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 إقرار الطالبة
 أنا الموقع أدناه، وبيانتي كاألتي:

 : نزحة أويل النهى  الطالبة
 70007771:  رقم التسجيل

على  أساس   الكالم مهارة ل اد التعليميةإعداد المو :  العنوان
المعهد اإلسالمي دار المدخل السياقي بالتطبيق على طالب 

 أولي األلباب كلوتان عانجوك
أقر بأن هذه الرسالة اليت حضرهتا لتوفري شرط للحصول على درجة املاجستري 

م اإلسالمية يف تعليم اللغة العربية كلية الدراسات العليا جبامعة موالنا ملك إبراهي
احلكومية مباالنج، حضرهتا وكتبتنا بنفسي وما زورهتا من إبداع غريي أو تأليف 
األخر. وإذا ادعي أحد أهنا من تأليفها وتبني أهنا فعال ليست من حبثي فأنا أحتمل 
املسؤولية علي ذلك، على املشرف، أو علي كلية الدراسات العليا جبامعة موالنا 

 ة احلكومية مباالنج.مالك إبراهيم اإلسالمي

 لك.ذا، وحررت اإلقرار بناء على رغبيت اخلاصة ومل جيربين أحد من ذه

     
           0779مايو  0ماالنج،      
 الطالبة املقرة،     

 

 

 نزحة أولي النهى     
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 اإليداء
 

 احلبيبني،

 أمي فوفوت ستياوايت وأيب نور وحيودي

 رّب ارمحهما كما ربّياين صغريا

 وأقول هلما شكرا جزيال

 ة نور الرشدة و إىل أخوايت احملبوبات "عّدلة رفعة رشيدة وعقل

 الذين يسجعين يف كل عمل
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 المستخلص البكث

تطبيق لبا  ملهارة الكالم على أساس املدخل السياقي املواد التعليمية إعداد. 0779 نزحة أولي النهى.
 تعليم قسم املاجستري، رسالة عاجنوك. املعهد اإلسالمي دار أويل األلباب كلوتان على طالب

 .ماالنج احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا جامعة العليا الدراسات كلية العربية، اللغة
( الدكتور نور حسن عبد الباري، 0ور ولدانا ورغاديناتا، املاجستري الدكت( 7   :املشرف

 املاجستري.

 
 املدخل السياقي، مهارة الكالم، املواد التعليمية إعدادالكلة الرئيسية: 

 

 ةمهارا يف خاصة العربية اللغة تعلمل لك املهمذ، لواألفكار اآلراء تبادللوسيلة  اللغة وظيفة إن
 ألن ، التعليمية املواد منها اجليدة التعليمية العناصر إىل حتتاج العملية وتلك. تصالوسيلة اإلك الكالم
 اهذ تؤكد. وإتقاهنا تعلمها الطالب على جيب اليت املختلفة املعرفة على حتتوي وسيلة هي التعليمية املواد

 عاجنوك املعهد اإلسالمي دار أويل األلباب كلوتان يف( كالمملهارة ال) العربية اللغة تعلم نتائج أن بحثال
 وجود عدم هو اآلخر والسبب ، العربية اللغة تعلم يف مبتدئني كوهنم جانب إىل ، متوقع هو كما ليست
و لرتقية  لتحسني ، لذلك. ملهارة الكالم تعلم يف خاص بشكل( تعليميةال وادامل) العربية اللغة تعلم كتب
ملهارة الكالم على أساس املدخل  املواد التعليمية إعداد " البحث موضوع ةالباحث حرتاتا ،كالم ال ةمهار 

 ".عاجنوك املعهد اإلسالمي دار أويل األلباب كلوتان با تطبيق على طالب السياقي
على أساس املدخل  هارة الكالماد التعليمية ملاملو إعداد  يتم على ملعرفةبحث ال اهذيهدف 

على أساس املدخل السياقي با تطبيق على   هارة الكالممل السياقي و لقياس فعالية املواد التعليمية املعد
 االملعهد اإلسالمي دار أويل األلباب كلوتان عاجنوك.الطالب 

يبدأ هذا البحث  .وجال بورغ خطوات على والتطوير البحث هو املستخدم البحث منهج
. مث حكم ملهارة الكالم على أساس املدخل  السياقيباملالحظة واملقابالت مث إعداد املواد التعليمية 

 القبلي اخلرباء. اخلطوة األخرية هي توزيع استبيانات الطالب واملقابالت وتوزيع اختبارات االمتحانات
 لتحديد جودة املادة. البعدي واالمتحانات

 يف االختبار مستوى من ٪ 70.20 بنسبة أعلى بةالتجري الفصل يف الختبارا نتائج كانت
 كمواد وتطبيقها قبوهلا ميكن وادامل هذه أن إىل الطالب ردود وأشارت ، ٪ 20.20 الفصل الضابطة

املواد التعليمية ملهارة  وتطبيق قبول ميكن ، احملاكمة لنتائج ووفًقا ، لذلك. ٪ 70.90 وتبني ، تعليمية
 املعهد اإلسالمي دار أويل األلباب كلوتان با تطبيق على طالب على أساس املدخل السياقي م الكال

 عاجنوك.
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ABSTRACT 

Nazahah Ulin Nuha. 2019. preparation of Maharah Kalam Learning Materials 

with a Contextual Approach to Santri Integrated Islamic 

Boarding School Daru Ulil Albab Kelutan Nganjuk. Thesis. 

Arabic Language Education Program Post Graduate of Maulana 

Malik Ibrahim State Islamic University, Malang. Supervisor 1) 

Dr. Wildana Wargadinata, Lc. M.Ag. 2) Dr. Nur Hasan Abdul 

Bari, M.A. 

 

Kata Kunci: Making of Learning Materials, Maharah Kalam, Contextual 

Approach. 

The function of language as a tool for sharing ideas and thoughts make it 

important to learn Arabic especially in speaking skills as a communication tool. 

Therefore, the learning process requires good supporting elements, such as 

learning material. Learning material is a medium that contains various 

knowledge that must be learned and mastered by students. This study confirms 

that the results of Arabic learning (maharah kalam) at The Integrated Islamic 

Boarding School in Daru Ulil Albab Nganjuk Kelutan is not as expected. It is 

because they are beginners in learning Arabic, and the absence of Arabic 

learning books (learning material) specifically in the speaking skill of advanced 

learning. Therefore, to improve the students skill in speaking, the researcher 

took the research entitled "Preparation of Maharah Kalam Learning Materials 

with a Contextual Approach to the Santri of The Integrated Islamic Boarding 

School in Daru Ulil Nganjuk Kelutan". 

This study aims to find out how the process of forming the learning 

materials with a contextual approach and how effective the learning material 

with contextual approach could be accepted and applied to the students of the 

Integrated Islamic Boarding School in Daru Ulil Albab Nganjuk Kelutan 

The research method used is R & D (Research and Development) according 

to Borg and Gall. This research begins with observation, interviews, then 

preparation of teaching material based on a contextual approach and expert 

judgment. The last step is the distribution of student questionnaires, interviews 

and the distribution of pretest and posttest examinations to determine the quality 

of the material. 

The result of the test in the experimental class is 82.67% higher than the 

test level in the control class 62.67% and student responses indicated that this 

material could be accepted and applied as teaching material showing 83.97%. 

Therefore, according to the results of the trial, the making of Maharah kalam 

learning material for Santri santri Islamic Islamic Boarding School Daru Ulil 

Albab Kelutan Nganjuk can be accepted and applied. 
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ABSTRAK 

Nazahah Ulin Nuha. 2019. Penyusunan Materi Pembelajaran Maharah Kalam 

Dengan Pendekatan Kontekstual Pada Santri Pondok Pesantren 
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Program Pendidikan Magister Pendidikan Bahasa Arab 

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Pembimbing 1) Dr. Wildana Wargadinata, Lc. M.Ag. 2) Dr. 

Nur Hasan Abdul Bari, M.A.  

 

Kata Kunci: Pembuatan Materi Pembelajaran, Maharah Kalam, Pendekatan 

Kontekstual 

Fungsi bahasa sebagai alat untuk bertukar pendapat dan pikiran 

menjadikan penting pembelajaran bahasa Arab khususnya pada keterampilan 

berbicara sebagai alat komunikasi. Dan pada proses pembelajaran dibutuhkan 

unsur-unsur pendukung yang baik, seperti materi pembelajaran, karena materi 

pembelajaran merupakan media yang berisi tentang berbagai pengetahuan yang 

harus dipelajari dan dikuasai oleh pelajar. Pada penelitian ini menegaskan bahwa 

hasil pembelajaran bahasa Arab (maharah kalam) di Pondok Pesantren Islam 

Terpadu Daru Ulil Albab Kelutan Nganjuk tidak sesuai harapan, disamping 

mereka adalah pemula dalam belajar bahasa Arab, alasan lainnya adalah tidak 

adanya buku pembelajaran (materi pembelajaran) bahasa Arab khususnya pada 

pembelajaran maharah kalam. Oleh karena itu, untuk meningkatkan 

keterampilan berbiara pada santri, maka peneliti mengambil judul penelitian 

“Penyusunan Materi Pembelajaran Maharah Kalam Dengan Pendekatan 

Kontekstual Pada Santri Pondok Pesantren Islam Terpadu Daru Ulil Albab 

Kelutan Nganjuk”. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses penyusunan 

materi pembelajaran maharah kalam dengan pendekatan kontekstual dan 

seberapa efektif materi pembelajaran maharah kalam dengan pendekatan 

kontekstual ini dapat diterima dan diaplikasikan pada santri Pondok Pesantren 

Islam Terpadu Daru Ulil Albab Kelutan Nganjuk. 

Metode penelitian yang digunakan adalah R&D (Research and 

Development) dengan langkah-langkah menurut Borg and Gall. Penelitian ini 

diawali dengan observasi, wawancara, kemudian penyusunan materi ajar 

berdasarkan pendekatan kontekstual. kemudian penilaian pakar. Langkah yang 

terakhir yaitu pembagian angket siswa, wawancara dan pembagian ujian pretest 

dan postest untuk mengetahui kualitas materi tersebut. 

Adapun hasil uji tes dalam kelas eksperimen adalah 82,67% lebih tinggi 

daripada tingkat ujian dalam kelas kontrol 62,67% dan tanggapan siswa 

menunjukkan bahwa materi ini dapat diterima dan diterapkan  untuk dijadikan 

bahan ajar, menunjukkan 83,97%. Oleh karena itu, Sesuai hasil uji coba, maka 

pembuatan materi pembelajaran Maharah kalam untuk santri Santri Pondok 

Pesantren Islam Terpadu Daru Ulil Albab Kelutan Nganjuk dapat diterima dan 

diterapkan. 
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 كلمة الشكر والتقدير

 اهلل إال إلددد  ال نأ أشدددهد والددددين، الددددنيا أمدددور علدددى نسدددتعني وبددد  العددداملني، ربّ  هلل حلمددددا
 األنبيدددداء أشددددرف علددددى والّسددددالم والّصددددالة ورسددددول ، عبددددده حممدددددا نأ وأشددددهد لدددد  الشددددريك وحددددده

رسلني،
ُ
 .الدين يوم ىلإ بإحسان تبعهم ومن أمجعني وأصحاب  آل  وعلى حممد وموالنا سّيدنا وامل

 درجدة علدى واحلصدول النهدائي االختبدار شدروط السدتيفاءتقصدود كتابدة هدذا البحدث 
يف تعلددديم اللغدددة العربيددددة كليدددة الدراسدددات العليدددا جبامعددددة موالندددا ملدددك إبدددراهيم اإلسددددالمية املاجسدددتري 

 احلكومية مباالنج.
ليف فالباحثدددة تقددددم كلمدددة الشدددكر لكدددل شدددخة يعطدددي دعمدددة ومسددداعدة للباحثدددة يف تدددأ

 وصناعة هذا البحث. خصوصاً إىل:
 احلكومية إلسالمية إبراهيم مالك موالنا جامعة مدير احلارس عبد احلاج الدكتور الربفيسور .7

 .مباالنج
 ولدانا احلاج والدكتور العليا ساتالدراعميد كلية  موليادي احلاج الدكتور الربفيسور .0

 كوميةاحل اإلسالمية إبراهيم مالك ناموال جامعة العربية اللغة تعليم قسم رئيس ورغاديناتا
 .مباالنج

 الدكتور نور حسن عبد الباري بصفت . األول املشرف ورغاديناتا بصفت  ولدانا احلاج الدكتور .0
 يف وحكمة وصرب اهتمام بكل علي  وأشرفا وأرشداه الباحث وجها اللذان الثاين، املشرف
 .الرسالة هذه كتابة

 واالقرتاحات املالحظات أعطى يتال التعليمية املواد ريخب بصفت  حلمي دانيال الدكتور .4
 بإعدادها. ةالباحث تقام يتال ةالتعليمي املواد وتصحيح الستكمال

 إلصالح واالقرتاحات التعليقات أعطى يتال املادة تصميم خبري بصفت  توفيق الرمحن الدكتور .1
 .إعدادهاب ةالباحثت قام الذي التعليمي الكتاب وتصحيح

املعهد اإلسالمي دار أويل األلباب كلوتان حارس الدين عاقب املاجستري مدير  كي احلاج .2
 عاجنوك.

 املعهد اإلسالمي دار أويل األلباب كلوتان عاجنوك. يف األساتذةو  األساتذ مجيع .0
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 الفصل األول
 مقدمة

 خلفية البكث .أ
 

. يستخدم اإلنسان، اللغة أداة مهمة لتفاعل بينهم و يعرب من األفكار  
ميكن أيضا مشاركة أفكار و آرائ، وباإلضافة إىل ذلك، من خالل لغة اإلنسان 

واخليال، والتواصل مع غري هم. ينقسم استخدام اللغة يف التفاعل إىل نوعني من 
اللغات، وهي اللغة املكتوبة واللغة الشفهية. اللغة املكتوبة هي اللغة التسليم يف 

ية هالكتابة. مثل: الكتب والصحف واجملالت والروايات وغريها. حني اللغة الشف
 .شكل من أشكال الكالمبلغة التسليم  هي

 يف التعليم عامل يف هامة مكانة حتتل اليت اللغات من إحدى العربية اللغة
 خاصةً منها  ، إندونيسيا يف التعليمية املؤسسات من كل تقوم. إندونيسيا
 بتدريس ، الدراسة من معينة ومستويات مستويات على ، واخلاصة احلكومية

. أخرى مواضيع مع بالتوازي تدريس  جيب الذي املوضوع من كجزء العربية اللغة
 هاتبلطال للتدريس ضرورة العربية فاللغة ، اإلسالمي التعليم مؤسسات يف خاصة

 7.والشفهية الكتابة حيث من
 من العديد خالل من ، العربية اللغة وخاصة ، األجنبية اللغة تعلم

 يوجد ما غالباً  الذي السياقي هجنامل باستخدام املثال سبيل على ، التعلم مناهج
 فقط ليس العربية اللغة تستخدم اليت )املعهد( اإلسالمية الداخلية املدارس يف

 والتواصل للتفاعل العربية اللغة استخدام يتم ولكن ، اللغة كتب أو الكتب لفهم
 .اليومية احلياة يف )املعهد( اإلسالمية الداخلية املدارس جمتمعات مع

                                                           
1 M. Abdul Hamid dkk, Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: Uin-Malang Press, 2008), hlm. 158 
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. وحمدثة هي إحدى منهج العربية اللغة تعلمدى مهارة إح هو الكالم
 ميكن وبالتحديد ، التواصلية القدرات إعداد إىل هتدف اليت تعلم اللغة العربية

 خالل من نهجامل هبذا القيامو . اللغة باستخدام أو يتحدث التواصل للطالب
 خدمةواملست البسيطة الكلمات من بدءا. العربية باللغة للتحدث الطالب دعوة

 الطالب واحتياجات لوظائف وفقا تنوعا وأكثر أوسع مث يوم، كل شائع بشكل
في  املواد التعليمية  كتاب إىل حاجة هناك هذا، مع. اليومية احلياة يف التفاعل يف

 كتاب أو مساعد كتاب مبثابة هي كتابذه  وه. للتعلم كمرجع الكالم ملهارة
 أمثلة هناك كتاب هذا يف. المأو التك  التحدث ملمارسة الطالب تستخدمها

 التواصل على الطالب تساعد أن ميكن اليت والتدريبات واملفردات احلوار من
 .اليومية احلياة يف العربية اللغة باستخدام والتفاعل

 الوظائف إىل هارة الكالممل يةتعليمالواد امل إعداد تعديل تمست
 سبيل على ، خمتلفة تحملادثا أمثلة ستخدمت. للطالب اليومية واالحتياجات

 وما وتعاونيات، وغرف، املدرسة، ويف انتظار، وقوائم متهيدية،وان عن مع املثال
 الطالب فهم تسهيل ويعين الصعبة باملفردات كتاب جتهيز تمست كما. ذلك إىل

 احملادثة بعد تتم اليت املناقشة هناية يف. الكتاب يف الواردة أواحلوار احملادثة لغرض
يفيد  وهي ، املمارسة حول أسئلة أيًضا هناك ستكون ، املفرداتو  أو احلوار

 .الطالب فهم لتقييم
 هية الكالم ومهار  ،مهارة الكالم هي العربية اللغة تعلم مهارات إحدى

 اللغة يف وخاصة ،احملادثة التدريس يف حتقيقها ميكن اليت اللغوية القدرة أنواع أحد
 املتبادل والتواصل املتبادل التفاهم لتعزيز الرئيسية الوسيلةهي  الكالم. العربية

 0كوسيلة. اللغة باستخدام

                                                           
2 Ahmad Fuad Effendi, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykat, 2005), hlm. 112. 
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 على القدرة لدي  فرد وكل ، اللغوية املهارات من إحدى هو الكالم
 من .كالمال مهارة حماولة فرد كل على جيب ذلك،و ل. خمتلف بشكل التحدث

 حنن لكلذ. للغاية مهمة أدوار هي العربية باللغة كالمال مهارة تعليم حيث
 تارخت هنا. املؤسسة يف اللغة تعليم بعملية هنتم أن جيب لغة ومعلم كمدرسي

املعهد  يف ملهارة الكالم تعليمية وسيلة احملادثة كتاب من علجت أن الباحثة
 .اإلسالمي دار أويل األلباب كلوتان عاجنوك

 من بالكثري القيام وميكن الطرق من العديد الكالم املهارة كفائة  قيةلرت 
 إىل باإلضافة ألن ، السياقياملدخل  الباحثة ستخدمت ،البحث هذا يف. داخلامل

 يف لطالب والطبيعة اللغوية التلقائية الطبيعة تكوين أراد اللغوية، القواعد إتقان
 ، العربية اللغة تعلم يف مناسب دخلامل هذا. العربية اللغة وهي الثانية اللغة تعلم

 تشكيل هو الكالم ملهارة التعليمية األهداف دىإح ألن الكالم ملهارة وخاصة
 بيئة إنشاء ويتم. الكالم عادات حتدث العربية، باللغة العفوية خلقبا. العادات

 .العربية باللغة
 الداخلية املدرسة يف علموالت الكتب لصنع جًدا مناسب السياقي املنهج

 نهجامل هذا ألن. املعهد اإلسالمي دار أويل األلباب كلوتان عاجنوك )املعهد(
 معارف وتوصيل الطالب بالبيئة التعليمية املواد يعلقل املعّلم جهود على يؤكد

 حتفيز إىل السياقي نهجامل يهدف كما  0.احلقيقية احلياة يف بتطبيقاهتا الطالب
 احلياة يبسياق املادة علقة خالل من املستفاد املوضوع معىن فهم على الطالب
 املعرفة الطالب ميتلك حبيث( والثقايف واالجتماعي الشخصي يالسياق) اليومية

 4.اليومية احلياة يف مبرونة تطبيقها ميكن اليت واملهارات

                                                           
3 Abd. Wahab Rosyidi dan Mamlu’atul Ni’mah, Memahami Konsep Dasar Pembelajaran Bahasa 

Arab, (Malang: UIN Maliki Press, 2018), hlm. 40. 
4 Aziz Fachrurrozi dan Erta Mahyudin, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: Lisan 

Arabi, 2018), hlm. 118. 
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املعهد اإلسالمي دار )املعهد(  الداخلية اإلسالمية مدرسة الباحثة تارخت
 اللغة ثنائي البداية يف تصبح سوف هذا املعهد ألن ،أويل األلباب كلوتان عاجنوك

 ال ، ثانياً . ة الكالممبهار  يتعلق فيما خاصةً  العربية اللغة مهارات إىل حيتاج حبيث
 .يوم كل املستخدمة كتب مثل عربية تعليمية وسائل علىعهد امل حتتوي

 )املعهد( الداخلية اإلسالمية مدرسة تستخدم ، احلاضر الوقت يف
 العربية اللغةب للتعلم األساسي التعليم دار أويل األلباب كلوتان عاجنوك اإلسالمي

 استخدام ودون احملادثة ممارسة دون صباح كل املفردات إعطاء طريق عن أي ،
 هذا البحث يف الباحثة ركز لذلك. مهارة الكالم زيادةو  لرتقية واملناهج أساليب

 نهجم باستخدام مهارة الكالم حتسني لرتقية و املصممة الكتب إعداد على
 .اليومية احملادثة يف استخدامها كنومي احلقيقية احلياة مةملالئ سياقي

 النزل حتاول حيث ، املعهد اإلسالمي دار أويل األلباب كلوتان عاجنوك
. العربية اللغة إعداد يف يشاركدار أويل األلباب  املعهد اإلسالمي، األخرى

 اللغات من إحدىو  هي العربية اللغة فإن لذا ، اليومية احلياة يف هذا وينعكس
املعهد . البعض بعضها بني التفاعل يف اتصال كأداة دامهااستخ يتم اليت

 اإلسالميةعهد امل من إحدىو  هي، اإلسالمي دار أويل األلباب كلوتان عاجنوك
 لتعلم اجلهود من واحدة. العربية اللغة باستخدام للتواصل طالهبا على تركز اليت
 إعطاء خالل نم يوم كلاحملادثة   عقد هي اإلسالميةعهد امل يف العربية اللغة

 هناك ، ذلك إىل باإلضافة. بينهما احملادثة واملمارسات املفردات بعض الطالب
 قرية يف الريفي عهدامل هذا يقع .اإلسالمية العربية الكتب أو الصفراء الكتب أيًضا

 االستسالم وعدم السعداء الطالب من الطالب ولكن. املرافق من األدىن احلد و
 .أبًدا

على  مهارة الكالمل التعليمية موادال إعداد "املوضوع ب الباحثةر اتحت
المعهد اإلسالمي دار أولي  طالبتطبيق على لبا  سياقيالأساس المدخل 
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 رائدة سالميةعهد اإلم بوجود تمهت الباحثة ألن"  األلباب كلوتان عانجوك
 يف نيشاركت الباحثة ريدت، ذلك إىل باإلضافة. اللغةثنائي  تصبح أن وحتاول

 خالل من اللغةثنائي عهد م صبحوالت اإلسالميةعهد للم العليا املثل .جاحالن
 واملدربني نياملعّلم تسهل أداة أو كدليل الكتب توفري يف واملساعدة املسامهة
 وخاصة يف املهارة الكالم. املهادات الطالب لتعليم

 أسئلة البكث .ب
سئلة البحث وبناء على خلفية املشاكل اليت مت وصفها، وكانت هناك بعض أ

 :على النحو التايل
على أساس املدخل السياقي   الكالم هارة مل التعليمية واداملإعداد  يتم كيف .7

 ؟املعهد اإلسالمي دار أويل األلباب كلوتان عاجنوك الطالبتطبيق على لبا 
على أساس املدخل السياقي  هارة الكالممل املعد التعليمية واداملفعالية  مدىما .0

 ؟املعهد اإلسالمي دار أويل األلباب كلوتان عاجنوك الطالب تطبيق علىلبا 
 أيداف البكث .ج

 :هي كما يلي هذا البحثوالغرض من 
على أساس املدخل  هارة الكالممل التعليمية وادامل إعداد يتم على ةعرفمل .7

ملعهد اإلسالمي دار أويل األلباب كلوتان اال الطالبتطبيق على لالسياقي با
 .عاجنوك

السياقي  على أساس املدخل  هارة الكالممل املعد التعليمية وادامل يةفعال قياسل .0
 .ملعهد اإلسالمي دار أويل األلباب كلوتان عاجنوكاال الطالبتطبيق على لبا

 فوائد البكث .د
 :النظرية والتطبقية إن هذا البحث سوف يفيد لنا إفادة

 النظريةئد واالف .7
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 .مادة املهارة الكالم يمتصمإعداد و  كيفية حولزيادة العلم واملعرفة  (أ
 قدرة و لرتقية لتحسني العربية اللغة تعلم جمال يف الدينية املعرفة زيادة (ب

 خاصة العربية اللغة باستخدام اليومي التواصل يف ومهاراهتم الطالب
 .املعهد اإلسالمي دار أويل األلباب كلوتان عاجنوك بيئة يف

