعد الكتاب ذلك
 العربية نطق يف طبلبال

 جيدة بطريقة

  √  

 الطلبة فهم ما بعد
 قدرهتم تكوف الكتاب،

 فبا أفضل العربية نطق على
 مضى

  √  

 الذكاء أساس على اؼبطور الكتاب مضموف أف السابق، اعبدكؿ من يتضح
 : ىي جدا موافق" تقدير إُف يصل اليت البيشخصي
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 بلبالط فهم يسهل حىت بسيط الكتاب ذلك (1
 طبلبال لقدرة الصلة ذات الكتاب يف اتول (2
 اليومية اغبياة يف الطلبة الحتياجات كفقا الكتاب ذات (3
 مبلئمة الصورة شكل (4
 متنوعة الكتاب ذلك يف التدريبات أنواع (5

 اليت الكاملة اعبسدية االستجابة طريقة أساس على اؼبطورة اؼبواد مضموف كأما
 : ىي ،"موافق" تقدير إُف يصل

 بسهولة أفهمها الكتاب ذلك يف اللغة (1
 كاضحة الكتاب ذلك يف الصورة (2
 بسهولة أفهمها األسئلة إرشادات (3
 جيدة بطريقة العربية نطق يف الطلبة أدفع الكتاب ذلك (4
 مضى فبا أفضل العربية نطق على قدرهتم تكوف الكتاب، الطلبة فهم ما بعد (5

 (3.08) الجدول
  العربية اللغة مدرسة من االستبانة نتائج تحليل

 الدرجة مجموعة التكرار التقدير
 ٙٔ ٗ جدا موافق

 ٛٔ ٙ موافق
 - - ما حد إُف موافق

 - - موافق غَت
 23 مجموعة

×ٔٓٓ = %ٛ٘ % ٖٗ
ٗٓ  

 .السابق اؼبعيار إُف بالنسبة" جدا موافق"  تقدير إُف النتيجة ىذه كتصل
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 بستاف معهد يف للتطبيق اؼبادة ىذه مبلئمة درجة أف اعبدكؿ ىذا من يتضح
 اعبدكؿ يف االستبانة نتيجة ربليل يف ظهرت كما ،%٘ٛ إُف كصل لنجسا العلـو

  .السابق
 الطالب بعد تطبيق الكتاب المطورمن  نتائج االستبانة .ج

بالتجربة اؼبواد التعليمية اؼبطورة إُف اجملموعة اؼبيدانية،  ةكبعد قياـ الباحث
االستبانة إُف الطبلب ؼبعرفة رأيهم كشعورىم عن تعليم اللغة  ةالباحث تفوّزع

العربية باستخداـ اؼبواد التعليمية اؼبطورة. كأما نتيجة االستبانة من الطبلب بعد 
 التجربة كما يف اعبدكؿ التاِف:

 ( 3.61الجدول )
 لطالب بعد استخدام الكتاب المطورنتيجة االستبانة من ا

 البيانات األسئلة الرقم
 األجوبة

 
0 6 2 3 

سهل لفهم كانت الكتاب التعليمي ي 0
 اؼبادة لدل الطبلب

ٔٙ - - ٛ ٛ ٘ٙ 

 ٛٚ.٘% 

أف اؼبادة يف الكتاب التعليمي اؼبطور  6
 ٘٘ ٚ ٜ - - ٙٔ ذب الطبلب لتعليمها هب

 ٛ٘.ٜ% 

استخداـ الصور كاألمثلة من إحدل  2
 ٓ٘ ٕ ٗٔ - - ٙٔ الوسائل يف استيعاب اؼبادة

 ٚٛ.ٕٔ٘% 
 ٛ٘ ٓٔ ٙ - - ٙٔاستخداـ اللغة يف الكتاب التعليمي  3
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 سهل الطبلب لفهمهااؼبطور ي
 ٜٓ.ٕٙ٘% 

