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( Konstruktivismeعلى أساس النظرية البنائية ) الكالم هارةمل التعليمية املواد إعداد
 املتوسطة غنتيغ بنجواجني درسة بستان املعمورمل

 
 رسالة املاجستري

موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج هذه الرسالة تقدم إىل جامعة  
 الستيفاء شرط من شروط احلصول على درجة املاجستري

 يف تعليم اللغة العربية 
 إعداد:

 فينا رمحة األمة
17720064رقم اجلامعي:   
 
 
 
 

 
شراف:حتت إ  

 الدكتور نور حسن عبد الباري، املاجستري 
21507071978321002 

 الدكتور ولداان ورغاديناات، املاجستري 
1977003191998031001 

 قسم تعليم اللغة العربية
العليا كلية الدراسات  

 
 جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

9201
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 استهالل
 
 

 

 َوِمْن قَ ْبِلِه ِكَتاُب ُموَسٰى ِإَماًما َوَرْْحًَة ۚ 
ٌق ِلَسااًن َعَربِيًّا لِيُ ْنِذَر الَِّذيَن ظََلُموا َوُبْشَرٰى لِْلُمْحِسِنيَ  َذا ِكَتاٌب ُمَصدِ   َوهَٰ

 
 ﴾12األحقاف : ﴿
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 اإلهداء
 

 احلبيبي،

 أمي سيت ميسرة وأيب أْحد أفندي علي

 رب ياين صغريارب  ارْحهما كما 

 جزيال وأقول هلا شكرا

 و إىل أخيت احملبوبة مااي مولداي زهرة 

 اليت تسجعين يف كل عمل
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 كلمة الشكر والتقدير

 إله ال نأ أش      هد ،والدين االدني أمور ىعل نس      تعي وبه ،العاملي رب   هلل مدحلا
 أشرف على والس الم والص الة ،ورسوله عبده احممد نأ وأشهد له الشريك وحده هللا إال

رسلي األنبياء
ُ
 إبحسان تبعهم ومن أمجعي وأصحابه آله ىوعل حممد انالومو  سي دان ،وامل

 .الدين يوم إىل
 على واحلص    ول النهائي االختبار ش    روط الس    تيفاءتقص    ود كتابة هذا البح  

يف تعليم اللغة العربية كلية الدراس   ال العليا عامعة موالان ملك إبراهيم املاجس   تري  درجة
 .اإلسالمية احلكومية مباالنج

يف  ةقدم كلمة الش     كر لكل ش     مة يعسي دعمة ومس     اعدة للباحثة تفالباحث
 أتليف وصناعة هذا البح . خصوصاً إىل:

 إلسالمية إبراهيم مالك موالان جامعة مدير س،احلار  عبد احلاج الدكتور الربفيسور .1
 .مباالنج احلكومية

 ولداان احلاج والدكتور العلياموليادي، عميد كلية الدراسال  احلاج الدكتور الربفيسور .2
 اإلسالمية إبراهيم مالك موالان جامعة العربية اللغة تعليم قسم رئيس ورغاديناات،

 .مباالنج كوميةاحل
الدكتور نور حسن عبد . األول املشرف بصفته، ورغاديناات ولداان احلاج الدكتور .3

 بكل عليه وأشرفا وأرشداه الباح  وجها اللذان الثاين، املشرف بصفته، الباري
 .الرسالة هذه كتابة يف وحكمة وصرب اهتمام

 املالحظال أعسى الذي التعليمية املواد حمتوى خبري بصفته حلمي، دانيال الدكتور .4
 .إبعداده ةالباحث تقام الذي التعليمي املواد وتصحيح الستكمال واالقرتاحال

 التعليقال أعسى الذي وادامل تصميم خبري بصفته ،توفيق الرْحن الدكتور .5
 .عدادهإب ةالباحثت قام الذي التعليمي الكتاب وتصحيح إلصالح واالقرتاحال
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كناظر املدرسة املتوسسة بستان املعمور غنتيغ   األستاذ دوي وحيو حاري ابسوكي .6
 بينجواجني

األستاذ إمام الدين معلم اللغة العربية يف املدرسة املتوسسة بستان املعمور غنتيغ  .7
 الذي يساعدين يف هذا البح  بينجواجني

 غنتيغ بينجواجنياملتوسسة مدرسة بستان املعمور  يف األساتذةو  األساتذ مجيع .8
وكل أصدقائي جزيل الشكر والتقدير وخاص الدعاء  MPBA A“ ”2017أسريت  .9

 . ب هلم الربكة والسعادة يف احلياةهللا عز وجل أن يكت
وهللا  أن يوفر هلم خري اجلزاء والسعادة و الدنيا واآلخرة. جل  و ز  هذا، ونسأل هللا ع

 خري املستعان.
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 مستخلص البحث

ملدرسة بستان  (Konstruktivisme)على أساس النظرية البنائية هارة مل التعليمية املواد إعداد .2019،فينا رْحة األمة
. البح  العلمي قسم تعليم اللغة العربية، الدراسال العليا عامعة موالان املعمور املتوسطة غنتيغ بنجواجني

 نور حسن عبد الباري الدكتور( 2، ولداان ورغاديناات: الدكتور  (1 املشرف. مالك إبراهيم ماالنج
 

 النظرية البنائية: إعداد املواد، مهارة الكالم،  الكلمات األساسية
أن سلبة هارة األوىل يف تعلم اللغة العربية، إن اهلدف يف مهارة الكالم على العموم يعين استساع الاملمهارة الكالم هي 
جتماعيا ولنيل اولة بآخر بسريقة مق ةيعرضون الرسالة إىل شم ييد كما هي اللغة املدروسة أجتصلوا شفهيا بشكل طبيعي و 

، عثرون يف حتقيق أهدافهمتيسلبة واملساعادة. يف الواقع، كثري من ال التدريبال نشسة أومرحلة قدرة االتصال فيحتاجون إىل األ
كما وجدل الباحثة يف   ليميةعدم املواد التع هامتنوعة ومهمة أحد سبابوظهر هذا الفشل أب. تهمسعضهم يفشلون يف دراب

الصعوبة  سلبةال تشعرونوبسبب هذه املشكلة إىل املشكالل األخرى منها  غنتيغ بنجواجني.املتوسسة مدرسة بستان املعمور 
يف مهارة الكالم  كفائتهميم حىت يؤثر هذا الواقع إىل  لملوضوع التع ستعدونيدون أن  املدرسةإىل  بونذهي هميف التعليم و بعض
 ةيرى الباحث. يف ذلك نظماعملية التعليم والتعلم محتتاج إىل املواد التعليمية لتكون درسة يف هذا امل سلبةكانت ال.  يعين االتصال

ألهنم قادرون  نائيةنظرية البال ثةستمدم الباحتنظرية البنائية. ال أساس بناًء على كالمال ةالتعليمية خصيًصا ملهار  وادامل اعدادأمهية 
 أساس النظرية التعليمية على وادامل إبعداد ةيف بناء فهمهم حبي  يولدون معرفة جديدة. يقوم الباحث بةعلى تسوير تفكري السل

 البنائية واليت تتعلق حبياهتم اليومية حبي  تكون املواد التعليمية أكثر فائدة يف حياهتم وقدرة على ممارسة التواصل.
 لوصف( 2 على أساس النظرية البنائيةهارة الكالم مل يةتعليمالمواد  صف خصائةلو ( 1 :يهدف هذا البح  إىل 
على أساس هارة الكالم مل يةلتعليما لقياس فعالية املواد( ۳ على أساس النظرية البنائية،هارة الكالم مل يةاملواد التعليم صالحية

وغال. هذا  غرو بمنهج هذا البح  حب  تسويري منودج  يف مدرسة بستان املعمور املتوسسة غنتيغ بنجواجني. النظرية البنائية
. ة فعالة ومعرفة صالحيتها يف التجريبية امليدانيةجترباملنهج مناسب الستمدامه ألن يرجي منه احلصول على نتائج معينة و 

ر. وكان اجملتمع وعيناته نة واملقابلة واالختباستباي، وأساليب مع البياانل يف املالحظة واالفوعان مها الكمي والكينوالبياانل 
 .طلبةعشرون 

مراحل  مخسنظرية البنائية ابستمدام ال أساس على ة الكالماملواد التعليمية ملهار  خصائة. 1نتائج هذا البح  : 
البنائية نظرية ال أساس علىرة الكالم املواد التعليمية ملها صالحية( 2والتقييم،  وسع،، االستكشاف، التفسري، التتشويقوهي: ال
ى وكانت نتائج حمتو  ،جداً  جيدبتقدير  86،37هي  ، كانت نتائج تصميم اللغة العربيةمبدرسة بستان املعمور املتوسسة بةلسل

. حيدد الباح  2،861< 7.74> 2093( كانت نتائج الفعالية 3جيد،  بتقدير 84،90هي  للمواد التعليمية ابللغة العربية
تدل اليت  19احلرية  ة( لدرج0.05٪ )5 التصديق لى. عاملوجودة يف اجلدول"t" قيمةرب من ( أك7.74) ساب" احلtأن قيمة "
السابق كان مقبول.  ض، يشري هذا إىل أن الفر 2،861 تدل على عدد( 0.01٪ )1 التصديق ستوىم يف 2.093 على عدد

فعالة وممكنة الستمدامها يف عملية  ثةالباح معدهتاليت نظرية البنائية اال أساس ىعل عدةتشري هذه النتائج إىل أن املواد التعليمية امل
 .ملدرسة بستان املعمور املتوسسة غنتيغ بنجواجنييف  بةللسل رة الكالمتعلم اللغة العربية ملها
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ABSTRACT 
Vina Rohmatul Ummah, 2019. The Preparation of Teaching Materials for Speaking Skill Based 

on Constructivism Theory for Bustanul Makmur Junior High School Students in Genteng 

Banyuwangi. Postgraduate UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. First Advisor: Dr. H. 

Wildana Wargadinata, Lc. MA. Second Advisor : Dr. Nur Hasan Abd Bary, Lc. MA. 

 

Keywords: Preparation of Teaching Materials, Speaking Skill, Constructivism Theory 

Speaking skill the main skill in learning Arabic. In general, the purpose of students 

speaking skills is to be able to communicate verbally and properly using the language they are 

learning which is conveying messages to others in a social and acceptable way, and to reach the 

stages of communication that supports activities and exercises. In reality many students fail to 

achieve their goals, and this failure arises because of various factors, including the absence of 

books or teaching materials as found by researcher at Bustanul Makmur Junior High School 

Genteng Banyuwangi. This problem raises other problems, among them students feel difficult 

when learning, some of them enter the class without preparing the material to be studied so that 

the impact on their lack of speaking skills. Students in this school need textbooks so that 

teaching and learning activities are directed so they can improve their speaking skills. Therefore, 

researchers see the importance of compiling teaching books specifically for speaking skills 

based on constructivism theory. Researcher use constructivism theory because they are able to 

develop students thinking in building their understanding so that they give birth to new 

knowledge. Researcher compile constructivism based teaching books that relate to their daily 

lives so that the teaching material is more useful in their lives and able to practice 

communication. 

This reseach has a purpose  to : 1) Describe the characteristics of Arabic textbooks that 

are compiled for speaking skills with the constructivism theory, 2) Explain the validity of the 

compiled Arabic textbooks for learning speaking skills based on constructivism theory, 3) 

Measure the effectiveness of Arabic textbooks based on constructivism theory in Junior High 

Schools Bustanul Makmur Genteng Banyuwangi. The research method used in this study is 

Research and Development (R&D) with the development model of Borg and Gall. This method 

is considered suitable for use because it is expected to produce effective products and 

experiments and know their effectiveness in field trials. And there are two types of data in it, 

qualitative and quantitative data. The data collection techniques are observation, questionnaires, 

interviews and tests. While the population and sample are twenty people. 

The results of this reseachs are: 1) researcher compile learning material for speaking skills 

based on constructivism theory using five stages, namely: engagement, exploration, 

explanation, elaboration, and evaluation, 2) Validation of learning material for speaking skills 

based on constructivism theory for the first students of Junior High School Bustanul Makmur 

Genteng, the results of the Arabic language design validator are 86.37 it’s very good and the 

results of the validator contents of Arabic language teaching materials are 84,90 it’s good, 3) 

The results of effectiveness were 2,093 <7.74> 2,861. The researcher defines that the value of 

"t" calculated (7.74) is greater than the "t" table. At a significance level of 5% (0.05) for degrees 

of freedom 19 showing numbers 2.093 at the level of 1% (0.01) showing numbers 2,861, this 

indicates that previous hypotheses were acceptable. These results indicate that the learning 

material based on constructivism theory compiled by researchers is effective and feasible to be 

used in the process of learning Arabic for students seaking skills in the junior high school of 

Bustanul Makmur Genteng Banyuwangi. 
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ABSTRAK 

Vina Rohmatul Ummah, 2019. Penyusunan Bahan Ajar untuk Kemahiran Berbicara Berbasis Teori 

Konstruktivisme bagi Siswa Sekolah Menengah Pertama Bustanul Makmur Genteng 

Banyuwangi. Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing I :Dr. H. 

Wildana Wargadinata, Lc. MA. Pembimbing II :Dr. Nur Hasan Abd Bary, Lc. MA. 

 

Kata Kunci: Penyusunan Bahan Ajar, Kemahiran Berbicara, Teori Konstruktivisme 

Keterampilan berbicara merupakan keterampilan utama dalam pembelajaran Bahasa Arab. 

Secara umum, tujuan keterampilan berbicara ialah siswa mampu berkomunikasi dengan baik 

menggunakan bahasa yang  mereka pelajari yakni menyampaikan pesan kepada orang lain dengan 

cara sosial dan dapat diterima, dan untuk mencapai tahapan komunikasi diperlukan aktifitas dan 

latihan-latihan yang mendukung. Dalam kenyataannya banyak siswa yang gagal dalam mencapai 

tujuan mereka, dan kegagalan ini muncul karena faktor yang beragam, diantaranya tidak adanya 

materi ajar sebagaimana yang ditemukan oleh peneliti di SMP Bustanul Makmur Genteng 

Banyuwangi. Masalah ini menimbulkan masalah yang lain diantaranya siswa merasa kesulitan 

ketika belajar, sebagaian dari mereka masuk kelas tanpa mempersiapkan materi yang akan dipelajari 

sehingga berdampak pada kurangnya keterampilan berbicara mereka. Para siswa di sekolah ini 

membutuhkan buku ajar agar kegiatan belajar mengajar menjadi terarah. Maka dari itu, peneliti 

melihat pentingnya menyusun buku ajar khusus untuk keterampilan berbicara bahasa arab berbasis 

teori konstruktivisme. Peneliti mengunakan teori konstruktivisme karena mampu mengembangkan 

pemikiran siswa dalam  membangun pemahaman  mereka sehingga melahirkan pengetahuan baru. 

Peneliti menyusun buku ajar berbasis konstruktivisme yang berhubungan dengan kehidupan mereka 

sehari-hari  agar materi ajar tersebut lebih bermanfaat dan mampu mempraktekkan dalam 

berkomunikasi. 

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mendeskripsikan karakteristik buku ajar Bahasa Arab yang 

disusun untuk keterampilan berbicara berdasarkan teori konstruktivisme, 2) Menjelaskan validasi 

buku ajar Bahasa Arab yang disusun untuk keterampilan berbicara berdasarkan teori 

konstruktivisme, 3) Mengukur efektifitas buku ajar Bahasa Arab yang disusun berdasarkan teori 

konstruktivisme di SMP Bustanul Makmur Genteng Banyuwangi. Metode penelitian ini 

menggunakan Reseach and Development (R&D) dengan model pengembangan  Borg and Gall. 