 الصحيح ملهارة الكالم()املواد اتعليمية  العربية اللغة تعلمعن  فهم (ج
 باملنهج السياقي خاصة للطالب

 ئد التطبقيةواالف .0
 التعليم اللغة العربيةللبحث الفائدة  (أ

 ، ةالعربياللغة  التعليم حبوث يف تسهم أن يرجواو من هذا البحث 
 .مادة ملهارة الكالم إعداد عن البحث وخاصة

 الباحثةالفائدة  (ب
مادة  إعدادو  صميمت كيفية لفهم ةاملعرف زيدت أنيرجوا و من هذا البحث 

 العربية اللغة تعليم يف الصحيحة ملهارة الكالم
 الفائدة ملؤسسة (ج

 تصميم يف )خصوصا( سيما ال مرجعا يكون أنيرجوا و من هذا البحث 
 .مادة ملهارة الكالم وإعداد

 ملدرسالفائدة  (د
 اللغة تدريس على( املدرس) املعّلم مساعدةيكون و من هذا البحث 

 .هاإعدادو  بيةالعر 
 الفائدة لطالب (ه

 العربية اللغة إعدادو  لتعلم للطالب الدافع يكون أنو من هذا البحث 
 .مبهارة الكالم خاصة
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 مواصفات اإلنتاج .ه
أو  التطوير حبث هو البحث هذ أن وأهداف ، البحث أسئلة على تستند

 تجريبةبال التدريس تطوير يف يستحدم اليت االنتاج تطوير على يهدف  اإلعدادي.
يف لكتاب نتج اتأن  الباحثةريد ت.والفعلية الصالحية املنتج ينتج حىت والتعديل

 ، فيكون هذ الكتاب على املواصفات اآلتية:ملهارة الكالم املواد التعليميةجمال 
 
 يطبع كما كتاب عادة .7
م غالف وصفحات من لتصمي Publisher فوبليشريبرنامج رسم  .0

 مية ملهارة الكالماملواد التعلييف جمال الكتاب 
 A5يطبع باستخدام القرطاس على شكل  .0
واملقدمة ، ينظم هذا الكتاب ابدأ من الغالف وصفحة األمامية .4

دليل على استخدام الكتاب، واهداف التعليم، حمتويات الكتاب و و 
، املفردات(، احلوارواملواد التعليمية )احلوارات، السئلة حول 

 .والتدريبات، املراجع
اليت يؤلفها على رحلة املبتدئ مليف اهارة الكالم ملالتعليمية  تقدم املواد .1

وهي  مبادئ سبعةويشمل هذا املواد على  املدخل السياقياساس 
 التعلم جمتمع و االنعكاس و االستكشفو  مثيلوالت سئلةواال البنائية
 .والتقومي

 يتكون هذه املواد التعليمية من املعينة عن مهارة الكالم  .2
:  موضوعات 04 هذه املواد التعليمية يشمل على واملوضوعات يف .0

(، َغسُل 7،0،0التَّعاَُرُف، ُحْجَرُة الطَّعاَِم، تَدَناَوُل الُفطُْوِر، اإِلْغِتسَال )
الَِبِس، جَتِْفْيُف اْلَمالَِبِس، اإِلْسِتْعداَُد لِلذِّهَاِب ِإىَل امل

َ
ْدَرَسِة الرُُّجوُْع دَ امل
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، َتْسِجْيُل ْدَرَسِة، الَدْرسُ دَ ِمَن امل ، السَُّؤاُل َعِن الدَّْرِس، التدََّعلُُّم اجلَْماَِعيُّ
اْلُمْفَردَاِت، ِاْسِتَعاَرُة اْلَقَلِم، ااِلْسِتْئَذاُن ِإىَل َدْوَرِة اْلِمياَِه، الُوُضْوءُ، 

ْيِء، (، ِشرَاُء الشَّ 7،0تَدْنِظْيُف الُغْرَفِة، الذِّهَاُب للندَّْوِم، الطََّلَبُة اْلغاَئِبُدْوَن )
 َحاَلُة اْلَمَرِض والنُّعَاسُ 

وتقدمي الكتاب الذي في  املواد التعليمية ملونة ملساعدة الطالب حيت  .7
 التشعر بامللل.

 فروض البكث .و
لرتقية مهارة  سياقيالتم باملدخل ت في  مادة مهارة الكالمإن كتاب 

فعالة تكون ، املعهد اإلسالمي دار أويل األلباب كلوتان عاجنوك طالبالكالم ل
 .املعهد اإلسالمي دار أويل األلباب كلوتان عاجنوكيف  املعّلمو  الطالبعند 

 حدود البكث .ز
 أو املهارة الكالم ادثةتم مواد احملتعلى  الباحثةدد حت:  احلد املوضوعي .7

على األنشطة ، املعهد اإلسالمي دار أويل األلباب كلوتان عاجنوك طالبل
 الباحثةيقصده  عداد، واإلعدادواإلأ يريالتطو  اليومية. وهذا نوع من البحث

 . املبتدئ املستوى أوملرحلة  مادة املهارة الكالم عدادو اإل هي تصميم
املعهد اإلسالمي دار مكان البحث يف  الباحثة ت: قام احلد املكاين .0

 .  أويل األلباب كلوتان عاجنوك
 م. 0779-0777ري هذا البحث يف السنة جت:  احلد الزماين .0

 لمصطلكاتتكديد ا .ح

توضيح املصطلحات املستخدمة يف موضوع هذا البحث،  الباحثةهتدف  
 املصطلحات كمايلي: الباحثةولتيسري الفهم فيشرحها 
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  إعداد .7
إجياد الشيء من العدم أو جتهيز الشيء ليكون آلة ووسيلة لتحقيق  هو

 أهداف معينة. 
 أو املواد التعليمية املادة التعليمية .0

طالب ي ترغب يف تعليمها لذهي احملتوى التعليمي اللتعليمية املادة ا
بغرض حتقيق أهداف تعليمية معريفية أو مهارهتا أو وجدانية وهي 

وهي جمموعة اخلربات  1ي يتعلم  الطالب يف علم ما.ذمضمون ال
 الرتبوية احلقائق واملعلومات اليت يرجى تزويد الطالب هبا. 

 مهارة الكالم .0
بأصوات التعبري أو  أو التكلم  لى التحدثمهارة الكالم هو القدرة ع

مهارة الكالم بأهنا   2الكلمات للتعبري والتعبري ونقل األفكار واملشاعر.
الكالم باستمرار دون توقف مطلوب ودون تكرار للمفردات بصورة 

ه املهارة ذعندما يتقى ه مع استخدام الصوت املعرب. والطالبمتقاربة 
ألمسى من اللغة وهو القدرة على اإلتصال وأن  يستطيع أن حيقق اهلدف ا

 0ا يريدون.ذماباألخرين وفهم 
 سياقيالاملدخل  .4

 التعليمية املواد يعلقل املعّلم جهود على يؤكد نهجاملهو  سياقيالاملدخل 
 7.احلقيقية احلياة يف بتطبيقاهتا الطالب معارف وتوصيل الطالب بالبيئة

 

                                                           
5 Kasihani, K.E Suyanto, English For Young Learning, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm. 76 
6 Suhartono, Pengembangan keterampilan bicara Anak Usia Dini, (Jakarta: Departemen 

Pendidikan Nasional, 2005), hlm. 20 

، )الرياض: دار اإلعتصام، أساس إعداد الكتب التعلمية لغير الناطقين بالعربية اهلل، اهلل الغايل وعبد احلميد عبد ناصر عبد 7 
 41(،ص. 7997

8 Abd. Wahab Rosyidi dan Mamlu’atul Ni’mah, Memahami Konsep Dasar Pembelajaran Bahasa 

Arab, (Malang: UIN Maliki Press, 2018), hlm. 40. 
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  ان عاجنوكاملعهد اإلسالمي دار أويل األلباب كلوت .1
اليت تركز على  املخضرمني عهداملرس الداخلية أو حدى من املدإهي 

 طالهبا للتواصل باستخدام اللغة العربية.
 قةالدراسات الساب .ط

إعداد املواد التعليمية مبدخل التعليم والتعلم  ،0772، فرحية احلسنية .7
كومية يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احل الطالبالسياقي )بالتطبيق على 
، كلية الدراسات العاليا قسم رسالة املاجستري، (ترجناليك جاوى الشرقية

تعليم اللغة العربية" جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية 
وخيتلف هذا البحث ببحث الباحثة من ناحية جنس الكتاب ماالنج، 

تبحث . أن الدراسة السابقة املطور وأساس إعداده و من حيس مكان حبث 
ا البحث فقد تبحث ذعن كل املواد التعليمية و التعليم السياقي و أما ه

عن املواد التعليمية خاصة ملهارة الكالم على أساس املدخل السياقي. من 
املدرسة الثانوية  ناحية مكان البحث، أن الدراسة السابقة تبحث يف

تبحث يف  ا البحثذ" وأما هاإلسالمية احلكومية ترجناليك جاوى الشرقية
 .املعهد اإلسالمي دار أويل األلباب كلوتان عاجنوك

إعداد مادة احملادثة على أساس املدخل العلمي ، 0772 موعظة احلسنة، .0
 يف املدرسة الثانوية باتو(، الطالبلتعليم مهارة الكالم )بالتطبيق على 

ة ، كلية الدراسات العاليا قسم تعليم اللغة العربية" جامعرسالة املاجستري
فيختلف هذا البحث  موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج،

 سياقيببحث الباحثة من ناحية أساس إعداده يعين بأساس املدخل ال
إعداد مادة احملادثة على . أن الدراسة السابقة تبحث عن ومكان حبث 

يبحث عن  هذا البحث، أما أساس املدخل العلمي لتعليم مهارة الكالم
املواد التعليمية خاصة ملهارة الكالم على أساس املدخل السياقي.  إعداد
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خيتلف بينهما من حيث املدخل وهي الدراسة السابقة باملدخل العلمي أما 
ة الباحثة باملدخل السياقي. مث من ناحية التطبيق حبث أن الدراسة السابق

لتطبيق على أما الباحثة با  يف املدرسة الثانوية باتو الطالببالتطبيق على 
 .املعهد اإلسالمي دار أويل األلباب كلوتان عاجنوك

إعداد كتاب احملادثة لدورة األزهار باملدخل ، 0770، يويل كرنياوان .0
، كلية رسالة املاجستري، الطبيعي يف تعليم اللغة العربية بباري كيديري

 جامعة موالنا مالك إبراهيم العاليا قسم تعليم اللغة العربية،الدراسات 
من  ختلف هذا البحث ببحث الباحثةتفاإلسالمية احلكومية ماالنج، 

ختلف تف ومكان حبث . سياقيناحية أساس إعداده يعين بأساس املدخل ال
هذا و  إعداد كتاب احملادثةأما الدراسة السابقة با بينهم من ناحية إعداد 

كان عن إعداد املواد التعليمية ملهارة الكالم. من ناحية م بحثتالبحث 
دورة األزهار بباري كيديري وأما  البحث، أن الدراسة السابقة تبحث يف

 .املعهد اإلسالمي دار أويل األلباب كلوتان عاجنوكا البحث تبحث يف ذه
مث من ناحية املدخل أما الدراسة السابقة إعداد الكتاب باملدخل الطبيعي 

 دخل السياقي.ا البحث إعداد املواد التعليمية ملهارة الكالم باملذهو 
إعداد مادة مهارة الكالم على أساس املدخل ، 0770حممد جزويل س،  .4

، الطبيعي مبدرسة إنسان جندكيا منديري املتوسطة الداخلية سيدأرجو
، كلية الدراسات العاليا قسم تعليم اللغة العربية، جامعة رسالة املاجستري

لف هذا البحث ختتف موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج،
 سياقيمن ناحية أساس إعداده يعين بأساس املدخل ال ببحث الباحثة

يف . من ناحية مكان البحث، أن الدراسة السابقة تبحث ومكان حبث 
ا ذوأما ه مدرسة إنسان جندكيا منديري املتوسطة الداخلية سيدأرجو

مث . املعهد اإلسالمي دار أويل األلباب كلوتان عاجنوكالبحث تبحث يف 
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من ناحية املدخل أما الدراسة السابقة إعداد الكتاب باملدخل الطبيعي و 
 ا البحث إعداد املواد التعليمية ملهارة الكالم باملدخل السياقي.ذه

إعداد كتاب القراءة الرشيدة لرتقية مهارة القراءة ، 0770، حممد أنوار .1
 )بالتطبيق على طالب معهد رشيدية خالدية آمونتاي بكليمانتان

، كلية الدراسات العاليا قسم تعليم اللغة العربية، رسالة املاجستري، اجلنوبية(
يف هذا البحث جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج، 

متسويا با إعداد الكتاب. فيختلف هذا البحث ببحث الباحثةة من ناحية 
بينهم من ختلف تف مواد الكتاب، الرتقية مهارة، املدخل و مكان حبث .

 إعداد كتاب القراءة الرشيدةناحية إعداد املواد أما الدراسة السابقة با 
عن إعداد املواد التعليمية ملهارة  بحثتهذا البحث و  لرتقية مهارة القراءة

عهد الكالم. من ناحية مكان البحث، أن الدراسة السابقة تبحث يف امل
ا البحث تبحث يف ذوأما ه يةرشيدية خالدية آمونتاي بكليمانتان اجلنوب

. مث من ناحية املدخل املعهد اإلسالمي دار أويل األلباب كلوتان عاجنوك
ا البحث إعداد املواد التعليمية ملهارة الكالم باملدخل السياقي. مث ذهأما 

ا ذمن ناحية املهارة، الدراسة السابقة إعداد لرتقية مهارة القراءة أما ه
 ية املهارة الكالم. البحث إعداد املواد لرتق
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 الثانيالفصل 

 اإلطار النظري

 المبكث األول: المواد التعليمية
قد يتكون التعليم من عوامل كثرية، هي معلم ومتعلم )طالب(، جمتمع ودولة  

ومنهج الدراسي وأهداف التعليم وطريقة ومادة دراسية وتقومي ووسائل تعليمية وغريها. 
فمادة  7يم عمل مجاعى ال فردى فشاركت العوامل في .وهذه العوامل تدل على أن التعل

ج مواد دراسية من أهم العوامل يف عملية التعليم للححصول على أغراض التعليم 
 وأنشطة الكفائية واإلقتصادية.

 تعريف المواد التعليمية .أ
وقال رشدي أمحد طعيمة يقصد ملواد التعليمية هي جمموعة اخلربات الرتبوية 

هبا، وكذلك االجتاهات والقيم اليت  الطالبومات اليت يرجى تزويد واحلقائق واملعل
يراد تنميتها عندهم. وأخريا املهارت احلركية اليت يراد إكسام إياها، هبدف حتقيق 

 0الشامل املتكامل هلم يف ضوء األهداف املقررة يف املنهج. النمو 
وهي كما قال  وهناك النظرت األخرى عن مفهوم املواد التعليمية أو احملتوى

فتحى علي يونس وحممد عبد الرؤوف الشيخ وهو إن املواد التعليمية هي احملتوى 
يف تقدمي  للطالب بغرض حتقيق أهداف تعليمية أو  املعّلمالتعليمي الذي يرغب 

 0يف علم ما. الطالبأي أهنا هي املضمون الذي يتعلم   مهارية أو وجدانية 

                                                           

 7م(، ص.  0771)باتوسنكار: مطبعة جامعة اإلسالمية احلكومية بباتوسنكار،  طرق تعليم اللغة العربيةعبد احلليم حنفي،  7 
القرى،  71، )اجلزء الثاين(، )مكة املكرمة: جامعة أم رىالمرجع في تعليم العربية للناطقين بلغات أخرشدي أمحد طعيمة،  0 

 .070م(، ص. 7972
)القاهرة: مكتبة  المرجع في تعليم اللغة العربية لألجانب "من النظرية والتطبيقفتحي على يونس وحممد عبد الرؤوف الشيخ،  0 

 77م( ص.0770وهبة، 
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املواد التعليمية أن  إعدادمنها مهيمني يف  وقد عرف كثري من خرباء الرتبوي،
عند عملية التعليم. وقال بانني  املعّلماملواد التعليمية كل املادة املستخدمة ملساعدة 

والتالميذ يف عملية  املعّلمأهنا املواد أو املواد التعليمية املرتتبة منظمان اليت يستخدمها 
واد التعليمية فريد و خمصة. الفرد ويف فرصة أخرى قال ساجايت أن امل   4التعليم.

تستخدم املواد التليمية طلبة خاصة يف عملية التعليمية اخلاصة. واملخصة يصمم 
حمتوى املواد التعليمية يناسب بأهداف معينة من التالميذ اخلاصة وبنظام التصميم 

عارف املناسب خبصائة التعليم والتالميذ. وقال كيب أن املواد التعليمية مجع من امل
هارات )اخلطوات واإلجراءات واألحوال والشروط( مليلية( واع)الوقائع واملعلومات التف

 1والوجداين.
إدان املواد التعليمية هي كل األشياء سواء كان اإلعالم أواألدوات أو 
النصوص اليت ترتتب بطريقة خاصة وتنظر الشيء الكامل من الكفايات اليت تقدرها 

بناء على املفاهيم السابقة فتخلة الكاتبة  2عملية التعليم. التالميذ وتستخدمها يف
على التالميذ لبلوغ  املعّلمأن املواد التعليمية هي خالصة من املواد اليت يعلمها 

األهداف املخصوصة منظما وفريدا وخمصوصا وتتكون من كل املادة إعالما كان أم 
أثر على أنشطات التالميذ أدوات ونصوصا اليت تستخدمها يف عملية التعليم حىت ت

 وأختالقها. 
 أيمية المواد التعلمية .ب

 احدى من وهي والتعلم، التعليم انتاج ىف هام دور هلا التعليمية املادة أن
 ليس التعلم، ىف الفردية إسهاماهتا هلا التعليمية واملادة العربية، اللغة تعليم وسائل

                                                           
4 Hartono, Pengembangan Bahan Ajar Pendidikan Agama Islam Berbasis Pembelajaran Tematik 

(Cet1; Jakarta: Kementrian Agama Republik Indonesia, 2012), hlm. 11. 
5 M. Abdul Hamid, dkk. Pembelajara Bahasa arab: Pendekatan, Metode, Strategi, Materi dan 

Media (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hlm. 71 
6 Andi Prastowo, Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif, (Jokjakarta: DIVA Press, 2012), 

hlm 17. 
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 يستخدم الذي التفكري طمن اكتساب ىف أيضا ولكن باملعلومات خيتة فيما فقط
 .0هلا الدارس ذهن على تأثريه ل  هذا وكل هبا، اخلاص واملنطق فيها،

 

 أقسام المواد التعليمية .ج
 قسيم املواد التعليمية من حيث الشكل  (7

تقسم املواد التعليمية من حيث شكلها إىل أربعة أقسام، منها: املواد 
 صرية، واملواد التفاعليةاملطبوعة، املواد السمعية، املواد السمعية الب

املواد املطبوعة: هي جمموعة املواد املعّدة بالقرطاس املستفادة يف اجملال  (أ
التعليمية أو إيصال املعلومات. كالكتاب املدرسي، كراسة التدريبات، 

  .ميودول، الرسوم، وما أشب  ذلك
املواد السمعية: تستخدم املواد اإلشارة املباشرة من راديو، ممكن أن  (ب

ستخدمها نفر من الناس أو جمموعة من . كشريط، راديو أو املذياع، ت
  .وما أشب  ذلك

املواد السمعية البصرية: هي كّل املواد من اإلشارة السمعية متكن ربطها  (ج
 .لرسوم املتحركة املتعاقبة، كالفلم

 املواد التفاعلية: اجلمع بني الوسائل التعليمية. كالقرش التفاعلي (د
 عليمية من حيث تنفيذهاقسيم املواد الت (0

تقسم املواد التعليمية من حيث تنفيذها إىل مخسة أقسام، منها: املواد املنفذة 
 دون اجلهاز، املواد املنفذة جلهاز، املواد السمعية، مواد فيديو، واملواد الكمبيوتر.
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 قسيم املواد التعليمية من حيث الصفة  (0
أربعة أقسام، منها: املواد تقسم املواد التعليمية من حيث صفتها إىل 

املطبوعة، مواد التكنولوجيا، املواد املستخدمة للعملية أو التصميم، املواد 
 7ة.اإلتصاليالتفاعلية أو 

 
 واد التعليميةأساس إعداد الم .د

. )التعلم ومادة واملتعلم املعّلم( الثالثة التعلم عناصر لتكمل التعليم مواد تأيت
 والسيما بإعداده، بالعناية يوصون فاملربون التعليم، وادم أهم يعدّ  املدرسي والكتاب

 إعداد بأسس يقصد .9هبا الناطقني لغري العربية اللغة بتعليم تعين اليت املواد تلك
 يف إخراج  قبل كتاب  إلعداد املؤلف هبا يقوم اليت العمليات جمموع هنا، الكتاب
 :هي األسس وتلك ،اللغة تعليم فصول يف لإلستخدام وطرح  النهائي، شكل 

 واإلجتماعية الثقافية األسس  .7

 املعلومات أن يعلمون الدارسني معظم أن الدراسات، أثبتت ولقد
 اللغة لتعلم تعليمية مادة أي أهداف من أساسي هدف الثقافية واملعارف
 تعلم يف النجاح عوامل من مهم عامل أهنا ايضا يعلمون كما األجنبية،

 واإلتصال التفاهم يف الشخة جناح أن يلق ولذلك.واستخدامها اللغة

                                                           
8 Andi Prastowo, Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif, (Jogjakarta: DIVA Press, 2014), 

hlm. 39-43 

امللكفهد الوطنية،  مكتبة :الرياض (،7ط ،يها الناطقين لغير العربية اللغة لعلمي إضاءات الفوزان، إبراهيم بن الرمحن عبد9 
 09 .ص ،) 0777
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 اليت الثقافية احلصيلة على يعتمد الشعب، أفراد مع والتعمل واإلندماج
 77.سواء حد على تعلمها

 السيكولوجية األسس  .0

 فهو التعليمية، العملية يف أساسيا عنصرا يشكل املتعلم أن املعلوم من
 التعليمية، العملية من فاهلد هو وأخريا أوال وأن  علي ، تركز الذي احملور
 املتعلم، لدى معينة أهداف حتقيق أجل من إال العملية هذه قامت فما
 ضروريا مطلبا تعد والعقلية النفسية املتعلم خصائة معرفة فإن مث فمن
 عمرية مرحلة لكل أن الواضح ومن .الدراسية املناهج حمتوى إعداد عند

 قدرات من بينهم فيما حيتلفون األفراد إن بل والعقلية، النفسية خصائصها
 مبدأ ظهر هنا ومن الواحدة، العمرية املرحلة داخل نفسية ومسات عقلية

 إعداد عند مراعة ينبغي والذي املتعلمني بنمو املتصلة الفردية الفروق
 77.التعليمية املواد واختيار

 والرتبوية اللغوية األسس  .0

 كافية فرص بتوفري مؤلف  يهتم الذي هو اجليد التعليمية املادة حمتوى إن
 حاجاهتم هبا ويشبعون واجتاهاهتم ميوهلم فيها ينمون ،لطالبال ومتعددة
 شأهنا التيمن األساسية والعادات املهارات بعض على ويتدربون وغباهتم

 .املختلفة مواقف حيال وتعقل التصرف على تساعدهم أن

                                                           

امللكفهد الوطنية،  ةمكتب :الرياض (،7ط ،يها الناطقين لغير العربية اللغة لعلمي إضاءات الفوزان، إبراهيم بن الرمحن عبد 77 
 11 .ص ،) 0777

 )شبكة اإلنرتنيت   (،بها الناطقين لغير العربية اللغة تعليم مواد إعدخاد الفوزان، إبراهيم بن الرمحن عبد77
www//.http.edu.ksu.faculty )07   0779فربايري 
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 ولن .علمية وأسس معايري وفق واللغوية التعليمية املادة خنتار أن وينبغي
 متناول ىف اللغوية مادت  تكن مامل أهداف  التعليمية مادة حمتوى حيقق

 .الثقافية وخلفياهتم العقلية الدارسني قدرات

 خطوات إعداد المواد التعليمية .ه
ني يصعبون إلعداد املواد التعليمية نفسا ألن مل يفهموا كيفية املعّلمكثري من 

لتالميذ، فلذلك يستعمل املدرس املواد التعليمية اليت إلعدادها اليت تناسب بإحتاج ا
تعطي املدرسة ويتبع كل اخلطوات اليت توجد يف تلك املواد أوالكتب. ويف إعداد 
املواد التعليمية خطوات خاصة اليت جيب علينا أن نفهمها حيت حنصل املواد 

 التعليمية اجليدة والكاملة، منها:
 حتاج التعليمإحتليل  .7

 التعليم حتليل منهج (أ
وهتديف هذه اخلطوة لثبوت الكفايات اليت جيب للتالميذ أن 
يقدروها. فلذلك، جنب أن نفهم مخسة أقسام التالية: الكفائة النواة 
واكفائة األساسية واملشريات املرغوبة والكفائة احلصول على النتائج 

 واملواد األساسية واجلارب التعليمية.
 حتليل مصادر التعليم (ب

حنليل مصادر التعليم بناء على التفر واملالعمة نستطيع أن 
والسهولة يف استعماهلا. أوال التوفر، وجب لنا أن نستعمل مصادر 
التعليم العملية حىت نسهل لنوفرها. وثانية املالعمة بني مصادر التعليم 
باألهداف التعليمية اليت قد ثبنت عنها يف أول التعليم. وثالثا السهولة 

حىت صارت مصادر التعليم كاملواد التعليمية اجليدة لنا إلستعماهلا 
 والفعالة.
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 إختار وثبوت املواد التعليمية (ج
يف هذه اخلطوة وجب لنا أن نثبت ونعدد املواد التعليمية اليت 
تناسب بالكفائة األساسية اليت جييب للطالب أن يقدرها، مث نثبت 

ل منهج التعليم األنواع واألشكال من املواد التعليمية بناء على حتلي
ومصادر التعلم عندماخنتار املواد التعليمية. وجد ثالثة املبادء اليت 
جيب علينا أن نتبعها، يعين: عالقة بالكفائة النواة والكفائة األساسية 
مث اإلتساق بني املواد التعليمية بالكفائة االساسية مث الكفاية للتالميذ 

 70عندما يتعلمون.
صدار التعلم حني ما خنتار مصادر التعليم نستطيع فهم املعايري إلختيار م .0

 أن نستعمل طريقني:
طريقة عامة، وهذه املدخل تتكون من اإلقتصادي والعملية  (أ

 واملبسطة وسهل حلصوهلا ومرنة.
 طريقة خاصة، وعندها مخسة أقسام، يعين: (ب

 تستطيع مصادر التعلم إلرتفاع حافر التالميذ عند التعليم. (7
 العمالية التعليمية.تدعم مصادر التعليم  (0
 تستطيع مصادر التعلم املختار املالحظة والتحليلية وغريمها. (0
 مصادر التعلم حلل املشكالت عند العمالية التعليمية. (4
 مصادر التعلم كأالت إتصال رسالة التعلييم. (1

 إعداد حريطة احتاج املواد التعليمية .0
يمية اليت جيب وهلذه اخلطوة منافع كثرية، منها ليعرف عدد املواد التعل

علينا أن نكتبها مث ليعرف تسلسل املواد التعليمية مث لثبوت طبيعة املواد 
 العليمية.