صبيع العناصر يف الكتاب اؼبطور مناسب  4
 ٓ٘ ٖ ٕٔ ٔ - ٙٔ باألىداؼ اؼبرجوة

 ٚٛ.ٕٔ٘% 

من  صحة اؼبعلومات يف الكتاب اؼبطور 5
 ٖٗ - ٔٔ ٘ - ٙٔ إحدل اؼبعلومات اعبديدة

 ٙٚ.ٔٛٚ٘% 

الستيعاب  كانت الكتاب اؼبطور مهم 6
 ٚٗ - ٘ٔ ٔ - ٙٔ التعليم

 ٖٚ.ٖٗ% 

ساعد أف التدريبات يف الكتاب اؼبطور ي 7
 ٙ٘ ٛ ٛ - - ٙٔ لًتقية فهم الطبلب

 ٛٚ.٘% 

ساعد الطبلب كانت الكتاب اؼبطور ي 8
 لتعلم ذاهتم

ٔٙ - - ٕٔ ٗ ٕ٘ 

 ٛٔ.ٕٔ٘% 

دفع اؼبطور يكانت األلعاب يف الكتاب  01
 ٚ٘ ٜ ٚ - - ٙٔ الطبلب بتعّلم اللغة العربية

 ٜٛ.ٓٙ%  

كمن نتيجة االستبانة اصولة من ذبربة الفردية، يعرؼ أف: 
سهل ييقولوف على أف الكتاب التعليمي من الطبلب % ٘.ٚٛ
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من الطبلب يقولوف أف الكتاب يف الكتاب  %ٜ.٘ٛلفهمهم، 
من الطبلب % ٕ٘ٔ.ٛٚذب الطبلب لتعليمها، التعليمي اؼبطور هب

يقولوف أف استخداـ الصور كاألمثلة من إحدل الوسائل يف استيعاب 
من الطبلب يقولوف أف استخداـ اللغة يف اؼبواد % ٕ٘ٙ.ٜٓاؼبادة، 

من الطبلب %ٕ٘ٔ.ٛٚالتعليمية اؼبطورة تسهل الطبلب لفهمها، 
ناسبة باألىداؼ اؼبرجوة، يقولوف أف صبيع العناصر يف اؼبواد اؼبطورة م

من الطبلب يقولوف أف صحة اؼبعلومات يف اؼبواد % ٘ٚٛٔ.ٚٙ
من الطبلب يقولوف % ٖٗ.ٖٚاؼبطورة من إحدل اؼبعلومات اعبديدة، 

من الطبلب  %٘.ٚٛأف اؼبواد اؼبطورة مهمة الستيعاب التعليم، 
يقولوف أف التدريبات يف اؼبواد اؼبطورة تساعد لًتقية فهم الطبلب، 

من الطبلب يقولوف أف اؼبواد اؼبطورة تساعد الطبلب % ٕ٘ٔ.ٔٛ
من الطبلب يقولوف أف األلعاب يف اؼبواد % ٙٓ.ٜٛلتعلم ذاهتم، 

 اؼبطورة ذبعل الطبلب بدافع للتعّلم اللغة العربية.

نتيجة إُف الصبيع االستبانات فحصلت  مناؼبئوية  بالنسبةأما 
بتقدير  اؼبطور الكتاب التعليميكىذه النتيجة تدّؿ على أف  %،٘.ٔٛ

 جيد جدا.
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 مناقشة نتائج البحث:  المبحث الثالث
 مناقشة نتائج البحث .أ

من اؼبواد اؼبطورة يتضمن على دليل ؿبتول الكبلـ،  اػبصائص ةالباحث تقدم
كدليل استخداـ للمعلم، اتويات، كالدركس كلكل درس يشمل الكفاءة الرئيسية 
كالكفائة األساسية، كالنشاطات التدريبات، كالتقوًن. كىذه اػبصائص مناسبة مع 

ؼبساعدتو يف يد يعٍت إهنا كل مادة يستخدمها اؼبعلم عبداجملها حالنظرية اليت شر 
( دليل ٔتنفيذ عملية التعلم كالتعليم. كتشمل مادة كاحدة على األقل على: )

( ٗ( اؼبعلومات، )ٖ( الكفاية اؼبطلوبة، )ٕالتعلم )دليل الطبلب/اؼبعلم(، )
( ٙ( دليل العمل الذم يشتمل على بطاقات التدريب كاؼبمارسة، )٘التدريبات، )

 ٜٓالتقوًن.
عملية تعلم  ساعد اؼبدرسة يف تنفيذة يالباحث توطور  مأف الكتاب التعليمي الذ

تضمن على الدليل الذم يستطيع أف يساعد مهارة الكبلـ ألف ىذا الكتاب ي
جبيد، كالكفاءة الرئيسية يف   اؼبدرس أك الطلبة الستخداـ الكتاب التعليمي اؼبطور

م حيت كل درس كمصدر اؼبدرسة لتحديد اإلجراءات التابع يف تنفيذ عملية التعل
أف  كتستطيع اؼبعلومات يف ىذا الكتاب تتحقق األىداؼ يف ترقية كفائة الطبلب،