Metode ini dianggap cocok untuk digunakan, karena diharapkan untuk menghasilakn produk yang 

efektif serta mengetahui keefektifannya dalam uji coba lapangan. Dan ada dua jenis data di dalamnya 

yaitu data kualitatif dan kuantitatif. Adapun teknik pengumpulan datanya dengan observasi, angket, 

wawancara dan tes. Sedangkan populasi dan sampelnya adalah dua puluh  orang.  

Hasil dari penelitian ini adalah: 1) peneliti menyusun materi pembelajaran untuk keterampilan 

berbicara berdasarkan teori konstruktivisme dengan menggunakan 5 tahapan yaitu: engagement, 

exploration, explanation, elaboration, dan evaluation, 2) Kelayakan materi  pembelajaran untuk 

keterampilan berbicara berdasarkan teori konstruktivisme untuk siswa SMP Bustanul Makmur 

Genteng, hasil dari validator desain bahasa arab adalah 86,37 yakni sangat baik sedangkan hasil dari 

validator isi materi ajar bahasa arab 84,90 yaitu adalah baik, 3) Hasil dari keefektifan adalah 

2,093<7,74>2,861. Peneliti mendefinisikan bahwa nilai “t” hitung (7,74) lebih besar dari “t” tabel. 

Pada tingkat signifikansi 5% (0,05) untuk derajat kebebasan 19 menunjukkan angka 2,093 pada 

tingkat  1% (0,01) menunjukkan angka 2,861, ini menunjukkan bahwa hiposesis sebelumnya dapat 

diterima. Hasil ini menunjukkkan bahwa materi pembelajaran yang berbasis teori konstruktivisme 

yang disusun oleh peneliti efektif dan layak untuk digunakan dalam proses pembelajaran bahasa 

arab untuk keterampilan berbicara siswa di SMP Bustanul Makmur Genteng Banyuwangi.  
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لالفصل األوّ   

 اإلطار العام

 املقّدمة  .أ

عملية تعلم اللغة العربية  ،غنتيع بنجواجنياملتوسسة  موربستان املعيف مدرسة 
اختيار املواد  املدرسة. متوافقة مع احتياجال مل تكن تستمدم الكتب العربية اليت

تائج من املدارس اليت يتم حتديدها يف كل مؤسسة، وليس من خالل ن اكثرالتعليمية يف 
، بةكوانل متنوعة ذال صلة، مثل السلاليت تشمل م عليميةالبح  يف تسوير مواد الت

اللغة العربية وأصحاب املصلحة. ولذلك، فإن تصميم املواد التعليمية مل يعمل  املعلمو 
. ومهارة القراءة وترمجة كما هو متوقع، ألن املواد التعليمية ال تزال تركز على معرفة قواعد

بة، وهذا املدرسة حيتاج إيل املواد م هناك تسبيق أقل يف تعلم السلبينما ملهارة الكال
ة كفاءة السلبة أكثر، ألن هناك املواد التعليمية يف تعلم اللغة العربية خاصة التعليمية لرتقي

ملهارة الكالم، فلم يستمدام هذا املدرسة املوادالتعيمية الكافة وكذلك مل تكون املواد 
 1عندهم. التعليمية املصاحبة

أن مهارة الكالم يعين ، غنتيع بنجواجني املتوسسة موربستان املعدرسة يف م
املهارة الكالم املفضلة يف تعليم اللغة العربية يف هذه املدرسة حيت حيتجون املواد التعليمية 
املتعلقة حبياهتم اليومية اليت مل تتحق من قبل، وهم حيتجون إيل دروس التعبري الشفهي 

كي تكون املواد يف معظمها حاليا على التعبري الشفهي البنائي وكثرة موافقة احلياته ل
أكثر مفيدة يف حياهتم ويستسعون السلبة أن تسبقها يف االتصال بشمة آخر خاصة 

 يف ذلك املدرسة. 

 
 (2108سبتمرب  15الدين، )بنجواجني، نتيجة املقابلة مع املعلم االستاذ إمام 1
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مجيع السلبة يريدون أن ينجحوا يف دراستهم ألن خلفية تربية السلبة يف هذه 
املدرسة خمتلفة أي السلة يتمرجون من املدرسة اإلبتدائية واملدرسة االبتدائية 

ا منهم يتعثرون يف ولكن كثري .كلهم يشرتكون يف رغبتهم األكيدة يف النجاح. احلكومية
يفشلون يف  بةوبعضهم حيقق هدفه ابحلظ والصدفة. بعض السل ،حتقيق أهدافهم

ختتلف من طالب إىل . ومن املمكن أن يُعزى هذا الفشل إىل عوامل متنوعة دراستهم
 2. د، وقد جيتمع أكثر من عامل يف حالة طالب واحآخر

عليمية يف املدرسة أو يف الدراسة، ومن عواملها يعين عدم الرغبة وعدم املواد الت
، وال يستعدون سوا وإهنم ال يذاكرون أو يذاكرون يغري كافال حيبون أن يدر   سلبةبعض ال

دون أن  الفصلإىل  يذهبون سلبةلالختبارال، وال يهتمون ابملدرسة عموماً. وبعض ال
ية فكرة سابقة عن . وحي يبدأ املدرس ال تكون لديهم أدراسةملوضوع اليستعدوا 
 3.واإلستفادة منها دراسةل من الصعب عليهم متابعة ال، مما جيعدراسةموضوع ال

يف عملية تعليم اللغة  مبدرسة بستان املعمور املتوسسة سلبةكذلك ما تواجه ال
بة يف التعليم، وال يستعدن االختبارال، بة وما عندهن الرغن الصعو و يشُعرُ  سلبةالعربية، ال

ن ملوضوع و دون أن يستعد الفصلإىل  هبونيذ مضهبعوال يهتمن ابملدرسة عموماً، و 
أية فكرة سابقة عن موضوع احملاضرة ، ويف  موحي تبدأ املدرسة ال تكون لديه احملاضرة

من املعلمة  ونعما مس ونيكتبهم الكالم عملية التعليم والتعلم خصوصا يف تعليم مهارة 
 4.دروس اللغة العربية ونليمية عندما يتعلم، ألن ليس هناك املواد التعفقط

تصلوا يأن  ذى العموم يعين أن يستسيع التالميإن اهلدف عن مهارة الكالم عل
ة مدروسة كما يعرضون الرسالة إىل ششفهيا بشكل طبيعي وجيد كما هي اللغة امل

 
 ۳، ص (  2000حممد علي اخلويل، املهارال الدراسية، ) األردن : دار الفالح للنشر والتوزيع ، 2
 ۳، ص ( حممد علي اخلويل، املهارال الدراسية،3

 (2108سبتمرب  15نتيجة املقابلة مع املعلم االستاذ إمام الدين، )بنجواجني، 4
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. ولكن لنيل مرحلة قدرة االتصال فيحتاجون إىل األنشسة ياسريقة مقبولة إجتماعآخر ب
  5.أو التدريبال الكافية واملساعدة

أن كالم يف اللغة الثانية من املهارال األساسية متثل غاية من غاايل الدراسية 
ن الكالم هو ترمجة اللسا 6اللوية. وإن هو كان هو نفسة وسيلة لإلتصال مع االخرين.

عما تعلمه اإلنسان عن طريق اإلستماع والقراءة والكتابة، وهو من العالمال املميزة 
لإلنسان فليس كل صول كامال، ألن الكالم هو اللفظ واإلفادة. واللفظ هو الصول 
املشتمل على بعض احلروف، كما أن اإلفادة هى مادلت على معىن من املعاىن، على 

س مهارة الكالم ليس عملية سهلة تتم دون مقدمال إن تدري 7األقل يف ظهن املتكلم.
أو دون ترتيب السيما تعليم اللغة العربية للناطقي بغريها مثل تعليم الغلة العربية للسلبة 
 8اإلندونيسيي، فالتعليم مهارة الكالم حيتاج املدرسون إىل تنظيمة تنظيما دقيقا وجيدا.

ليم اليت تشتمل على مادة معينة د التعليمية هي وسيلة أو أداة التعوااملإن 
يستمدمها املعلم ليوصل املعلومال إىل السالب لتحقيق األهداف التعليمية. ميكن 
النشاط يف التعليم مزجهة بشكل جيد بوجود املواد التعليمية. قد تفرقت أراء العلماء يف 
عض بيان مفهوم املواد التعليمية، وستقدم الباحثة بعض أرئهم بتصنيف بسيط من ب

النواحى، من انحية املعلم وانحية السلبة وانحية حمتوى التعليم. من انحية املعلم، تشري 
الباحثة إىل من فتحى على يونس وحممد عبد الرؤوف وهو إن املواد التعليمية هي احملتوى 
التعليمي الذي يرغب املعلم يف تقدميه للسلبة بغرض حتقيق أهداف تعليمية أو مهارية 

أي أهنا هي املضمون الذي يتعلمه السالب يف علم ما. املواد التعليمية اليت أو وجدانية 
تنظر إليها على نساق واسع يعين احملتوى أو املضمون يف كل درس أو أي علم وعبارة 

 
5 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung, Remaja Rosdakarya, 

2011), hlm. 136  
 160(، 1989)الرايض: دار السلم،  تعليم العربية لغري الناطقي هبا،رشد أْحد طعيمة، 6
  75(، 1992السلم، ، )الرايض: دار املهارال اللغوية ماهيتها وطرائق تدريسهاأْحد فوائد عليان،  7
هبا، )اجلانب النظرى(، )د.م: دروس الندوال لعلمى اللغة العربية   لغري الناطقي عبد الرْحن بن إبراهم الفوزان واخرون، 8

 34مؤسسال الوقف اإلسالمى، د.س(، 
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أخرى ال يقتصر على أي علم معي. إذا يتم تسليم املادة املعلم إىل السالب ميكن حتقيق 
  9اطفية مث ميكن تصنيف هذه املواد كمواد التعليمية.أهداف التعلم، ومهارال أو الع

اللغة العربية اليت ميكن أن  عليميةشرط، من الضروري جتميع مواد تمن هذا ال
من املشاكل  ة. حتقيق الكفاءال احملددتوفر للسالب التعلم النشط الذي ميكن يف هناية 

 اللغة العربية القائمة على يةتعليمواد عداد املال ةجذبت انتباه الباحث، املذكورة أعاله
يف البنائية  النظرية ستند اجلدل القائم على اختيار هارة الكالم. البنائية مل أساس النظرية 
يف اللغة  املتوسسة غنتيع بنجواجني موربستان املعالعربية يف املدرسة  علييةإعداد مواد الت

أن معرفة الفرد هي نتيجة بنائه البنائية  النظرية أوالً ، يفرتض  .العربية إىل عدة اعتبارال
اثنياً، يبدأ اكتساب معرفة . من خالل التفاعل مع األشياء، وظاهرة التجربة وبيئتها
 النظرية ميكن صياغة أن  .السالب ابعتماد أشياء جديدة نتيجة للتفاعل مع بيئتهم

، عقلًيا، ويبنون معرفتهمهو عملية تعلم يكون فيها السالب أنفسهم نشسي البنائية 
 .10الذي يعتمد على هيكلها املعريف

حبالة مذكورة، لذا إعداد الباحثة املواد التعليمية لرتقية مهارة الكالم. ألن مهارة 
الكالم يف هذه املدرسة هي املهارة املفضلة يف عملية التعليم اللغة العربية ولتفهيم السالب 

عون أن يتكلموا العربية جيدا. وكيف ستكون عملية يف اللغة العربية الذي ليس كل يستس
التعليم والتعلم اللغة العربية تسري جذابة حىت تشجع السالب يف تعلمهم. وصمم الباحثة 
املواد التعليمية على اساس نظرية البنائية اىل هذه املواد ستهدف إىل حتقيق األهداف 

بية جيدا وكذلك يف جمال مهارة املرجوة حىت كل يستسيع السالب أن يدرسوا اللغة العر 
 الكالم.

 
، )القاهرة: مكتبة النظرية وتسبيقاملرجع يف تعليم اللغة الغرببية للألجانب من الشيخ،  فتحى على يونس وحممد عبد الرؤوف 9
 81م(،  2003وهبة، 

10 Husamah, Belajar Dan Pembelajaran, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang 

Press, 2018), 78-79 
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اعداد املواد نظرا مما سبق، جذبت الباحثة لبحوث الرسالة املاجسرت ابملوضوع: 
بستان ملدرسة ( Konstruktivismeملهارة الكالم على أساس النظرية البنائية )التعليمية 
 غنتيغ بنجواجني. املتوسسةاملعمور 

 أسئلة البحث .ب

 بعد أن تنظر الباحثة خلفية البح ، فوقفت عن أسئلة كما يلي : 

ملهارة الكالم على أساس النظرية البنائية املواد التعليمية  خصائةكيف  .1
(Konstruktivisme )؟غنتيغ بنجواجني املتوسسةبستان املعمور  ملدرسة 
النظرية البنائية ملهارة الكالم على أساس اعداد املواد التعليمية كيف صالحية  .2

(Konstruktivisme )؟غنتيغ بنجواجني املتوسسةبستان املعمور  ملدرسة 
ملهارة الكالم على أساس النظرية البنائية اعداد املواد التعليمية فعالية  مامدى .3

(Konstruktivismeمل ) ؟ غنتيغ بنجواجني املتوسسةبستان املعمور درسة 
 أهداف البحث .ج

 نظرا من أسئلة البح  فتهديف الباحثة هذا البح  : 
ملهارة الكالم على أساس النظرية البنائية املواد التعليمية  خصائةلوصف  .1

(Konstruktivismeمل )غنتيغ بنجواجني املتوسسة درسة بستان املعمور. 
ملهارة الكالم على أساس النظرية اعداد املواد التعليمية  صالحيةكيف   لوصف .2

 ؟غنتيغ بنجواجني املتوسسةملدرسة بستان املعمور ( Konstruktivismeالبنائية )
ملهارة الكالم على أساس النظرية البنائية اعداد املواد التعليمية فعالية  قياسل .3

(Konstruktivisme ملدرسة )غنتيغ بنجواجني املتوسسة بستان املعمور. 
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  البحث أمهية .د

مفيدا يف إرشاد معلمى اللغة العربية من  يكون هذا البح تريد الباحثة أن 
 انحية التسبيقية مبعلوماته ونتائجه. منها :

هذه الرسالة أن تكون مفيدة إلعساء املعلومال اجلديدة يف  : النظريةمن انحية   .1
العامة لسهولة  املتوسسة املدرسة يفوجود كتاب التعليمي الذي يساعد السلبة 

تدريسها اللغة العربية. وان يكون جمذاب لتسبيق اللغة العربية يف بيئتهم. إما يف 
عارف اليت تتعلق أبمور املدرسة وإما يف املعهد. وأن يكون زايدة من العلوم وامل

 الدينية ولكشف علوم الدينية االخر. 
: هذه الرسالة أن تكون مفيدة يف حتسي تعليم اللغة العربية  التسبيقةمن انحية  .2

وتعلمها لغري الناطقي هبا. وأن تكون مفيدة جلميع العوامل اليت تعامله الكتاب. 
 وهم: 
 تعليم اللغة العربية خاصة يف للسلبة : أن تكون مساعدة يف ترقية كفائتهم يف .أ

 مهارة الكالم
للمدرس : أن تكون منوذجا اللغة العربية ابستمدام الكتاب التعليمي يف شكل  .ب

 املناهج وطرق التعليمية.