                                                           
12 Andi Prastowo, Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif, (Jogjakarta: DIVA Press, 

2014), hlm. 50-60 
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 فهم هيكال املواد التعليمية .4
ولكل املواد التعليمية هيكال خاص ولكن عندها هيكال عام، يعين: 
املوضوع وتوجية التعليم والكفائة األساسية أو املواد األساسية ومعلومات 

 70 والرتينات وخطوات العمل والتقسيم.اإلضايف

 مهارة الكالم :المبكث الثاني

 مفهوم مهارة الكالم .أ
الكالم هو النشاط اللغوي الثاين الذي يقوم ب  البشر يف احلياة اللغوية ، أي 
بعد أنشطة االستماع. استناًدا إىل األصوات اليت يتم مساعها ، يتعلم البشر أن يقولوا 

74مبهارة الكالم. ويتحدثوا يف النهاية
يتم تعريف الكالم على أن  القدرة على نطق  

 71أصوات التعبري أو الكلمات للتعبري والتعبري ونقل األفكار والرأي واملشاعر
الكالم يف أصل اللغة هو اإلبانة و اإلفصاح عما يدول يف خطر اإلنسان 

قل الكالم يف اصطالح هو فن ن 72من أفكار ومشاعره حبيث يفهم  اآلخرين.
املعتقدات واللمشاعر واألحاسيس واملعلومات واملعارف  واخلربات والألفكار واألراء 
من شخة إلىأخرين نقال يقع من املستمع أو املخاطب موقع القبول والفهم 
والتفاعل واالستجابة. ويف اصطالح النحاة اجلملة املركبة املفيدة. ويقصد )الكالم( 

حبيث خترج هذه األصوات من خمارجها املتعارف نطق األصوات العربية نطقا سليما 
عليها لدى علماء اللغة. وتعرف مهارة الكالم بأهنا الكالم باستمرار دون توقف 
مطلوب ودون تكرار للمفردات بصورة متقاربة مع استخدام الصوت املعري. والطالب 

                                                           
13 Andi Prastowo, Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif, (Jogjakarta: DIVA Press, 

2014), hlm. 60-65 
14 Burhan Nurgiyanto, Penilaian dalam Pengajaran Bahasa dan Sastra, (Yogyakarta: BPFE, 

2001), hlm. 276 
15 Henry Guntur Taringan, Membaca Sebagai Keterampilan Berbahasa, (Bandung: Angkasa, 

2008), hlm. 14 
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القدرة  عندما أتقن هذه املهارة وأن  يستطيع أن حيقق اهلدف األمسى من اللغة وهو
 70باألخرين وفهم ماذا يريدون. اإلتصايلعلى 

الكالم يف اللغة الثانية من املهارات األساسية اليت متثل غاية من غايات 
الدراسة اللغوية. وإن كان هو نفس  وسيلة لالتصال مع اآلخرين. ولقد اشتدت 

رب العاملية احلاجة هلذه اهلارة يف بداية الننصف الثاين من هذا القرن بعد انتهاء احل
الثانية، وتزايد احلاجة لالتصال الشفهي بني الناس إىل إعادة النظر يف طرق تعليم 

 اللغة الثانية.
لة اجتاهان ومها اتصال  اإلتصايلوعملية الكالم يف فصل اللغة من وجهة 

بني املتكلم واملستمع متبادال. ولذلك تدريب الكالم البد أن ترتبط في  قدرة 
ة الكامل وبالقدرة على املفردات والتعبريات ليعرب عن ما يريده أو اإلستماع بقدر 

مايفكر في . إذان، تدريب الكالم متواصل مع تدريب اإلستماع وتدريب نطق 
 األلفاظ.

ولذلك ، فإن املهارات اللغوية الشفهية أو املهارات الكالم هي األساس 
( 0تم استخدامها غالًبا ، )( هي طرق التعبري اليت ي7الرئيسي لتدريس اللغة ألن: )

( هم أكثر أنواع اللغة شائع 0هي أول أشكال القدرة اليت يتعلمها األطفال عادة ، )
 االستخدام.

 أيداف تعليم مهارة الكالم .ب
ملهارة الكالم أهداف عامة على مستوى الربنامج التعليمي املعني، وفيما يلى األهداف العامة 

 77 من العلماء اللغة التطبقيني.ملهارة الكالم كما يشري بذلك كثري
 نطق األصوات نطقا صحيحا .7
 متيز عند النطق بني األصوات التشاهبة متيز واضحا .0
 متيز عند النطق بني احلركات القصرية وبني احلركات الطويلة .0

                                                           

، )الرياض: دار االعتصام، لغير الناطقين بالعربية أسس إعداد الكتب التعليميةناصر عبد اهلل الغايل وعبد احلميد عبد اهلل،  70 
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00 

 تأدية أنواع النرب والتنغيم بطريقة املقبولة من متحدثي العربية. .4
 نطق األصوات املتجاورة نطقا صحيحا. .1

 ية مهارة الكالمأيم .ج
وأمهية مهارة الكالم ال شك من أهم ألوان النشاط اللغوي للصغار و الكبار، 
فالناس يستحدمون الكالم أكثر من الكتابة أي أهنم يتكلمون أكثر مما يكتبون. 
ومن مث نستطيع أن نعتبري أن الكالم هو الشكل الرئيس لالتصال بالنسيبة لألنسان 

 79زء يف ممارسة اللغة واسخدامها.ومن هنا فهو يعترب أهم ج

الكالم ليس فرعا لغويا معزوال عن باقي فروع اللغة العربية، بال هو الغاية من 
 دراسة كل فروع اللغة العربية. أما أمهية مهارة الكالم فمنها:

 الكالم كوسيلة إفهام سبق الكتابة يف الوجود .7
 عن األفكار. التدريب على الكالم يعود اإلنسان الطالقة يف التعبري .0
الكالم نشاط إنساين يقوم ب  الصغري والكبري، واملتعلم واجلاهل، والذكر  .0

واألنثى، حيث يتيح للفرد فرصة أكثر يف التعامل مع احلياة، والتعبري عند 
 الضرورة. طالبم

احلياة املعاصرة مبا فيما من حرية وثقافة، يف حاجة ماسة إىل املناقشة،  .4
والسبيل لذلك إال بالتدريب الواسع على  وإبداء الرأي، واإلقناع،

 07التحدث الذي يؤدي إىل التعبري الواضح عما يف النفس.

 

 
                                                           

، )القاهرة: نظرية إلى التطبيقالمرجع في تعليم اللغة العربية لألجانب من ال فتحي علي يونس وحممد عبد الرؤوف الشيخ، 79 
 740(. ص. 0770مكتب  وهبة، 

 .77-70م(، ص. 7990، )الرياض: دار املسليم، المهارات اللغوية ماييتها وطرائق تدريسهاأمحد فؤاد عليان،  07 



00 

 المبادئ في التعليم مهارة الكالم .د
جيب مراعاة األسس التالية يف تعليم مهارة الكالم فلكى نعلم النطق اجليد 

على كفاءة عالية يف  املعّلمللناطقني بغري اللغة العربية ينبغي مراعاة اآلتية: أن يكون 
 هذه املهارة وأن يراعى ما يأيت:

 أن يبدأ باألصوات املتشاهبة بني اللغتني )لغة الطالب األوىل واللغة العربية(  .7
مبدأ التدرج كأن يبدأ باأللفاظ السهلة املكونة من كلمتني أو  املعّلمأن يراعي  .0

 ثالثة أو أكثر.
 أن يبدأ باملفردات الشائعة .0
 ت اليت حتوى حروف املد يف بداية األمر.أن يبحث الكلما .4
 أن يركز على املهارات الفرعية ملهارة النطق الرئيسية. .1
 ة اليت حيتاج إليها الطالب.اإلتصاليباملواقف  املعّلمأن يعلم  .2
 07كثري التدريبات املتنوعة املتعددة األغراض. .0
 التةخطيط لعملية الكالم .ه

 عليم الكالم فيما يلي:األمور اليت البد أن تراعى قبل التخطيط لت
أن يعرتف املتحدث أوال على نوعية املستمعني واهتمامهم ومستويات تفكريهم  .7

 وما حيبون مساع  وما الحيبون.
 أن حيدد أهداف الكالم. وهذا ليساعد املتكلم على حتقيق أهداف كالم . .0
 أن يكون املتكلم قادرا على حتديد حمتوى كالم ، أي أن حيدد األفكار واملعاين .0

واملشكالت اليت يريد احلديث عنها، وأن تكون هذه األفكار متفقة مع 
 األهداف اليت سبق حتديدها.

                                                           

ياض: دار االعتصام، )الر  أسس إعداد الكتب التعليمية لغير الناطقين بالعربية،ناصر عبد اهلل الغايل وعبد احلميد عبد اهلل،  21 
 .12-14(، ص. 7997
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أن يتم اختبار أنسب أسالب أو الطرق يف الكالم يعتمد على عدة عوامل منها  .4
نوعية املستمع، ونوعية الكالم، أي موضوعة، ونوعية األهداف املراد 

 00حتقيفها.
 اإلسالمي دار أولي األلباب لمعهدا فيأيداف مهارة الكالم  .و

يف  أو برنامج احملادثةيف أنشطة  كالمال ةلتعلم مهارا واديستخدم هذا امل
 التالية: هدافاألو تعرف التعلم جيب أن تفهم  . قبل البدء يفعهدامل

 :ة الكالم التاليةاألهداف اليت جيب حتقيقها يف تعلم مهارا
 فردات.وفهم معىن امل حتدثن على يقادر  الطالب .7
 ن على جعل اجلمل.يقادر  الطالب .0
 اإلجابة عن األسئلة املتعلقة مبحتويات نة احملادثة. الطالبيستطيع  .0
 أو احلوار ن وشجعان على التواصل باستخدام احملادثاتيقادر  الطالب .4

 واملفردات اليت فهموها يف أنشطتهم اليومية.
 

 توجيهات عامة لتدريس مهارة الكالم .ز
 

اليت قد تسهم يف إعداد تدريس مهارة الكالم ففي العربية  التوجهات العامة 
 كلغة ثانية هي: 

تدريس الكالم يعين ممارسة الكالم: يقصد بذلك يعرتض الطالب بالفعل إىل  .7
 مواقف يتكلم فيها بنفس  ال أن يتكلم غريه عن .

أن يعرب الطالب عن خربة: ويقصد بذلك أال يكلف الطالب بالكالم عن  .0
علم ب  ينبغي أن يتعلم الطالب أن كون شيئ يتحدث عن .  شيئ ليس لديهم

                                                           

 .90-90(، ص. 0770، )القاهلرة: دار الفكرى العريب، 7ط. تدرس فنون اللغة العربية،علي حممد مدكور،  00 
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ومن العبث أن يكلف الطالب بالكالم يف موضوع غري مألوف إذا أن هذا 
 يعطل فهم ، وقد ال جيد يف رصيدة اللغوى ما يسعف .

التدرس على توجية اإلنتباه: ليس الكالم نشاطا يردد في  الطالب عبارات معينة  .0
 يراد من  الكالم.

االملقاطعة وكثرية التصحيح: من أكثر األشياء حرجا للمتحدث وإحباطا  عدم .4
ل  يقاطع  اآلخرون. وإذاكان هذا يصدق على املتحدثني يف لغتهم األوىل فهو 
أكثر صادقا بالنسبة للمتحدث يف لغة ثانية. أن لديهم من العجز يف اللغة 

، ولعل مما يزيد مايعوقهم عن االسرتسال يف احلديث أو إخراج  بشكل متكامل
 يف إحساس  هذا العجز أن يقاطع .

املستوى التوقعات: من املعّلم من تزيد توقعات  كما سابق القول عن اإلمكانات  .1
احلقيقية للطالب، فيظل يراجع الطلب ويستحث  على استقاء الول مث يلوم  أن 

 مل يكون عند مستوى التوقعات.
الكالم كما قلنا مهارة مركبة ونشاط التدرج : ينطق مبدأ تدرج هنا أيضان، إن  .2

عقلى متكامل، وتعليم هذه املهارة ال حيدث بني يوم وليلة وال بني عشية 
  00وضحاها.

 اإلختبار في مهارة الكالم .ح
أن اإلختبار احدى من أشكال التقومي يف التعليم، وهو عملية حتديد  ميكن

 هو ، واسيد اسكندر يف (7972قيمة من نتائج التعليم. اإلختبار عند نوركانكانا )
 أن جيب الذي الوظائف من السلسلة أو الوظيفة شكل يف التقييم إلجراء طريقة
 السلوك حول قيمة لينتج وكذلك ، الطالب من اجملموعة أو الفردية ب  يقوم

                                                           

 .497-472)جامعة أم القرى(، ص. المرجع في تعليم اللغة العربية للناطقينرشدي أمحد طعيمة،  00 
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 القيم وتعيني اآلخرين الطالب قيمة مع القيمة وسيقارن ، إجنازه أو الطالب
 04.القياسية
 قدرة لتقييم االختبار إجراء إىل معلم كل حيتاج ، العربية اللغة تعليم يف
 باختبار يستخف املدرس من كثرة ، اللغة تعليم يف لكن.  اللغة على الطالب

.  مهارة تلك على االختبار ريركت يف صعوبة بسبب االستماع ومهارة الكالم مهارة
هذا "  الكتاب  مهارةو  القراءة مهارة االختبار يف كثريا يركز املدرس من كثرة لذلك

 . إصالح  نع البد العربية اللغة املدرس كل على جيب يهو الواقع الذ
 شكل تقومي كفائة الطالب، بسبب يف الكالم مهارة االختبار تركيزصعوبة 

الطالب. على الرغم أن الغرض الرئيسي من اختبار  كل ملمارسة كثريا وقتا يتطلب
  كتل.  املختلفة مستويات يف طالب لكل مالكال مهارة تقييم هو مهارة الكالم

 ميارس عندما املثال سبيل على كثريا من عالقة العوامل اختبارة مهارة الكالم، 
 : مثل اجلوانب حتقيق ميكن لطالب األقل طالب يف تطبيق مهارة الكالم، على

تبار األخ وأنواع.  والوضوح ، والنرب ، واملفردات ، النحوية النطق،و التنغيم، والصحة
 اإلعادة اراختب( ۲ ، املكتوبة األسئلة اختبار( ۱ : اخلويل عند الكالم مهارة

، اجملاورة اختيار( 1 صورة، عن األسئلة االختبار(  4، التحويل اختبار( ۳، الشفهية
( 9، احلر التعبري اختبار( 7، (  اختبار املقابلة املوجهة0( اختبار املقابلة احلرة، 2

( اختبار الفونيمات، 77( اختبار األسئلة عن خريطة، 77هرية، اختبار القراءة اجل
 الساعة من الوقت إعالم اختربا( 74 ، التنغيم اختبار( ۱۳، النرب اخبار( ۱۲

 01.التعويض اختبار(  72 ، زمين جدول من الوقت إعالم اختبار (۱1،
 

                                                           
24 Iskandarwassid dan Dadang Sunendar, Strategi Pembelajaran Bahasa, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2016) hlm. 179-180 

 779-770( ص. 0777، )األردن: دار الفالح للنشر والتوزيع، اختبار اللغويةحممد علي اخللي،   01 
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 ال حىت ، الطالب الكفاءة معرفة خالل من الكالم مهارة اختبار إجراء جيب 
 مهارة اختبار املدرس جيري .  الكالم مهارة اختبار إجراء يف صعوبة املعلم من جيد

 تعبريه يتم الذي القصة يستخدم مثل ،الطالب يقيد وال ممتعة يكون أن الكالم
 يف املدرس يتمكن حىت ، ذلك وغري ، اجلذابة صورة ويستخدم ، كتابًيا أو شفوا
 . فاعلية أكثر التعليم تقييم من نتائج على واحلصول اختبار إجراء

 
 تقويم مهارة الكالم .ط

، يتوقع من املعلم يرباء املعلم عملية من أنشطة التعليم يتوقع من املعلم بعد
إجراء تقومي التعليم لتحديد مستوى قدرة الطالب يف التعليم. تقومي مهارة الكالم 

 عن  بشكل للطالب، جيب على املعلم أن يركز الطالب كل ما يرغب يف التعبري
الشفهي، وعدم الرتكز الكالم  يعتمد على املوضوع ما يف الكتاب. هبذا ميكن 

 ويشعر بالنجاحة يف التعبري عن احملتويات ما يف ذهب . للطالب أن يكون اخلالق
( النحو 0( النطق، 7اجلوانب العام املستخدم لقياس مهارة الكالم، التايل: 

وفقا  الطالقة. حتديد معايري لقياس مهارة الكالم( 4( املفردات اللغوية، 0والصرف، 
  02بقدرة الطالب يف املدرسة لوصول إلي ، يلي:

 

 : معايير تقويم مهارة الكالم 2.2الجدول

 النتيجة المعايير جوانب مهارة الكالم الرقم
 01 مفهوم بالتفصيل مع وجود هلجة خفيفة النطق 7

 07 مفهوم غري بعيد عن اللهجة الواضحة

                                                           

(، ص: 7977يع احلقوق حمفوظة، ، )بريوت: مجتعليم اللغات الكية وتعليمها بين النظرية والتطبيقصالح عبد اجملد العريب، 26 
700-700. 
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 71 بعض األخطاء من النطق ويزال من الفهم
الصعب من فهم  بكشرة األخطاء يف 

 النطاق
77 

 1 الميكن فهم  بكثرة األخطاء يف النطق
موقع األخطاء يف قواعد النحو والصرف  النحو والصرف 0

 قليل جدا وال تؤثر يف فهم املعىن
01 

 07 كثري أخطاء النحوية ومن املمكن فهم  متاما
أخطائ  يف النحو يسبب إىل عدم الفهم 

 أحيانا
71 

الصعب من الفهم ما قال  ولو قليال، بسبب 
 األخطأ النحو

77 

كثرة األخطاء يف النحو، حىت ال يفهم ما 
 يقول

1 

 01 يستخدم املفردات اليت يوفرها أهل اللغة املفردات اللغوية 0
ن أحيانا يستخدم األلفاظ غري معربة، ولك

 املعىن مفهوم متاما
07 

يستخدم املفردات اخلاطئة قليلة، مما جيعل 
 غري مفهوم بالكالم املنطوقة

71 

أقل املفردات املستخدمة يف التحضري الكالم 
 غري مناسب

77 

ال يستخدم كثريا من املفردات والكالم غري 
 مفهوم على األطالق

 

1 
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 01 يتكلم بطالقة كأهل اللغة الطالقة 4
ميكن التعبري عما يريد الكشف عن  

 بالثفصيل
07 

أحيانا كثرة الرتدد والبطء يف التعبري مبا 
 املطلوب،ويصعب يف الفهم مايقول

71 

كثرة الرتدد والصمت يف الفرتة الطويلة، مما 
 يصعب يف الفهمما يقول

77 

ال يقدر على الفهم ما يقول، بسبب كثرة 
 رتة الطويلةمن الرتدد والصمت يف الف

1 

 

 : تقدير مهارة الكالم2.1الجدول 

 الدرجات التقدير الرقم
 777-97 ممتز .7
 79-77 جدا جيد .0
 09-07 جيد .0
 29-27 مقبول .4
 19-77 ضعيف .1
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 سياقيال:المدخل ثالثكث الالمب

 سياقيالمفهوم المدخل  .أ

 أن التعليم تقنية على وجب .التعليم وتقنية وطريقة مدخل على يشتمل التعليم
 .التعليم مبدخل تناسب أن التعليم طريقة على وجب كما التعليم بطريقة تناسب
 إىل يؤثر ألن  التعليم عملية يف مهم شيء التعليم مبهارة املناسب التعليم فمدخل

 مناسبة عدم إىل يؤثر التعليم مبهارة املناسب غري التعليم ومدخل .التعليم فعالية
فلذلك الباحثة تتم بإعداد املواد التعليمية  .التعليم مبهارة التعليم تقنيةو  التعليم طريقة

 ملهارة الكالم بأساس املدخل السياقي ألن تناسب هبدف التعلمية.
 اخلاص واإلطار اللغة تعليم يف اخلاصة الفلسفة هي املدخل يقول أن طعيمة

 اللغوية، تاإلطارا على يشتمل املدخل مديا قالت .00اإلنسانية الصفات عن
 يتعلق شيء املدخل  سوبيانطارا قال  07.التعليمية واإلطارات التعلمية، واإلطارات

 حقيقة عن يبحث وهو .بديهي شيء واملدخل 09.وتعلمها اللغة تعليم حبقيقة
 تستخدمها وسائل أو وسيلة هو التعليم مدخل أن أوجانج وقال .الدرس موضوع
 موضوع أي مشكلة للنظر مشرتكة وسيلة وهو .يتعلم أن الطالب لتمكني املعّلم

 07.الدراسة
أن املدخل السياقي هو التعليم ملساعدة املدرس يف ربط املادة اليت يتعلمها 

 07يومية.معلوماهتم وحياهتم م يف ربط بني املتعلم بأحوال حياهتم احلقيقة وليدافعه
ب عن فهم أمحد يقول التعليم السياقي هو عملية الرتبوية التدرجيية لدفع الطال

                                                           

 دار  :قاهرة (أخري بلغات للناطقين العربية اللغة تعليم مناي  في المرجع وإحوان ، طعيمة أمحد رشدي 00 
 .027(، ص. 0777 العريب، الفكر

28 Suwarsih Madya, Metodologi Pengajaran Bahasa. (Yogyakarta: UNY Press 2013), hlm. 8. 
29 Subyantoro, Teori Pembelajaran Bahasa. (Semarang: Universitas Negeri Semarang Press 2013), 

hlm. 102. 
30 Ujang Sukandi dkk, Belajar Aktif dan Terpadu (Surabaya: Duta Graha Pustaka, 2002), hlm. 39. 
31 Nur Hadi. Pembelajaran Kontekstual (Contextual Teaching and Learning/CTL) dan 
Penerapannya Dalam KBK (Malang: UM, 2004), hlm. 33. 



07 

معاين من تلك املادة ويرتبطون حلياهتم اليومية )السياقي النفسي أوالسياقي اجملتمعي 
أو السياقي األديب( وصار الطالب ميلكون املعلومات باملرونة وتطبيقها من مسائل 

 00السياقي إىل املسائل السياقي األخرى.