، يف أنشطة تعليم اللغة العربية االضافية لطبلب الفصل )أ(تعطي اػبربات اعبديدة 
يف  اؼبواد متنوعة ليفهم الطبلب كيسعدكا ة يف ىذهالباحث تكالتدريبات اليت قدم

يوجد التقوًن ؼبعرفة إُف أم مدال كفاءة  عملية التعلم، كيف ىذا الكتاب اؼبطور
 الطبلب.
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 الذكاء ىذا يتضمن. البيشخصي الذكاء أساس علي الكتاب ىذا طور
 على القدرة كىو كدكافعهم، كمشاعرىم اآلخرين سلوؾ كبو الذات خارج إُف النظر
 كدكافهم نواياىم، كإدراؾ بينها كالتمييز لآلخرين اؼبزاجية اغباالت إدراؾ

 كاإليباءات كالصوت الوجو لتعبَتات اغبساسية كذلك كيتضمن كمشاعرىم،
 الذكاء ىذا كاسًتاتيجيات .االجتماعية العبلقات يف تؤثر اليت اؼبختلفة كاؼبؤشرات

 األلعابك  األفراد بُت كالتفاعل التفاعلية الربامجك  الذىٍت العصف جلسات 91:ىي
كما كتبت الباحثة يف الكتاب العربية . األقراف مشاركةك  اؼبدرسة النوادمك  اعبماعية

 Social)الذكاء البيشخصي لو ثبلثة أبعاد رئيسية، كىي اغبساسية االجتماعية  بأفاؼبيسرة 

sensitivity)،  كالبصَتة االجتماعية(Social insight)،  كاالتصاالت االجتماعية(Social 

communication)  ،أندرسوف(ٜٜٜٔ.)  

لتعليم  على أساس الذكاء البيشخصي ة الكتاب اؼبطورطبق الباحثقبل أف ت
 ت، فوجدالكتاب التعليميإُف خرباء اللغة العربية  ةالباحث تومهارة الكبلـ فقد قدم

يف  )أ(صبلح للتطبيق على طبلب الفصل  تواليت طور  ىذا الكتابأف  ةالباحث
اؼبدرسة الرضبة الثانوية اإلسبلمية كديرم جول أنشطة تعليم اللغة العربية االضافية 

أنشطة تعليم يف  )أ(لطبلب الفصل  ىذا الكتاب اؼبطور مناسب. ألف الشرقية
قد تكوف  ا الكتاب اؼبطوررل اػببَت يف ؾباؿ اللغة أف ىذ. كياللغة العربية االضافية

لغة الكتاب مناسبة لطلبة مة، ككاضحة، كلجيد جدا، ألف لغتها سهلة، كمفهو 
، قواعدىا صحيحة، كاختيار اؼبفردات بناء على الشيوع، كمفرداهتا مفهومة. الثانوية

، كىذا التقدير دبعٌت أف ٙٓ.ٜٚكأما نتيجة التصديق من اػببَت يف ؾباؿ اللغة فهي 
 " للقياـ بتعليم مهارة الكبلـ.موفق جدااؼبواد التعليمية "
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كالتصميم الكتاب التعليمي أف ىذا الكتاب اؼبطور  التعليم يف ؾباؿ يرل اػببَت
، ألف تصميم الغبلؼ باؼبادة فبتاز، كانت الكتابة كاضحة يف تقديبها، صاٌف

كاستخداـ اغبركؼ كنوعها كمقياسها كاضح ألهنا يسهل الطبلب لكتاهبا، اختيار 
، البيانات كاضحة ثانويةباؼبستول الاأللواف مناسب، اؼبفرادات اؼبوجودة مناسبة 

حيت يستطيع أف يستخدمها، يناسب إعداد التدريبات دبستول الطلبة، أشكاؿ 
الطبلب.كيرل أيضا  الذكاء البيشخصيالتدريبات متنوعة يعٍت يصممها مناسبة ب

، الكتاب ، الصور مطابقة بالكتاب التعليميأف دليل االستخداـ يف الكتاب كاضح
 اللغةريبات اؼبتنوعة كصوره كألوانو جذابة، جذاب ألنو يتضمن على التد
اللغة اؼبستخدمة سهلة كمفهومة، يناسب ة، اؼبستخدمة مناسبة للطلبة الثانوي

استخداـ اللغة بالقواعد اللغوية اعبيدة، تقدًن اؼبادة كاضح، تقدًن اؼبادة ترتيب، 
، التدريبات يف الكتاب لقياس الثانويةتناسب اؼبادة باؼبستول السهولة يف التعليم، 