ج. للمدرسة : إعساء املعلومال عن أمهية كتاب التعليمية للغة العربية لسلبة يف 
ة بنائيالنظرية الاساس  علىع املدرسة املتوسسة العامة خصوصا فصل الساب

(Konstruktivisme) غنتيع بنجواجني مور املتوسسةعبستان اململدرسة  هارة الكالممل 

 البحث حتديد .ه
  التحديد املوضوعي .1

ملهارة الكالم على أساس النظرية عداد املواد التعليمية اب هذه البح  متعلق
بستان املعمور غنتيغ بنجواجني. ( للمدرسة املتوسسة Konstruktivismeالبنائية )
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ويكون هذا االعداد ليكون احملتوى مناسبا للسلبة مستوى املبتدئي ويساعدهم يف 
ترقية الرغبة والكفاءة اللغوية لكي يستسعون أن يتصلوا ابللغة العربية جيدا. واملواد 

الرتاكيب والتدريبال حمددة على جمال احلوارال االتصالية واملفردال  املعدة 
، التعارف) مبوضوعال اليت تتعلق حبياهتم اليومية وحتدد الباحثة إىل سبعة فصول

البيت، ومن والعنوان، و  والعاملون يف املدرسة، واملرافق واألدوال املدرسة، واأللوان،
 يوميال األسرة(

 التحديد  املكاين .2

ابملدرسة  يف الفصل السابع لدى طلبة حددته الباحثة البح  العلمي
 .املتوسسة غنتيغ بنجواجني بستان املعمور

 التحديد الزماين .3

من حي  التحديد الزماين حتددل الباحثة هلذه عملية البح  يف السنة 
 2019 -2018الدراسة 

  البحثفروض  .و

ملهارة الكالم املعدة على ملواد التعليمية افرتضت الباحثة من هذا اإلعداد أن ا
مهم ة لتيسري عملية التعليم وتعل م اللغة العربية  (Konstruktivisme)أساس النظرية البنائية 

وكانت املواد املعدة فعالية لرتقية كفاءة  .املتوسسة غنتيغ بنجواجني بستان املعمورملدرسة 
 عليم والتعل م. السلبة يف مهارة الكالم وتساعدهم وتسهل عليهم عند عملية الت

  املنتاجاملواصفات  .ز
 يسبع كما كتاب عادة .1
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 لتصميم غالف وصفحال من الكتاب التعليمي Corel Drawبرانمج رسم كورل  .2
 X 26 20ل يسبع ابستمدام القرطاس على شك .3
واملقدمة ودليل على استمدام  ينظم هذا الكتاب ابدأ من الغالف وصفحة األمامية .4

ية و حمتوايل التعليموالكفائة األساسية واملؤشرال  الكفائة الرائسيةو للمعل م  الكتاب
، الرتاكيب، الكالم، ، املفردالاالتصالية واملواد التعليمية )احلوارالالكتاب 
 كل عناصر(  والتدريبال

تقدم املواد التعليمية يف مهارة الكالم للصف السابع يف املدرسة املتوسسة اليت  .5
شويق تنظرية بنائية ويشمل هذا املواد على مخس مراحل وهي الاليؤلفها على اساس 

 .ستكشف والتفسري والتوسع والتقوميواال
 يتكون هذه املواد التعليمية من املعينة عن مهارة الكالم  .6
والعاملون ، : التعارف فصولذه املواد التعليمية يشمل على سبعة واملوضوعال يف ه .7

البيت، ومن يوميال درسة، واأللوان، والعنوان، و يف املدرسة، واملرافق واألدوال امل
 االسرة.

وتقدمي الكتاب الذي فيه املواد التعليمية ملونة ملساعدة السالب حيت التشعر  .8
 ابمللل.

 حتديد املصطلحات .ح

يان املوضوع املذكور ابالختصار توضيحا من املمملحال تقوم الباحثة ب
 االتية:

: كتاب املدرسي يشمل خمتلف الكتب و األدوال املصاحبة عليمةالت وادامل
وهو الكتابة ، فها املعلم يف برانمج التعليمياليت يتلقى السالب منها املعرفة واليت يوظ

بل واليت تؤلف من ق، يصحبه من مواد تعليمية مساعدة األساسي للسالب وما
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وتقدم الدارسي لتحقيق أهداف معيمة يف مقرر  ،املتمصصي يف الرتبية واللغة
 11.معي يف مرحلة معينة بل يف صف معي و زمان حمدد

، والبنائية هي تدفق فلسفة العلم، البنائية هي عملية تنظيمية: النظرية البنائية
نظرية  ة.ونظرية التعليم والتعلم اليت تؤكد أن معرفتنا هي بنايتنا اخلاصوعلم النفس، 

البنائية يؤدي إىل  .ةالتعلم، وليس جمرد جتربة املعرفالبنائية اليت تؤكد على جتربة 
 .12السالب املبدعي والناشسي

الكلمال  اوهي القدرة على التعبري عن التعبري األصوال  مهارة الكالم :
 كاللتعبري عن السكر يف شكل أفكار واآلراء والرغبال أو املشاعر إىل شري

 .اولة لتمثل الكالمحمأما الكتابة فهي  ،هي الكالم اللغة يف األساس 13.احلادثة
ة على التعبري عن مهارة الكالم هي إحدى املهارال اللغوية األربع اليت ترتكز الفدر 

ن النشاط اللغوي للصغار . وال شك أن الكالم من أهم ألوادفاألفكار بلغة اهل
أهنم يتكلمون  أي ،ستمدمون الكالم أكثر من الكتابةلذلك كان الناس ي ،والكبار

أن الكالم هو الشكل الرئيسي لالتصال ابلنسبة ألنسان . ولقد . أكثر مما يكتبون
تعددل جماالل احليال اليت ميارس اإلنسان فيها الكالم أو التعبري الشفوي فنحن 

نسأل عن األحداث واألزمنة واألمكنة وغري  ،مع األصدقاء ونبيع ونشرتي نتكلم
 14الكالم.ذلك كلها بوسيلة 

 

 

 
سالمية الرتبية والعلوم واملنشورال املنظمة اإل) ،بهوأسال جةاهنم ،تعليم اللغة العربية لغري الناطقي هبا، شدى أْحد طعيمةر 11
 202، ( 19۸9الرابط  ، إيسكو ،والثقالة

12 Husamah, Belajar Dan Pembelajaran, 77-78 
13 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: Rosdakarya, 2011), 

135 
  1۳۸(  19۸1) الرايض : مكتبة لبنان  النظرية والتسبيقتعليم اللغال احلية وتعليمها بي صالح عبد اجمليد العريب،  14



10 
 

 
 

 الدراسة السابقة .ط
النحو يف ضوء نظرية التعلم  تدريس دجو منتسوير ، 2016شاة خالد انسوتيون،  .1

كلية العلوم اإلنسانية عامعة   هباة العربية وأدغقسم الل طلبةق على سبائية ابلتبنال
قسم تعليم اللغة  ه،، رسالة الدكتورانجموالان ملك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماال

 مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية انياجامعة مواللالعربية، كلية الدرال الع
 15نج.االم
، استمدام املدخل البنائيحر املسور يتكون من : نوذج تدريس المنائج البحت : نت

اف والتفسري والتوسع و نائي )التشويق واالستكشباستمدام اسرتاتيجية التعلم ال
عسرف التدريس السريقة اإللقائية، وطريقة املدهشة، والسريقة  ممداستالتقومي(، ا

االستقرائية، وطريقة حل املشكلة، والسريقة الوالئمبة(. هذا النموذع مش حفل يف 
األدوال التدريسية املعسورة على أساس تقرة التعلم النائية وتتكون من املقرر 

والتنوع بناء على تقييم اخلرباء  الدراسي، وخسة التدريس اليومية، وحمتوى الدرس،
 .واملدرس والسلبة أن صدق النموذج جيد جد

هبذ البح  يعين من انحية املوضوع البح  متساواي  شاة خالد انسوتيون ة،تسوي
والفرق هو من انحية املوضوع كامال،  (Konstruktivisme)نظرية البنائية العن 

، وأما هذا البح  عن النحو تدريس دجو منالباح  السابق يبح  عن تسوير 
 .(Konstruktivisme)ة بنائيالنظرية الساس أملهارة الكالم على  اعداد املواد التعليمية

 التعلم منوذج استمدام أثر العنوان: ه،1428 ،ملسريفغازي بن صالح بن هليل ا .1
ىف تدريس العلوم على التحصيل واالجتاه حنو املادة لدى طالب الصف  البنائي

 
 هباة العربية وأدغقسم الل طلبةق على سبائية ابلتبنالنحو يف ضوء نظرية التعلم ال تدريس دجو منتسوير شاة خالد انسوتيون،   15

كلية )مالنج:  قسم تعليم اللغة العربية،  ه،را، رسالة الدكتو نجكلية العلوم اإلنسانية عامعة موالان ملك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماال
 م( 2016نج، االم مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية انياجامعة مواللالدرال الع
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رسالة الدكتوراه ىف املناهج ، الثال  املتوسط. البح  مكتوب باللغة العربية
 16.السعوديةكلية التربية جامعة أم القرى اململكة العربية ، وطرق تدريس العلوم

التجربية اجملموعة  ومن نتائج البح  أظهرت نتائج الدراسة بشكل عام أن طالب
الضابسة ىف متوسط درجات التحصيل اجملموعة قد تفوقوا على نظائرهم ىف 

وعند ، ومستوى التسبيق، ومستوى الفهم، املعريف البعدي عند مستوى التذكر
وقد كان هذا التفوق داال إحصائيا عند  املستويات املعرفية الثالث السابقة معا.

غازي حب  ، تسوية ( السابقة0.05ة مستويات الداللة  )جلميع املستويات املعرفي
عن  اهنما يبحسان من انحية املوضوغ البح  متساوايبن صالح بن هليل املسريف 

أثر بنائية والفرق هو من انهية املوضوع  كامال، الباح  السابق عن نظرية اساس 
، املادةحنو ه جتااستمدام منوذج التعلم البنائي ىف تدريس العلوم على التحصيل واال

ة بنائيالنظرية الساس أعلى  ملهارة الكالم اعداد املواد التعليمية ا البح  و اما هذ
(Konstruktivisme). 

 ىف الكالم مبهارةتسوير النمذوج التعليمي  العنوان:  ،2014م  ، رمونهاسو .2
 اإلسالمية يونس حممود جامعة طلبة على بالتسبيق) الفردية الفروق ضوء

رسالة ، باللغة العربية الغربية إندونيسيا ( مكتوبسرة سوم باتوسنجكر احلكومية
إبراهيم اإلسالمية  معة موالنا مالكعاىف كليات الدراسات العليا  الدكتوراه

 17.مية ماالنجحلكوا

 
ىف تدريس العلوم على التحصيل واالجتاه حنو املادة  البنائي التعلم منوذج استمدام أثر ،ملسريفغازي بن صالح بن هليل ا16

كلية )، رسالة الدكتوراه ىف املناهج وطرق تدريس العلوم، البح  مكتوب باللغة العربيةلدى طالب الصف الثال  املتوسط. 
 ه( 1428، التربية جامعة أم القرى اململكة العربية السعودية

 يونس حممود جامعة طلبة على بالتسبيق)  الفردية الفروق ضوء ىف الكالم مبهارةتسوير النمذوج التعليمي   ،رمونهاسو 17
ىف كليات  ، )مالنج:الدكتوراهرسالة ، مكتوب باللغة العربية ،(سرة الغربية إندونيسيا سوم باتوسنجكر احلكومية اإلسالمية

 م( 2013 مية ماالنجحلكومعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية اعاالدراسات العليا 
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احملاضر نشيسا وفعاال ىف إعداد جيعل ومن نتائج البح  إن النموذج املسور 
وعملية التعلم املواد الدراسية واختيار طريقة التعليم حتليل و، التعليمختسيط 
وكذلك السلبة الذين يدرسون باستمدام النموذج التعليمي  لتقومي.والتعليم وا

 ودراسا.حتصيال املسور أحسن وأرقى من غريه 

مهارة هبذ البح  يعين من انحية املوضوع البح  متساواي عن سوهارمون  ة،تسوي
تسوير والفرق هو من انحية املوضوع كامال، الباح  السابق يبح  عن  الكالم

، وأما هذا البح  عن النمذوج التعليمي مبهارة الكالم ىف ضوء الفروق الفردية
 .(Konstruktivisme)ة بنائيالنظرية الساس أ ملهارة الكالم اعداد املواد التعليمية على

يم مهارة القراءة ألغراض خاصة ، العنوان: إعداد كتاب التعل2017ميا مود ة،  .3
على اساس النظرية البنائية لسلبة قسم التغذية عامعة دار السالم كونتور للبنال، 

قسم تعليم ىف كليات الدراسات العليا  املاجستري،رسالة ، باللغة العربية مكتوب
 18.مية ماالنجحلكوإبراهيم اإلسالمية ا معة موالنا مالكعااللغة العربية 

دخل النظرية البنائية ماساس على تعليمي ال تابمت إعداد الك: نتائج البح ومن 
 تابالكلرتقية مهارة القراءة هي التمسيط، تنظيم املواد وترتبيها لسلبة، تصميم  

على تعليمي ال تابالكدخل النظرية البنائية، خصائة ماساس على تعليمي ال
اءة. واما صالحية الكتاب التعليمي دخل النظرية البنائية لرتقية مهارة القر ماساس 

هي كانت نتائج املنتج من اخلرباء هلذا الكتاب التعليمي هي جيد جدا، ونتيجة 
املنتج من املعلمة جيد. كانت الكتاب التعليمي له فعالية جيدة لرتقية كفائة السلبة 

 يف مادة اللغة العربية اجملال علم التغذبة ملهارة القراءة. 

 
إعداد كتاب التعليم مهارة القراءة ألغراض خاصة على اساس النظرية البنائية لسلبة قسم التغذية عامعة دار السالم ، مود ةميا 18

معة موالنا عاقسم تعليم اللغة العربية ىف كليات الدراسات العليا  )مالنج: املاجستري،رسالة ، مكتوب باللغة العربيةكونتور للبنال، 
 م( 2017، مية ماالنجحلكومالك إبراهيم اإلسالمية ا
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اساس  هبذ البح  يعين من انحية املوضوع البح  متساواي عنتسوية، ميا مود ة 
والفرق هو من انحية املوضوع كامال، نظرية البنائية على اعداد املواد التعليمية، ال

إعداد كتاب التعليم مهارة القراءة ألغراض خاصة على الباح  السابق يبح  عن 
، وأما هذا البح  عن اعداد املواد التعليمية غذيةاساس النظرية البنائية لسلبة قسم الت

 .(Konstruktivisme)ة بنائيالنظرية الساس أعلى  ملهارة الكالم
ترقية مهارة الكتابة ابللغة العربية ابملدخل البنائي لسالب  ، العنوان :2007الفجر،  .4

الفصل السادس يف قسم تعليم اللغة العربية عامعة جواري سيوو اإلسالمية 
احلكومية بيميرتو النبونج، مكتوب ابللغة العربية، رسالة املاجستري، يف كليال 

 19كومية ماالنج.الدراسال العليا عامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احل
ومن نتائج البح  : إن املدخل البنائي فعال لرتقية مهارة الكتابة ابللغة العربية 
وتصل هذه الرتقية إىل الدرجة املتوسسة عشر درجة، حي  انل السلبة الدرجة 

)مستوى جيد( يف االختبار البعدي للدورة األوىل، وانلو الدرجة  16،76املعدلة 
 ار البعدي للدورة الثانية.يف االختب 7،87املعدلة 

استمدام  هبذ البح  يعين من انحية املوضوع البح  متساواي عنتسوية، الفجر 
يرتكز البح  يف جتريب فاعلية استمدام ، املدخل البنائي يف تعليم اللغة العربية

املدخل البنائي يف تدريس مهارة الكتابة اب للغة العربية، بينما يكون الباح  يركز 
 على أساس نظرية البنائية. ملهارة الكالم اعداد املواد التعليمية حبثة يف
 
 

 
، ترقية مهارة الكتابة ابللغة العربية ابملدخل البنائي لسالب الفصل السادس يف قسم تعليم اللغة العربية عامعة جواري الفجر 19

العليا عامعة موالان يف كليال الدراسال )مالخنج : ، مكتوب ابللغة العربية، رسالة املاجستري، سيوو اإلسالمية احلكومية بيميرتو النبونج
 ( 2007، راهيم اإلسالمية احلكومية ماالنجمالك إب
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 الفصل الثاين

 اإلطار النظري

 إعداد املواد التعليمية  املبحث األول : .1
 مفهوم املواد التعليمية  .أ

ذلك الكتاب املدرسي الذي يشتمل على جمموعة من املعلومال  املواد التعليمية
األساسية اليت تتوخي حتقيق أهداف تربوية حمددة سلفا )معرفية أو وجدانية أو 

ة، يف نفسحركية(. وتقدم هذه املعلومال يف شكل علمي منظم، تدريس مادة معين
 1مقرر دراسي معي، ولفرتة زمنية حمددة. ومبفهومها الواسع يقال ابملواد التعليمية. 