 الذي اإلطاري دأءاملب هو املدخل أن نعرف السابقة املدخل تعريفات إىل نظرا
 يشرح الذي األساسي الشيء هو التعليم ومدخل .وتعليمها وتعلمها باللغة يتعلق
 على التعليم يركز الذي املدخل هو السياقي املدخل .التعليم وتقنية التعليم طريقة
 الطالب مساعدة حياول الذي املدخل وهو  .وخربهتم وخلفياهتم الطالب ميول
 الشخصية اجلهة من إما اليومية بأحواهلم ويعقلها املتعلمة يةالتعليم املواد نظر على
 هو السياق على التعليم أن كسمان هبا يرى مطابقا .الثقافية أو اإلجتماعية أو

 وحياهتم الطالب بأحوال املواد التعليمية بعلق الذي التعليم عملية يف االجتاه
 يف قوي معىن وذاتبأحواهلم  وثيقة عالقة ذات الدراسة تكون حىت وثقافتهم
 00.ذهنهم

 حياهتم يف عندهم املعروفة النظرية يطبق أن الطالب يساعد املدخل ذاهب
 النظرية يطبق أن الطالب كفاءة قليل بسبب النظرية هذه ظهور أن مع اليومية،
 لدى املعروفة النظرية لتكون املدخل هذا حياول 04  .اليومية حياهتم يف املعروفة
 معرفتهم يكون حىت حياهتم يف بالفوائد تأيت لكن فقط، مذهنه يف ليست الطالب

 املدخل هذا باستخدام اآلخر اجلانب يف .اليومية حياهتم يف للمشكالت حلوال
 .والثقافية اإلجتماعية حوهلم أحوال عن الطالب معرفة تزداد

 

                                                           
32 Riyanto, Yatim. Paradigma Baru Pembelajaran (Kencana: Jakarta, 2007), hlm. 88. 
33 Kesuma Dharma dkk, Contextual Teaching and Learning (Garut: Rahaya Research and training 

2010), hlm. 5. 
34 Kokom Komalasari, Pembelajaran Kotekstual Cet I, (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm. 6. 
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 يتعلق اليت التعلم عن فكرة هو السياقي املدخل أن أفندي فؤاد أمحد وكتب
 املعارف بني العالقة جعل إىل الطالب ويدفع الواقعية باملواقف تعليميةال املواد

 يف جهودهم من واملهارات العلوم الطالب ويتلقى  01 .اليومية حياهتم يف وتطبيقتها
 اسرتاتيجية هو السياقي املدخل أن واآلخرين هدي نور وقال .بأنفسهم بنائها
 ومهاراهتم املعارف وتطبيق توسيعو  تقوية من الطالب متكن اليت والتعلم التعليم
 املشكالت مجيع حلل املدرسة خارج أو املدرسة خلفيات تلف من ية األكاد

 02.احلياة واقع يف املوجودة

 املدخل هو السياقي املدخل حقيقة أن الباحثة فتخلة اآلراء تلك من انطالقا
 إجياد الطالب متكن حىت الدراسية باملادة الطالب لدى الواقعية احلياة تعلق الذي

وبإستحدام اللغة العربية لتتحدث و  الواقعية خربهتا بسيلة العميق والفهم السهولة
 تتكلم كل اليوم.

 المبادئ المدخل السياقي .ب

 وحنضري ل،ؤ والتسا كالبنائية، :هي مبادئ سبعة ل  السياقي املدخل إن
 يموالتقي ، التعلم وجمتمع والنعكاس، ا واالستكشاف، مثال، أو النموذج
 00:احلقيقي

 (Constructivisme) البنائية .7

املدخل السياقي هو حجر الزواية يف التفكري، املعرفة اليت بناها قليال رجل 
فشيئا، عززت النتيجة من خالل سياق حمدو )ضعيف( وليس بشكل 

 خالل من املعىن وإعطاء املعرفة بناء على الطالب قدرة هي البنائية 07مفاجئ.
                                                           

35 Ahmad Fuad Effendi, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykat, 2005), hlm.157. 
36 Nur Hadi dkk, Pembelajaran kontekstual: cooperatif Leaning di Ruang Kelas, (Jakarta: 

Gramedia Widiasarana), hlm. 12. 
37 Trianto, Mendesign Pembelajaran Kontekstual (contextual teaching and learning) di kelas 

(Jakarta: Cerdas Pustaka, 2008), hlm. 7. 
38 Suryanti dkk, Model-model Pembelajaran Inovatif (Surabaya: UNESA University Press, 2008), 

hlm. 7. 



00 

 بناء يف أساسا املذهب هذا يعترب و .احلياة يفهبا  شعوروال احلقيقية اخلربة
 وغري فقليال قليال تدرجييا معرفت  بناء يف اإلنسان أن يرى وهو السياقي املدخل
 على يقدر أن الطالب على والواجب .احملدد السياق بوجود ويتسع مفجئ
 لطالبا مساعد هي املعّلم ووظيفة .حديدة معرفة إىل معلوماهتم وحتويل إجياد

 يف آرائ  وتطبيق إجياد على إليها الفرصة وإعطاء والتعلم التعليم عملية يف
 اسرتجاع و احلفظ مبجرد ال التعلم أن يعتقد الذي املذهب هو البنائية .التعلم

 ومعرفتها عقلها بناء طريقة الطالب فيها تعلم عملية هو وإمنا املعلومات
 .هيكال

 (Questioning) لؤ التسا .0

 يف الطالب كفاءة وتقييم وتوجي  لتشجيع املعّلم ا قام عملية وه لؤ التسا
 وكعملية .التعليم يف رئيسية اسرتاتيجية وهو .املعرفة مبدأ هو ل والتسا .التفكري
 معرفة وهو االستقصاء، أساس على التعليم تطبيق يف الطالب لدى مهمة

 .وحتقيقها املعلومات

 (Modelling ) مثال أو النموذج حتضري .0

 فهم لتسهيل الشيئ عمل كيفية عن النموذج إعطاء عملية هو تمثيلال
 .النموذج تصميم يف تشرتك أن الطالب كن و املتعلمة املادة عن الطالب
 .األهداف لتحقيق كوسيلة املستخدم األدوات أو الوسائل مجيع هو والنموذج

 Inquiry)) كتشافاال  .4

 أو االستفسار أو الحظاتامل النتائج من مكتسبة ومهارة معرفة هو االكتشاف
 اليت واملهارة املعرفة أن يرجى .بنفسها الطالب ا تقوم اليت البيانات مجع
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 من جمموعة احلفظ نتائج والمن االكتشاف نتائج من الطالب تكتسبها
 االكتشاف أنشطة إىل املشري التعليم عملية تصميم املعّلم على وجيب .احلقائق

 .كانت مادة أي يف
 املفاهيم على واحلصول األشياء معرفة على املتعلم حيث لؤ التسا عملية 

 املعلومات، مجع عند مفيد لؤ والتسا .املتعلم كفاءة معرفة يف املعّلم ويساعد
 معرفة مدى حيديد ،الطالب استجابة وتوليد ،الطالب فهم واكتشاف
 و الرتكيز زيد ي ،الطالب من إال معروفة غري هي اليت األشياء معرفة ،الطالب
 جتديد إىل يفيد الطالب إىل األسئلة تقدمي املنشودة، األشياء إىل االهتمام

 دائما يبدأ الطالب معرفة بناء أن السياقي املدخل ويرى. الطالب معرفة
 .باملادة املتعلقة باألسئلة

 (Reflection ) االنعكاس .1

 يف الطالب املعّلم يساعد تعلمها، مت الذي األشياء يف التفكري هو االنعكاس
 أهنم الطالب ويشعر اجلديدة املعلومات و السابقة املعلومات بني التعليق

 االستجابة هو واالنعكاس .حياهتم يف واملفيدة اجلديدة األشياء على حيصلون
 .املستلمة اجلديدة املعلومات أو األنشطة أو األحداث من

 :يلي كما يكون أن كن االنعكاس

 اليوم ذلك يف الطالب علي  حصل ما حول السؤال (أ
 الطالب كتب يف مذكرات أو مالحظات (ب
 .اليوم ذلك يف التعلم حول الطالب واقرتاحات انطباعات (ج
 املناقشة (د
 العمل إنتاج (ه
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  (Learning Community) التعلم جمتمع  .2

 أمهية لفهم التعلم أنشطة يف املشاركني األشخاص من جمموعة هو التعلم تمعجم
 األفراد بني التعاون إلجياد يهدف .ملتعمقا التعلم حدوث يف واجلماعات األفراد

 و املناقشة يف الطالب مشاركة من حمصول التعلم النتائج .التعليم عملية يف
 Contextual Teaching and  Learning الفصل هذا يف .األصدقاء مع التشاور

Theacing تلفة الطالب من تتكون اليت التعلم فرقة بأداء يقوم أن معلم حيث 
 .الكفاءة

  (True Evaluation)احلقيقي التقييم  .0

 الواجبات وأداء الطالب التعلم عملية من املتكامل التقييم هو احلقيقي التقييم
 البيانات مجع عملية هو التقييم .ذلك وغري والتدريبات اختبارات و املنزلية

 الطالب أن على لتحقيق الطالب تعلم حول معلومات على حلصول املختلفة
 ملساعدة يهدف البيانات ومجع .تعلمها عملية يف وجيدون هاتعلم حيسنون
 تطبيق يف .واقعية عملية من البيانات تكون أن والبد التعلم، يف الطالب
  09 :التالية التعلم مبادئ من بعض عقد للمدرسني ينبغي السياقي املدخل

 الطالب لدى العقلي للنمو وقفا التعلم خطة (أ
 املرتابطة التعلم جمموعة تكوين (ب
 الذايت التعلم إىل تدعم اليت البيئة توفري (ج
 الطالب تنوع يف النظر (د
 الطالب لدى الذكاء تعدد إىل اهتمام (ه

 
                                                           

39 Nur Hadi dkk, Pembelajaran kontekstual: cooperatif Leaning di Ruang Kelas, (Jakarta: 

Gramedia Widiasarana), hlm. 76. 
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 (questioning) التسائل بتقنيات القيام (و

 (authentic assessment) الذايت التقييم تنفيذ (ز
 المدخل السياقيخصائص  .ج

 وضمان الفائدة، لتحصيل اجليد التواصل وهي خصائة السياقي للتعليم
 والتعاون، بأنفسهم، تعليمهم طريقة الطالب وتنظبم الفاعل، العمل إجراء على

 التقييم واستعمال العايل، املعيار وحتقيق ،الطالب خصائة على واحلفاظ
  .47احلقيقي

 التعليم :وهي أمور، سبعة خصائة من السياقي للتعليم برياتين وقدم
 إجراء املفيدة، الواجبة ألداء لطالبال الفرصة إلعطاء والتعليم احلقيقي، والسياق
 بني والتعاون باجلماعة، التعليم وتنفيذ بالتطبيق، لطالبال اخلربة بإعطاء التعليم

 بالتنوع والتعليم وانتاجي، وابتكاري عملي فعال بشكل والتعليم التعليم، يف الطالب
 .47والسرور

 شىت بسمات تتميز السياقي املدخل أن لنا ظهر قد السابقة نظريات من
 باملباشرة معرفتهم تطبيق يف الطالب ملساعدة يهدف وهو األخرى باملدخل ختتلف
 على التعليم السياقي مدخل يركز ذلك جبانب واإلجتماعية النفسية أحواهلم حسب
 الطالب بالسياق الدراسية املواد تعلق السياقي والتعلم .وخرباهتم التالميذ ميول

 يف قوى معىن وذات بأحواهلم وثيقة عالقة اتذ الدراسة تكون حىت وحياهتم
 اليومية وحياهتم لطالبال املعلومات بني االرتباط على املدخل هذا تعتمد .أذهاهنم
 يف الطالب ليدفع من  وهدف الواقعي، تقومي على أيضا وتعتمد التعليم بأهداف
 .فعاال التعليم تكون حىت املضية يف خربهتم بربط التعليم

                                                           
40 Nurhadi dkk, Pembelajaran Kontekstual, hlm. 20 
41Endah Tri Priyatni, Kurikulum Berbasis Kompetensi dan Pembelajaran Kontekstual, (Malang: 

Universitas Negeri Malang, 2002), hlm. 3. 
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 املدخل هذا الباحثة وسيستخدم ممتاز املدخل هذا أن الباحثة تالحظ
 مناسب االجتاه وهذا الم .الك ملهارة املواد التعليمية إعداد يف أساسا وخصائص 
 يفهموا حىت بأنفسهم املعلومات بناء يف حياولون الطالب ألن جمال كل للتعلم يف

 املدخل تطبيق نع التفصيلي والبيان .أذهاهنم يف املعلومات وتثبيت عميقا فهما
 .اخلصائة هذه بعد الباحثة ستبحثالم الك ملهارة املواد التعليمية يف السياقي

 تطبيق مدخل السياقي .د

 تناسب قدالم الك ملهارة املواد التعليمية إعداد أداء من األسسي هدف كان
 مارسة الكالم باملوادمل لطالبال الفرصة إعطاء وهو السياقي املدخل خبصائة
 املطلوبة مهارة الطالب تستوعب حىتو احملادثة  الحلوار أ المالك ملهارة التعليمية

(  و حول املعهد اإلندونيسيا ثقافة(الواقع على التعليم برتكيزالم الك مهارة وهي
 أهداف موافقة هي هذه .ذلك وغري بأنفسهم املعرفة وجتد بالتجريب الطالب وقيام
 :السياقي املدخل مع الكتاب هذا

 املفيذ جبةالوا أداء .7
 حول املعهد الواقع على التعليم يرتكز .0
 التعليم يف الطالب جيرب .0
 بأنفسهم املعرفة الطالب جيد .4
 بالتجريبة املواد الطالب تعميق .1
 التعلم يف مركزا لطالبا .2
 نشاطا أكثر الطالب .0
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 نشأة المدخل السياقي .ه
 يبعث والتعلم التعليم عملية ىف السياقي املدخل عملية ىف املدخل أمهية أن

 ما بني العالقة جيعلوا أن اليستطيعون الدارسني معظم أن على تدل اليت الظاهرة من
 متتالية احلفظ مازال تعلم أن هو والسبب .الواقعية احلياة ىف وتطبيق  يم تعل

 امل ىف عرفوه ما تطبيق ىف الدارسني يساعد الذي العميق الفهم دون املوضوعات
 .الواقعة حياهتم ىف اجلديدة وقف

 تساعد اليت التعلم مفهوم هو )والتعلم التعليم السياقي( السياقي التعليم
 الطالب احلاالت احلقيقي العامل مع تدريسها يتم اليت املواد بني ربط نياملعّلم

 حياهتم يف التطبيق ميلكها اليت املعرفة بني اتصاالت إجراء على الطالب وتشجيع
 البنائية : وهي الفعال، التعلم رئيسية عناصر سبعة على تنطوي واليت اليومية،

 جمتمع( اجملتمع وتعلم ،)استفسار( على والعثور ،)استجواب(اطلب ،)البنائية(
 40.)أصيل التقييم (الفعلي والتقييم ،)النمذجة(والنمذجة ،)التعلم

 بعد أمريكا ىف بدأ قد السياقى والتعليم التعلم مدخل تطبيق أن املعروف من
 وعلم املنهج ىف النظرية John Dewey دوى يوحنا التقليدي بويالرت  اخلبري قدم أن

 التعلم وفلسفة .م 7972 سنة ىف وميوهلم الدارسني خبربات تتعلق الىت التعليم طريقة
 .دوى ليوحنا  progressivismeالتقدميي املذهب إىل ترجع السياقى والتعليم

 من  والتعلم  مالتعل  عملية ىف  السياقي  املدخل  أمهية من الوعي أن
  بني العالقة  جيعلوا  أن  يستطيعون ال املتعلم من أكثر أن على تد  الظواهر
  احلفظ يقدم مازال التعليم ألن هذا والسبب .الواقعة احلياة ىف وتطبيق   ماتعلموه
 ما  تطبيق ىف  التالميذ  يساعد  الذي  العميق  الفهم دون وضوعات امل   ومتتالية
 جيدا يتعلم املتعلم أن الرأي جوهر وهلذا .الواقعة حياهتم ىف اجلديدة اقفاملو  ىف عرفوه

                                                           
42 Ibnu Setiawan, Contextual, Teaching and Learning (Bandung: Mizan Learning Center, 2009), 

hlm. 74. 
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 عملية  اعتربت وأن  ,سبق فيما  علم ماقد وبني بين  عالقة ل  يتعلم  ما كان إذا
 التعليم  عملية  ىف  نشيطا  اشرتاكا  املتعلم  اشرتك  كان  إذا  انتاجية عملية التعليم

 .40املدرسة ىف

 السياقي أساليب المدخل .و

 عند موقع السياقي تعليم رتاجتيةاس فعالية أساليب نبأ بتُ  الفهم، نظرية عند
 Occupational research and فسر كماو  .السياقي دخلامل تطبيق يف املعّلم كفاءة

Development  Center of (Cord) 44يليمما  السياقي مدخل تعليم أساليب أما:  

 التشكامل أساس على يقو الذم التعلم .7

 حبل يبدأ تعليم وه شكالتامل أساس على يقو الذم التعلم إن
 مثة  أن إذ قائق،واحل النظرية تعلم جيري مث الو أ يتتأ شكلةملفا.شكالتملا

 من يطلب التدريس إجراء قبل درسوامل .41حلال املشكالت إليها حاجة
وحيث  .ذكراتيف امل يسجلوهنا مث شكالتاملا يالحظوا نأ التالميذ
 ستنتاجوا االستجواب إىل يوجههمو  ريللتفك تالميذه ذلك بعد املدرس

 .ختلفةامل اآلراء إىل االستماعو  ضو الفر 
 
 
 
 

                                                           
43 Ahmad Fuad Effendy،Metodologi Pengajaran Bahasa Arab. (Malang: Misykat،2005) hlm. 157. 
44 John Afifi, Inovasi- Inovasi Kreatif Manajemen Kelas dan Pengajaran Efektif (Jogjakarta: Diva 

Press, 2014), hlm. 196. 

 السمهوري زىير :مترجم ومصادر، وأمثلة، عملية، إرشادات  :التدري ىيئة لتطوير دليل ف،و اآلخر و  غيالسي كاي هري 45 
 .007 ، ص.)0772 العبيكات، مكتبة :الرياض(
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 التعليمية اخلربة على حصوللل البيئة من االستفادة .0

يف خمتلف  اوهينفذ أن التالميذ يستطيع اليت الوظائف املدرس يعطي
 اسبةاملن التالميذ عطيت العملية ذهه .اجملتمعو  األسرةو  املدرس مثل السياق

 رباتاخل على التالميذ صلحي نأ هبا ويرجىالفصل، خارج يتعلموا نأل
 .بيئتهم مع اشرةاملب التعامل طريق عن يتعلمونو عما اشرةاملب

 ابعماعية األنشطة تكوين  .0

 كالكفاءة اآلراءو أ األفكار توسيع عيةجلماا التعلم أنشطة تستطيع
 Learning Community)  ابعماعة لغة تعلمك .اآلخرين مع للتعامل الفردية

Language) من الشفهي جلانببا هتماماال :منها ،هلا أهداف طريقة 
 يف الثقةو  قلوهبم يف الطمأنينة زرعو  ،نيالدارس ىلد التوتر وختفيف اللغة،

 مشكالهتمحلل  هيدامب شعورىم، عن ريللتعب فرصا منحهمو  نفوسهم،
 يدفعو  التعلم، على يشجع  أن يعتقد مماذلك وغري االجتماعية،و  النفسية
 42اهلدف.  اللغة استعمال إىل الطالب

 الذاب   التعلم أنشطة تكوين  .4

 بدساعدة يستخدموهناو  األخبار وحيللوا يبحثوا نأ التالميذ يستطيع
 تطبيقو  األخبار يف إعمال بكيفيتهم التالميذ يهتم وأن .بدكنهاو أ املدرس

 من عليو حصلوا ماو  تعلموه ما ماستخداو  شكالتحلل امل ياهتماجتإسرت 
 :التجارب مع مرة يف أول السياقي التعلمن جيري أ البدو  واملعارف. مالعلو 

 ما حد إىل يسعوا وأن .االنعكاسات تسجيلو  الكافية، الفرص إعطاء
                                                           

 اإلسالمية، سعود بن حممد اإلما جامعة (أخرى بلغات للناطقين العربية اللغة تدريس طرائق العصيلي، إبراىيم بن العزيز عبد42 
 790ص.  )0770
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 يتعلموا نأ يستطيعوا حىت درسامل من ريةكث مساعدة وند ليتعلموا
 (Independent Learning) نيمستقل

 اجملتمع مع املشرتكة التعلم أنشطة تكوين .1

 مثال .التدريس عملية لتطوير اجملتمع مع رتكتشن أ رسةاملد تستطيع
 التالميذ يعطي ذاه إضافيا، مدرسا يكوف نأ التلميذ كالد رسةاملد تدعو

 .ساؤلالتو أ االستجواب طريق عن املباشرة رباتاخل

 الواقعي التقييم تنفيذ .2

 األكادبيية األخبار تطبيق على التالميذ الواقعي التقييم يساعد
 الواسعة سبةاملنا يعطيهمو  .الواقعية واقفامل يف عليهاصول احمل الكفاءةو 

 التقييم من عديدة كالأش هناك .التعليمية العملية طوال تعلموه ما لعرض
 ،يالتحرير  وأ الشفهي الوظيفية تقريرو أ فورتوفوليو، يوه الواقعي

 .الظاهرةا وأ ظهارإلو  ،اجلماعيةالوظيفةو 
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 الثالثالفصل 
 منهجية البكث

 منه  البكث .أ

والكمي. أما املدخل املستحدم يف هذا البحث هو املدخل الكيفي 
)املواد يا لوصف كيف خطوات تصميم الكتاب مدخال كيف الباحثةستخدم ت

مدخال كميا لقياس  الباحثةستخدم ت. و سياقيالباملدخل  التعليمية ملهارة الكالم(
. نظرا إىل املوضوع من سياقيالالية املواد التعليمية لرتقية املهارة الكالم باملدخل فع

 Research and) البحث التطويريهذا البحث فيكون نوع البحث ل  

Developmentحتسني و منتجات جديدة ،  عداد( هي عملية أو خطوات إل
 على للحصول ةاملستخدم الطريقةأو  7جات احلالية ، واليت ميكن حساهبااملنت

 Borg andبروج وغال )على منوذج  0.تنفيذ فعالية ومعرفة املعينة األشياء نتائج

Gall). 
 

أن البحث  (Borg and Gall)بروج و غال عند  لتطويريوالبحث ا
را أو اإلنتاج كتاب كان أو مقر  إعدادهو عملية مستخدمة لتصديق و  لتطويريا

و ال يكون  0ا من مناذج الرتبوي وغريها.أفالم التعليمي أو طرائق التعليم وكثري 
( مثل الكتب أو الوحدات أو hardwareاملنتج دائًما يف شكل كائنات أو أجهزة )

الوسائل التعليمية يف الفصل الدراسي أو يف املخترب ، ولكن ميكن أن يكون أيًضا 

                                                           
1 Sujadi, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm. 164. 
2 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D), 

(Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 297. 
3 Sugiyono, Metode penelitian & Pengembangan (Research and Development), (Bandung: 

Alfabeta, 2016), cet.2, hlm. 28 
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يف  ( مثل برامج الكمبيوتر ملعاجلة البيانات أو التعلمsoftwareيف شكل برامج )
 4الفصل أو املكتبات أو مناذج التعليم والتعلم والتدريب واإلرشاد والتقييم وغريها.

 عقالنية أكثر هو عدادواإل البحث منوذج وهذا ، املنتج إعداد خطوات
 البيانات قاعدة نظام إعداد منوذج مع تشاب  أوج  ل  النموذج هذا. اكتماال وأكثر

 هي عداداإل مراحل من مرحلة كل يف األساسية األنشطة. سابقا املوصوف
 املنتجات إعداد أشكال ملختلف النموذج هذا استخدام ميكن لذلك،. متسويا

 .التعليمية واملواد التعليمية ووسائل التعلم وطرق التعلم واسرتاتيجيات النماذج مثل

 مجتمع البكث وعينته .ب
ذي الذي جيب دراست  أو يبحث  ، أو الكائن ال كلجمتمع البحث هو     

البحث يف  إن جمتمع 1متت صياغت  بوضوح واجملموعة األكرب اليت تصبح التعميم.
املعهد اإلسالمي دار أويل األلباب كلوتان من  الطالبهذا البحث هو مجع 

 0تقاسم إىل  الباحثةمن تلك معهد و  الطالب 07. وأما عينت  عاجنوك
 الباحثةستحدم تتجربة. و جمموعات. األول اجملموعة الضابطة والثاين اجملموعة ال

العينة الغرضية أو طريقة اختاذ العينة باستخدام العينة الغرضية أو القصدية. 
 على مقا الذي واقع أساس على العينات أخذ تقنيات منإحدى  هي القصدية

 2.البحث من أو أهداف والغرض للمشكلة وفقا خاص اعتبار
 

 إجراءات البكث .ج
لتطويري الذي قدمها بروج وغال خطوات البحث ا الباحثةستخدم ت

(Borg and Gall :وتتكون هذه اخلطوات على عشرة .)حتليل االحتياجات، 7 )
                                                           

4 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2005), hlm. 164 - 165  
5  Moh.Ainin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab, (Malang: PT. Bintang Sejahtera, 2018) hlm. 

98. 
6  Moh.Ainin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab, (Malang: PT. Bintang Sejahtera, 2018) hlm. 