كفاءة الطلبة، تناسب اؼبادة بالكفاءة الرئيسية كالكفاءة األساسية، تناسب 
أشكاؿ النشاطات مناسبة التدريبات بالكفاءة الرئيسية كالكفاءة األساسية، 

ة بأف التدريبات اليت عطي اؼببلحظة إُف الباحثالذكاء البيشخصي. كتبأساس 
طيع لقياس كفاءة الطلبة، كؽبذه اؼبواد اؼبطورة توجد ستخدمها البد أف تستت

قبل  الكتاب ةالباحث ت. كلذلك تصححَف يقيس كفاءة الطلبةالتدريبات اليت 
تطبيقها يف اؼبيدانية. كأما نتيجة التصديق من اػببَت يف ؾباؿ التعليم كتصميم اؼبواد 

"جيد" للقياـ  ي، كىذا التقدير دبعٌت أف الكتاب التعليم ٘.ٗٛالتعليمية فهي 
 بتعليم مهارة الكبلـ.

لنظرية كظيفة مصادر التعلم السابقة.  الكتاب التعليمي اؼبطور مناسب
كظيفة كالوسائل التعليمية يعٍت  البيشخصياؼبواد التعليمية على أساس الذكاء 
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أنشطة تعليم اللغة العربية االضافية  "أ"التصاؿ الرسالة إُف طبلب الفصل 
. فضبل على ذلك، اؼبواد التعليمية اؼبطورة الثانوية االسبلمية كديرمللمدرسة الرضبة 

ؽبا كظيفة لًتقية إنتاجية تعلم اللغة العربية خصوصا يف تعليم مهارة الكبلـ. أف 
ذلك الوظيفة يبكن لننظر إُف نتيجة االختبار القبلي كاالختبار البعدم اليت تدؿ 

إُف  %51.0764تعلم مهارة الكبلـ لدل الطلبة من الدرجة  نتائجعلى ارتفاع 
. ارتفاع نتائج تعلم الطلبة ألف كجود رغبة الطلبة إُف اؼبواد %62.64الدرجة 

التعليمية اؼبطورة حىت يكوف أحواؿ التعليم كالتعلم فعالية. كىذا اغباؿ مناسب مع 
علم كالتعليم اؼبفعوؿ نظرية اليت يقدمها أكزر عثماف يف كتابو على أف أحواؿ الت

كجود رغبة كاىتماـ الطلبة يف التعليم، كما يقدمو يف كتابو أف الرغبة عوامل فيها 
تأثَتة كبَتة إُف التعليم ألف الشخص الذم يبتلك الرغبة إُف شيء يف عمل الشيء  

ٕٜكما رغبتو.
 

ء البيشخصي فعالة. ألف الذكاء أساس الذكا علىكانت اؼبواد اؼبطورة 
 لعربية فبتعا كمروبا. تثَت رغبة الطبلب يف عملية تعليم اللغة ا البيشخصي
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 خامسالفصل ال

 الخالصة

 البحث نتائج -أ
 من سواء بتحليلها القياـ مث الباحثة عليها حصلت اليت البيانات على اعتمادا

 :يلي كما البحث نتائج نلخص أف يبكن ،الطبلب نتائج من أك األكلية الدراسة
نهج البحث التطويرم باؼبدخل الكيفي خطوات تطوير الكتاب التعليمي دب -1

كالكمي. كاستخدمت الباحثة خطوات البحث التطويرم لبورغ كغاؿ، كىي: 
ربليل احتياجات، التخطيط، تطوير تصميم اإلنتاج، تصديق اػبرباء، تعديل 

، تعديل النهائي ٕ، تعديل اإلنتاج، ذبربة اإلنتاج ٔاإلنتاج، ذبربة اإلنتاج 
طبلبا. كاألساليب اؼبستخدمة  ٙٔا عينة ىذا البحث اإلنتاج النهائى. أم

عبمع البيانات ىي اؼببلحظة كاؼبقابلة كاالستبانة ك اإلختبارات. كأما ربليل 
البيانات باستخداـ أسلوب ربليل اؼبضموف، كالوصفي التحليلي، كالتحليل 
اإلحصائي الوصفي.كنتائج ىذا البحث ىي توفر الكتاب اعبديد ؼبهارة 

ى أساس الذكاء البيشخصي اليت ربتوم على ثبلثة دركس. ككل الكبلـ عل
درس يشتمل على معيار الكفاءة كالكفاءة األساسية كالدليل اػباص يف 
عملية التعليم كاؼبفردات اعبديدة كالنص كالتدريبات للكبلـ كاؼبعاعبة النحوية 

 كالتدريبات التقوًن كاؼبفردات كاؼبراجع. 