هي كل ما يريد املعلم أيصال املعلومال اىل أذهان التالميذ  واملواد التعليمية
عند عملية التعليم، أي هي احملتوى التعليمي الذي نرغب يف تقدمية بغرض حتقيق 

، وهي املضمون الذي يدرسها التالميذ يف مهارية أوجدانية ليمية معرفية أوأهداف تع
أو هي وسائل اإلتصال املستمدمة على توفيز التفاعل والتعلم والتعليم فيما  2علم ما.

وكانت املواد التعليمية نوعي، ومها املواد التعليمية  3بي الدراسي واملشرفي يف املؤسسة.
 التعليمية غري املسبوعة. املواد املسبوعة و

وأما املواد التعليمية املسبوعة أهم مصادر يف تعلم، وهو كتاب املقرر يتضمن 
املعرفة الواجب إكتساهبا من قبل الدارس. وهو حيتوى على إهداف املعقق، واحملتوى 
والتدريبان والتقنيال واإلختبارال الذاتية. وهلذا البد من إيالء إعداد الكتاب املقررة 

 
)مكة ، جامعة أم القرى  الكتاب األساسي لتعليم اللغة العربية للنسقي بلغال أخرىحممد كامل الناقة ورشد أْحد طعيمة ، 1
1982)، 63 
)جلانب النظري، )دون مدينة العربية لغري الناطقي هبا اللغةدروس الدورال التدريبية ملعلمي عبد بن إبراهيم الفوزان واخرون،  2

  111(، 1423مؤسسة الوقف االسالمي، 
، )املنشورال املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة: ايسيسكو، إنتاج املواد التعليمية لربامج التعليم عن بعديعقوب نسوان، 3
2000 ،)29 
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عناية فائقة لضمان التفاعل الدارس مع املادة الدرسية. وأما املواد التعليمية غري املسبوعة 
مثال : التلفاز واألشراط الفيديو و األشرط السمعية اإلذاعة والعاف الرتبوي واحلاسوب 

 4)الكمييوتري( وشبكة اإلنرتنيت. 

 املواد التعليميةأمهية  .ب

ا من مكوانل املنهج، فهو اخدى ركائزة عنصرا أساسي املواد التعليميةيشكل 
األساسية يف أي مرحلة تعليمية، فمن خالل خمتواه اللغوي والثقايف تتحقق األهداف 
اليت نريد حتقيقها من العملية التعليمية، ابإلضافة إىل املكوانل األخرى للمنهج من 

 أنش هذا طة وطرق تدريس. 

اللقمة السائغة السيبة أو اللقمة املرة هو الوعاء الذي حيمل املواد التعليمية و 
املذق اليت نقدمها للسالب اجلائع، واملعلم هو الوسيلة أو الواسسة اليت تقدم بواسستها 

يتوافر وجودها دائما بل تكاد تكون  هذه اللقمة للسالب، وهذه الوسيلة او الواسسة ال
وإذا كان األمر كذلك فنركز اهتماما ، يف عدم إعدده اإلعداد اجليد ، معدومة أحياان

 .املواد التعليميةعلى الوعاء أو احملتوى أال وهو 

يزود الدارسي ابجلوانب الثقافية املرغوب فيها، كما الدهم  املواد التعليمية
ابخلريال و املعلومال واحلقائق اليت متين قدارهتم على النقد، واالجتاه العقلي وأحداثة 

الكتاب املدرسي سلسة يف فرض  هم واالستيعاب، كما ميثلة التفكجزء من عملي
الفكرة فهو يؤكد املعاين، ومن هنا فإنه شديد التأثري علي املدرسي له، ألنه يعرض 

وإذاكان املعلم له دور يف  .وصورة عن العامل حتمل يف نفسهاوجهة نظر عن احلقيقة 
هذه عملية مستمرة بي التلميذ  هو الذي حبمل املواد التعليميةالعملية التعليمية فإن 

 
 35-30، إنتاج املواد التعليمية لربامج التعليم عن بعديعقوب نسوان، 4
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وبي نفسه حىت حيصل من التعليم ما يريد، فالكتاب ابق معه ينظر فيه كلما اراد. 
 5ومن مث جند الكتاب اجليد هو الذي جيذب التلميذ حنوه ويشبع رغباته وجيد فيه نفسه.

 املواد التعليمية  أساس اعداد .ج

لتعليم  التعليميةعلى مؤلفي ومقررى الكتاب ومن هذا املنسوق أصبح لزما 
العربية ألجانب األسس اآلتية: األسس الثقافية واإلجتماعية، األسس السيكولوجية، 
األسس اللغوية والتعليمية. فيما يلي نتناول كل أساس ابلتفصيل وكيفية مراعاته عند 

 6 كتب تعليم العربية للناطقي بغريها:

 األسس الثقافية واإلجتماعية  .1

لتعليم العربية لغري  املواد التعليميةعند حديثنا عن اجلانب الثقايف كأسس اعداد 
 مفهوم ( و2بوجه عام،  الثقافية ( مفهوم1الناطقي هبا سوف نتناول النقاط الآلتية: 

بتعليم العربية  الثقافية( عالقة 4، الثقافية( خصائة 3اإلسالمية بوجه خاص،  الثقافية
يف كتب تعليم العربية  الثقافيةلغري الناطقي هبا. األمور اليت ينبغي مراعاته إعداد احملتوى 

 لغري الناطقي هبا. وفيما بل كل ذلك ابلتفصيل. 

املثل و املعتقدال و املفاهيم واالجتاهال والعادال تعرف الثقافة أبهنا األفكار و 
كل ما صنعه   يف جمتمع من اجملتمعال وعبارة اخرى تعين الثقافةوالتقاليد اليت تسود 
ويعرفها فرنسيس عبد النور قائال: )ونقصد بثقافة شعب كل  ،اإلنسان بعقله ويده

وبدون ، املؤسسال والنظم اإلجتماعية والعادال والتقاليد اليت خلقها اإلنسان لنفسه
ذا هبوالثقافة  .تسلك احليواانل( القافة يصبح اإلنسان كائنا بيولوجيا فقط يسلك كما

 
، )الرايض: دار أساس إعدد الكتب التعليمية لغري اانطقي هبا ابلعربية ، الغايل وعبد احلميد عبد هللاانصر العبد هللا5

 8(،. 1991الغايل، 
 20-19، أساس إعدد الكتب التعليمية لغري اانطقي هبا ابلعربية ، الغايل وعبد احلميد عبد هللاانصر العبد هللا 6
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 ،اف وإجتاهاته وعاداته وتقاليدهفكل حمتمع له أهد ،عىن ال توجد يف اجملتمع دون آخرامل
 .ومن مث فإن الثقافة ختتلف ابختالف اجملتمعال

أما الثقافة اإلسالمية فتعين املعتقدال واملفاهيم واملبادئ والقيم وأمناط السلوك  
ومن مث فإن ، السنة النبوية الشريفةسالمي متمثال يف القرآن الكرمي و اليت يقرها الدين اإل

أما . هذه الثقافة تقتصر على اجملتمعال اإلسالمية بعض النظر عن املكان والزمان
بل إن الثقافة . فإهنا ختتلف ابختالف اجملتمعال الثقافال األخرى غري اإلسالمية

 .صوصيالاجملتمع الواحد إىل عموميال وخ ختتلف داخل

 األسس السيكولوجية .2

فهو احملور ، ا أساسيا يف العملية التعليميةاملعلوم أن املتعلم يشكل عنصر من 
فما قامت هذه ، هو اهلدف من العملية التعليميةوأنه أوال وآخرا  ،الذي تركز عليه

ومن مث فإن معرفة خصائة ، حتقيق أهداف معينة لدى املتعلمالعملية إال من أجل 
ومن . ند إعداد حمتوى املناهج الدراسيةاملتعلم النفسية والعقلية تعد مسلبا ضرورية ع

بل إن األفراد خيتلفون فيما ، لعقليةالواضح أن لكل مرحلة عمرية خصائصها النفسية وا
و من هنا ظهر ، بينهم من قدرال عقلية و مسال نفسية داخل املرحلة العمرية الواحدة

مرعاه عند إعداد واختيار  بغيملتصلة بنمو املتعلمي و الذي يناالفردية  مبدأ الفروق
 7التعليمية. املواد ويؤكد

قدراته علماء اللغة والرتبية على وجود العالقة الوثيقة بي أمناط مثو الفرد وبي  
الكبري  كما أن هناك فرقا حمسواب بي التعليم الصغري وتعليم  ،على تعليم اللغة األجنبية

تلميذ الدافع . جنبية هذا الفرف ينبغي أن يراعي يف املواد املقدم لكل منهمااللغة األ
وعلى ، وارتفاع أكرب الدافع لتالميذه انجحة، ل مهم يف جناح العملية التعليميةهو عام
ولذلك ، واخنفاض مستوى اجلهد انجحة ،كس من اخنفاض الدافع من التالميذالع

 
 28-27، أساس إعدد الكتب التعليمية لغري اانطقي هبا ابلعربية ، الغايل وعبد احلميد عبد هللاانصر العبد هللا7
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ربية تويل اهتماما للجوانب النفسية للتالميذ ينبغي تسوير الكتاب املدرسي للغة الع
 :اليت تشملو ، التحسي دافعية التالميذ للتعليموذلك 

 جيب أن يكون مناسبا لكتاب قدرة التلميذ على الفكرية  (أ
 االنتباه إىل الفروق الفردية بي التالميذ  (ب
 قادرة على حتفيز الفكر من التالميذ يف عملية التعلم   (ج
 ،التالميذ االتفال إىل سن التلميذكتاب املواد املصممة خاصة لقدرال واستعداد  (د

 كل من معي تتسلب معاملة خمتلفة  حي  أن
 8.املواد كتاب لتحفيز التالميذ على استمدام اللغة العربية يف السبيعة (ه

 األسس اللغوية و الرتبوية  .3

اليت هي أساس اللغة يف تدريس الكتب العربية تعرب عن قلقها إزاء اللغة اليت 
تراكيب( ومهارال ، و مفردالو  تالميذ تشمل عناصر اللغة )أصوالسيتم تدريسها لل

كتابة ( حبي  يتم ومهارة ال ،قراءةومهارة ال ،كالمال ، ومهارةستماعالا مهارة اللغة )
يف حي أن التعليم األساسية هي األشياء اليت  .املقصودللغرض   تقدمي املادة وفقا 

س اكثر عكلا كمادة أولية من السهل،  تتعلق النظرية الرتبوية يف تسوير الكتاب املدرسية
ن واالنتقال م ،العكس أو، من املفهوم إىل التفاصيل. ردمن اخلرسانة إىل اجمل ،صعوية

االنتقال إىل مواد و  ،ابلفعل يف معرفةبدءا من املواد ، بداية عملية حنو غلى استنتاج
 9. تسوير الكتب املدرسيةيفوهلم جرا حىت مبادئ التعليم ، جديدة

عادة ما تعترب املبادىء الرتبوية عن النظرة التسبيقية يف عملية التعلم ملا تقدمه 
هذه  ومعرفة .األساس النفسي والثقايف والرتبوياألسس األخرى من معلومال مثل 

ساعد املسؤلي عن وضع املواد التعليمية واختيارها على حتليل هذه املواد املبادىء ت

 
8 Ahmad Hamid, Pembelajaran Bahasa Arab: Pendekatan, Metode, Strategi, Materi, dan 

Media, (Malang: UIN MALIKI Press, 2008), 100. 
9 Ahmad Hamid, Pembelajaran Bahasa Arab: Pendekatan, Metode, Strategi, Materi, dan 

Media, 100 -101 
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وتتلمة هذه . يسه وتنفيذهوحتديد أيها يصلح للربانمج الذي يقومون على ختس
 : بادىء الرتبوية يف عدة جماالل هيامل

 تنظيم املادة التعليمية وهي التابع واالستمرار والتكامل مبادىء (أ

 إن املواد األساسية اليت تعد التعليم أي لغة أجنبية عادة ما يقدم بعضها كم اً 
يم غري املألوفة واملفاه، دة ، واالسسر والفقرال السويلةكبريا من الكلمال اجلدي

دف هو تقدمي مواد من خالهلا وهذه املواد هذه الصورة تنسى أن اهل ،واجلمل املعقدة
يستسيع الدارس أن يتقدم أبقل التوجيهال من املعلم ، مواد تسمح بنمو مثمر يف 

 10:يعين ضرورة توافر أربعة شروط هي مهارال اللغة وعاداهتا . كل هذا

 سمع املواد بنو مستمر ومتتابع يف مهارال اللغة وعاداهتاتأن  (1
 أن تقدم املواد مدى متعددا من األنشسة اللغوية والثقافية  (2
 أن تقدم تنظيما متكامال للمهارال وللمواد الثقافية  (3
 أن تقدم حمتوى مفيدا وانفعا (4
  الضوابط الرتبوية عند معاجلة اجلوانب املختلفة للمادة التعليمية  (ب

 : لضوابط عدة أمور نعرضها فيما يليتشتمل هذه ا
 األصوال (1

أصوال اللغة اال أن أكثرها شيوعا  دميوهناك اجتاهال ومدخل كثري لتق 
وأحياان أيخذ ، اللغة وقبوال هو استقالهلا عزء من املادة قبل الدخول يف تراكب

وبصرف النظر عن املدخل . هذا اجلزء املستقل شكل الربانمج الصويت الكامل
 :كد على عدة أمور وهيالذي ينبغي أن يعاجل به اجلانب الصويت ينبغي أن نؤ 

 ويت جزء حاص يف املادة التعليميةن خيصة للجانب الص)أ( أ

 
 43، (1982القرى، )مكة، جامعة أم ، رأخال غبل يلتعليم اللغة العربية الناطق يالكتب األساسطعيمة، مود كامل الناقة و رشدى احد حم  10
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 أن أيخذ هذا اجلزء شكل الربانمج املنظم لتعليم األصوال( 2)

 مع بقية عناصر مادة تعليم اللغة أن يتحمل هذا الربانمج الصويت( 3)

  يف هذا الربانمج بشكل واضح ودقيق( أن تعاجل األصوال 4)

 املفردال (2

ة التمكي يتستمدم عملية ضبط املفردال يف مواد تعليم اللغة األجنب 
رص على ضبط عدد املفردال إن احل. املتعلم من بناء ثروة من الكلمال الفعالة

ار هذه املفردال يؤدي عادة إىل وتكر ، وضبط مدي حسيتها وجتريدها، املقدمة
 .بيتها وسهولة استمدامهاشت

 اللغوايل (3

ابللغوايل هنا فقط الرتكيب اللغوية اليت ينبغي أن تستمدم يف  املقصود 
 املادة حي  جيب أن نؤكد فيها على اجلوانب التالية وهي :

املادة من البسيط  يف وأن تتجه الشائعة،ب من الرتاكيب اكيرت أن تستمد هذه ال
  طامنوأن تستمدم األاسي، ر دل الدرامنها مع ق عقدامل بوأن يناسقد، إىل املع

كما ينبغي أن   ،مصسنعةإمجاهلا اللغة يف  دوال تب حبي اللغوية بشكلها السبيعي 
 . املادة ويلفت نظر الدارس إليهازها يفرب ي شكلبالرتاكيب  هذه تعاجل