104. 
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( تعديل اإلنتاج، 1( تصديق اخلرباء، 4( تطوير تصميم اإلنتاج، 0( التخطيط، 0
( تعديل 9( جتربة اإلنتاج الثانية، 7( تعديل اإلنتاج، 0( جتربة اإلنتاج األوىل، 2

 0( اإلنتاج النهائي.77النهائي، 
 

 بروج وغال عندالمواد التعليمية  إعدادجراءات الصورة األولى: إ
 (Borg and Gall.)    

 
 

 
 
 
 

                                                           
7 Emzir, Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif & Kualitatif, (Depok: Rajawali Pers, 2017), 

hlm. 271. 

 اإلنتاج النهائي
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املواد التعليمية تكون من الدراسة املكتبية عن تحتليل اإلحتياجات:  .7
وتعليم  وكل شيء يتعلق ب  واملالحظة عن وقائع يف  ملهارة الكالم

، واستعداد التقرير األول  أو املهارة الكالم ثةعملية تعليم احملاد
 .عداداإلاألول يف عملية البحث والتصميم و  كاالستنباط

املواد  إعدادالتخطيط: تتكون من األنشطات وهي إثبات األهداف يف  .0
يف  الباحثة، وهذا النشاط لتسهيل أو املهارة الكالم التعليمية يف احملادثة

 باحتياج عينة البحث. املواد وترتيبها مناسباإعداد 
تطوير تصميم اإلنتاج: وهذه اخلطوة هتدف لتصميم إنتاج األول اليت  .0

تكون من استعداد أدوات التعليم احملتاجة وأدوات التقومي املناسبة ت
 بذلك اإلنتاج.

ميكنها أن يطلب  الباحثةكون تتصديق اخلرباء: ويف هذه اخلطوة أن  .4
 إعدادواخلرباء يف ملهارة الكالم ملواد اأو التصديق من اخلرباء يف احملادثة 

أو تصميم الكتاب احملادثة عن اإلنتاج من حيث عيوب  ومزاياه ويطلب 
 أيضا التعليقات واملدخالت والزيادات.

هذا اإلنتاج أساسا على اقرتاحات  الباحثةعدل تتعديل اإلنتاج: و  .1
 ومدخالت من قبل.

على ا جرهبتها اإلنتاج فس الباحثةعدل تجتربة اإلنتاج األوىل: بعد أن  .2
طلب االقرتاحات واملدخالت من تيف مكان تطبيق البحث و  الطالب

 .املعّلم
عدل البحث هذا اإلنتاج بأساس على اإلقرتاحات تتعديل اإلنتاج: و  .0

. وهذه اخلطوة لرتقية جناح اإلنتاج مناسبا باحتياج املعّلمواملدخالت من 
 ووقائع عملية التعليم. الطالب
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 الباحثة اجرهبتمرتني فس الباحثةعدل تنتاج الثانية: وبعد أن جتربة اإل .7
على  الباحثةقابل تعن  إىل عينت  البحث يف اجملتمعة التجريبية من أن 

 يب األسئلة يف اإلستبانة.جتبعض من عينات البحث وتطلب منهم أن 
اإلنتاج تعديال أخرياء بناء هذا  الباحثةدل تعتعديل اإلنتاج النهائي: و  .9

قابلة ملحصائ الكيف والكمي من حصول املالحظة واإ على
 واالستبانة.

 اإلنتاج النهائي. .77
 أسلوب جمع البيانات .د

وهي كما  أسلوب مجع البيانات املطلوبة الباحثةستخدم تويف هذا البحث 
 يلي:

 املالحظة .7
هي مالحظة على أنشطة مثل املناقشات ، والعمل اجلماعي ،  ةاملالحظ

لك. ميكن أيًضا تفسري املراقبة على أهنا تقنية تتم والتجارب ، وما إىل ذ
أوهي انتباه مقصود  7عن طريق إجراء مالحظات دقيقة وتسجيل منتظم.

ومنظم ومضبوط للظاهرات أو احلدوث أو األمور بغية انتشاف  أسباهبا 
ن الذي يتعلق بتعليم اللغة العربية اعن امليد الباحثةالحظ توس 9وقوانينها.

 الوضع الباحثة الحظتو  اءاتر  حملادثة أو املهارة الكالم.خاصة تعليم ا
. ، ملعهد اإلسالمي دار أويل األلباب كلوتان عاجنوكاال يف مالتعل املكانو 

 لدى وجدت ال حيث ، التعلم وظروف الوضع إىل ةالباحث نظرت حيث
الوسائل التعليمية   ، املعهد اإلسالمي دار أويل األلباب كلوتان عاجنوك

 .التعلم جناح تدعم يعدي إىل اليت املواد التعليمية ملهارة الكالم الكتبك
 

                                                           
8 Daryanto, Evaluasi Pendidikan, (Jakarta : Rineka Cipta, 1999), cet Ke-1, hlm. 33. 

 .070(، ص. 0777مشق: دار الفكر، )دالبكث العلمي أساسياته النظرية وممارسة العملية، رجاء وحيد دويدري،  9 
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 قيةالوثائ .0

 اليومي والسجل الكتاب مثل الوثائق من املعلومات تتناول وهي
 وإنرتنيت املشاورة وكاتب النتائج وقائمة واجملالت األنشطة وتقريرات

 قتتعل اليت البيانات جلمع الوثائقية الباحثة وتستخدم .77ذلك وغري
ملعهد اإلسالمي اال عن املعلومات مجيع و كفاءهتم ملعرفة الطالب بنتائج

 .دار أويل األلباب كلوتان عاجنوك

 املقابلة .0
أو أشخاص آخرين هبدف الوصول إىل  الباحثةوهي حمادثة موجهة بني 

حقيقة أو موقف معني، يسعى للتعريف علي  من أجل حتقيق أهداف 
 ال لقاء جمرد تكون وأال حمدد، هدف لةللمقاب يكون أن ينبغي 77الدرسة.

 وتعترب 70.هناية وال هلا بداية ال مرتابطة زغري منظمة غري مالحظات بداء
 فإن اإلجابة كتابة من فبدال شفويا، استبانا كبري حد إىل– املقابلة

ويف هذا  70.مواجهية عالقة يف شفويا معلومات  -يعطي املستجبوب
أو  الكتاب احملادثة عن الطالبو  ةاملعّلماملقابلة ب الباحثةقوم تالبحث س

كيلوتان،  ،األلباب  أولوالرتقية املهارة الكالم يف معهد  املواد التعليمية
 .عارانغات، بعاجنوك

 
 
 

                                                           
10 Moh. Ainin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab, (Malang: Bintang Sejahtera Press, 2013), hlm. 

130 

 .000ص.  .،نفس املراجع رجاء وحيد دويدري،  11 

 021النفس،ص.  وعلم الرتبية يف البحث مناهج كاظم، خريى وأمحد جابر احلميد عبد جابر70 
 01(، ص. 7900املطبوعة،  وكالة :الكويت (،2 ط ومناهج ، العلمي البحث أصول ، بدر أمحد 70 
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 اإلستبانة .4
 

أوهي  74االستبانة هي مقابلة مكتوبة على حد سواء السؤال واجلواب.
والتواصل إىل  أداة مفيدة من أدوات البحث اللمي للحصول على احلقائق

الوقائع والتعرف على الظروف واألحوال ودراسة املوقف واالجتاهات 
بتوزيع اإلستبانة  الباحثةويقوم  71واآلراء يساعد املالحظة ويكلمها.

 Skalaمباشرة إىل العنينة. وأما منوذج هذه اإلستبانة هو سكاال ليكريت )

Likert)  ( الذي يقوم ب  رنسيس ليكريتRansis Likert)   الذي تتكون
من مخس اختبارات، هي موافق جدا وموفق وغري موفق وغري موفق جدا 
)لالستباة قبل البحث( وجيد جدا وجيد ومقبول وناقة جدا )لالستبانة 

حصول عل معلوما يعترب اإلستبيان أداة مالئمة لل 72بعد البحث(.
 ا البحث اإلستبيانهذأما يف  70وبيانات وحقائق مرتبطة بواقع معني،

 ، أو املواد التعليمية ملهارة الكالم كتاب إعداد يف إحتياجات ماحلصول 
  ا املواد.ذهب املعّلم ورأي الكتاب استخدام بعد النتائج ماو 
 

 اإلختبار .1
 

                                                           
14  Muhammad Ali, Guru Dalam Proses Belajar Mengajar. (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 

1999), 

cet Ke-9, hlm. 117 

 .009رجاء وحيد دويدري،  نفس املراجع.، ص.  71 
16 Punaji Setyosari, Metode Penelitian Pendidikan & Pengembangan, (Jakarta: Kencana, 2015), 

cet. 4, hlm. 232 

وقان عبيدات، عبد الرمحن عدس وكايد عبد احلق، البحث العلمي : مفهوم ، أدوات  وأساليب ، )الرياض: دار أسامة للنشر ذ 17 
 707(ز ص. 7990والتوزيع، 
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 Design Pre test-Post testيف تصميم التجربة هي  الباحثةستخدم تو 

Control Group.  .علق مبعرفة  ووظيفة اإلختبار هي مجع البيانات اليت تت
 ويكون يف بداية الفرتة اإلجرائية ويف آخر كل دور. الطالبكفاءة 

 مصادر البيانات .ه
لية برنامج ميف هذا البحث هي وثائق لع الباحثةمعها جتوأما البيانات اليت 

احملادثة. كبيانات اخلطة الدراسية وعملية التعليم وتقوميها ونتائجها. ومصادر 
وكل ما يتعلق  الطالباملشرفة( و املشرف أو ) املعّلمالبيانات من هذا البحث هي 

 بعلمية برنامج احملادثة.
 تكليل البيانات .و

يف حتليل البيانات من هذا البحث  الباحثة هاستحدمتأما األسلوب الذي 
هو التحليل الوصفي و التحليل الكمي. التحليل الوصفي هي وصف الظاهرة اليت 

يد أن تر وهي حتليل الذي  77قيقة عنها.ريد دراستها ومجع أوصاف ومعلومات دت
 في  املواد التعليمية ملهارة الكالم أو تصميم الكتاب احملادثة إعدادحيصل منوذج 

بكيفية املالحظة واملقابلة ونتائج من حتليل اإلحتياجات. والتحليل الكمي يعين 
 لكالمإعداد املواد التعليمية ملهارة اصور نتائج أخرية من تريد أن تحتليل الذي 

بالستخدام أسئلة اإلمتحان  الطالباملطورة من اخلرباء بورقة الصدق ومن 
 برمز الباحثةكلها يف اجلدوال مث حيللها   الباحثةواإلستبانة.وجيمع 

 

 
 

p : قيمة النسبة املئوية مطلوبة أو متوقعة 
 

                                                           

 079م(، ص. 7990، )الرياض: دار أسامة للنشر والتوزيع، ث العلمي: مفهوم، أدواته ، أسالبهالبكذوقان عبيدات وغريه،  77 
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xi :  الطالبالدرجات اخلام اليت حصل عليها 
x : الختبارالنتيجة القصوى املثالية من ا 

 ثابتالرقم  : 777%
 

 واحلاصل منها يستطيع أن يفسرها باستعمال اجلدوال التايل:
 : معيار نتائ  االستبانة 2.1الجدول 

 
 البيان التقدير الدرجة الرقم
 ميكن استحدام  وال حيتج إىل تعديل جيد جدا 71-777 7
ميكن استخدام  مع قليل من التعديل  جيد 01-74 0

 والتصحيح
 الميكن استخدام  وحيتاج إىل تعديل مقبول 01-04 0
 الميكن استخدام  وحيتاج إىل تعديل ناقة 11-24 4
 الميكن استخدام  وحيتاج إىل تعديل ناقة جدا 14 > 1

 
  T test :79رمزا  الباحثةويف إنتهاء بيانات اإلختبار سيستخدم 

 
 وأما خطوات إحصائيتها فهي ما يايل:

 D=X-Yفرق بني النتيجتني باستعمال الرمز تبحث الباحثة عن ال (أ

  حىت حتصل على D تبحث الباحثة عن نتيجة (ب

                                                           
19 Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. 

(Bandung: Alfabeta, 2017) cet. Ke 25, hlm. 273. 
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  : تبحث الباحثة عن معدل التفريق باستعمال الرمز (ج

  مث يبلغها حىت حتصل نتيجة D تضاعف الباحثة نتيجة التفريق (د

باستعمال  si Standar dari DiferenceDefia( ) تبحث الباحثة عن (ه
 الرمز : 

 Standar eror dari mean of diference( الباحثة عن ) تبحث (و

 باستعمال الرمز : 

 باستعمال الرمز :  الباحثة عن   تبحث (ز

 إعطاء التفسري للنتيجة (ح
 اسةمراحل تنفيذ الدر  .ز

 باخلطوات اآلتية: الباحثةوهذه اإلجراءات يقوم هبا 
 ي:تطوير مراحل تنفيذ البحث ال .7

 حتديد املشكالت (أ
 مجع البيانات (ب
على أساس املدخل  املواد التعليمية ملهارة الكالمبتصميم الكتاب  (ج

 .اجنوكعب كلوتان  األلباب أويل اإلسالمي دار ملعهدسياقي ال
 تصديق اخلرباء (د
 السابقة التعليمية ملهارة الكالمواد باملتعديل الكتاب  (ه
 األوىل إىل اجملموة التجربة باملواد التعليمية ملهارة الكالم تطبيق الكتاب (و
 باملواد التعليمية ملهارة الكالمتعديل الكتاب  (ز
 الثنية إىل اجملموعة التجربية باملواد التعليمية ملهارة الكالم تطبيق الكتاب (ح
 ية ملهارة الكالمباملواد التعليمتعديل الكتاب  (ط
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على أساس املدخل  باملواد التعليمية ملهارة الكالمطباعة الكتاب  (ي
 للمستوى املبتدئ ملعهد الطالببعد قابلة لالستخدام جلميع  سياقيال

 .اجنوكعب كلوتان  األلباب أويل اإلسالمي دار
 مراحل تنفيذ البحث التجرييب: .0

 مراحل اإلعداد أو التصميم: (أ
 الطالبسة األوىل ملعرفة خصائة معرفة بالدرا الباحثة تقوم (7

 واحتياجهم
حتديد وتعيني اجملموعة الضابطة واجملموعة التجريبة يبحثهما  (0

 البحث.
دأ عملية تبالتحضري وخطة الدراسة قبل أن  الباحثةصمم ت (0

 التعليم التجرييب للموجهة يف إجراءات التعليم
 إجراءات التعليمية الباحثةصمم ت (4
 انة واالختباراإلستب الباحثةصمم ت (1

 مراحل التجربة: (ب
 باملواد التعليمية ملهارة الكالماختبارا قبليا قبل تعليم  الباحثةأخذ ت (7

 بالكتاب اجلديدة 
 باملواد التعليمية ملهارة الكالم تعليم احملادثة باستخدام الكتاب (0

 اجلديدة للمجموعة التجريبة
التعليمية باملواد باملالحظة من خالل تطبيق الكتاب  الباحثةقوم ت (0

 اجلديدة ملهارة الكالم
 اختبارا بعدها للمجموعة التجريبة واجملموعة الضابطة ةحثاقوم البت (4
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 التصحيح وتقدير الدرجة (ج
 الباحثةمع جتمن إجابة األسئلة املعيدة و  الطالببعد انتهاء 

تلك اإلجابة. وكل  الباحثةصححها تالبيانات يف أوراق اإلجابة، ف
املختربة  الطالببند بتقدير الدرجة حسب اجملموعة حىت تكون 

كون تقدير تقادرين على إجابة األسئلة كلها بإجابة صحيحة ف
تقدير الدرجة إىل نتيجة مقررة على  الباحثةفسر تو  777الدرجة 

كما ذكر يف كتاب الدليل   (PAPأساس تقدير الدرجة املعيارية )
 رر وتعرض يف اجلدول اآليت:الدراسي املق

 
 الطالب: معيار نتائ   1،1الجدول 

 الدرجات التقدير الرقم
 777-97 زاممت .7
 79-77 جدا جيد .0
 09-07 جيد .0
 29-27 مقبول .4
 19-77 ضعيف .1

 



14 

 الفصل الرابع
 عرض البيانات وتكليلها ومناقشتها

لبحث إعداد املواد التعليمية حث ستعرض الباحثة البيانات عن نتائج ايف هذا الب 
   دخل السياقي، ومجعت الباحثة هذه البيانات بأدوات املتنوعةاململهارة الكالم على أساس 

 .واالختبار والوثائق كاملالحظة واملقابلة واالستانة

 المعهد اإلسالمي دار أولي األلباب كلوتان عانجوك : لمكة المبكث األول

 سنةيف  ي دار أويل األلباب كلوتان عاجنوكاملعهد اإلسالم ةسساملؤ تأسيس 
،  القرآنمن مصطلح  أولوا األلباب. مت احلصول على 7يف اليوم الثامن من  0771

أولوا " واليت تعين منزل  دار أويل األلباب  . "797وحتديدًا يف سورة علي عمران اآلية 
لعلماء الذين . تعين حرفًيا مالك الضمري ،حني تعين من حيث املصطلحات ااأللباب

أو الباحث اإلصتقامة ، والصدقة اخلريية اليت هي  كرهم خرباء يف التفكري ، و الذ 
 التعددي عرب احمليط.

دار أويل األلباب كلوتان كانت املرحلة األوىل من   0774-0777سنة يف ال
املعهد اإلسالمي دار أو حول  كمؤسسة تعليمية غري رمسية لألطفال حول البيئةعاجنوك  

القيام بأنشطة يف شكل تالوات  قام مدير املعهد. وهي  األلباب كلوتان عاجنوكأويل
 سنةالواجملتمع ، مث األنشطة العائلية من خالل تربية األخوة أو األخوة. يف طالب ل

كمؤسسة دار أويل األلباب كلوتان عاجنوك   ، كانت املرحلة الثانية 0774-0779
ناء مبىن سكن دائم بالطابق األول ملبىن الرجال. ، بدأ ب 0774تعليمية رمسية. يف عام 

جمموعات من  0لديها  املعهد اإلسالمي دار أويل األلباب كلوتان عاجنوكمؤسسة 
 األنشطة واخلدمات ، وهي: التعليم والدين واجملتمع.
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 متكامل داخلي نظام يف املنظم التعليم يف األنشطة (أ)
وا األلباب األول ركالذ  اجمللس منظمة يف الدينية األنشطة حمري (ب)

 )اجملزوب(
اجملتمع  التمكني مؤسسة تنظيم يف املركزية االجتماعية األنشطة (ج)

 الزكاة، عامل ومؤسساتدار أويل األلباب  املعهد اإلسالمي
 .وصدقة اإلنفاق

 .املستقبل وقت يف األعمال وريادة االقتصادية املؤسسات يتم (د)
 دار أولي األلباب المعهد اإلسالمي (أ

املعهد اإلسالمية املخضرمني دار أو دار أويل األلباب  المياملعهد اإلس (7)
أويل األلباب ، وهي مدرسة اإلسالمية معاصرة )املخضرمني = حضارتان( 
، واليت لديها نزاهة )التكامل يف العديد من النظم الفرعية للتعليم( ، وهي: 

 املرافق واملؤسسات واملناهج واإلدارة والتقاليد )الثقافة(.
( ، املعهد اإلسالمية sarpras(. أن ساربراس )sarprasبراس )دمج سار  (0)

املخضرمني دار أويل األلباب ، هي يف مكان مركزي يف العديد من املرافق 
 ((.gor، والعبادة )املسجد( ، والرياضة والتفاح )احلقل / قاعة / غور)

التكامل املؤسسي أن  من الناحية املؤسسية ، يوجد الفصل الثاين يف  (0)
ة واحدة هبا مدير واحد وحتت مؤسسة واحدة ، وهي: مؤسسة مؤسس

 املعهد اإلسالمية املخضرمني دار أويل األلباب.
(: يف مجيع الوحدة التعليمية يف املعهد kurikulumدمج املناهج الدراسية ) (4)

اإلسالمية املخضرمني دار أويل األلباب ، يتم تصميم املناهج الدراسية 
معياري ، ثاقب ، أو ديين ، نظرة ثاقبة / معرفة  بطريقة متكاملة ؛ )مثمر ،

الكبري  GRAPIYAK، علوم ، أو منهج وطين ، حمتوى حملي( ، مع منهج 
)حيب القيام بالذكر ، الدراسة اجلادة ، األنشطة االجتماعية النشطة ، 
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مؤنس ، خالة يف النضال والعطاء ، أكيد و ممارسة كلمات اهلل ، والثقة 
 ، خالقة ومبتكرة.يف تنفيذ املهام 

تكامل اإلدارة: هو يف اإلدارة األكادميية واملالية والقوى العاملة وإدارة  (1)
 الطالب.

(: يتم دمج أو تكامل التقاليد العلمية املطبقة tradisiتكامل التقاليد ) (2)
أيًضا بني التقاليد الشرقية )اإلسالم( والتقاليد الغربية )أوروبا(. حضور 

 ارس ، أو التقاليد السلفية واحلديثة. املعهد اإلسالمية واملد
 دار أولي األلباب لتميز المعهد اإلسالميا (ب

، واليت تشمل ؛ اإلدارة واملناهج واملرافق  (components) دمج املكونات التعليمية (7)
 والتقاليد األكادميية.

 (intellectual) الرعاية وممارسي التعليم (0)
رحيم، ال ،)املعرفة بالشكلني املعّلمباستخدام  املسكانيف املدرسة أو  إماأمناط الرعاية ،  (0)

 كرمي وجدير بالثقة(.الكيم، احلهذب، امل
ذكر ، دراسة جمتهدة ، أنشطة اجتماعية نشطة ، ال) GRAPIYAK وجود املناهج الكربى (4)

أن تكون اجتماعيًا ، إخالص يف النضال والعطاء ، صدق وممارسة كلمات اهلل ، أمانة 
 قة ومبتكرة( ، تلوين العملية برمتها التعليم.يف تنفيذ املهام ، خال

، وكذلك كجزء من  (santriطالب )جواهر من  7 (:GRAPIYAK) املناهج الكربى (1)
اجلهود املبذولة لتشكيل شخصية متفوقة وتستحق أن تكون شخًصا ناجًحا وفًقا 

 ألحالمهم واهتماماهتم.
اليت تستند إىل املعلومات الصوفية والتقاليد األكادميية واإلسالمية  (values) نظام القيم (2)

)املعرفة واحلكمة من الصوفية وعلم املعلومات( ، مثل التعود ؛ أخالق الكرمية ، أمالية 
دزيكر ، الرياض ، جامع الصلوات ، دراسة التفسريات -العبادة ، اجملاهد ، دكري

 واألحاديث األخالقية ، زيارات قرب وصيام السنة.
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تدعم قوة روح  وتكوين  وشخصيت  األخالقية  (practices) خاصة وجود ممارسات (0)
ليصبحوا أشخاًصا متدينني ، ينجحون يف العامل واآلخرة ، مثل ؛ شوالوات أول الباب ، 

 حزب القرآن األول أول الباب وشالوة احلسيمي.
، حممية من أنواع خمتلفة من التلوث ولكن ميكن الوصول إليها  (located) املوقع اجلغرايف (7)

 ولة.بسه
 مؤسس (ج

 (أمل) إبراهيم موالنااحلاج . ( ك2   سياكور حممد. ك (7
، عاقب الدين خريس احلاج.( ك0  .إبراهيم موالنااحلاج . ك (0

 املاجستري
 .محام مسدوكي. ك (0
 سياكور حممد. ك (4
 مسدوقي. ك (1
 الهدف (د

 .الطبيعة لكل نعمة و رمحة اهلل وتسطيح اهلل كالم رفعي
 الرؤية (ه

 املستقبل المية  أو ملعهدملدرسة اإلس منوذًجا أن تكن
 البعثة (و

 معاصرة متكاملة أو املعهد إسالمية مدرسة بناء .7
 اإلسالمية الشريعة إلحياء السعي .0
 حيرت األمةو  البشرية املوارد جودة حتسني .0
 الشعار (ز

 االبتكارات من املزيد وجعل وثيق تزال ال القدمية التقاليد والثقافة على احلفاظ
 وثيق
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 بيانات وتكليلها ومناقشتهاعرض ال:  ثانيالمبكث ال

 المواد التعليمية علي أساس المدخل السياقي إعداد .أ
ستخدم الباحثة خطوات ت،إعداد املواد التعليمية علي أساس املدخل السياقي

(. وتتكون هذه Borg and Gallالبحث التطويري الذي قدمها بروج وغال )
( تطوير تصميم 0( التخطيط، 0( حتليل االحتياجات، 7اخلطوات على عشرة: 

( 0( جتربة اإلنتاج األوىل، 2( تعديل اإلنتاج، 1( تصديق اخلرباء، 4اإلنتاج، 
 .( اإلنتاج النهائي77( تعديل النهائي، 9( جتربة اإلنتاج الثانية، 7تعديل اإلنتاج، 

 
 تكليل اإلحتياجات .2

 املعهد اإلسالميعملية مجع البيانات عن احتياجات قامت الباحثة 
فيها، وقامت هذه العملية تستخدم الباحثة  الطالبو  املعّلمو أللباب دار أويل ا

 .من مجع البيانات، املالحظة واملقابلة

 نتائج املالحظة أ(

دار  املعهد اإلسالميقامت الباحثة املالحظة عن احتياجات و 
يف عملية تعليم املواد التعليمية يف التاريخ   الطالبو  املعّلمو أويل األلباب 

باستخدام دليل وحبث عن سبب املشكالت عنها  0777 أكتوبري 07
 املالحظة وحصل الباحث البيانات اآلتية:
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 : نتائ  المالحظة قبل البكث2،2جدول 
 نتاج المالحظة النقط الملكوظة رقم
دار أويل األلباب   املعهد اإلسالميتستخدم  منهج التعليم 7

د. املعه من منهج، بعاجنوك هي كيلوتان
 يكون خمبري التعليم. املعّلملذي منهج ا

أهداف تعليم املواد  0
 التعليمية ملهارة الكالم

وجد الباحثة أن أهداف تعليم املواد 
 الطالبالتعليمية ملهارة الكالم أن تقدر 

لتكلم مع زمالهتم وتبادل الفكرة وفهم ما 
أن يتكلم  الطالبأوصل املتكلم. فيمبغي 

 فمن املمكن أن حيصلعلى ما شاء 
يف كفائة الكالم أي يستطيعون أن  الطالب

 يتكلمو اللغة العربية صحيحا وفصيحة.
املواد التعليمية ملهارة  0

 الكالم
كل مادة املواد التعليمية ملهارة   الطالبتتعلم 

الكالم اليت تشمل على املفردات ومباشرة 
 التطبيق.