 كتصل اػبرباء، من التحكيم نتيجة ىي اؼبطور الكتاب ىذا فعالية مدل -2
 من البيانات ربليل نتيجة كأما ،"جيد" تقدير إُف ؾبمبل اؼبواد ىذه جودة
 جيد" تقدير إُف تصل العربية اللغة مدرسة مع كاؼبقابلة االستبانة خبلؿ
 اؼبطور الكتاب استخداـ بأف البحث نتيجة على يدؿ كىذا". جدا

 التعليمي الكتاب كفعالية .الكبلـ على الطلبة قدرة ترقية يف كثَتا يساعدىم
 اليت النحو بتعليم اؼبندؾبة البيشخصي الذكاء أساس على الكبلـ ؼبهارة
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 اللغة تعلم عند الكبلـ يف الطبلب قدرة ترقية يف فعاؿ لو الباحثة أعددت
 عليها حصلت اليت النتائج بُت الباحثة قارنت عندما ذلك يبدك. العربية
 يف t0)) حساب تاء درجة كأف البعدم، كاالختبار القبلي االختبار يف الطلبة

 مستول على( ٖ٘ٛ,ٔ) جدكؿ تاء درجة من أكرب( ٕٙٚ.ٚ) البحث ىذا
على أساس الذكاء  الكتاب التعليميكىذه النتيجة تدؿ على أف  (%٘)

 نتيجة يف تقديرىم من ككذلك. يف تعليم مهارة الكبلـ فعاؿالبيشخصي 
 جيد تقدير إُف صلوب بأف اؼبطور الكتاب استخداـ بعد الطلبة من االستبانة

   %(.ٜٙ) جدا
 التوصيات -ب

 االضافية العربية اللغة تعليم ألنشطة الباحثة تقدمها اليت التوصيات بعض
 :يلي فيما كديرم، الرضبة االسبلمية الثانوية الرضبة اؼبدرسة يف

 االضافية العربية اللغة تعليم أنشطة يف البحث ىذا نتيجة من يستفيد أف -1
 كفاءة لًتقية خصوصا العربية اللغة بتعليم يتعّلق عما معلوماتو يوّسع أف -2

 فعاال تعليمو يكوف حىت اػبرباء أك الكتب من الكبلـ مهارة يف الطبلب
 .كناجحا كجذابا

 كيستعُت اؼبتعددة التعليمية كالنشاطات التدريس األساليب يستخدـ أف -3
 مروبة عملية التعليم يكوف حىت اؼبختلفة التقوًن كأساليب اؼبتنوعة بالوسائل

 .فبلة غَت
 االقتراحات -ج

 على العربية اللغة مادة فبأ االقًتاحات الباحثة دـتق البحث، ىذا يف
 أنشطة" أ" فصل للطبلب الكبلـ مهارة لتنمية البيشخصي الذكاء أساس
 التعليمية العملية يف اؼبهمة األدكات من أداة االضافية العربية اللغة تعليم

 كدقة كالطبلقة اؼبفردات جهة من الطبلب لدل الكبلـ مهارة لتشجيع
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 أف اآلخرين الباحثُت من الباحثة ترجو. الكبلـ عند نقصاهنم كؼبعرفة القواعد
 أخرل مهارات يف البيشخصي الذكاء أساس على العربية اللغة مادة يطّوركا

 .العربية اللغة يف الطبلب ككفاءة فهم لتعميق( كالكتابة كالقراءة االستماع)
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 المراجع المصادر
 الكتب العربية: .1

 
الرياض: ، النظريات اللغوية كالنفسية ك تعليم اللغة العربيةعبد العزيز بن إبراىيم العصيلي، 

 ـ.ٜٜٜٔفهرسة مكتبة اؼبلك فهد الوطنية أثناء النشر، 
، أسيسكو: تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا مناىجو كأساليبورشدل أضبد طعيمة، 

 .۸۹۹۱منشورات اؼبنظمة اإلسبلمية للًتبية كالعلـو كالثقافة، 
لتأليف كاألبناء كالنشر مصر، اؼبؤسسة اؼبصرية العامة ل ، ٔلساف العرب، ج. ابن منظور، 