 املفاهيم واملضامي الثقافية (1)
 األسلوب (2)
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 هاتج ( مبادىء تتصل بوضوح املادة التعليمية والقرائي 

ا أمران مهمان مهالسهولة والفاعلية يف املادة املتعلمة و تعين ابلوضوح هنا 
 11أمهها. بعدة عواملحيدد وعة سبوالوضوح يف املواد امل. يف حتديد سرعة التعلم

ن ويفضل عادة يف املواد األساسية أن يكو  ة، حجم حروف السباع(1)
ويفضل أن يكون اخلط النسخ ، نوع اخلط( 2)، احلجم إىل حد ما كبريا ووضحا

ويستحسن أن  ، املسافال بي األسسر( ۳)، تمدم يف الكلمة العربية املسبوعةملسا
وعادة ماخيضع هذا ، ( طول السسر املسبوع4)، تكون املسافال واسعة ومرحية
الضوء عن طريقة الصفحة املسبوعة،  ( إنعكاس5) ،ألعمار الدارسي ومستوايهتم

 .ويستحسن يف هذه احلالة أن يكون الورق قليل اللمعان

 د ( مبادىء تتصل مبحتوى املادة التعليمية

، ربال الدارسي وأغراضهمخبحي  ينبغي أن يكون احملتوى املعريف متصال 
ا معين وداللة ذ وذلك ألن تنمية امليول واالحتفاظ مبا يتسلب أن يكون احملتوى

ا يعرفون أو يودون مبم وأن يتصل هل وأن يتحرك من املألوف ، ابلنسبة للدارسي
 . وتصديقه واستمدامه معرفته حىت ميكنهم فهمه

 .هـ( مبادىء تتصل مبناسبة املادة وإمكانية تدريسها

، حقيق األهداف اليت وضعت من أجلهااملناسبة وهي تعين مناسبة املادة لت
والقابلية للتدريس وهي اتعبين .  لتحقيق تعليم فقال املهارال اللغة ومناسبتها

ومدي ما تؤدية ، ابلقابلية للتدريس مدى اتفاق املادة مع مبادىء التدريس اجليد
ومدى متكنها ، يةنوتزويد املتعلم بثروة لفظية غ، من االستمرار يف تنمية املهارال

درال ومقابلتها للفروق الفردية يف الق ،للدارس من التعامل ابللغة شفواي وحتريراي

 
 53، رأخال غبل يلتعليم اللغة العربية الناطق يالكتب األساسطعيمة، مود كامل الناقة و رشدى احد حم 11
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كما يدخل يف هذا السياق مدى تنوعها وثراء ما ،  واملهارال واحلاجال وامليول
 12.م من اقرتاحال تعينه على التدريستقدمه للمعل

 دور املواد التعليمية للمعلمني والتالميذ .د

تعليم أن يتم مسألة املواد التعليمية حتتل موقعا هاما يف عملية التعلم ، ألهنا 
ودون أن تعلم املواد التعليمية ال تتحقق جييب دقة املواد التعليمية وفقا  .تسليم املواد

ال من الكفاءال   حتققت و كأحد حمددال الغرض أملألهداف والكفاءال املتوقعة اليت
 13.التعلم

 دور املواد التعليمية للمعلمي .1
 اجتاهال املعلمي لفهم شامل للمادة   (أ
 ستمدام املواد يف عملية التعلمكما أن ا (ب

 ج( تيسري املعلمي يف الدروس فئة تنظيم 

 د( تسهيل املعلمي يف حتديد طرق التدريس املناسب واحتياجال التالميذ 

 .ه( ومن وسيلة للتعليم وتيسري املعلم يف التمسيط لتقدير التعلم 

 دور املواد التعليمية للتالميذ .2
 لتحقيق التمكن من اختصاص املوضوعأعلنت التالميذ مقبض  (أ
ومبا أن مقدمي املعلومال أو األفكار بشكل مستقل تتجاوز تك املقدمة من قبل   (ب

 املعلم يف الفصل 
 وسيلة ميكن أن تقدم انسباعا حقيقيا فيما يتعلق مبضمون إىل أن يتقن  (ج
 كحافز ملعرفة املزيد عن مسألة معينة  (د

 
 55،  رأخال غبل يلتعليم اللغة العربية الناطق يالكتب األساسطعيمة، حممود كامل الناقة و رشدى احد 12

 24-25(،  19۸۷، )القاهرة : مكتبة النهضة املصرية ، العربيةطرق تعليم اللغة حممد عبد القدير أْحد،  13
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 شكل مستقلقياس جناح إتقان املواد التعليمية ب (ه
  كيفية إعداد الدروس وتقدميها   .ه

ذلك أهنا حتفز  ،س من العمليال املهمة يف التعليمتعترب عملية إعداد الدرو 
كما أهنا متكنه من إعداد الوسائل ،  ءة وتدفعه إىل مزيد منها دائمااملعلم على القرا

إضفائها على املعلم ى املمالفة اليت ميكن استمدامها داخل حجرة الدراسة عالوة عل
ا على فكر املعلم علم أن عملية اعداد الدروس ليس حجر نومن املهم أن  .ثقة بنفسه

مته يف الوقت إمنا هي جمرد خسوط عامة تساعده على تنفيذ مه، وليست قيداله
ومعىن هذا أن املوقف التعليمي قد يفرض على املعلم تغيري . لباملناسب وأبيسر الس
ميكن أن وليس هناك خسة لتقدمي الدروس .  كان قد خسط هلابعض التكتيكال اليت
ذلك ألن موقف التعلم حيتوي على عدة متغريال تؤثر كلها ، يقال عنها أهنا مثالية

 متغريا وليست عملية التدريس اال، على مدى حتصيل السلبة األهداف احملددة من قبل
منها يف إعداد ومع هذا فإن هناك بعض األمور اليت البد  .واحدا من هذه املتغريال
 14:دمية للدراسي وسنوردها فيما يليويف تق ،أي درس من الدروس

  settingاإلطار الزماين للدرس أو للوحدة واملستوى  (1
، )أ( بية نوعان من األهدافوهي يف تعليم اللغال األجن objectivesاألهداف .  (2

 cultural objectivesأهداف ثقافة ، )ب( linguistic objectivesأهداف لغوية 
 .نةأو املادة املقدمة يف درس معي أو وحدة معي contentاحملتوى  (3
  intructural and resourcesاملواد التعليمية أو الوسائل واملصادر  (4

 مواد مسعية   (أ
 مواد بصرية  (ب

 
 114، املرجع يف تعليم اللغة الغرببية للألجانب من النظرية وتسبيقالشيخ،  فتحى على يونس وحممد عبد الرؤوف14
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 ج ( مواد مسبوعة

 ض ر ( ع)ج ،)ب( املراجعة ،اإلعداد : )أ(وتشتمل على proceduresاإلجراءال   (5
 ( املمارسة واإلستمدام د)يدة، دمن املادة اجل

وعي السابقي من األهداف: أ ( ترتبط ابألهداف نتقوم ابل الويرتبط  :التقومي (6
 اللغوية ب ( ويرتبط ابألهداف الثقافية

 مراحل إعداد املواد التعليمية  .و

 15منها:ا، املواد التعليمية البد من االهتمام هب املعايري يف إختيار

: يكون احملتوى صادقا إذا كان واقعيا وأصيال وصحيحا  (validity) معيار الصدق (1
 علميا فضال عن متشيه مع األهداف املوضوعية

يعترب احملتوى مهما حينما يكون لديه قيمة يف حياة  : (significance)معيار األمهية  (2
السلبة مع تغسية اجلوانب املمتلفة من حمال املعرفة والقيم واملهارال اليت تتم بتنمية 

 .املهارال العقلية وأساليب تنظيم املعرفة أو االجتاهال اإلجابية
يكون احملتوى متمشيا مع اهتمامال  ،(interest)ج ( معيار امليول واالهتمامال  (3

ية ومستوى عقوهلم السلبة يف اختيار املواد التعليمية لو أنه يتناسب مع ميول السل
 .وحاجاهتم اليها

: ويكون احملتوى قابال للتعليم عندما يراعي  (learn ability)معيار قابلية التعليم  (4
التدرج يف عرض املواد  قدرال السلبة متمشيا مع الفروق الفردية بينهم ملبادئ

 .التعليمية
كان يشتمل أمناط من التعليم   : يعترب احملتوى جيدا إذا (universality)املعيار العائلي  (5

عرتف ابحلدود اجلعرافية بي البشر ، ويقدرما يعكس احملتوى الصيغة احمللية نال 
د املواد وأما يف إعدا .للمجتمع ينبغي أن يربط السلبة ابلعامل املعاصر من حوله

 
 5-2(، 1991، )القاهرة: دار املعارف، املنهج وعناصره، السبعة الثالثةإبراهيم بسوين عمرية، 15
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قبل القيام إبختبار  -الذي يعتمد على املنهج على املنهج مستوى الوحدة الدراسية 
فالبد من معرفة املعيار يف إختيارها وهي مستوى أو معيار الكفاءة  -املواد الدراسية 

(standar competency)  والكفاءة األساسية(based competency) .  وتعين أن املواد
التعليمية املمتارة اليت البد تعليمها املدرس ويتعلمها السلبة حتتوى على املواد 

 .التعليمية اليت حتقق مستوى الكفاءة والكفاءة األساسية
 ةالبنائينظرية املبحث الثاين :  .2
 ةالبنائينشأة نظرية  .أ

دة يف التعلم منذ الثمانيال يف القرن العشرين ظهر املذنب أو النظرية اجلدي
، وهي اجلديدة يف التعلم وهى مذهب أو نظرية البنائية ب أو النظرية البنائية ذهاملوهي 

م لعيت ، املتعلم يف بناء املعرفة لدىة الداخلي نشستذهب إىل أن عملية التعلم يف ال
وخسة . وللتواصل مع غريه اللاملتعلم املعاين من خالل تسبيق العلوم يف حل املشك

على أساس النظرية البنائية يرتكز التدريس على العملية التعليمية من خالل التدرب 
 يتتواصله مع غريه من الناس والعلم حىت يتمكن له اجياد املعاين من خالل املعرفة ال

شعبية كبرية يف السنوال األخرية على الرغم من أن بنائية النظرية ال سبتأكت .حصلها
ا ليت حديثة إذ ميكن مالحظة االجتاهال حنو النظرية البنائية من خالل أعمال هتكر ف

و الذين حتدثوا مجيعاً  ،ق . م ( 4۷0 - ۳20كل من سقراط، وأفالطون، وأرسسو )
 .تكوين املعرفة ""من

كونت نتيجة ت أن البنائية ييلرتبو ، يرى كثري من اقال النضوي نقال عن مسرايف
 :من العلماء والفالسفة كانت أفكارهم امتدادا للبنائية فيما بعد ومنهمديد هود عاجل
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م، أطروحته  1۷10(Giambatissa Vico)  يكوفالفيلسوف اإليسايل جيامبتسا (1)
املعرفة فال يعرف العقل إال  ىنعن بناء املعرفة، حي  يرى أن العقل البشري يب

 ما يبنيه بنفسه، 
حي  يرون أن الفعل  ( Kant ) قدي أمثال كانتنمسامهال أنصار الذهب ال (2)

 البشري ينشئ املعرفة وفقا التصوراته،
 .R)   زرب وروبرل تشم ( P. Moredu )  موريري ومنهم بيينو ار جهد املذهب الد (3)

Chambers )داروين شارلزت (Charles Darwin)  حي  وضعوا فكرة املوائمة ،
 بي الكائن احلي والبنية متثل أسسا للتكيف

 John ) مجاين وعلى رأسهم جون ديويرب مسامهال أصحاب املذهب ال (4)

Deweys)   هنا ، وأة وظيفية يف خدمة مسالب احلياةالوالذي يرى أن املعرفة
 ال، رب تسور من خالل اكتساب مزيد من اخلنموا وتت

وهو الذي قدم للبنائية أهم (، John Piaget) أعمال ومسامهال جان بياجيه (5)
ان األوىل نأفكارهها حول كيفية اكتساب املعرفة، ويعد بياجيه واضح اللب

 16.يةنائللب
  ةالبنائينظرية مفهوم   .ب

على فهمه يف البنائية هي تقدمي وجهة نظر من خالل بيان  وفقا على كوكال
" كل مفهومنا هو الذي شيد " يعين أن مجيع املفاهيم اليت مت احلصول عليها من قبل 

نتيجة اللبنائية املرتبط كل الكائنال احلية هي نتيجة لعملية البنائية. وكل الناس هو 
النظرايل احلديثة تقول أبن التعلم  جند  17والواقع هو نتيجة لبناء الناس.  ،ابلواقع

 
)رفماء: فهرسة مكتبة امللك،  ، السبيعة األوىل،النظرية البنائية وتسبيقها يف تدريس اللغة العربيةمنيف حضري الضوي،  16

1434 ،) 17-18 

17 Sigit Mangun Wardoyo, Pembelajaran Konstruktivisme, Teori dan Aplikasi Pembelajaran 

dan Pembentukan Karekter, (Bandung: Alfabeta, 2013), 22 
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وكررة أمام املدرب بل تؤكد  احلقيقي لن يتم بناء على ما مسعه املتعلم حىت ولو حفظه
داخال متأثرا ابلبيئة  أن الشمة يلي معلوماته النظرايل ومنها النظرية البنائيةهذه 

املعلومة وليس  احمليسة به واجملتمع و  اللغة، وأن لكل متعلم طريقة وخصوصية يف فهم
ابلضرورة أن تكون كما يريد املدرس، فاملدرس هنا كإرسال املعلومال للمتعلم 

 وأتكيدها وتكرارها لن يكون جمداي يف بناء املعلومة كما يريدها عقل املتعلم. 