الكتاب األساسي  4
واإلضايف للمعلم يف 

مية تعليم املواد التعلي
 ملهارة الكالم

 كيلوتان،دار أويل األلباب   املعهد اإلسالمي
 لتعلم ب  خاص كتاب لدي  ليس بعاجنوك

 مت ، الوقت يف هذا . مهارة الكالم
دار أويل األلباب   اإلسالمياملعهد  تستخدام
 عارانغات، بعاجنوك باستخدم ، كيلوتان
 لذلك. السابقة املعّلماملعهد  من كتاب
 .الصعوبة ىملستو  وفقا ليس
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 املعّلمالكتاب من املعهد  املعّلمتستخدم  الوسائل التعليمية 1
السابقة كالوسائل التعليمية األساسية. 

الكرسة و ادوات الكتابة.  الطالبتستخدم 
وسال إلكرتونية   املعّلمومل تستحدم 

كاحلاسوب ألن ما عندهم فرصة 
 لستعدادها. 

الطرائق وأساليب التعليم  2
لتعليمية ملهارة املواد ا
 الكالم

دار أويل األلباب   املعهد اإلسالميتستحدم 
 وهي ، املباشرة الطريقة ، بعاجنوككيلوتان

 اليت التعلم طريقة هي ، القدمية التعلم طريقة
 جتميع  أو التعلم هيكلةيكون  املعّلم فيها مت

 .للمعلومات كناقل املعّلم ويعمل قبل من

تعليمية ملهارة الكالم مادة املواد ال املعّلميبني 
 تقلد بعدهم، وتعطي التدريبات.  الطالبمث 

تقومي تعليم املواد  0
 التعليمية ملهارة الكالم

التقومي لتعليم املواد التعليمية  املعّلمويعطى 
ملهارة الكالم مرات ولكن ليس لكل حصة 

يف آخر الدرس   املعّلمتقومي عادة يعطيهم 
 كامتحان.
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 لةنتائج املقاب (ب
دار أويل األلباب   املعهد اإلسالمي ديرقامت الباحثة املقابلة مع امل

باستخدام دليل  0777أكتوبري  07يف التاريخ   بعاجنوك ،كيلوتان
 املالحظة وحصل الباحث البيانات اآلتية:

 
المعهد اإلسالمي دار أولي : نتائ  المقابلة مع مدير  2،1الجدول 

 األلباب كلوتان عانجوك
 

 توضيح البيانات بياناتال رقم
رغبة الطالب على  .7

تعليم املواد التعليمية 
 ملهارة الكالم

هي  املواد التعليمية ملهارة الكالمأن تعليم 
املعهد اإلسالمي  احملبوبة إحدى من العملية

، ويف دار أويل األلباب كلوتان عاجنوك
بداية تركز املواد بإعطاء املفردات مث يتكلم 

املفردات. وعندما ال الطالب عن تلك 
يساعده يف  املعّلميعرف املفردات مباشرة 

 اإلجابة. 

املخضرمني ذا املعهد هي املعهد ألن ه
ذلك أن يتكالم طالب بإهتمام القواعد فل

 اللغوية.
األهداف اخلاصة  .0

املواد التعليمية لتعليم 
 ملهارة الكالم

املواد التعليمية ملهارة إن أهداف تعليم 
يقدر الطالب لتكلم مع زمالئ  الكالم أن 

وتبادل الفكرة وفهم ما أوصول املتكلم 
مع صاحب العريب. فينبغي الطالب خاصة 
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أن يتكلم على ما شاء، فمن املمكن أن 
حيصل الطالب يف كفائة الكالم أي 
يستطيعون أن يتكلموا اللغة العربية 

 صحيحةا وفصيحة.

و األهداف اخلاصة فينبغي الطالب أن 
املعهد يصنع بئة اللغوية حول جيعل أي 

اإلسالمي دار أويل األلباب كلوتان 
 ،عاجنوك

املواد صعوبات تعليم  .0
 التعليمية ملهارة الكالم

 خمافة الطالب أن يتكلم باللغة العربية (7
 ألن يهتم كثريا يف علم القواعد. 

قليلة املفردات حىت يسبب صعوبة يف  (0
 تكلم اللغة العربية.

 ية ال يوجد بئة اللغو  (0

 : نتائ  المقابلة مع معلم المواد التعليمية لمهارة الكالم 2،1الجدول 
 توضيح البيانات البيانات رقم
املدخل وطرائق تعليم  .7

املواد التعليمية ملهارة 
 الكالم

 املعّلمطريقة املباشرة، يبني  املعّلميستخدم 
ملهارة الكالم و يعطي املفردات مث مادة 

ويأمر أن يتحدث  جيعل الطالب اجلملة.
أو املفردات املدروس يف عن املوضوع 

 املكان.
يتكلم  املعّلموإن كان سؤال من الطالب ف

 اإلجابة مباشرة.
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ذه املعهد بسيطة إن الوسائل التعليمية يف ه الوسائل التعليمية .0
وهي السبورة، الطالسة، أدوات الكتابة 

 . املعّلمو 
املواد تقومي تعليم  .0

 هارة الكالمالتعليمية مل
عملبة التقومي يف هناية التعليم   املعّلمويقومي 

 كاحلفظ املفردات، واألسئلة عن الدرس.
كفائة الطالب يف  .4

املواد التعليمية تعليم 
 ملهارة الكالم

لكل الطالب هلم كفائة خمتلفة، كانوا 
 قودماء فطبعان يفهم القواعد ولو قليال

الم وأكثر املفردات. ولكن ال يقدر الك
وبعضهم ما عندهم أساس يف تعليم مهارة 
الكالم )اجلدود( خاصة لتكلم مع زمالء 

 باللغة العربية.
املواد صعوبات تعليم  .1

 التعليمية ملهارة الكالم
أن يعدد الطرائق والوسائل  املعّلميصعب 

 ذابة ألداء عملية التعليم.التعليمية اجل
املواد التعليمية فرقة الطالب يف التعليم  فرقة الطالب .2

 ملهارة الكالم منها:

 الفرقة القادم (7
 الفرقة اجلديد (0

املواد الوقت لتعليم  .0
 التعليمية ملهارة الكالم

 بعد الصالة الصبح (7
 بعد الصالة األشر (0
 بعد الصالة املغريب (0
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 التخطيط .1
بعد أن عرفت الباحثة املشكالت واالحتياجات يف تعليم املواد التعليمية 

 كيلوتاناملعهد اإلسالمية املخضرمني دار أويل األلباب  يف  ملهارة الكالم
، فقامت الباحثة بتخطيط كتاب املعهد اإلسالمي دار أويل األلبابأو  بعاجنوك

في  املواد التعليمة ملهارة الكالم على أساس املدخل السياقي للمهرحلة املتدئني 
 كما يايل:،  بعاجنوك كيلوتاندار أويل األلباب   املعهد اإلسالمييف 

 أهداف إعداد املواد التعليمة ملهارة الكالم (أ
وثبت الباحثة األهداف من املواد التعليمة ملهارة الكالم مناسبة 
بأهداف تعليم املواد التعليمة ملهارة الكالم وكذلك احتياجات 

. وإعداد الباحثة املواد التعليمة ملهارة الكالم علي أساس الطالب
الكالم  الطريقة جتعل الباحثة التعليم مهارةاملدخل السياقي إحدى من 

ألن الباحثة إعداد املواد مناسبة باحلية اليومية تكون سهلة وممتعة. 
دار أويل  املعهد اإلسالميإىل بيئة  الطالبفلذلك تدخول  الطالب
يف تعليم املواد التعليمية ملهارة الكالم فيها الصور من املوضوع األلباب 

 يف التعليم. الطالبتكون سهلة  واحلوار مها تساعد و
 أهداف تعليم املواد التعليمة ملهارة الكالم (ب

 أهداف كتاب في  املواد التعليمة ملهارة الكالم، وهي كما يايل:
 .املفردات معىن وفهم قول على الطالبتقدير  (7
 .مجل أو جتعل إصدار على الطالبتقدير  (0
 نة ياتمبحتو  املتعلقة األسئلة اإلجابة على الطالبتقدير  (0

 أو احلوار. احملادثة
 احملادثة باستخدام التواصل على وشجعان الطالبتقدير  (4

  .أو يف احلية اليومية اليومية أنشطتهم يف فهموها اليت واملفردات
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 موضوعات املواد التعليمة ملهارة الكالم (ج
ويف إعداد املواد التعليمية ملهارة الكالم، أخدت الباحثة املوضوعات  

 كما يايل:
 

 : الموضوعات المواد التعليمة لمهارة الكالم2،2ل جدو ال

 الموضوع الرقم
 التَّعاَُرفُ  7
 ُحْجَرُة الطَّعاَمِ  0
 تَدَناَوُل الُفطُْورِ  0
 (7اإِلْغِتسَال ) 4
 (0اإِلْغِتسَال ) 1
 (0اإِلْغِتسَال ) 2
الَِبسِ  0

َ
 َغسَل امل

 جَتِْفْيُف اْلَمالَبِْيسِ  7
ْدَرَسةِ اإِلْسِتْعداَُد  9

َ
 لِلذِّهَاِب ِإىَل امل

ْدَرَسةِ  77
َ
 الرُُّجْوُع ِمَن امل

 الَدْرسُ  77
 السَُّؤاُل َعِن الدَّْرسَ  70
 التدََّعلُُّم اجلَْماَِعيُّ  70
 َتْسِجْيُل اْلُمْفَردَاتِ  74
 ِاْسِتَعاَرُة اْلَقَلمِ  71
 ااِلْسِتْئَذاُن ِإىَل َدْوَرِة اْلِمياَهِ  72
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 الُوُضْوءُ  70
 تَدْنِظْيُف الُغْرَفةِ  77
 الذِّهَاُب للندَّْومِ  79
 (7اْلغاَئِبُدْوَن ) الطالب 07
 (0اْلغاَئِبُدْوَن ) الطالب 07
 ِشرَاُء الشَّْيءِ  00
 َحاَلُة اْلَمَرضِ  00

 النُّعَاسُ  04

 اإلنتاج تصميم و إعداد .1
 كما يلي:،  إعداد املواد التعليمة ملهارة الكالم علي أساس املدخل السياقي

 الغالف (أ
 املقدمة من الباحثة (ب
 بيان الكتاب (ج
 دليل استخدام الكتاب (د
 أهدف التعلم الذي تكتب الباحثة حتت املوضوع يف الكتاب (ه
 احملتويات الكتاب (و
 ( التدريبات0( املفردات )0( احلوار )7املواد التعليمية اليت تتكون من ) (ز
 املراجع (ح

 
 تصديق الخبراء .2

واد التعليمة ملهارة الكالم علي أساس املبعد إعداد هذا الكتاب في  
السياقي، تصدق الباحثة إىل اخلبريين ومها خبري يف جمال اللغة واحملتوى  املدخل

وخبري يف جمال تصميم املواد. واختارت الباحثة الدكتور دانيال حلم املاجستري  
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 كخبري يف جمال اللغة واحملتوى و الدكتور احلاج توفيق الرمحن املاجستري كخبري
 تصميم الكتاب.

الكتاب فيه صكيح من الخبير في مجال مكتوى : نتائ  ال2،4الجدول 
 المواد التعليمة لمهارة الكالم

( يف الفراغات املعدة، من كل األرقام كما حلضرة اخلبري أن يكتب عالمة )
 يلي:

 غري مقبول (7)
 مقبول (0)
 جيد (0)
 جيد جدا (4)
 درجة التقويم البنود الرقم

 7 0 0 4 دليل استخدام الكتاب
     وضيح دليل استخدام الكتاب . 7

 مكتوى التعليم
     مناسبة حمتوى التعليم بأهداف التعليم  .7
     مناسبة املادة باملدخل السياقي .0
     اتضباط ترتيب حمتوى التعليم .0
     سهولة فهم حمتوى التعليم .4
سهيل صحيحة اللغة املستخدمة )اللغة املستخدمة لت .1

 الطالب يف التعليم(
    

 

املوضوعات مناسبة حبياة الطالب اليومية يف املعهد  .2
 ويتم اختبارها على حسب أمهيتها وعالقتها خبربات
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الطالب يف املعهد أولوا األلباب، كالوتان،  
 عارانغات، جباجنوك

     الرتتيب يف تقدمي  .0
     وضوح حمتوى التعليم .7
     لة حمتوى التعليم لفهم الطالبسهو  .9
     مناسب املفردات مبستوى الطالب .77
     استحدام مفردات مشهورة أو شاتعة .77
     اللغة املستخدمة يف بيان الرتاكيب مفهوم للطالب .70

مناسبة ترتيب الكلمات أو الكمل املستخدمة يف  70
 احلوار و النة بالرتاكيب املعينة

    

     سهولة فهم معاين احلوار وتطبيق  .74
 التدريبات

     مناسبة عدد التدريبات .7
     مناسبة التدريبات بأهداف التعليم .0
     مناسبة التدريبات مبحتوى التعليم .0
     وضوح أسئلة التدريبات .4
     صحة لغة األسئلة .1

 قائمة المفردات
     توى التعليممناسبة املفردات مبح .7
     وضوح شرح املفردات )اللغة واملعىن( .0
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: عدد نتائ  تصديق المنت  من خبير مكتوى الكتاب فيه 2،4الجدول 
 المواد التعليمية لمهارة الكالم

 مجموعة الدرجة التكرار تقدير
 70 0 جيد جدا

 47 72 جيد
 2 0 مقبول

 - - غري مقبول
 10  مجموعة

 ملوية من نتائج اإلستبانة السابقة، تستخدم الباحثة الرمز اآليت:مث ملعرفة ا
 

 
 

p : قيمة النسبة املئوية مطلوبة أو متوقعة 
xi :  الطالبالدرجات اخلام اليت حصل عليها 
x : النتيجة القصوى املثالية من االختبار 

 ثابتالرقم  : 777%
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 يانات هي:ودليل لتفسري البيانات من نتيجة حتليل الب
 : دليل تفسير البيانات من اإلستبانة2،1الجدول 

 البيان التقدير الدرجة الرقم
 ميكن استحدام  وال حيتج إىل تعديل جيد جدا 71-777 7
ميكن استخدام  مع قليل من التعديل  جيد 01-74 0

 والتصحيح
 الميكن استخدام  وحيتاج إىل تعديل مقبول 01-04 0
 ن استخدام  وحيتاج إىل تعديلالميك ناقة 11-24 4
 الميكن استخدام  وحيتاج إىل تعديل ناقة جدا 14 > 1

 والنتيجة هي :

 09،11حسبت الباحثة نتيجة من االستبانة فحصيل الباحثة نتيجة  بعد (7
. وهذه تدل أن تأديد الكتاب في  املواد التعليمية ملهارة الكالم يف درجة %

ميكن املواد التعليمية ملهارة الكالم  "جيد" يعين أن تأديد الكتاب في 
 .استخدام  مع قليل من التعديل والتصحيح

 كتب البري املدخالت يف تلك االستبانة وهي:قد   (0
 أن ترتكزي يف حمتوى املواد دون إدخال املكان .أ
 أن تالحظي وتصححي األخطاء الرتكيبية .ب
 أن هتتمي بالذوق العريب الصحيح .ج
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 بير تصميم الموادانة من خ: نتيجة االستب 2،4لجدول ا
 

 ( يف الفراغات املعدة، من كل األرقام كما يلي:حلضرة اخلبري أن يكتب عالمة )
 

 غري مقبول (7)
 مقبول (0)
 جيد (0)
 جيد جدا (4)

 
 درجة التقويم البنود الرقم

 7 0 0 4 الغالف األمامي
     وضوح الكتابة 7
     جذابة الكتابة 0
     الكتابة دّقة 0
     س الكتابةمقيا دّقة 4
     مقياس األحرف دّقة 1
     نوع األحرف دّقة 2
     مناسبة األلوان 0
     غليظ ورقة الغالف دّقة 7
     مناسبة الغالف مبواد الكتاب 9
     مجال مظهر الكتاب 77
     مجال مظهر الصور 77
     وضع الكتابة من شاطئ الورقة 70
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 المقدمة
     املضمون وضوح 7
     وضوح احملتوى 0
     وضوح تركيب اجلملة 0
     سهل يف فهم 4
     مجال مظهر الكتاب 1
     صحة استخدام اللغة 2
     اللغة البسيطة 0
     مقياس األحرف دّقة 7
     نوع األحرف دّقة 9
     مدى الفسحة دّقة 77
     كيفية الكتابة 77
 

 رشاد للمعلماإل
     وضوح املضمون 7
     وضوح احملتوى 0
     سهل يف فهم 0
     ةمجال مظهر الكتاب 4
     صحة استخدام اللغة 1
     اللغة البسيطة 2
     مقياس األحرف دّقة 0
     نوع األحرف دّقة 7
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     مدى الفسحة دّقة 9
     كيفية الكتابة 77

 تابمكتويات الك
     وضوح املضمون 7
     سهل يف فهم 0
     مقياس األحرف دّقة 0
     نوع األحرف دّقة 4
     مدى الفسحة دّقة 1
     كيفية الكتابة 2

 مكتوى الكتاب
     وضوح املضمون 7
     وضوح احملتوى 0
     وضوح تركيب اجلملة 0
     سهل يف فهم 4
     كتابةمجال مظهر ال 1
     صحة استخدام اللغة 2
     اللغة البسيطة 0
     مقياس األحرف دّقة 7
     نوع األحرف دّقة 9
     مدى الفسحة دّقة 77
 كيفية الكتابة 77
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     مناسبة األلوان 70
 التدربات

     وضوح املضمون 7
     وضوح احملتوى 0
     وضوح الكليمة األمر 0
     صحة استخدام اللغة 4
     اللغة البسيطة 1
     مجال مظهر الكتابة 2
     سهل يف فهم 0
     كيفية الكتابة 7

نت  من خبير تصميم كتاب فيه المواد م: عدد نتائ  تصديق ال 1،9الجدول 
 التعليمية لمهارة الكالم

 مجموعة الدرجة التكرار تقدير
 727 40 جيد جدا

 40 74 جيد
 2 0 مقبول

 - - غري مقبول
 124  مجموعة

 
 مث ملعرفة املوية من نتائج اإلستبانة السابقة، تستخدم الباحثة الرمز اآليت:
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p : قيمة النسبة املئوية مطلوبة أو متوقعة 
xi :  الطالبالدرجات اخلام اليت حصل عليها 
x : النتيجة القصوى املثالية من االختبار 

 ثابتالرقم  : 777%

 
 

 
 

 
 
 

 ودليل لتفسري البيانات من نتيجة حتليل البيانات هي:
 

 : دليل تفسير البيانات من اإلستبانة2،20الجدول 
 البيان التقدير الدرجة الرقم
 ميكن استحدام  وال حيتج إىل تعديل جيد جدا 71-777 7
ميكن استخدام  مع قليل من التعديل  جيد 01-79 0

 والتصحيح
 الميكن استخدام  وحيتاج إىل تعديل مقبول 01-04 0
 الميكن استخدام  وحيتاج إىل تعديل ناقة 11-24 4
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ناقة  14 > 1
 جدا

 الميكن استخدام  وحيتاج إىل تعديل

 والنتيجة هي :
بعد حسبت الباحثة نتيجة من االستبانة فحصيل الباحثة نتيجة  (7

د التعليمية ملهارة . وهذه تدل أن تأديد الكتاب في  املوا97،10%
الكالم يف درجة "جيد جدا" يعين أن تأديد الكتاب في  املواد 

 .ميكن استحدام  وال حيتج إىل تعديلالتعليمية ملهارة الكالم 
 قد كتب البري املدخالت يف تلك االستبانة وهي:  (0

 واخللفي األمامي الغالف على الصورة تغيري يتم (أ)
 الكتاب عنوان تغيري (ب)
 (مستوى ألي) تابك كائنات إضافة (ج)
 الداخل يف الغطاء بعد مقدمة (د)
 جيدا رتبت (ه)
 اليمني من أو جمّلد ملزمة (و)

 تعديل اإلنتاج .4

 اإلنتاج لتصديق اخلربين إىلتأديد الكتاب  الباحثة عرضت أن بعد
 نبتحس الباحثة قامت اخلربين، من واإلقرتاحات النتيجة الباحثة ووجدت
 .السابقان اخلبريان قال كما .اإلنتاج
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 تجربة اإلنتاج األولى .4

 على 0779مارس  04التاريخ  يف األوىل اإلنتاج جتربة الباحثة وقامت
 كيلوتاندار أويل األلباب   املعهد اإلسالمييف  املبتدئ مستوى الطالب
 :آتية أنشطات في  الباحثة فقامت ،بعاجنوك

 والتجربة الضابطة اجملموعة على القبلي االمتحان الباحثة قامت (أ
 .التعارف عن يعىن واحد موضوعا العربية اللغة موضوع باحثةال علمت (ب

 في  املواد التعليمية ملهارة الكالم كتاب على التصديق الباحثة وطلبت
 من االستبانة ونتائج .عهدامل هذا يف ملهارة الكالماحملادثة أو تعليم ا معلمي من

 : تايل كما العربية اللغة معلمة تصديق
 

فيه  كتابعن   المعلةمإلستبانة استيجابة : نتيجة ا2،22لجدول ا
 المواد التعليمية لمهارة الكالم

( يف الفراغات املعدة، من كل األرقام كما حلضرة اخلبري أن يكتب عالمة )
 يلي:

 غري مقبول (7)
 مقبول (0)
 جيد (0)
 جيد جدا (4)

 درجة التقويم البنود الرقم
 7 0 0 4 دليل في استخدام الكتاب

     
     وضع اإلشارة دّقة 7
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     وضوح مضمون اإلشارة 0
     السهلة يف الفهم 0
 

 مكتويات الكتاب
 
     دّقة الوضع 7
     وضوح مضمون 0
     السهلة يف الفهم 0

 وضوح مادة التعليمية
     مناسبة املضمون باهلدف 7
     السهلة يف الفهم 0
     الطالبسهولة املادة لفهم  0
     ادة يف احلية اليوميةمناسبة امل 4
     دّقة اللغة املستخدمة 1
     جّذابة مظهر املادة 2

 األمثال
     باملدةثال مناسبة امل 7
     الطالبسهولة املثال لفهم  0
     الطالبجّذابة مثال لتعليم  0
     الطالبالكافة املثال لتعليم  4
     دّقة اللغة املستخدمة 1
 دريباتالت

     مناسبة التدريب باهلدف 7
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     سهولة األمر يف الفهم 0
     جّذابة التدريبات 0

نت  من معلم المواد التعليمية لمهارة م: عدد نتائ  تصديق ال 2،21الجدول 
 الكالم

 مجموعة الدرجة التكرار تقدير
 07 0 جيد جدا

 09 70 جيد
 - - مقبول

 - - غري مقبول
 41  مجموعة

 مث ملعرفة املوية من نتائج اإلستبانة السابقة، تستخدم الباحثة الرمز اآليت:
 

 
 

p : قيمة النسبة املئوية مطلوبة أو متوقعة 
xi :  الطالبالدرجات اخلام اليت حصل عليها 
x : النتيجة القصوى املثالية من االختبار 

 ثابتالرقم  : 777%
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 نتيجة حتليل البيانات هي:ودليل لتفسري البيانات من 
 : دليل تفسير البيانات من اإلستبانة2،21الجدول 

 البيان التقدير الدرجة الرقم
 ميكن استحدام  وال حيتج إىل تعديل جيد جدا 71-777 7
ميكن استخدام  مع قليل من التعديل  جيد 01-74 0

 والتصحيح
 الميكن استخدام  وحيتاج إىل تعديل مقبول 01-04 0
 الميكن استخدام  وحيتاج إىل تعديل ناقة 11-24 4
ناقة  14 > 1

 جدا
 الميكن استخدام  وحيتاج إىل تعديل

 والنتيجة هي :
بعد حسبت الباحثة نتيجة من االستبانة فحصيل الباحثة نتيجة  (7

يمية ملهارة وهذه تدل أن تأديد الكتاب في  املواد التعل 70،01%
ديد الكتاب في  املواد التعليمية " يعين أن تأالكالم يف درجة "جيد

 .استخدام  مع قليل من التعديل والتصحيحميكن ملهارة الكالم 
 يف تلك االستبانة وهي: املعّلمقد كتب  (0

 
 

 يعلم  قد اليت املفردات من بسيطة ألوراق أمثلة بإضافة ميكن
 تعديل اإلنتاج .1
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 اجاإلنت لتصديق اخلربين إىلتأديد الكتاب  الباحثة عرضت أن بعد
 نبتحس الباحثة قامت اخلربين، من واإلقرتاحات النتيجة الباحثة ووجدت
فعدلت الباحثة النقطة من مدخالت  السابقان اخلبريان قال كما .اإلنتاج
 .املعّلم

 تجربة اإلنتاج الثانية .4
الباحثة جتربة اإلنتاج الثانية بعدما عدل بعض من مكونات  توقام

 04 التاريخ التعارف احثة إىل اجملموعتني عنه اخلظوة علمت البذالكتاب. ويف ه
 االستبانة ووزعت البعدي االمتحان الباحثة قامت احلصة آخر ويف 0779 مرس
 الباحثة قامت 0779مرس  07 التاريخ يف تعين آتية حصة ويف .الطالب على

  .التجربة اجملموعة يف البالط من بعض مع املقابلة

 في مجموعة التجربةبعض من الطالب المقابلة مع : نتائ   2،22الجدول 

 توضيح البيانات البيانات رقم
 هذا عن رأيكم كيف .7

 الكتاب؟
الكتاب في  املواد التعليمية ملهارة الكالم  ذاه
الكتاب أسهل الطالب  ذااب جدا. وهذج

يف تعليم املهارة الكالم خاصة ملرحلة املبتدئني 
 دار املعهد اإلسالمية من ذألن املوادة مأخو 

أويل األلباب من ناحية حياة الطالب وزيادة 
ه تكون ذ، هاملعّلمالصور من الطالب أو 

 ممتعة يف تعلم .
 