 القاىرة.
 .ٜٛٚٔكويت، دار القلم   فس الًتبوم, علم النرجاء ؿبمد أبو عبلـ، 

 .ٕٜٛٔف، دار الفرقاف، عما ،الرياضيات مناىجها ,أصوؿ تدرسيسها فريد أبو زينة،
اؼبكة العربية, , أساس تعليم اللغة العربية األجنبيةكماؿ إبراىيم بدرل كنورالدين, 

ٜٜٔٛ. 
ليف كاألبناء كالنشر ) مصر، اؼبؤسسة اؼبصرية العامة للتأ ٔلساف العرب، ج. ابن منظور، 

 .القاىرة
اؼبكة العربية, , أساس تعليم اللغة العربية األجنبيةكماؿ إبراىيم بدرل كنورالدين, 

ٜٜٔٛ. 
اؼبرجع يف تعليم اللغة العربية فتحى على يونس كؿبمد عبد الرؤكؼ الشيخ,  

 .ـٖٕٓٓالقاىرة: مكتبة كىبة,للؤلجانب"من النظرية كالتطبيق", 
, برنامج تعليمي لتعليم نظرية الذكاءات اؼبتعددة كصعوبات التعلمصباح العنيزات، 

 .ٜٕٓٓ عماف: دار الفكر،، كالكتابة مهارات القراءة
أسس إعداد الكتاب التعليمية لغَت الناطقُت ناصر عبد ا الغاُف كعبد اغبميد عبد ا، 

 .ـٜٜٔٔالرياض: دار الغاِف، ، هبا
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، الكتاب األساس لتعليم اللغة العربية لناطقُت ةؿبمود كامل ناقة كرشدل أضبد طعيم
-ٖٓٗٔمكة اؼبكرمة: جامعة أـ القرل ، ربليلو تقويبو-بلغات أخر إعداده

 .قٕٜٛٔ
الرياط: منشورة ، تعليم العربية لغَت الناطقُت هبا مناىجو كأساليبورشدل أضبد طعيمة، 

 ق.ٓٔٗٔـ/ٜٜٛٔك العلـو ك الثقافة، اؼبنظمة اإلسبلمية للًتبية 
ماالنج: مطبعة جامعة موالنا  اؼبوجو لتعليم اؼبهارات اللغوية لغَت الناطقُت هبا،نور ىادم، 

 .ـ ٕٔٔٓمالك إبراىيم اإلسبلمية اغبكومية، 
 ق . ٗٓٗٔ، الكويت: مكتبة الفبلح، تدريس فنوف اللغة العربيةعلي اضبد مدكور، 

، الرياض: دار ا ىيتها ك طرائق تدريسها(اؼبهارات اللغوية )مأضبد فؤاد ؿبمود علياف، 
 .ٕٜٜٔاؼبسلم، 
القاىرة: منشورات اؼبنضمة اإلسبلمية ، تعليم اللغة العربية النطقُت هبارشد أضبد طعيمة، 

 .ٜٜٛٔللًتبية كالثقافة، 
مكة اؼبكرمة: اعبامعة للناطقُت بلغات اخرل، ؿبمود كامل الناقة، تعليم اللغة العربية ل

 .ٜٜٛٔاألـ القرل، 
الرياض: دار أسامة ، البحث العلمي: مفهومو كأدكاتو كأساليبوذكقات عبيدات كآخركف، 

 . ٜٜٚٔللنشر كالتوزيع، 
دمشق: ، البحث العلمي أساسياتو النظرية كفبارستو العمليةرجاء كحيد دكيدرم، 
  .ٕٛٓٓدارالفكر، 
: دار األردف، كربليلهااالختبارا التحصيلية: اعدادىا كإجراءىا ؿبمد علىي اػباِف، 
 .ٜٜٛٔالفبلح، 
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DAFTAR NILAI SISWA  