ل سفو المنية يف نظرية التعلم و ؤ  للرتبية عرف البنائية أبهنا : ر يلو داملعجم ال 
راته الفسرية تفاعل قداط التفكري لديه نتيجه يكون نشسا و بناء أمنقومها أن السفل 

فلسفة التعلم القائمة  أبهناه رادسة الرتبية عامعة كولو مدر جامعة تعرفها و . اخلربة مع
و خرباتنا.  على اإلفرتاض القائل أبننا نبين فهمنا للعام الذي نعيش فيه االعتماد على

ملتعلمي على اكتساب املعرفة تقوم على توجيه املعلمي ارية نظهنا رفتها انديه بكار أبع
، تؤدي مفكرينكمون إليها  علأسئلة ذال قيمة عالية ينظر املت طريق طرح نبيسر ع

م  قوي، واستمدام التوال العمل وتعميق معاين املفاهيمإىل االكتشاف وبناء خس
معلم إىل املتعلم  ، كما إهنا تنيد املعرفة اليت تكتسب ابلنقل املباشر مناألصيل
 18.التلقيك

، تنة البنائية على أن السالب ينشئون املعرفة Driscollووفًقا للدريسكول 
أوعية فارغة  البنائي أن السالب ليسوا ساسيفرتض ا .عند حماولة فهم جتارب التجربة

خيتار  .ولكن السالب هم هزال نشسة تعمل على خلق املعىن، يتم ملؤها ابملعرفة
يتم إنشاء مفهوم التعلم وفقا لنظرية التعلم البناء، 19. السالب طرق التعلم اخلاصة هبم

وهي معرفة جديدة من قبل السالب أنفسهم على أساس املعرفة اليت مت احلصول عليها 

 
 18، السبيعة األوىل،النظرية البنائية وتسبيقها يف تدريس اللغة العربيةمنيف حضري الضوي، 18

19 Marcy Driscoll, Psychologi Of Leraning Instruction, (Needham Height, MA: Allyn and 

Bacon), 77 
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نهج البنائي يف عملية التعلم إىل حقيقة أن كل فرد لديه القدرة على ويستند امل .سابقا
، ميكن القول أن ستيانينغرموفقا حلسامه و  .أو املعرفة اليت لديهإعادة بناء التجربة 

التعلم البنائي هو أسلوب تعلم يشارك السالب يف تسوير معرفتهم اخلاصة ابستمدام 
 .20املعرفة املوجودة ابلفعل يف كل منهم

وأما يف ضوء طبيعة النظرايل املعرفية جند أن النظرية البنائية تقوم على 
يرى بياجيه أن عملية ، ( Development Processالعمليال األساسية يف النمو ) 

التوازن هي العامل اهلام واحلاسم يف النمو العقل، فهي عملية نشسة تالزم الفرد من 
الته مع هذا العام. وتشتمل عملية التوازن حاالل االضسراب اليت حتدث نتيجة التفاع

 21:على قدرتي

 (Organizationاألول، قادرة التنظيم )  

 ظيمد مع األفراد حي  متكنهم من تتعد قدرة التنقليه نزعة مصرية تول
بياجية أن األفراد يولدون   معرفية نفسية، ويرىبين يفاملعرفية  موعملياهترباهتم، خ

من  متكنهماالستعدادال اليت  عضة، وبيسسبملعرفية الا هم مزودون ببعض البين
، مما يسمح هلم ابعادة ابنية لديهم من ما يوجدء و ضال اخلارجية يف رب تنظيم احل

من ذلك أن قدرة التنظيم  وخمسسال جديدةتنظيم بعض األبنية التكوين أبنية 
وي ينسون فاعال يف البيئة جسميا ونفسيا، وعليه فالتنسيم متكن الفرد من أن يك

لتصبح ل لتشكيل واالنتاج األفكار واخلرياوإعادة ا ،على عمليال اجلمع والرتتيب
ة ابإلضافة إىل رب ية تشري إىل حمتوى اخلفعريوأن البنية امل، يا متكامالفنظاما معري

 .اسرتاتيجيال وأساليب التفكري حياهلا
 

20 Husamah, Desain Pembelajaran Berbasis Pencapaian Kompetensi, (Jakarta: Prestasi 

Pustaka Raya, 2013), 33  
 18 ، ، النظرية البنائية وتسبيقها يف تدريس اللغة العربيةمنيف حضري الضوي21
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 ( Adaptation) تكيف الثاين : ال  

نظر للتكيف على أنه نزعة فسرية واستعداد بيولوجي بولد مع اإلنسان ي
ومتكنه من التأقلم مع البيئة بواسسة تعديل أعماله السلوكية استجابة ملسالب البيئة، 
ففي الوقت الذي تعمل فية قدرة التنظيم داخل القرد ، وجند أن قدرة التكيف تعمل 

 يتفاعل من أجل دث نوع من التوازن للعرد مع التعبريال البيئة اليتيف اخلارج، مما حي
بناء على نظر بياجية إىل العقل ليس صفحة بيضاء تنسبع عليها . التعايش والبقاء

لتكيف اهلدف ال ميثو ال. رب لفعالية والنشاط مع البيئة واخلاملعارف، وإمنا ميتاز اب
 22:النهائي لعملية التوازن حيدث من خالل عميشي من كاملي مها

هو تتضمن عملية التمثل تعديل اخلربال اجلديدة  ( Assimilation) عملية التمثل  .أ
مبا يتناسب مع األبنية املعرفية املوجود لدي الفرد ، فهي عملية تعبري يف مهدهد 

 .اخلريال لتسبح املألوفة
تعديل البين معريفية املوجودة لدي الفرد  ( Accommodation) التالئم  .ب

يسعى الفرد إىل تعديل خرباته  تناسب مع اخلربال اخلارجية، موافقا هذه العملية،
وأساليب تفكريه لتالئم مع الواقع اخلارجي، فهي عملية معاكسة لعملية التمثل، 

 مملكة هلا يف الوقت نفسة.  وهي
تاز ميين بصورة نشسة على يد املتعلم و النظرية البنائية يف املعرفة تُبهبذا و  

 (Assimilation) ، مها عملية التمثل بعمليتي نشاط مع البيئة واخريالابلفعالية وال
 ( Accomodition) و التالئم 

 

 

 

 

 
 23-22 ، النظرية البنائية وتسبيقها يف تدريس اللغة العربيةمنيف حضري الضوي، 22
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 البنائية  نظريةمراحل  .ج

هذا النموذج من أحد مناذج التدريس القائمة على الفلسفة البنائية اليت تؤكد 
بصفة عامة على الدور النشاط للمتعلم يف أثناء املوقف التعليمي، حي  يقوم املتعلم 

حيدث تعلم ذو معي ابلعديد من األنشسة والتجارب يف داخل جمموعال العمل حبي  
 23.قائم على الفهم

 ( Engagementجذب االنتباه ) مرحلة التشويق أو  .1

ويتم فيها حتديد املعلومال السابقة لدى التالميذ وتشويقهم وشد انتباههم،  
وإاثرة دافعيتهم للتفكري يف موضوع الدرس عن طريق توزيعهم إىل جمموعال عمل، 
حبي  تضم كل جمموعة فردين أو أكثر وفقا لسبيعة العمل واحتياحه، و يتعرف التالميذ 

رة اكثرية الستشا  كن للمعلم أن يتبع طرقعلى األنشسة املرتبسة بكل جمموعة، ومي
ل و متثيل ثريامي املقد: طرح األسئلة و تالتالميذ لالشرتاك يف موضوع الدرس منها

 24.املواقف

(. 2ق اهتماما لدى الدارس، )خيل(. 1يف دور املدرس يف هذه املرحلة : )
االستجاابل اليت  ح. يسض(4يثري األسئلة، )(. ۳، )وال حول املوضوعاضيولد ف

بينما  .تكشف عن معارف املتعلمي السابقة ومدى فهمهم للموضوع أو املفهوم
دور الدارس يف هذه املرحلة يقرتحون عدة األسئلة إىل املدرس. ومن األنشسة 

لتقومي  ة يف هذه املرحلة مثال هي: عرض مثري، كتابة حرة، خريسة مفاهيمحاملفرت 

 
 64-54  وتسبيقها يف تدريس اللغة العربية،، النظرية البنائية منيف حضري الضوي23

  55 ، النظرية البنائية وتسبيقها يف تدريس اللغة العربيةمنيف حضري الضوي،  24
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و العالقة بي املفاهيم، خريسة ذهنية، قراءة وحتليل  املعرفة السبايقة للمتعلمي
 25.لة مثريةسئورة أصف دهي، قراءة، حتميل صري، عصب ةمظمن

 (  Eksplorationمرحلة االسكتشاف )  .2

ية اليت تثري تساؤالل مفتوحة النها ويتفاعل فيها التالميذ مع اخلربال املباشرة
، ورة فردية أو مجاعيةصطالع سواء بيصعب عليهم إجابة عنها إال ابلبح  واال

وتكون إجابة تلك األمنية يف حمرر املدرس، ويقوم املعلم بدور التشجيع والتوجيه 
إىل مصادر املعلومال حىت يتمكن التالميذ يف النهاية من الوصول إىل املفاهيم 

ة رب قاعدة خ ناملتضمنة ابلدرس من خالل جمموعال العمل، وابلتايل فهم يبنو 
  26فصل.تساعدهم يف املشاركة يف املواقف التعليمي داخل ال مشرتكة

تشجيع املعلمي على العمل معا، . (1فمن دور املدرس يف هذه املرحلة : )
 طرح أسئلة .(۳هم، )صظة للمعلمي أثناء تفاعلهم مع بعواملالحع األمسا  .(2)

 .(4) ،إلعادة توجيه االستقصاء واستجاابل املعلمي عندما يكون ذلك مبروراي
 وقتا كافيا ملعلمي . يعسي .(4) ،يعمل كمستشار للمعلمي

 خيترب .(2، )من حدود املشاطضرية يفكر حب .(1بينها دور الدارسي : )
جيرب البدائل و . (4) ،ديدةجيكون توقعال  .(۳)، التوقعال والفرضيال

يسأل أسئلة ذال . (6يسحل املالحظال واألفكار، ) .(5اقشها مع اآلخرين، )ين
ومن األنشسة املقرتحة يف  .يسلق األحكام ويعمم النتائح .(7) ،عالقة ابملوضوع

 
 59-57  النظرية البنائية وتسبيقها يف تدريس اللغة العربية،منيف حضري الضوي،  25

 55 ، اللغة العربية تدريسالنظرية البنائية وتسبيقها يف منيف حضري الضوي،  26
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قراءة مصادر موثوقة ومجع  .(2القيام بنشاط استكشايف، ) .(1) :هذه املرحلة
 27.حل املشكالل( ۳املعلومال، )

 ( Explanationمرحلة التفسري )  .3

ردة يف شكل قابل املعلم يف وضع خرية التالميذ اجملويف هذه املرحلة يبدأ 
للنقل وتوفر اللغة االتصال اجليد بي املعلم واجملموعال أثناء عرض اخلريال ويسمح 
املعلم لكل جمموعة بعرض ما توصلت إليه مع زمالء الفصل، وكذلك يعرضون 
احلول و التفسريال والنتائج اليت توصلوا إليها، وكذلك األساليب اليت استمدموها 

 .تم ذلك من خالل املناقشة اجلماعيةلوصول اىل احللول و ي

ابدي ر التصنيف و العرض الذي قدمها فواندرج يف هذه املرحة مرحلة  
م اجملموعال يف أنشسة التدريس البنائي نظاويل، إن التصنيف أو جتقال عن غاعن و 

والتصنيف يتعلق كثريا مبواقف  .هو إاتحة الفرصة للسلبة ليتواصل بعضهم مع بعض
إن  .ويعقد التصنيف عشوئية أو حمددة . ة اليت يريدها السلبة سيسرهارب التعلم واخل

تعزيز عملية التدريس من قبل املعلمي و ذلك جيعل السالب يتعلمون بشكل 
 طالب للمجموعة يتم فيها املناقشة حلل املشكلة املعينة مع 3أو  2جمموعال من 

ل الصغرية خمتلف اجملموعا، ومن ذلك يتم توافق اآلراء بي لمدور رمزي لتدخل املع
يشجع  .(1: )ثالفمن دور املدرس يف هذه املرحلة م. للوصول إىل حل املشكلة

)  يررب يسأل عن الت .(2املتعلمي على شرح املفاهيم والتعارف بكلماهتم اخلاصة، )
والشرح  تقدمي التوصيح. (۳) ، أو اإليضاح من املتعلمي (الربهان واإلثبال

( 4النموذجي للتعاريف والتفسريال العلمية والعناوين اجلديدة إذا احتيج لذلك، )

 
 59-57 ، النظرية البنائية وتسبيقها يف تدريس اللغة العربيةمنيف حضري الضوي،  27
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قومي منر فهم ت .(5ال املتعلمي السابقة كقاعدة لشرح املفاهيم، )رب ستمدم خي
 .املتعلمي

 .(2) ،ول حمتملة لالخرينليشرح أجوبة أو ح(. 1بينما دور الدارس: )
رح األسئلة حول إجاابل سي(. ۳اآلخرين، )يستمع بسريقة انقدة إلجاابل 

( يرجع إىل 5، )ييستمع وحياول أن يستوعب تفسريال املعلم .(4األخرين، )
(. ۷، )ل مسجلة يف التفسري والشرحظايستمدم مالح .(6لة السابقة، )سشناأل

حتليالل (. 1ي: )ه. ومن األنشسة املقرتحة يف هذه املرحلة مثال اصيقوم فهمه اخل
( 4( أسئلة مينية، )3) ،دعم األفكار ابلرباهي واألدلة .(2وتفسريال املتعلمي، )
آنشسة مهارال تفكري مثل املقارنة  .(6تفسريال املعلم، ). (5القراءة واملناقشة، )

  28.والتصنيف وحتليل األخساء

 (  Elaborationمرحلة التوسع )  .4

وتعلم تلك املرحلة على توسيع التفكري لدى التالميذ يف موضوع الدرس 
تغسية الدرس من كافة األوجه، ويشرتك مجيع التالميذ يف التفكري وبربسون املفاهيم ل

ون ما تعلموه يف مواقف جديدة من خالل سبقاليت تعلموها ابملفاهيم السابقة وي
 29.والتسبيقال املتنوعة على الدرساألمثلة 

تتوقع من املتعلمي استمدام (. 1من دور املدرس يف هذه املرحلة : )
يشجع  .(2والتفسريال التعلمية املقدمة مسبقا، ) (الرمسية)التعاريف النموذجية  

( ۳، )املتعلمي على تسبيق أو توسيع املفاهيم واملهارال التشمل أوضاع جديدة

 
 61-60 ، النظرية البنائية وتسبيقها يف تدريس اللغة العربيةمنيف حضري الضوي،  28

 56 ، العربيةلنظرية البنائية وتسبيقها يف تدريس اللغة منيف حضري الضوي، ا  29
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يرجع املتعلمي إىل املعلومال البنال . (4املتعلمي بتفسريال بديلة، )يذكر 
 والرباهي املتوفرة ويسأل: ماذا تعرف سابقا ؟ ملاذا تظن أن ذلك كذلك ؟.

ينسبق عناوين و تعريفال وتفسريال  .(1: )مع سبيها دور الدار  
رح يستمدم املعلومال السابقة لس .(2ومهارال يف أوضاع جديدة مشاهة، )

يتوصل إىل استنتاجال  .(۳ارب، )مم جتصيقدم حملول، يتمذ قرارال وي، أسئلة
ومن األنشسة  .يتأكد من الفهم بي األقرأن .(4) ،معقولة من النتائج والرباهي

 . (3) اختاذ القرارال .(2حل املشكالل، ) .(1املقرتحة يف هذه املرحلة مثال: )
 30.من املقارنة والتصنيف و التسيب مهارال التفكري(. أنشسة 4جتربة استقصائية، )

 ( Evaluationمرحلة التقومي )  .5

وأفكار ومعلومال على  وللويتم فيها التقومي ما توصل إليه التالميذ من ح 
اية الدرس بل تكون مستمرة، وميكن أن نتم بعد هنقتصر تلك العملية على تأال 

من  ميزود املعلم بوسائل متنوعة للتقو كل مرحلة من مراحل النموذج على أن 
 ما مت علىاختيارال معنية وقوائم مالحظة، ومقابالل مما يساعدهم يف احلكم 

ويف تعبري آخر أن تقيم أفكار السالب وردود  31.التوصل إليه ومدى اإلفادة منه
عاهلم فيما قاموا ابلتفكري فيه أثناء املوقف التعلمي، والتعرف على أفكار السالب أف

التايل فالعسر إىل التقومي أبنه عملية مستمرة . و حول طريقة تعلمهم اليت مت اتباعها
عل النموذج نظام دائراي، و تكون عملية التعلم مفتوحة النهاية كما يضع دام يف 

 الرسم البيان التايل:

 

 62 ، النظرية البنائية وتسبيقها يف تدريس اللغة العربيةري الضوي، منيف حض 30 

 56 ، النظرية البنائية وتسبيقها يف تدريس اللغة العربيةمنيف حضري الضوي،   31
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 : مراحل منوذج التعليم التعاوين.2الرسم البيان 

سبيق (. يالحط املتعلمي خالل ت1: )فمن دور املدرس يف هذه املرحلة
بح  ي .(۳يقوم معارف ومهارال املتعلمي، )(. 2)، املفاهيم واملهارال اجلديدة

ميكن املتعلمي من  .(4) ، بت نعري تفكري املتعلمي وسلوكهمعن الرباهي اليت نث
سأل أسئلة . ي5ي، )عماقوم مهارال عمليال التعلم اجلتقومي تعلمهم أبنفسهم وي
كيف ميكن أن يفسر . ؟  اهو الربهان واإلثبال . . ؟ممفتوحة مثل املاء يفكر . . 

 ؟..…. 