 دليل تسهلون هل .0
 الكتاب؟ استخدام

 نستطيع أن دليل استخدام الكتاب جيد
 الكتاب ذاحىت يسهل لنا أن نستخدم ه
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مواد التعليمية  تفهمون هل .0
 باستخدامملهارة الكالم 

 الكتاب؟ هذا  

نستطيع أن نفهم مواد التعليمية ملهارة الكالم 
الكتاب ألن يوجد في  املفردات  ذايف ه

 والصورة بألوان لفهم احلوار جيدا
 تطبقوا أن تستطيعون هل .4

 في ؟ النة أو احلوار
الكتاب  ذانسر أن نطبق احلوار يف ه

بالسهولة ألن في  املفردات والصورة بألوان 
  احلوار.لتسهيل الطالب يف

هل تساعد التدريبات علىي  .1
ترقية فهمكم على تعليم 

 مهارة الكالم؟

الكتاب،  ذايساعد الطالب بالتدريبات يف ه
ه التدريبات تركز يف تدريب الطالب ذو ه

 على احملادثة أي ترقية مهارة الكالم
هل تفرحون أن تتعلموا  .2

املواد التعلمية ملهارة الكالم 
 الكتاب؟ ذاهب

أن نتعلم مواد التعليمية ملهارة الكالم  نسر
ابة وسهولة ذألن  ج الكتاب هذا باستخدام

للفهم، وفي  التدريبات لرتقية مهارة الكالم 
 ولرتقية قدرة الطالب يف احملادثة.

 
 

 الكتاب المعد ذا: نتيجة استبانة عن استيجابة الطالب على ي2،24الجدول 
 

 يةاملؤ  التقدير العناصر الرقم
7 0 0 4 

غالف الكتاب  .7
 ابةذج

- - 07 00 77،00% 

وضوح دليل استخدام  .0
 الكتاب هذا

- - 07 07 70،00 % 
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مبساعدة احملتويات  .0
الكتاب أسهل لبحث 

 املواد املرغوبة

- - 71 47 97،20 % 

يساعدين  الكتاب هذا .4
لفهم مواد التعليمية 

 ملهارة الكالم جيدة

- - 77 02 97% 

 هذاستحدام بعد ا .1
، أقدر لتطبيق الكتاب

املهارة الكالم املوجودة 
مع  الكتاب هذايف 

 زمالئي جديدة

- - 04 07 72،20% 

 الكتاب هذااألمثال  .2
 بسيطة و ممتع

- - 00 04 71% 

 الكتاب هذااألمثال  .0
يساعدين لفهم املواد 
 التعليمية ملهارة الكالم

- - 71 47 97،20% 

ملهارة  املواد التعليمية .7
 الكتاب هذاالكالم 

مناسب باحلياة اليومية 
 يف املعهد

- - 04 07 72،20% 

أشعر صعبة لفهم  .9
اإلشارة لبعض 

 التدريبات

0 72 - - 07،00% 
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بعدما فعلت  .77
التدريبات املوجودة يف 

، أفهم الكتاب هذا
املواد التعليمية 

 املدروسة جيدة.

- - 70 44 90،00% 

عدين يسا الكتاب هذا .77
أن يتكلم بالغة العربية 

 مع زمالئي

- - 04 07 72،20% 

أحب جدا أن أتعلم  .70
 ذااملهارة الكالم هب

 الكتاب

- - 00 72 77،20% 

ب ذاج الكتاب هذا .70
 جدا

- - 07 00 77،00% 

 
ئج استبانة الطالب السابقة، عرفت الباحثة آراء الطالب وبناء على نتا

 تفصيل كل منها كما يلي:  هذا، وها الكتاب هذاعن الئق استخدام 
 
 
 
 
 

 من الطالب حيبون تصميم غالف الكتاب %77،00 (أ
 يستطيعون أن يستخدموا دليل استخدام الكتابمن الطالب  %70،00 (ب
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 من الطالب يفهمون استحدام حمتوى الكتاب % 97،20 (ج
 من الطالب يفهمون مواد الكتاب اجلديد %97 (د
املهارة الكالم يف الكتاب  يستطيعون لتطبيقمن الطالب  %72،20 (ه

 جيدا
 بسيطة و ممتع الكتاب هذامن الطالب يسعر أن األمثال  %71 (و
يساعدهم لفهم  الكتاب هذامن الطالب يسعر أن األمثال  %97،20 (ز

 املواد التعليمية ملهارة الكالم
 الكتاب هذامن الطالب أن املواد التعليمية ملهارة الكالم  %72،20 (ح

 يف املعهد مناسب باحلياة اليومية
 ال يشعر صعبة لفهم اإلشارة لبعض التدريبات من الطالب %07،00 (ط
من الطالب يفهمون املواد التعليمية ملهارة الكالم بعد تطبيق  %90،00 (ي

 التدريبات
 هذابالغة العربية بعد يتعلم  من الطالب يستطيع أن يتكلم %72،20 (ك

 الكتاب
 الكتاب هذاباستخدام حيبون املواد التعليمية ملهارة الكالم  %77،20 (ل
 باذاج الكتاب هذايشعرون  %77،00 (م

ية من نتائج االستبانة السابقة، استخدمت الباحثة الرمز املئو مث ملعرفة نسبة 
 اآليت:

 
p : قيمة النسبة املئوية مطلوبة أو متوقعة 

xi :  الطالبالدرجات اخلام اليت حصل عليها 
x : النتيجة القصوى املثالية من االختبار 

 ثابتالرقم  : 777%
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 % 70،90الطالب  استبانة نتائج من املئوية نسبة أن الباحثة فحصلت
 ."جيد" الدرجة يف عين

 يف املهارة الكالم تعليم مشكلة أن الباحثة عرفت السابقة، انتائج من
إعداد املواد اتعليمية ملهارة  إىل جتتاج هي دار أويل األلباباملعهد اإلسالمي 

إعداد املواد  إىل الباحثة حتتاج لذلك ،املهارة الكالم تعليم حينب أهنن عمالكالم 
 .املبتدئ للمستوى السياقي املدخل علىاتعليمية ملهارة الكالم 

 كتاب )المواد التعليمية لمهارة الكالم( على أساس السياقي  فعالية  (ب

 الكتاب لتقومي املرحلة فجائت املراحل تلك الباحثة جرت أن وبعد
 املدخل على اإلعدادي الكتاب فعالية مامدى ملعرفة هتدف املرحل هذه دادياإلع

 فحللت والبعدي، القبلي اإلختبار جدول على تعتمد املرحل وهذه ،سياقيال
 الكتاب إلقاء قبل الفرق وجود ملعرفة اختبار باستخدام النتائج تلك الباحثة

 من  البيانات هذه ثةالباح وأخذت .النتيجة ملعرفة .القائها وبعد اإلعدادي
على ب التعليم عملية اإلجراءات الباحثة وقمت .البعدي واالختبار القبلي االختبار

 .الثاين الفصل يف الباحثة بيانت كماالسياقي   أساس املدخل
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 جدول تطبيق كتاب )المواد التعليمية لمهارة الكالم(:  2،24الجدول 
 األنشطة اللقاءات التاريخ

 القبلي االمتحان 7 0779مارس  04
 التعارف عن عرض املادة 0 0779مارس  01
 التعارف عن عرض املادة 0 0779مارس  01
 التعارف عن املراجعة 4 0779مارس  01
 حجرة الطعام عن عرض املادة 1 0779مارس  02
 حجرة الطعام عن عرض املادة 2 0779مارس  02
 حجرة الطعام عن املراجعة 0 0779مارس  02
 تناول الفطور عن عرض املادة 7 0779مارس  00
 تناول الفطور عن عرض املادة 9 0779مارس  00
 تناول الفطور عن املراجعة 77 0779مارس  00
بعض  مع واملقابلة االستبانة توزيع 77 0779مارس  07

 واملعّلم الطالب
 البعدي االمتحان 70 0779مارس  07
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 على أساس المدخل السياقي المهارة الكالم ادةعرض الم: جدول 2،21جدول 
 1029مارس  14يوم اإلثنين/ 

 التعارف:   املوضوع
: ملعرفة عن كيفية املواد التعليمية ملهارة الكالم يتعلق  األهداف التعليمية

 مبوضوع "التعارف"
: أن يقدر الطالب على آداء "التعارف" مع زمالئ   امؤشرات

خدام اللغة العربية الصحيحة و قف املتتوعة باستايف املو 
 اجليدة

 الوقت خطوات التعليم المادة الرقم
 مقدمة التعليم التعارف 7

 إلقاء السالم .أ
 إفتتاح التعليم .ب
عن املادة التعليمية  املعّلمسأل  .ج

 املاضي

 دقائق 1

 املادةعرض   0
يقول املعّلم املفردات دقيقة متعلقة با  .أ

التعارف كما كتبت الباحثة يف 
 اإلعدادي الكتاب

أمر املعّلم إىل الطالب بإلقاء  .ب
 املفردات بعد إلقاء املعّلم

أمر املعّلم إىل الطالب جبعل اجلملة  .ج
 با املفردات 

 دقائق 07
بعد الصالة 

 الصبح
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 املراجعة املفردات "التعارف" .د
قرأ املعّلم احلوار كما كتبت الباحثة  .ه

 يف الكتاب اإلعدادي
احلوار  أمر املعّلم إىل الطالب بتقليد .و

 بعد إلقاء املعّلم
أعطى املعّلم مخس دقائق لقرائة  .ز

 الكتاب
وأمر املعّلم أن جيعل اجملموعة و لكل  .ح

 اجملموعة لتطبيق احلوار.
صّلح املعّلم اخلطيئات من احملادثة  .ط

 وشرّح عن اللغة الصحيحة
إن يوجد السؤال من الطالب واملعّلم  .ي

 يوجب عن السؤال املباشرة

 دقائق 01
ة بعد الصال
 األشر

 دقائق 71 املراجعة الدرس .ك
بعد الصالة 

 املغريب
 إختتام التعليم  0

 أكّد املعّلم عن املواد املبحث .أ
 إلقاء السالم .ب

 دقائق 1
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 المهارة الكالم على أساس المدخل السياقي عرض المادة: جدول 2،24جدول 
 1029مارس  41/ لثالثاءيوم ا

 : حجرة الطعام  املوضوع
: ملعرفة عن كيفية املواد التعليمية ملهارة الكالم يتعلق  عليميةاألهداف الت

 ام"حجرة الطعمبوضوع "
ام" مع حجرة الطع: أن يقدر الطالب على آداء " امؤشرات

زمالئ  يف املواقف املتتوعة باستخدام اللغة العربية 
 الصحيحة و اجليدة

 الوقت خطوات التعليم المادة الرقم
حجرة  7

 الطعام
 لتعليممقدمة ا

 إلقاء السالم .أ
 إفتتاح التعليم .ب
سأل املعّلم عن املادة التعليمية  .ج

 املاضي

 دقائق 1

 عرض املادة  0
يقول املعّلم املفردات دقيقة متعلقة با  .أ

ام كما كتبت الباحثة يف عحجرة الط
 الكتاب اإلعدادي

أمر املعّلم إىل الطالب بإلقاء  .ب
 املفردات بعد إلقاء املعّلم

الطالب جبعل اجلملة أمر املعّلم إىل  .ج
 با املفردات 

 دقائق 07
بعد الصالة 

 الصبح
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 "امعحجرة الطاملراجعة املفردات " .د
قرأ املعّلم احلوار كما كتبت الباحثة  .ه

 يف الكتاب اإلعدادي
أمر املعّلم إىل الطالب بتقليد احلوار  .و

 بعد إلقاء املعّلم
أعطى املعّلم مخس دقائق لقرائة  .ز

 الكتاب
جيعل اجملموعة و لكل وأمر املعّلم أن  .ح

 اجملموعة لتطبيق احلوار.
صّلح املعّلم اخلطيئات من احملادثة  .ط

 وشرّح عن اللغة الصحيحة
إن يوجد السؤال من الطالب واملعّلم  .ي

 يوجب عن السؤال املباشرة

 دقائق 01
بعد الصالة 

 األشر

 دقائق 71 املراجعة الدرس .ك
بعد الصالة 

 املغريب
 إختتام التعليم  0

 ملعّلم عن املواد املبحثأكّد ا .أ
 إلقاء السالم .ب

 دقائق 1
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 المهارة الكالم على أساس المدخل السياقي عرض المادة: جدول 2،29جدول 
 1029مارس  11/ ألربعاءيوم ا

 : تناول الفطور  املوضوع
: ملعرفة عن كيفية املواد التعليمية ملهارة الكالم يتعلق  األهداف التعليمية

 فطور"مبوضوع "تناول ال
: أن يقدر الطالب على آداء "تناول الفطور" مع  امؤشرات

زمالئ  يف املواقف املتتوعة باستخدام اللغة العربية 
 الصحيحة و اجليدة

 الوقت خطوات التعليم المادة الرقم
 مقدمة التعليم التعارف 7

 إلقاء السالم .أ
 إفتتاح التعليم .ب
سأل املعّلم عن املادة التعليمية  .ج

 املاضي

 قدقائ 1

 عرض املادة  0
يقول املعّلم املفردات دقيقة متعلقة با  .أ

كما كتبت الباحثة يف تناول الفطور  
 الكتاب اإلعدادي

أمر املعّلم إىل الطالب بإلقاء  .ب
  املفردات بعد إلقاء املعّلم

أمر املعّلم إىل الطالب جبعل اجلملة  .ج
 با املفردات 

 دقائق 07
بعد الصالة 

 الصبح
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 "تناول الفطور" املراجعة املفردات .د
قرأ املعّلم احلوار كما كتبت الباحثة  .ه

 يف الكتاب اإلعدادي
أمر املعّلم إىل الطالب بتقليد احلوار  .و

 بعد إلقاء املعّلم
أعطى املعّلم مخس دقائق لقرائة  .ز

 الكتاب
وأمر املعّلم أن جيعل اجملموعة و لكل  .ح

 اجملموعة لتطبيق احلوار.
 صّلح املعّلم اخلطيئات من احملادثة .ط

 وشرّح عن اللغة الصحيحة
إن يوجد السؤال من الطالب واملعّلم  .ي

 يوجب عن السؤال املباشرة

 دقائق 01
بعد الصالة 

 األشر

 دقائق 71 املراجعة الدرس .ك
بعد الصالة 

 املغريب
 إختتام التعليم  0

 أكّد املعّلم عن املواد املبحث .ج
 إلقاء السالم .د

 دقائق 1

لقبلي والبعدي للمجموعة الضابطة وبعد ما قامت الباحثة اإلمتحان ا
 والتجربة فحصلت الباحثة النتائج منهما كما تلي:
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 : نتائ  اإلمتكان من المجموعة الضابطة2،10الجدول 

 اإلختبار البعدي اإلختبار القبلي اإلسم الرقم
 التقدير الدرجة التقدير الدرجة

 مقبول 27 مقبول 27 رزقي ستياوان 7
 جيد 07 ولمقب 21 حممد جهيا 0
 جداجيد  77  جدا جيد 77 حممد أريا ستيا 0
 ضعيف 17 ضعيف 17 ناراوان فوتفانج 4
 ضعيف 11 ضعيف 17 نيلة موىن 1
 ضعيف 17 ضعيف 17 فربي ليانا 2
 مقبول 27 مقبول 21 الفنة املشرورة 0
 مقبول 27 مقبول 27 بنت رمساوايت 7
 ضعيف 41 ضعيف 41 فانيدا خوريل 9
 جداجيد  71  جدا جيد 77 ى سفرياأناند 77
 جيد 01 جيد 01 والن مولدة 77
 جيد 07 جيد 07 رازانا 70
 مقبول 27 مقبول 27 أيو أوالن ساري 70
 جيد 07 مقبول 21 بيال نور اثنيين 74
 ضعيف 17 ضعيف 41 ديندا مريام 71

 مقبول 920 مقبول 910 مجموعة النتيجة
 41،41 42،11 المعدل العام
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 تلك نتائج تعتمد على تفاوت النتيجة كما يف البيان التايل:

 : معيار نتائ  الطالب 2،12الجدول 
 الدرجات التقدير الرقم

 777-97 ممتز .7
 79-77 جدا جيد .0
 09-07 جيد .0
 29-27 مقبول .4
 19-77 ضعيف .1

 ملعرفة النتيجة املعدلة استخدمت الباحثة الرمز كما يايل:
 
 

الب الط أن يبدوا الضابطة، اجملموعة يف والبعدي القبلي االختبار تائجن من
 قدرة أن املعدلة هذه وتدل 42،11 القبلي االختبار يف املعدلة الدرجة ينالوا
 41،41  البعد االختبار واملعدلة .مقبول املستوى يفاملهارة الكالم  يف البالط
 .مقبول املستوى يف هي

التجربة متحان القبلي والبعدي للمجموعة وبعد ما قامت الباحثة اإل
ملعرفة كفائة الطالب يف تعليم املواد التعليمية ملهارة الكالم، ونتيجتهما فحصلت 

 تلي:فيما 

 ائ  اإلمتكان من المجموعة التجربة: نت2،11الجدول 

 اإلختبار البعدي اإلختبار القبلي اإلسم الرقم
 التقدير الدرجة التقدير الدرجة

 ممتاز 91 مقبول 27 مد ادام رزقيحم 7

X 200= الدرجة المجموعة  نتيجة المعدلةال  
 الطالب المجموع
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 جدا جيد 77 ضعيف 17 حممد فوزان حبيب 0
 ممتاز 97 مقبول 21 باغوس حية الدين 0
 جدا جيد 77 ضعيف 17 حممد عطاء الرمحن 4
 جدا جيد 77 مقبول 27 دياة ليلة النعمة 1
 جدا جيد 71 جيد 01 راهانا فوطري جهياين 2
 ممتاز 97 جيد 07 سيت السالمة 0
 جيد 07 ضعيف 11 راهانية وحيو رستكا 7
 جيد 01 ضعيف 17 سلمى لطفي هاناء 9
 جدا جيد 71 مقبول 27 نيل الرمحة 77
 جدا جيد 77 مقبول 27 نور احلكمة 77
 جيد 01 ضعيف 17 بلقيس أورا زهرى 70
 جدا جيد 77 مقبول 21 تيارا نور آنيسة 70
 ممتاز 97 جيد 07 أجينج نعسيت 74
 جدا جيد 71 مقبول 21  منجايلنيال 71

 جدا جيد 2120 مقبول 904 مجموعة النتيجة
 41،41 40،11 المعدل العام

 
 أن يبدوا التجريبة، اجملموعة يف والبعدي القبلي االختبار نتائج من

 أن املعدلة هذه وتدل 40،11 القبلي االختبار يف املعدلة الدرجة نلن البالط
 البعدي االختبار واملعدلة .مقبول املستوى يف الكالماملهارة  يف البالط قدرة

  .جدا جيد املستوى يف هي 41،41
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 الضابطة للمجموعة والبعدي القبلي االمتحان الباحثة قامت وبعدما
 :تلي كما منهما النتائج الباحثة والتجربة فحصلت

 tئ  اإلمتكان ا: نت2،11الجدول 
 = X Y D اإلسم الرقم

)( 
 

)2( 
 7001 01 27 91 أ 7
 777 77 07 77 ب 0
 777 77 77 97 ج 0
 977 07 17 77 د 4
 001 71 11 77 ه 1
 7001 01 17 71 و 2
 977 07 27 97 ز 0
 777 77 27 07 ح 7
 977 07 41 01 ط 9
 7 7 71 71 ي 77
 01 1 01 77 ك 77
 01 1 07 01 ل 70
 477 07 27 77 م 70
 477 07 07 97 ن 74
 201 01 17 71 س 71

 1240 100 920 2120 العدد
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عرفت الباحثة النتيجة األخرية باخلطوة   (tوباستحدام رموز االختبار )
 فيم يايل:

 
 وأما خطوات إحصائيتها فهي ما يايل:

  : تبحث الباحثة عن معدل التفريق باستعمال الرمز (أ

 

 
 

باستعمال  Defiasi Standar dari Diference( ) تبحث الباحثة عن (ب
 الرمز : 

 

 
 

 
 

 
 

= 8,76 

 

 

 Standar eror dari mean of diference( الباحثة عن ) تبحث (ج

    باستعمال الرمز : 
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 الرمز : باستعمال  الباحثة عن   تبحث (د

 
 

 ذلك وبعد 7،11 تعين t نتيجة أن الباحثة وجدت السابق، احلساب ومن
-df= 07 ف  df= n-1 الرمز باستخدام df (degree of freedom) عن الباحثة حبثت

 " قيمة أن اتضحت وقد .املعترب اجلدول يف املوجودة t قيمة إىل يرجع 74 والعدد74=7
t "وعند 0،741 العدد على تدل %1 الداللة مستوى عند دولاجل يف املوجودة 

 احلساب " t " قيمة أن الباحثة فعرفت 0،900د العد على تدل %7 الداللة مستوى
 .اجلدول يف املوجودة " t " قيمة من أكرب

 االمتحان نتائج بني اختالف فيها األخرية النتيجة حساب على اعتمادا
)املواد التعليمية ملهارة  كتاب أن أخرى وبعبارة جربةوالت الضابطة اجملموعة من البعدي
 .البالط لدي مهارة الكالم تعليم كفائة ترقية يف فعالة سياقيال باملدخل الكالم(

 مناقشة نتائ  البكث: ثالثالمبكث ال

 نتائج هي ها بتحليلها، قامت مث الباحثة حصلتها الىت البيانات على اعتمادا
 : يلي كما نلخصها أن ميكن البحث
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 كتاب )المواد التعليمية لمهارة الكالم(إعداد   .أ
متمت الباحثة إعداد الكتاب )املواد التعليمية( ملهارة الكالم على أساس 

 دار أويل األلباب اإلسالمياملدخل السياقي للمستوى املبتدئ بتطبيق يف املعهد 
 مبراحل التالية:

املواد التعليمية ملهارة مجع املعلومات عن عملية تعليم حتليل اإلحتياجات،  (7
الكالم و مشكالهتا من مصادر متنوعة. وجلمع البيانات تستخدم الباحثة 

عن عملية تعليم املهارة الكالم وما  قيةئالوثاأداتان البحث ومها املالخظة و 
. وهذه دار أويل األلباب املعهد اإلسالميابلة مع مدير قيتعلق هبا وامل

عند استنبط املشكالت األساسية يف تعليم املعلومات ستكون أساس لباحثة 
سواءكان من ناحية طريقة تعليم  أو الوسائل التعليمية  املهارة الكالم

 املستخدمة فيها.
هذه املعهد حتتاج الكتاب )املواد ونتيجة منها أن العملية التعليم يف 

كما قال فتحى علي يونس لتحقيق أهداف   التعليمية( ملستوى املبتدئني
بد الرؤوف الشيخ وهو إن املواد التعليمية هي احملتوى التعليمي الذي وحممد ع

يرغب املعّلم يف تقدمي  للطالب بغرض حتقيق أهداف تعليمية أو مهارية أو 
وأما   7أي أهنا هي املضمون الذي يتعلم  الطالب يف علم ما. وجدانية 

ة لتشجيع احتياج الطالب عن الكتاب )املواد التعليمية( هي الكتاب اجلذب
تدريبات املتنوعة، والكتاب سهولة لفهم ، والكتاب الذي يدفع لالتعّلم، وا

 الميواملادة تتعلق بالعملية يومية يف املعهد اإلسالطالب للتعليم املتناوعي، 
 دار أويل األلباب، والكتاب فيهالصور امللوان.