MA ARRAHMAH PURWOTENGAH 

No  Nama  Verbal-
Linguistik 

Logis-
matematis 

Visual-
spasial 

Berirama-
musik 

Kinesteti
k 

Interpersonal Intrapersonal Natural
istik 

Eksiste
nsial 

1. M Zaenudin Ikhsan Nugraha 2 1 4 4 2 5 4 - 3 

2. Nasrullah 2 1 4 3 3 4 1 2 2 

3. Andhini Fitria Nurmalasari 2 3 2 3 3 4 3 1 3 

4. Annuria Auliya Rahma 3 3 4 2 2 5 2 - 4 

5. Dewi Rahmawati  3 3 4 4 2 5 2 3 4 

6. Dita Ayu Novianti 3 1 2 3 2 5 4 1 4 

7. Elvina Nuarita Ayu Ningtias 1 3 3 3 2 5 2 3 3 

8. Helda Ayu Kusuma Dewi 4 3 3 2 3 5 4 3 3 

9. Inova Rahma Dayanti  3 2 3 4 5 5 5 3 4 

10. Intan Nur Maulida Rahmah 3 4 2 4 2 4 4 2 4 

11. Intan Sekar Kusumawati 2 5 5 1 2 5 3 4 3 

12. Kharisma Nikken Azahro 4 4 5 2 3 5 4 3 3 

13 Lailiyus Sa’diyah 3 2 2 2 2 5 3 3 4 

14 Layli Fatmawati 4 4 3 4 4 2 5 2 2 

15. Maulani Dyah Aprilia 1 2 4 4 2 4 - 2 3 

16. Siti Aminah 3 2 4 1 3 5 2 1 3 

JU
M

L
A

H
 

∑tot 43 43 55 45 44 73 48 33 50 

∑Inst 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

∑siswa 16 16 16 16 16 16 16 16 16 

∑tot : ∑Inst x ∑siswa x 100% 53,75% 53,75% 68,7% 56,25% 55% 91,25% 60% 41,25 62,5% 

Rank 8 7 2 5 6 1 4 9 3 

 



 
 

 
 

Verbal : 3, 11, 12, 33, 21  Interpersonal : 1, 2, 4, 5, 36 

Logik : 22, 28, 17, 39, 42 Intrapersonal : 9, 10, 25, 26, 35 

Visual : 13, 19, 20, 40, 45 Naturalistik : 6, 7, 27, 29, 41 

Musikal : 24, 8, 30, 32, 43  Eksistensial : 14, 15, 16, 31, 34 

Kinestetik        : 37, 18, 38, 23 , 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 



 
 

 
 

 االختبار القبلي لمهارة الكالم

 مدرسة الرحمة الثانوية االسالمية كديري جوى الشرقيةال

 م.6106/6107السنة 

 أسئلة. 2السؤال: 
 دقائق. 34الساعة: 

 النتيجة للطالب:
 قواعد طالقة مفردات سليم نطق عدد الطالب

0 ... ... ... ... 
6 ... ... ... ... 

 ... ... ... ... الى اخيره
 

 ارشاد للمعّلم:

هبلس الطبلب يف اجملموعات، لكّل ؾبموعة شخصاف. مثّ يكّوف كّل ؾبموعة  .ٔ
 دقائق( ٓٔ. )القّصة لوصف اؼبكاف حوؿ اؼبدرسة باستخداـ الًّتكيب الّصحيحة 

. )دقائق ، لكّل ؾبموعة شخصافعن مراحل التعليم يف اجملموعاتيناقش الطبلب  .ٕ
ٔٓ) 

ماـ الفصل باؼبوضوع "بييت جّنيت". مثّ يأمر اؼبعّلم إُف كّل الطالب لتقدًن اػبطابة  أ .ٖ
 دقائق( ٕ٘كجب على الطالب أف يسأؿ إُف أصدقائهم ؼبعرفة فهمهم. )

 
 
 



 
 

 
 

 االختبار البعدى لمهارة الكالم

 المدرسة الرحمة الثانوية االسالمية كديري جوى الشرقية

 م.6106/6107السنة 

 أسئلة. 2السؤال: 
 دقائق. 34الساعة: 

 النتيجة للطالب:
 قواعد طالقة مفردات سليم نطق عدد الطالب

0 ... ... ... ... 
6 ... ... ... ... 

 ... ... ... ... الى اخيره
 

 ارشاد للمعّلم:

هبلس الطبلب يف اجملموعات، لكّل ؾبموعة شخصاف. مثّ يكّوف كّل ؾبموعة  .ٔ
 دقائق( ٓٔ. )باستخداـ الًّتكيب الّصحيحة  حوؿ بيئتهمالقّصة لوصف اؼبكاف 

عن "ؼباذا يفّضل بعض الّناس اغبياة يف اؼبدف  يف اجملموعاتيناقش الطبلب  .ٕ
 (ٓٔ. )دقائق ، لكّل ؾبموعة شخصافالكبَتة"

يأمر اؼبعّلم إُف كّل الطالب لتقدًن اػبطابة  أماـ الفصل باؼبوضوع "االسبلـ دين  .ٖ
 ٕ٘الّسبلـ". مثّ كجب على الطالب أف يسأؿ إُف أصدقائهم ؼبعرفة فهمهم. )