جييب على األسئلة املفتوحة . (1دور املدارس يف هذه املرحلة : )بينما 
(. 2ا، )سبق، والتفسريال املقبولة مثبااتلالرباهي ، واإل، املالحظالابستمدام 

يسأل أسئلة ذال عالقة ميكن . (۳قة ابملفهوم واملهارة، )ييظهر فهما ومعرفة عم
ألنشسة املقرحة ومن ا. افال مسقبلةاسنكشو  لال و حمققافحوص أن تشجع على
به  ءانب. (2، )يستمدم أي من األنشسة السابقة .(1: )ال هيثيف هذه املرحلة م
( تقومي منتجال 5) ن، أداءومي. تق(4، )اختبار .(۳، )يفظمسلم تقدير ل
 32.ملف اإلجناز(  ۷صحيفة التعلم، ) . (6املتعلمي، )

 
 64-63 ، ، النظرية البنائية وتسبيقها يف تدريس اللغة العربيةمنيف حضري الضوي  32
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 خصائص ومبادئ التعلم البنائي .د

تتميز عملية التعلم وفًقا للبناء البنائي، من بي أمور أخرى،  ،وفًقا لسوابرنو
 :33على النحو التايل

يتم إنشاء املعاين من قبل السالب مما يرونه ويسمعونه  ،التعلم يعين تشكيل املعن .1
 .يتأثر بناء املعىن من الفهم الذي لديه. ويشعرون به وخيتربونه

تواجه ظاهرة أو مشكلة جديدة، مت يف كل مرة . بناء املعىن هو عملية مستمرة .2
 .تنفيذ إعادة اإلعمار، سواء القوية والضعيفة

التعلم ليس نشاطًا جلمع احلقائق، بل تسوير الفكر من خالل تكوين تفامهال  .3
التعلم ليس نتيجة للتنمية، ولكنه تسور حبد ذاته، وهو تسور يتسلب . جديدة

 .اكتشاف وإعادة ترتيب أفكاره
م الفعلية يف الوقت الذي يكون فيه نظام الشمة موضع حتدث عملية التعل .4

حالة عدم التوازن  .شك والذي حيفز على التفكري بشكل أكرب
(disequilibriumهي حالة جيدة للتعلم ). 

 .تتأثر نتائج التعلم بتجارب السالب مع العامل املادي وبيئتهم .5
تعتمد نتائج تعلم الشمة على ما يعرفه السالب ابلفعل: املفاهيم واألهداف  .6

، ةابلنسبة إىل البنائي.والدوافع اليت تؤثر على التفاعل مع املادة اليت تتم دراستها
يعترب التعلم عملية عضوية إلجياد شيء، وليس عملية ميكانيكية جلمع 

جيب أن . ار تفاهم خمتلفالتعلم هو تسور الفكر من خالل وضع إط .احلقائق
يكون لدى السالب خربة عن طريق عمل الفروض، واختبار االفرتاضال، 
والتالعب ابألشياء، وحل املشكالل، وإجياد األجوبة، والوصف، والبح ، 
واحلوار، والتأمل، والتعبري عن األسئلة، والتعبري عن األفكار، وغريها لتشكيل 

 
33 Paul Suparno, Filsafat Konstruktivisme dalam Pendidikan, (Yogyakarta: Kansius, 2012), 

80-82 
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معرفتهم اخلاصة ويساعد املعلم جيب على السالب تشكيل . أبنية جديد
 .كوسيط يف عملية التشكيل

لسالب بناءً على البنائي هو عملية بناء أو جتميع معارف جديدة يف البنية املعرفية ل  
 :35على األمور األساسية الثالثة املتعلقة بفهم األفكار البناءة، وهي 34.اخلرب

ولكنها دائماً بناء للواقع من خالل أنشسة إن املعرفة ليست جمرد صورة لعامل الواقع،  (1
 .املوضوع

 .املوضوعال تشكل املعرفية والفئال واملفاهيم واهلياكل الضرورية للمعرفة  (2
تتكون املعرفة يف بنية مفهوم املرء الذي يشكل املعرفة، وينسبق هذا املفهوم عند  (3

 .التعامل مع جتارب املرء
، وهي على النحو أربعة مبادئ بنائية يف التعلم Trianto فيما يتعلق بذلك، حيدد  
 :36التايل

 .يتم بناء املعرفة من قبل السالب أنفسهم على حد سواء شمصيا واجتماعيا  (1
ال ميكن نقل املعرفة من املعلم إىل السالب إال مع نشاط السالب أنفسهم إىل  (2

 .املنسق
تغيري يف املفاهيم حنو مفاهيم يبين السالب بنشاط ابستمرار حىت يكون هناك دائًما  (3

 .أكثر تفصيالً وكاملة ووفًقا للمفاهيم العلمية
يعمل املعلم كوسيط يوفر التسهيالل واحلاالل حىت يتسىن بناء معرفة السالب  (4

 .بسالسة

 
34 W. Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan, (Jakarta: 

Kencana, 2006), 33 
35 Aunurrahman, Belajar dan Pembelajaraan Memadukan Teori-Teori klasik dan Pandangan-

Pandagan Kontemporer, (Jakarta: Alfabeta, 2008), 66-67 
36 Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progresif,  (Jakarta: Kencana, 2010), 

105   
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من الوصف أعاله ميكن االستنتاج أن املعلم يعمل فقط كحافز وميس ر، 
ميكنهم بناء املعرفة املكتسبة من التعلم بينما يلعب السالب دورًا نشسًا يف التعلم و 

حيتاج السالب إىل أن يكونوا معتادين على حل املشكالل، وأن جيدوا . السابق
لن يتمكن املعلم من إعساء مجيع . شيًئا مفيًدا ألنفسهم، ويصارعون األفكار

على هذا . ب بناء املعرفة يف عقوهلم اخلاصةجيب على السال. املعارف للسالب
 37رفة.املع قبول األساس جيب أن يتم تعبئة التعلم يف عملية البناء بدالً من 

 مزااي وعيوب نظرية البنائية .ه

 :38لنوفيتاساري يف تسبيقه، فإن نظرية البنائية هلا مزااي وعيوب، وهيترى  قد  

 البنائية  نظريةمزااي  .أ
للسالب للتعبري عن األفكار بشكل يوفر التعلم القائم على البناء البنائي فرصة  .1

واضح عن طريق استمدام لغة طالهبم، ومشاركة األفكار مع أصدقائهم، وتشجيع 
 .السالب على تقدمي شرح حول أفكارهم

منح التعلم البنائي القائم على اإلنشاءال اخلربال املتعلقة ابألفكار اليت لدى  .2
فكار السالب األولية السالب ابلفعل أو تصميم األنشسة املصممة خصيًصا أل

هر وإاتحة الفرصة لتجميع حىت يتمكن السالب من توسيع معرفتهم ابلظوا
، لذلك يتم تشجيع السالب على التمييز ودمج األفكار حول الظواهر الظواهر

 .اليت تتحدى السالب
وهذا ميكن أن يشجع  .مينح التعلم البنائي الفرصة للسالب للتفكري يف جتارهبم .3

على التفكري بشكل خالق ومبدع، وتشجيع التفكري يف النماذج السالب 
 .والنظرايل، وتقدمي األفكار يف الوقت املناسب

 
37 Husamah, Belajar Dan Pembelajaran, 81 
38 Husamah, Belajar Dan Pembelajaran, 98-99 
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يوفر التعلم القائم على البناء البنائي الفرص للسالب لتجربة أفكار جديدة حبي   .4
يتم تشجيع السالب على اكتساب الثقة ابلنفس من خالل استمدام سياقال 

معروفة أو جديدة أو حتفز السالب الستمدام اسرتاتيجيال متنوعة، سواء كانت 
 .التعلم املمتلفة

يشجع التعلم البنائي السالب على التفكري يف تغيري األفكار بعد حتقيق تقدمهم  .5
 وإعساء السالب الفرصة لتحديد التغيريال يف أفكارهم

فكار يوفر التعليم البنائي بيئة تعليمية تساعد السالب على التعبري عن األ .6
واالستماع إىل بعضهم البعض وجتنب االنسباع بوجود إجابة صحيحة واحدة 

 .دوًما
 نظرية البنائيةعيوب  .ب

يقوم السالب ببناء معرفتهم اخلاصة، وليس من غري املألوف أن نتائج بناء  .1
 .السالب ال تتسابق مع نتائج بناء العلماء اليت تسبب سوء الفهم

لسالب معرفتهم اخلاصة، وهذا يستغرق وقًتا يغرس البناء البنائي حبي  يبين ا .2
 .طويالً وحيتاج كل طالب إىل معاجلة خمتلفة

إن وضع كل مدرسة وحالتها ليس كما هو، ألن املدارس ال متتلك مجيًعا بنية  .3
 .املساعدة يف تنشيط وإبداع السال حتتية ميكنها
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 املبحث الثالث : مهارة الكالم  .3
 مفهوم مهارة الكالم .أ

اللغة هو اإلابنة و اإلفصاح عما جيول يف خاطر اإلنسان من الكالم ىف أصل 
الكالم هو كالم املنسوق الذي يعرب  39أفكاره ومشاعره من حي  يفهمه اآلخرون.

عن أحاسيس ومشاعر وخواطر الفرد. وما يريد أن حيصله من معلومال وأفكار 
هي استعداد يف شيئ معي، لألخرين أبسلوب سليم. وميكن أيضا أن تفسر املهارال 

أو استعداد إلكتساب شيئ معي، وابملثال يتضح املقال فمثال املهارة حلم قسعيت 
حديد جزء من القدرة العامة يف احلدادة الكالم من املهارة  األساسية اليت يسعى 

احلاجة إىل هذه املهارة يف  ولقد إشتدل 40.األجنبيةالسالب إىل إتقائها يف اللغال 
الفرتة األخرية، عندما زادل أمهية اإلتصال الشفهي بي الناس. ومن الضرورة مبكان 
عند تعليم اللغة العربية اإلهتمام ابجلانب الشفهي، وهذا هو اإلجتاه الذي أن يسلكه 
الن مدرس اللغة العربية، وأن جيعل مهم األول متكي التالميذ ن احلدي  ابلعربية، 

 يكن املتعلم قادرا على وإذا مل العربية لغة إتصال، يفهمها مالين الناس يف العامل.
ته ومهارته وتوظيف ما تعليمه يف بقية املهارال يف حديثه فال تثبت معلوما ،الكالم

من جهة أخرى . والتحدث  وال يشعر بثمرة ماتعليمه يف اجملتمع ،اليت تعليمها من جهة
فاإلنسان ميضي حنو نصف الوقت يف اإلستماع وأقل  ،ة لإلستماعوسيلة املقابلهو ال

 41.من ذلك يف الكالم
اء يعتمده السفل يف قض الذيوكذلك الكالم هو النشاط اللغوي األول 

كوسيلة من وسائل   ،غري قادرا على إستمدام الكتابة ألنه ،حاجته وتسيري أمور حياته
يها السفل قبل أن يكتب جيب أال نقلل وهذه السنوال اليت يتكلم ف"اإلتصال اللغوي 

 
 200م(، 2003أردون: دار السروق،  –)غثمان  السرائق العلميةعلي حسي الدليمي، 39
 7 ،م(1413، )الرايض: دار املسلم، املهارل اللغوية ماهيتها وطرائق تدرسهاد حممود عليان، وائأْحد ف40
 1۸0، (14۳2 ،دون السبع ،الرايض، )، إضاءال تعلمي اللغة العربية لغري الناطقي مهاعبد الرْحن بن إبراهيم الفوزان 41
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وكثري من املربيي ، وه لغوايمنمن شأهنا يف تعليم اللغة وندرك أمهيتها يف تقدم السفل و 
النشاط اللغوي يكون نشاطا من %  90ممن يشتغلون بتعليم اللغة يريدون أن حوايل 

 42.تحريروألنشسة الشفهية متثل مصدرا مهما لكثري من ألوان التعبري ال ،شفهيا
جنس املتحدث فمهارال  :وتتعدد مهارال الكالم تبعا لعوامل متعددة منها

ومنها العمر الومين : فمهارال الصغار ، الكالم ختتلف عن مهارال األنثىالذكر يف 
ختتلف عن مهارال  ومهارال الشباب، الكالم ختتلف عن مهارال الشبابيف 

وختصصاهتا  ،فمهارال املستوايل التعليمية: املستوى التعليمي ،ومنها، الشيوخ وهكذا
وقرب املوضوع  ،والرصيد اللغوي، ومنها اخلربال الثقافية ،عضها يف الكالمختتلف عن ب
ودافعية املتكلم إىل غري ذلك من  ،ه أو بعده عن جمال ختصة املتكلماملتحدث عن
 43.عوامل أخرى
ب الدارسي مبجموعة من ساتعليم اللغال بشكل عام إىل إك هدفي
ط اللغوي الذي يؤدي أداء واملهارة اللغوية هي أبسط وحدال النشا ، املهارال
و احلدي  أو ويتصل أبي من جماالل االستماع أ، يدا يف أقل زمن ممكنجصحيحا و 

 وجيمع الرتبويون واللغويون على أن مهارال اللغة أربع هي 44.القراءة أو الكتابة
ولكل مهارة من هذه املهارال األربع مكوانل  ،والكالم والقراءة والكتابة تماعاإلس

 .فرعية أخرى
 هداف تعليم الكالمأ .ب

مبدأين  كثرية ومتنوعة للكالم، ويرى روبرل بويل أن هنلكهناك أهداف  
صاله ابآلخرين عن هناك أهداف أساسي يف أي جهد يقوم به اإلنسان عند ات

 :طريق اللغة مها
 

 146م (،  200۳ - 0 1434، ) مكتبة التوبة: طرق تعليم اللغة العربيةحممد ابراهيم اخلسيب، 42
 95 ،م(1413، )الرايض: دار املسلم، وطرائق تدرسهااملهارل اللغوية ماهيتها د حممود عليان، وائأْحد ف43

) القاهرة مبكة  ،يقتسبرجع ايل تعليم اللغة العربية لألجانب من النظرية اىل الامل ،س و حممد الرؤوف الشيخنو يفتحي على 44
 63، م ( 200۳ :وهبة
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 45.قل هبا هذه األفكار إىل اآلخريناألفكار اليت يعرب هبا واللغة اليت ين
وأن يؤدي أنواع النرب والتنغيم املمتلفة ، ق املتعلم أصوال اللغة العربيةأن ينس (1

 .بسريقة مقبولة من أبناء العربية وذلك
 .سق األصوال النتجاورة واملتشامبةأن ين  (2
 .أن يدرك الفرق يف النسق بي احلركال القصرية واحلركال السويلة  (3
 .مستمدما الصيغ النحوية املناسبة أن يعرب عن أفكاره  (4
ة يف العربية خاصة أن يعرب عن أفكاره مستمدما النظام الصحيح لرتكيب الكلم (5

 . لغة الكالميف
أن يستمدم بعض خصاص اللغة يف التعبري الشفوي مثل التفكري والتأني    (6

 .ومتييز العدد واحلال ونظام الفعل وأزمنته وغري ذلك مما يلزم املتكلم ابلعربية
، وأن ناسبة لعمره ومستوى نضجه وقدراتهأن يكسب ثروة لفظية كالمية م (7

 .ال عصريةيستمدم هذه الثروة يف امتام عمليال اتص
ه ومستواه أن يستمدم بعض أشكال الثقافة العربية املقبولة واملناسبة لعمر  (8

اسية عن الرتاث . وأن يكتسب بعض املعلومال األسوطبيعة عمله اإلجتماعي 
 .العريب واإلسالمي

 .ومفهوما يف مواقف احلدي  البسيسةأن يعرب عن نفسه تعبريا واضحا  (9
ربية والتحدث هبا بشكل متصل ومرتابط أن يتمكن من التفكري ابللغة الع (10

 الفرتال زمنية مقبولة.