هارة وبعد عرفت الباحثة عن املشكالت األساسية يف تعليم امل التخطيط، (0
ع املناسبة. فقامت الباحثة تعليم  فبحثت الباحثة عن املراج الكالم وأهداف

                                                           

)القاهرة: مكتبة  المرجع في تعليم اللغة العربية لألجانب "من النظرية والتطبيقخ، فتحي على يونس وحممد عبد الرؤوف الشي 7 
 77م( ص.0770وهبة، 
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بتخطيط كتاب )املواد التعليمية( املهارة الكالم على أساس املدخل السياقي 
 ."Borg and Gallللمستوى املبتدئ. وإستدت الباحثة اخلطوات قررها "

بأهداف معينة من  يصمم حمتوى املواد التعليمية يناسب، تصميم اإلنتاج (0
إدان 0طالب.التالميذ اخلاصة وبنظام التصميم املناسب خبصائة التعليم وال

صممت الباحثة كتاب )املواد التعليمية( املهارة الكالم على أساس املدخل 
من كل النواحي تعين: من جهة  كيفية تقدمي الكتاب، املوضوعات،  السياقي

املعهد بالعملية يومية يف و املناسبة وتدريباهتا املناسبة للمستوى املبتدئ 
املدخل السياقي هو التعليم ملساعدة ، ألن دار أويل األلباب اإلسالمي

املدرس يف ربط املادة اليت يتعلمها املتعلم بأحوال حياهتم احلقيقة وليدافعهم 
أمحد يقول التعليم السياقي هو عملية  0يف ربط بني معلوماهتم وحياهتم يومية.

التدرجيية لدفع الطالب عن فهم معاين من تلك املادة ويرتبطون الرتبوية 
حلياهتم اليومية )السياقي النفسي أوالسياقي اجملتمعي أو السياقي األديب( 
وصار الطالب ميلكون املعلومات باملرونة وتطبيقها من مسائل السياقي إىل 

 4املسائل السياقي األخرى.
جملاهلما التعليمية اخلبريين املطابقني قامت الباحثة بتحكيم  تصديق اخلرباء، (4

. واخلبريان الذان طلبهما الباحثة واتصال وخرباهتما عنها باستخدام االستبانة
هبما وناقستهما، مها الدكتور الدانيا احللمي جملال حمتوى املواد التعليمية و 
 الدكتور توفيق الرمن جملال تصميم املواد التعليمية. فحصلت الباحثة النتائج

فالبد أن يصلح  بالتصحيح  " جملال حمتوى املواد التعليميةجيدعلى درجة "
 ."جيد جدافحصلت الباحثة النتائج على درجة " .القليال قبل تطبيق التعليم

                                                           
2 M. Abdul Hamid, dkk. Pembelajara Bahasa arab: Pendekatan, Metode, Strategi, Materi dan 

Media (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hlm. 71 
3 Nur Hadi. Pembelajaran Kontekstual (Contextual Teaching and Learning/CTL) dan 
Penerapannya Dalam KBK (Malang: UM, 2004), hlm. 33. 
4 Riyanto, Yatim. Paradigma Baru Pembelajaran (Kencana: Jakarta, 2007), hlm. 88. 
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أصلحت الباحثة بعض اخلطاء املوجودة يف الكتاب )املواد  تعديل اإلنتاج، (1
 قبل تطبيق التعليم.  من إقرتاحات اخلرباء لتعليمية( املهارة الكالم املعدا

وقامت الباحثة جتريبة اإلنتاج األول على الطالب  جتريب اإلنتاج األول، (2
مستوى املبتدئ، و قامت باالمتحان القبلى على اجملموعة الضابطة 
والتجريبة، وعلمت الباحثة، وطلبت الباحثة التصديق على كتاب )املواد 

 التعليمية( املهارة الكالم.
صلحت الباحثة بعض اخلطاء املوجودة يف الكتاب )املواد أ تعديل اإلنتاج، (0

 التعليمية( املهارة الكالم.
)املواد  الكتاب الباحثة استخدمت املرحلة هذه يف جتريب اإلنتاج الثانية، (7

 نتيجة أخذ ،الب يف الربنامج احملادثةالط ملتعلي. التعليمية( املهارة الكالم
 اإلختبار نتيجة وأخذ التجريبة، ةاجملموع يف والتطبيق القبلي، اإلختبار
)املواد  الكتاب عن استخدام ملعرفة البالط لدى االستبانة وإعطاء البعدي،

 يف البالط من بعض مع املقابلة الباحثة وقامت ،التعليمية( املهارة الكالم
 .التجريبة اجملموعة

 بعد األخري التصحيح يعين األخري احلصيل وهذهحصلت اإلنتاج النهائ،  (9
)املواد التعليمية(  كتاب هي منها ونتيجة .الباحثة قامت قد الىت املراحلة كل

 الكتاب الشكل على املبتدئ للمستوى على أساس السياقي املهارة الكالم
 .امللون A5  بورقة  (hard copy)الورقي

 فعالية كتاب )المواد التعليمية لمهارة الكالم( .ب
املعهد لمرحلة املبتدئني يف قد قامت الباحثة يف مستوى يوميا كامال ل

. وعلمت الباحثة تعليم املواد التعليمية ملهارة الكالم دار أويل األلباب اإلسالمي
ذا الكتاب فعالة لرتقية كفائة باستخدام الكتاب اجلديد يف اجملموعة التجربة أن ه
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 الطالب و لرتقية املهارة الكالم يف تعليم مهارة الكالم أو احملادثة. ولتصديقها
 تستخدام الباحثة على البيان اآليت:

 df (degree of عن الباحثة حبثت ذلك وبعد 7،11 تعين t نتيجة نإ

freedom)  الرمز باستخدام df= n-1  ف df= 07-7=74إىل يرجع 74 والعدد 
 يف املوجودة" t " قيمة أن اتضحت وقد .املعترب اجلدول يف املوجودة t قيمة

 مستوى وعند 0،741 العدد على تدل %1 الداللة مستوى عند اجلدول
 احلساب " t " قيمة أن الباحثة فعرفت 0،900د العد على تدل %7 الداللة
 .اجلدول يف املوجودة " t " قيمة من أكرب

 االمتحان نتائج بني اختالف فيها األخرية النتيجة حساب على اعتمادا
)املواد التعليمية  تابك أن أخرى وبعبارة والتجربة الضابطة اجملموعة من البعدي

 لدي مهارة الكالم تعليم كفائة ترقية يف فعالة سياقيال باملدخل ملهارة الكالم(
 .البالط
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 لفصل الخامسا

 الخاتمة

احلمدهلل رب العاملني، قد وصلت الباحثة يف الفصل اخلامس وفي  اخلالصة من 
 نتائج البحث والتوصيات واإلقرتاحات

 نتائ  البكث .أ

البيانات الذي حصلت الباحثة مث قامت بتحليلها، هذه نتائج إعتمادا على 
 البحث ميكن أن يلخصها كما يلي:

 إعداد كتاب )المواد التعليمية( لمهارة الكالم على أساس المدخل السياقي .2

كتاب )املواد التعليمية( ملهارة الكالم على أساس مدخل تعديد الباحثة  
املعهد طالب يف الربنامج احملادثة يف السياقي. وهذا الكتاب طبقها الباحثة لل

. ولتعديده تستخدم الباحثة منودج تطويري املواد دار أويل األلباب اإلسالمي
( حتليل 7التعليمية من بروج وغال الذي يتكون من عشر خطوات، يعين: 

( تصديق اخلرباء، 4( تطوير تصميم اإلنتاج، 0( التخطيط، 0االحتياجات، 
( جتربة 7( تعديل اإلنتاج، 0جتربة اإلنتاج األوىل،  (2( تعديل اإلنتاج، 1

 .( اإلنتاج النهائي77( تعديل النهائي، 9اإلنتاج الثانية، 

ملهارة الكالم من )املواد التعليمية املعيد وعرفت الباحثة االئق من الكتاب 
خالل تصديق اخلبريين، خبري تصميم الكتاب و خبري حمتوى الكتاب ومن 

دار أويل  املعهد اإلسالمياد التعليمية ملهارة الكالم يف تصديق معلم املو 
هذا الكتاب ومن ذلك التصديق، موا . والطالب يسرون أن يستخداأللباب
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عرفت الباحثة أن هذا الكتاب الئق الستخدام  عند عملية تعليم املواد 
 التعليمية ملهارة الكالم.

 أساس المدخل السياقي فعالية كتاب )المواد التعليمية( لمهارة الكالم على .1

بناء على مقارنة بني نتائج اإلمتحان القبلي والعدي من اجملموعة 
ملهارة  املعد تجربة، وعرفت الباحثة أن كتاب )املواد التعليمية(لالضابطة وا

 تعين (tت ) نتيجة نإالكالم فعالة لرتقية كفائة الطالب يف مهارة الكالم. 
 77،7أكرب من ت اجلدول يف جمال  ( احلسابtودل علي  نتيجة ت ) 4،44

 .0،741 العدد على تدل % 77،1و   0،900د العد على تدل %

 التوصيات .ب

إعتماد على نتائج البحث واإلعداد، فيها اتوصيات من الباحثة على القراء 
 هذا البحث عامة ومعلم املواد التعليمية ملهارة الكالم خاصة، منها:

 املناسبة اجليدة املواد التعليمية( ملهارة الكالم) الكتاب بإعداد املعلمة يقوم أن (7
 التعلم عملية يف يسأمون ال كي املتنوعة وبالطريقة البللط

 املتعددة التعليمية والنشاطات التدريس أسالب املعلمة أو املعلم يستخدم أن (0
  مملة وغري مرحية عملية التعليم يكون حىت املعينة الوسائل ويستعمل

 وتنويع معرفتهم إلثراء التدريبات بأنواع البالط املعلمة أو املعلميزيد  أن (0
 كفائتهم وتوثيق خرباهتم

 

 



772 

 اإلقتراحات .ج

من كل الناحية مثل املوضوع،  ة( املعدالتعليمي)املواد  الكتاب هذا يكمل أن (7
 اإلختبار واملفردات اشائعة اليومية

 هبتطوير  يقوم أن البحث هذا شب  يكتبون الذين املقبل الباحثني وعلى (0
 ميكن ما أحسن وإصالح 

ملواد التعليمية ملهارة  خاصا الكتاب صورة على هي البحث هذا نتيجة إن (0
 املقبل الباحثني على ويرجى ،سياقيال املدخل على املبتدئ للمستوى الكالم

 الالحقة للمرحلة ويطوره يتم  ألن
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 المراجعقائمة المصادر و 

 .املعارف دار .الثالثة طبعةال. وعناصره املنهج. عمرية بسوين ابراهيم
 م.7997.القاهرة

 .املطبوعة وكالة :الكويت.  2ط  ومناهج ، العلمي البحث أصول .بدر أمحد
 م.7900

 . الرياض: دار املسليم. املهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تدريسها . أمحد فؤاد عليان
 .م7990

 .النفس وعلم الرتبية يف البحث مناهج. كاظم خريى وأمحد جابر احلميد عبد جابر

البحث العلمي : مفهوم ،  .عبد الرمحن عدس وكايد عبد احلق . ذوقان عبيدات
 م.7990 . الرياض: دار أسامة للنشر والتوزيع. أدوات  وأساليب 

دمشق: . البحث العلمي أساسيات  النظرية وممارسة العملية . رجاء وحيد دويدري
 م.0777. دار الفكر

 بلغات للناطقني العربية اللغة تعليم مناهج يف املرجع إحوان ،و  طعيمة أمحد رشدي
 م.0777. العريب دار الفكر : قاهرة. أخري

. )اجلزء الثاين( .املرجع يف تعليم العربية للناطقني بلغات أخرى .رشدي أمحد طعيمة
 .م7972 .القرى 71مكة املكرمة: جامعة أم 

 .)جامعة أم القرى( عربية للناطقنياملرجع يف تعليم اللغة ال .رشدي أمحد طعيمة
بريوت: . تعليم اللغات احلية وتعليمها بني النظرية والتطبيق .صالح عبد اجملد العريب

 7977 .مجيع احلقوق حمفوظة
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األردن:  –مان ع. الطرائق العلمية يف تدريس اللغة العربية .ط  علي الدليمي
 .م0770دار الشروق، 
ة باتوسنكار: مطبعة جامع. للغة العربيةطرق تعليم ا .عبد احلليم حنفي

 .م 0771 .اإلسالمية احلكومية بباتوسنكار

. يها الناطقني لغري العربية اللغة لعلمي إضاءات . الفوزان إبراهيم بن الرمحن عبد
 م. 0777امللكفهد الوطنية،  مكتبة :الرياض.7ط 
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Pedoman Wawancara dengan pengurus Pondok Pesantren Ulul Albab, Kelutan, 

Ngronggot, Nganjuk  

Pertanyaan Wawancara: 

1. Apa tujuan muhadatsah di pondok pesantren Ulul Albab, Kelutan, Ngronggot, 

Nganjuk? 

2. Apa standart kompetensi yang ingin dicapai pada barnamij muhadatsah pondok 

pesantren Ulul Albab, Kelutan, Ngronggot, Nganjuk? 

3. Apa harapan pada siswa setelah mengikuti barnamij muhadatsah di pondok pesantren 

Ulul Albab, Kelutan, Ngronggot, Nganjuk? 

4. Materi apa saja yang diajarkan pada barnamij muhadatsah di pondok pesantren Ulul 

Albab, Kelutan, Ngronggot, Nganjuk? 

5. Dibedakan dari segi apa pembentukan kelompok pada barnamij muhadatsah di 

pondok pesantren Ulul Albab, Kelutan, Ngronggot, Nganjuk? 

6. Ada berapa kelompok yang terdapat pada barnamij muhadatsah di pondok pesantren 

Ulul Albab, Kelutan, Ngronggot, Nganjuk? 

7. Buku apa yang digunakan dalam pembelajaran muhadatsah (keterampilan berbicara) 

pada barnamij muhadatsah di pondok pesantren Ulul Albab, Kelutan, Ngronggot, 

Nganjuk untuk saat ini? 

8. Media apa yang digunakan untuk membantu pembelajaran muhadatsah (keterampilan 

berbicara) di pondok pesantren Ulul Albab, Kelutan, Ngronggot, Nganjuk? 

9. Metode apa yang digunakan dalam pembelajaran muhadatsah (keterampilan 

berbicara) di pondok pesantren Ulul Albab, Kelutan, Ngronggot, Nganjuk? 

10. Berapa kali barnamij muhadatsah dilaksanakan dalam seminggu? 

11. Apa kesulitan yang dialami pengajar dalam pembelajaran muhadatsah (keterampilan 

berbicara)? 

12. Apa kesulitan yang dialami santri dalam pembelajaran muhadatsah (keterampilan 

berbicara)? 

13. Bagaimana pendapat anda tentang buku panduan muhadatsah (pembelajaran 

keterampilan berbicara) yang baik? 

14. Bagaimana pendapat anda tentang pembelajaran muhadatsah (keterampilan berbicara) 

yang baik? 

15. Bagaimana pendapat anda tentang media muhadatsah (pembelajaran keterampilan 

berbicara) yang baik? 



 

Pedoman Wawancara dengan santri Pondok Pesantren Ulul Albab, Kelutan, 

Ngronggot, Nganjuk 

Pertanyaan Wawancara: 

1. Bagaimana pendapat anda tentang buku ini? 

2. Apakah mudah dipahami petunjuk pemakaian buku ini ? 

3. Apakah materi buku ini mudah dipahami? 

4. Apakah bisa mepraktekkan percakapandalam buku ini? 

5. Apakah latihan dalam buku ini dapatmembantu untuk memahami materi ? 

6. Apakah senang belajar menggunakan buku ini ? 

 

 



 

TRANSKIP WAWANCARA 

Narasumber : Sirly Riski Amalia, S.Hum 

Tanggal : 12 Oktober 2018 

Tempat : Pondok Pesantren Terpadu Daru Ulil Albab Kelutan Nganjuk 

No Pertanyaan Hasil 

1 Metode pembelajaran Di pondok pesantren terpadu Daru Ulil Albab 

menggunakan metode dari pondok sendiri. 

Yaitu guru sebagai informan pada 

pembelajaran. 

2 Tujuan pembelajaran 

keterampilan berbicara 

Peneliti menemukan bahwa tujuan pengajaran 

materi pembelajaran keterampilan berbicara 

adalah mengajar siswa untuk berbicara 

(berkomunikasi) dengan siswa lainnya, berbagi 

ide dan memahami apa yang dimaksud 

pembicara. Para siswa harus berbicara sesuai 

keinginan mereka, yaitu siswa dapat berbicara 

denganbaik, yang berarti mereka dapat 

berbicara bahasa Arab dengan benar dan 

lancar. 

3 Tema pelajaran Siswa mempelajari semua materi pembelajaran 

keterampilan berbicara yang mencakup 

kosakata dan pengaplikasi langsung. 

4 Kitab Di pondok pesantren terpadu Daru Ulil Albab 

tidak mempunyai buku sendiri untuk 

pembelajaran keterampilan berbicara.  Selama 

ini dipondok ulul albab menggunakan buku 

dari pondok terdahulu guru ajarnya. Maka dari 

itu tidak sesuai tingkat kesulitannya. 

5 Media pembelajaran Guru menggunakan buku dari lembaga 



 

(pondok) terdahulu guru sebagai dasar sarana 

pembelajaran. Siswa menggunakan buku tulis 

dan alat tulis. Guru tidak menggunakan 

perangkat elektronik seperti komputer karena 

mereka tidak memiliki kesempatan untuk 

mempersiapkan. 

6 Cara dan uslub  

pembelajaran keterampilan 

berbicara 

Di pondok pesantren terpadu Daru Ulil Albab 

menggunakan metode langsung, yaitu metode 

pembelajaran lama,  metode pembelajaran 

dimana pembelajaran telah distruktur atau 

disusun oleh guru dan guru  berperan sebagai 

penyampai informasi. 

Guru menjelaskan materi pembelajaran 

keterampilan berbicara, kemudian siswa 

menirukan, dan memberikan latihan. 

7 Penilaian Guru diberikan nilai untuk pembelajaran 

keterampilan berbicara secara berkali tetapi 

tidak untuk setiap sesi (waktu) yang biasanya 

diberikan guru pada akhir pembelajaran 

sebagai ujian. 

 

 



 

 

TRANSKIP WAWANCARA 

Narasumber : Eka Suciati Riski dan Nur Kasanah 

Jabatan : Pengajar Materi Maharah Kalam 

Tanggal : 27 Maret 2019 

Tempat : Pondok Pesantren Terpadu Daru Ulil Albab Kelutan Nganjuk 

No Peneliti Narasumber 

1 Metode pembelajaran 

materi maharah kalam 

Di pondok pesantren terpadu Daru Ulil Albab, 

pembelajaran maharah kalam menggunakan 

metode mubasarah (langsung), yakni guru 

menjelaskan materi pembelajaran maharah 

kalam dan memberi mufrodat  kemudian 

memerintah santri untuk membembuat kalimat. 

Dan menyuruh santri untuk berbicara bersama 

yang lain tentang tema dan mufrodat yang telah 

dipelajarinya. 

Dan jika ada pertanyaan dari santri, pengajar 

memberi jawaban secara langsung. 

2 Media pembelajaran 

materi maharah kalam 

Media yang digunakan adalah media sederhana 

seperti, papan tulis, penghapus papan tulis, 

perlengkapan menulis dan pengajar itu sendiri. 

3 Penilaian pembelajaran 

materi maharah kalam 

Penilaian pada pembelajaran materi maharah 

kalam dilakukan diakhir pembelajaran seperti, 

menghafal mufrodat dan pertanyaan seputar 

apa yang telah dipelajari 

4 Kopetensi santri dalam 

pembelajaran materi 

maharah kalam 

Setiap santri memiliki kopetensi berbeda-beda. 

Santri lama pasti memahami qowaid bahasa 

walau sedikit dan telah banyak mufrodat yang 



 

dimengerti, tetapi mereka tidak mampu 

berbicara bahasa Arab antar sesama karena 

mereka tidak memiliki dasar atau pengalam 

dalam pembelajaran maharah kalam khususnya 

untuk berkomunikasi menggunakan bahasa 

Arab antar sesamanya. 

5 Kesulitan dalam 

pembelajaran materi 

maharah kalam 

Guru kesulitan menggunakan cara dan media 

pembelajaran yang menarik untuk melakukan 

pembelajaran materi maharah kalam 

6 Kelompok dalam 

pembelajaran materi 

maharah kalam 

Kelompok dalam pembelajaran materi 

maharah kalam  dibagi menjadi dua: 

1) Kelompok lama 

2) Kelompok baru 

7 Waktu pembelajaran 

materi maharah kalam 

Pembagian Waktu pembelajaran materi 

maharah kalam tiga kali dalam sehari: 

1) Setelah sholat subuh 

2) Setelah sholat Asar 

3) Setelah sholat Magrib 

 



 

 

TRANSKIP WAWANCARA 

Narasumber : Salma Lutfi Hana 

Jabatan : Santri Pondok Pesantren Terpadu Daru Ulil Albab Kelutan Nganjuk 

Tanggal : 28 Maret 2019 

Tempat : Pondok Pesantren Terpadu Daru Ulil Albab Kelutan Nganjuk 

No Pertanyaan Hasil 

1 Pendapat tentang buku Buku ini sangat menarik. Dengan buku ini 

santri mudah dalam mempelajari materi 

maharah kalam khususnya pada tinkat pemula, 

karena materi diambil dari kehidupan sehari-

hari di Pesantren Terpadu Daru Ulil Albab 

Kelutan Nganjuk dan ditambah gambar. Dan 

ini menjadikan pembelajaran maharah kalam 

menarik. 

2 Petunjuk pemakaian buku 

ini mudah dipahami 

Petunjuk pemakaian buku ini sangat baik 

karena mempermudah kita untuk menggunakan 

buku ini. 

3 Materi pembelajaran 

maharah kalam di buku ini 

mudah dipahami 

Materi pembelajaran maharah kalam di buku 

ini mudah dipahami karena dalam buku ini 

terdapat mufrodat, gambar yang berwarna 

untuk membantu memahami materi 

pembelajaran maharah kalam. 

4 Dapat mempraktekkan 

khiwar yang terdapat 

dalam buku 

Kita dapat mepraktekkan khiwar yang terdapat 

dalam buku ini karena dalam buku ini terdapat 

gambar yang berwarna untuk mempermudah 

santri dalam mempelajarinya. 

 



 

5 Latihan dalam buku ini 

dapat membantu untuk 

memahami materi 

Latihan dalam buku ini dapat membantu santri 

untuk memahami materi. Dan dapat melatih 

santri untuk meningkatkan maharah kalam 

(keterampilan berbicara). 

6 Senang belajar 

menggunakan buku ini 

 

Kami merasa senang belajar menggunakan 

buku ini karena menarik dan mudah untuk 

dipahami, dan didalamnya terdapat latihan-

latihan untuk meningkatkan maharah kalam 

(keterampilan berbicara) dan meningkatkan 

kemampuan berkomunikasi berbahasa Arab 

antar sesama. 

 

 

  



 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

  



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 7.7 الصورة 
 املعهد اإلسالمي دار أويل األلباب

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 7.0 الصورة 
 عملية تطبيق احملادثة بالكتاب املعد

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7.0 الصورة 
 فظ املفرداتعملية ح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 7.4 الصورة 
 عملية اإلمتحان قبلي

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 7.1 الصورة 
 عملية اإلمتحان بعدي

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 7.2 الصورة 
 غالف الكتاب املعد

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7.0 الصورة  
 غالف الدخلي الكتاب املعد
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 السِّيرة الذةاتيةة

 : نزحة أويل النهى  اإلسم

 أغسطس  00: فوروبولنجا،  مكان تاريخ امليالد

 : نور وحيودي  إسم األب

 : فوفوت سيتياوايت  إسم األم

 : توجناس، فوروبولنجا  العنوان

 جاوا الشركية إندونيسيا    
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 السيرة التربوية الرسمية
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