 قائق(د

  



 
 

 
 

DOKUMENTASI  

SAAT PRE TEST DI MULAI 

 

 

 



 
 

 
 

PERPISAHAN SETELAH POST TEST 

 

 

  



 
 

 
 

 المقابلة مع مدّرسة أنشطة تعليم اللغة العربية االضافية
 كيف تعليم اللغة العربية يف اؼبدرسة؟ .1
 أم الطريقة اؼبستخدمة يف تعليم الكبلـ؟ .2
 ىل ىذه الطريقة فعالة لدل الطبلب؟ .3
 الكبلـ كتاب خاص يف تعليمو؟ىل للمهارة  .4
 أم الكتاب الدراسي اؼبستخدـ يف تعليمو؟ .5
 كيف حاؿ الكتاب الدراسى على الشموؿ؟ .6
 مااؼبشكبلت اليت يواجهها الطبلب يف تعليم الكبلـ؟ .7
 ىل يرغب الطبلب يف تعليم مهارة الكبلـ؟ .8
 كم حصة دراسية يف األسبوع لتعليم اللغة العربية؟ .9

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

قبل  رئيس المدرسة في المدرسة الرحمة الثانوية االسالمية كديريالمقابلة مع 
 البحث

 ىل دركس اللغة العربية ذبد اىتماما يف ىذه اؼبدرسة ؟  .1
 ما اؼبشكبلت اليت تواجهها اؼبدرسة كالطبلب يف تعليم اللغة العربية؟  .2
 ما األىداؼ اؼبرجوة يف تعليم اللغة العربية  يف ىذه اؼبدرسة؟ .3
 ة كطرؽ اليت تستخدمها اؼبدرسة يف تعليم اللغة العربية؟كيف اسًتاتيجي .4

 

 

 

 

  



 
 

 
 

 نتيجة االستبانة من الطالب بعد استخدام المادة المطورة

 البيانات األسئلة الرقم
 األجوبة

 
0 6 2 3 

كانت الكتاب التعليمي يسهل لفهم  0
 اؼبادة لدل الطبلب

ٔٙ - - ٛ ٛ ٘ٙ 

 ٛٚ.٘% 

أف اؼبادة يف الكتاب التعليمي اؼبطور  6
 ٘٘ ٚ ٜ - - ٙٔ هبذب الطبلب لتعليمها 

 ٛ٘.ٜ% 

استخداـ الصور كاألمثلة من إحدل  2
 الوسائل يف استيعاب اؼبادة

ٔٙ - - ٔٗ ٕ ٘ٓ 

 ٚٛ.ٕٔ٘% 

استخداـ اللغة يف الكتاب التعليمي  3
 ٛ٘ ٓٔ ٙ - - ٙٔ اؼبطور يسهل الطبلب لفهمها

 ٜٓ.ٕٙ٘% 

صبيع العناصر يف الكتاب اؼبطور مناسب  4
 ٓ٘ ٖ ٕٔ ٔ - ٙٔ باألىداؼ اؼبرجوة

 ٚٛ.ٕٔ٘% 

صحة اؼبعلومات يف الكتاب اؼبطور من  5
 ٖٗ - ٔٔ ٘ - ٙٔ إحدل اؼبعلومات اعبديدة

 ٙٚ.ٔٛٚ٘% 

كانت الكتاب اؼبطور مهم الستيعاب  6
 ٚٗ - ٘ٔ ٔ - ٙٔ التعليم



 
 

 
 

 ٖٚ.ٖٗ% 

اؼبطور يساعد  أف التدريبات يف الكتاب 7
 ٙ٘ ٛ ٛ - - ٙٔ لًتقية فهم الطبلب

 ٛٚ.٘% 

كانت الكتاب اؼبطور يساعد الطبلب  8
 لتعلم ذاهتم

ٔٙ - - ٕٔ ٗ ٕ٘ 

 ٛٔ.ٕٔ٘% 

كانت األلعاب يف الكتاب اؼبطور يدفع  01
 ٚ٘ ٜ ٚ - - ٙٔ الطبلب بتعّلم اللغة العربية

 ٜٛ.ٓٙ%  
 

 

 

  



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 
  



 
 

 
 

 
  



 
 

 
 

 
  



 
 

 
 

 
  



 
 

 
 

 
  



 
 

 
 

  



 
 

 
 

 
  



 
 

 
 

 