إن تعليم الكالم ابللغة األجنبية يعد أساسا ملمارسة كثرية من أنشسة 
أن يتعلم  .(2 ،أن تسلب النتعلم شيئا ما .(1اإلنسان وحتقيق أهدافه ومن ذلك:
، ما ئل شيمن عخرين يسلب من األأ .(3، عن األماكن واألوقال واألشماص

، أو تقول أن حيكي قصة بسيسة .(5 ،اللغة أن يقيم عالقة الفة مع أصحاب .(4
 

 14، املهارال اللغوية ما هيتها وطرق تدرسهاأْحد فؤاد حممد عليان، 45
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، أن يشغل اجلالسي ابحلدي  حىت حيي موعد شيئ ما .(6، ما لآلخرين ئاشي
أن يقضي حوائجه اليومية ويؤدي  .(۸ ،رشدهميوجههم و يأن يفهم األخرين و  .(7

  46.ما يسلب منه من أعمال
البيان السابقة يتضح لنا أن األهداف العامة من تعليم الكالم هي نظرا من 

قدرة السلبة على نسق األصوال ابللغة العربية وعلى تعبري عن أفكارهم يف الكلمة 
 .أو اجلملة بلغة اللسان مسابقا بقواعد النحو والصرف

 أمهية تعليم مهارة الكالم  .ج

الكلمة الدقيقة الواضحة ذال أثر يف حيال اإلنسان.  إن القدرة على إمتالق
ففيه التعبري عن نفسه، وقضاء حلجته، وتدعيم ملكانته بي الناس. والكالم يف اللغة 
الثنائية من املهارال األساسية اليت متثيل غاية من غاية الدرسة اللغوية، وإن كان هو 

هلذه املهارة يف بداية النصف  نفسه وسيلة لإلتصال مع االخرين. ولقد إشتدل احلاجة
الثاين من هذا القرن بعد إنتهاء احلرب العاملية الثانية، وتزايد وسائل االتصال، والتحرك 
الواسع من بلد اىل بلد حىت لقد أدى تزايد احلاجة لإلتصال الشفهي بي الناس إىل 

 47ة.إعادة النظر يف طرق تعليم اللغة الثاني

اصة بي فروع اللغة العربية، وهو أنه الغاية من كل ملا كان للكالم منزلتة اخل
فروع اللغة، سنحاول هنا أن نوضح أمهية الكالم يف احلياة يف نقاط حمددة تكشف 

  48لنا جوانب من هذه األمهية، ومنها:

 
 131-130 ، الكتاب األساسي لتعليم اللغة العربية للنسقي بلغال أخرىحممد كامل الناقة ورشد أْحد طعيمة ، 46
 162)مصر: مكتب جامعة املنصورة(، ، بهوأسال جاهنم ،تعليم اللغة العربية لغري الناطقي هبا، شدى أْحد طعيمةر 47

 107(، 1997)القاهرة: دار الفكر العريب، ، تدريس فنو اللغة العربيةعلى اْحد مدكور، 48



44 
 

 
 

فاإلنسان يتكلم قبل ، ة إفهام سبق الكتابة يف الوجودمن املؤكد أن الكالم كوسيل (1
 .الكالم سابق على الكتابةذلك فإن أن يكتب، و 

والقدرة على ، التدريب على الكالم يعود اإلنسان السالقة يف التعبري عن أفكاره  (2
 .املبادءة ومواجهة اجلماهري

وابداء  ،يف حاجة ماسة إىل املناقشة، احلياة املعاصرة مبا فيها من حرية وثقافة  (3
على التحدث، الذي  الرأي، واإلقناع، وال سبيل إىل ذلك إال ابلتدريب الواسع

 .يؤدي إىل التعبري الواضح عما يف النفس
خصوصا يف هذا العصر الذي تعدد فيه هو وسائل النقل واملواصالل  -لكالم  (4

 ألن يف ،ي فقط ، بل طمأنة أهليهم وذويهماليس وسيلة لسمأنة الناس املتنقل
سافر عند ما يكلم أهله ابهلاتف فاملغرتب وامل ،نقساع االتصال بداية اخلسرا
 .ويسمئنون عليه، م رفاقه وأصدقاءه فيسمئن عليهمويكل ،عسمئنهمي
 ،قايفومعرفة مستواه الث ،للحكم على املتكلم -إىل حد ما  -والكالم مؤشر صادق  (5

ن املتكلمي على اختالف ومهنته، أو حرفته، ذلك أل ،وطبقته اإلجتماعية
ومن هنا فإن الكالم  ،سالحال لغوية تنبئ عن عملهمون اصإمنا يستمدم ،أنواعهم

  .هو اإلنسان حيوان انطق مبي
ذلك واضحا  يبدووالفهم وإلفهام بي املتكلم واملماطب، و ، والكالم وسيلة اإلقناع (6

ة والعامة أو املشكالل اخلاص ،ملسروحة للمناقشة بي املتكلميمن تعدد القضااي ا
 .اليت تكون حمال للمالف
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ولو كان  -ألن تعبري الفرد عن نفسه  ة،وسيلة لتنفيس الفرد عما يعائي موالكال (7
أو املواقف اليت  ،فف من حدة األزمة اليت يعانيهاعالج نفسي خي -حيدث نفسه 
 يتعرض هلا. 

 ، والذكر واألنثى، ملتعلم واجلاهلوا، إنساين يقوم به الصغري والكبريوالكالم نشاط  (8
 .والتعبري عن مسالبة الضرورية ، التعامل مع احلياةفرصة أكثر يفحي  يتيح للفرد 

الميكن أن يستغين ، والكالم وسيلة رئيسة يف العملية التعليمية يف خمتلف مراحلها (9
 .عنه معلم يف أية مادة من املواد للشرح والتوضيح

م أمر ضروري يف نري الباحثة أن الكال، أمهية الكالم كما ذكرل السابقة نظرا إىل
وضرورة تعليم اللغة األجنبية وال سيما يف تعليم اللغة العربية ألن اإلنسان  ،اإلنسانيةحياة 

وبذلك أن تعليم اللغة العربية الزمة  .جنبية إذا كان ماهرا يف الكالميقال ماهرا ابللغة األ
 .بتعليم مهارة الكالم فيها

 أنواع مهارة الكالم .د

الكالم ( 2، يفيظالكالم الو  ( 1: ينقسم الكالم إىل قسمي رئيسي  
 49.اإلبداعي

 يفيظالكالم الو  (1

هو ما يؤدي غرضا وظيفيا يف احلياة يف حميط اإلنسان، الكالم الوظيفي 
هو الذي يكون الغرض منه اتصال الناس بعضهم ببعض، لتنظيم حياهتم، وقضاء 
حاجاهتم، مثل: احملادثة، واملناقشة، وأحادي  اإلجتماعال، والبيع والشراء، 

 
  102(  1992للغة العربية ماهيتها وانسها ) دار املسلم : الرايض ،  ،أْحد فؤاد حممد عليان49



46 
 

 
 

ال، واألخبار، واملناظرال وأحادي  املسليال اإلدرية، وإلقاء التعليمال، واإلرشاد
 .والندوال، واخلسب السياسية واإلجتماعية وأحادي  السمر

الكالم الوظيفي ضروري فيه احلياة، ال يستغين عنه إنسان، وال ميكن أن و 
، وال حيتاج هذا النوع سالب املادية واالجتماعية، فهو حيقق املتقوم احلياة بدونه

، ومواقف احلياة العملية يف الوقت الستعداد خاص، وال يسلب أسلواب خاصا
احلاضر تتسلب التدريب على هذا النوع من التعبري الذي ميارسه املتكلم يف حياته 

 .، ويف وسائل اإلعالم املسموعة واملرئية، ويف األسواقيف العمل

 الكالم اإلبداعي (2

واإلفضاء عن العواطف وخلجال النفس وترمجة ، به: إظهار املشاعر يقصد
ا يتضمن مباإلحساسال املمتلفة بعارة منتقاة اللفظ، جيدة النسق، بلغة الصياغة 

صحتها لغواي وحتواي، حبي  تنقلها إىل اآلخرين بسريقة مشوقة مثرية هي األديب، 
يش معه وحبي  تنقل سامعها أو قارئها إىل املشاركة الوجدانية ملن قائلها، كي يع

  ،: التكلم عن مجال السبيعةيف جوه، وينفعل ابنفعاالته، ويعيس ما أحس هو به مثل
أواملشاعر العاطفية، أو التدوق الشعري، أو النثر القصصي، أو التكلم عن حب 

 .الوطن

وهذا النوع ضروري يف احلياة، فعن طريقة ميكن التأثري يف احلياة العامة 
اطف حنن اجتاه معي، فأسلوبه األديب من خصائصه إباثرة املشاعر، وحتريك العو 

إاثرة األحاسيس، وحتريك العواطف، وكم من كلمال هلا فعل السحر يف نفوس 
 .الناس



47 
 

 
 

وينبغي مالحظة أن كالم النوعي من التعبري الوظيفي واإلبداعي، ال ينفصل 
قف أحدمها عن اآلخر انفصاال كليا ، بل قد يلتقيان ، فكل موقف تعبريي هو مو 
 .للتعبري الوظيفي، واإلبداعية صفة تلحق ابلتعبري الوظيفي بدرجال متفاوتة

 دور املعلم يف تعليم الكالم .ه

دور املعلم يف عملية التعليم من أهم العوامل املؤثرة يف ترقية مهارة إن 
الكالم، ألنه وسيلة عظيمة إليصال املعرفة إىل أذهان السالب. وأما دور املعلم 

 كما يلي:

فسح صدره ألخساء الدارسي ويقوم بتسجيلها أوال فأوال حىت ميكنه أن يفرد أن ي (1
 .و التدريب الصحيح ويصحيح األخساءهلا وقتا للعالج 

 .ال للدارسي يف املناشط اللغويةاالشرتاك الفع (2
كالم ويتصل البد أن يدرك املعلم أن احلماس يف دراسة اللغة خاصة يف تعلم ال (3

 .اتصاال وثيقا ابلنجاح
 البد أن يرتك املعلم أن السابع والتدرج شئ مهم يف تنمية مهارة الكالم (4

 جماالت مهارة الكالم .و

، وإمنا ذكرل متفرقة يف كتب طرق  الل الكالم متعددة ، ومل تذكر حمتمعتهاجم
. وستذكر أهم حمالل الكالم، بعضها( 1تدريس اللغة العربية، وقد حدد )مكي( )

وما يراعي فيها من مهارال، مع إشارة موجزة إىل ما جيب اتباعة عند التدريب على 
 50: كل حمال منها

 
 115-106، املهارال اللغوية ماهيتها واملسرائق تدرسهااْحد فؤاد حممد عليان .    50
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 الكالم عن القصة (1

فالقصة خري معي املتدريب على  حكاية القصة من ألوان الكالم اهلامة ،
مهارة الكالم، لذلك ينبغي على املتكلمي أن يهتم مبواعاة اآليت عند التدريب على 

 :حكاية القصة

فعلى املتكلم أن خيتار القصة بنفسه ، ألن ذلك يساعد على األداء :  ت اإلكراهنجت .أ
 .اجليد

اخلربال أو األشياء  حيكي املتكلم حكاية عن نفسه من:  إجياد املوافق السبيعي .ب
 .اآلخر الذي وقعت فيه

 اوإخراج احلروف من خمارجه، ق السليمنسمراعاة الج. 

 ، إبظهار مواطن العمل املتكلمةيتمراعاة التنغيم الصو د. 

 التأكيد من معرفة القصة معرفة جيدةه. 

 الكالم احلر (2

ة مل موضوعال متعاد، وهذا يشعبري عن األبكارة اآلراء الشمصيةوهو الت
 سة.  عن العلواهر اإلنسانية البسي، والتعبريومواقف خمتلفة، ووصف األحدث الواقعية

 الكالم عن الصور (3

وهو الكالم الذي يغرض منه انتقال الذهن من الصور املرئية إىل العبارال 
 .واأللفاظ الرمزية اليت تدل علية

 احملادثة (4
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كرة فحدث هو مرسل للتة فيها املتحدث واملستمع أو أكثر، فموهو العملي
، أما دور متحدث ل منهما له دور يف عملية االتصال، وكومستمع هو مستقبل للفكر
 . يتملة يف توضيح أفكاره

  املناقشة (5

مؤيد ومعارض ، وسائل فيقصد ابملناقشة احلدي  املشرتك الذي يكون فيه 
 .، وهو نشاط إلاثرة التفكري الناقدوجيب

 اخلسب والكلمال (6

يعرض لإلنسان من املوقف اليت تتسلب منه إلقاء كلمة فهناك مواقف التهنئة، 
التقارير  ،ومواقف التعوزية، ومواقف تقدم اخلسباء واحملاضرين، وحفالل التكرمي وهناك

 . اليت تتسلب إلقاء كلمة عن املؤثرال السابقة ، مث إجنازه فيها

منظمة ومنضبظة  هناك نوعان مها االجتماعال الرمسية وهي اجتمعال
واالجتماعال غري الرمسية هي اجتماعال غري منظمة كاالجتماعال لناسبة األفراح 

 وغريها.
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 طريقة تعليم الكالم وتقنياته .ز
 51 طريقة املباشرة .1

 هي طريقة تعليم اللغة األجنبية اليت تلزم املعلم واملتعلم استعمال اللغة اهلدف
اللغة . وهدف التدريس هو تعلم كيفية استعمال مباشرة دون استعمال ابللغة األم
. وإذا وجدل املفردال الصعوبة على املتعلم فيسرحها األجنبية لإلتصال والتماطب

 .  املعلم ابستعمال وسائل اإليضاح أو ابحلركة أو ابلصور أو ما إىل ذلك

دأ املعلم استمدامها ينسق أمساء يب : جراءال استمدام السريقة املباشرة هيا
األشياء يف حجرة الدراسة أو األشياء حول املدرسة مث يسلب من الدارسي ترديدها و 
بعد ذلك يربط هذه األشياء ببعض ما حيدث يف الفصل، فمثال: ينسق أمساء كتاب و 

ء ، و يربط هذه األمسادفرت و كرسي و سبورة و غريها من األشياء املوجودة يف الفصل
أين، أو هل، مثل: ما هذا ؟ هذا كتاب، أين سبورة ؟ السبورة على احلائط  ،بكلمة ما

 52.، هل هذا كرسي ؟ نعم ، هذا كرسي

 السريقة السمعية الشفهية  .2

، الرتمجةلف هدفها متاما عن طريقة النحو و هذه السريقة مثل السريقة املباشرة خيت
، حدة إابن احلرب العاملية الثانيةالوالايل املتفقد بدأل السريقة السمعية الشفهية يف 

 
، )جامعة امللك اللغة، سلسلة ألساليب تدريس اللغة اإلجنلزية كلغة اثنيةأساليب ومبادئ يف تدرس فرمان،  -داين الدسون 51

 39-37، (1997السعود، 
 

52  Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykat, 

2004), 36 
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وألسباب عسكرية احتاج الناس يف ذلك الوقت إىل أسلوب سريع التعلم اللغة 
 53.األجنبية

 : مدام السريقة السمعية الشفهية هيإجراءال است 

 يقدم املعلم حوارا جديدا. (أ
ركي والصور لدرس كما يستمدم األداء احليستعمل املعلم اللغة اهلدف أثناء ا  (ب

 .والنموذج الشرح املعاين

وذج ، مث يبدأ التدريبال كذلك بتقدم منملعلم اللغة احلوار مرتي كنموذج( يقدم اج
 النسق السليم دميوقال اخرى تصحح أخساء النسق بتق، ويف ألإلجاابل الصحيحة
 .يف اللغة اهلدف

 ( يكرر السلبة اجلملة احلوارية د

علم تدريب بناء اجلملة أتدية احدى اجلمل احلوارية يستعمل املعند تعثر السلبة يف ( ه
 .من آخرها

 .يبدأ املعلم مترين التسلسلو( 

 .لتعويض املفرد و املتعدد اخلاانل( يستعمل املعم تدريبال از 

 دودةحمجلديدة من خالل سسور احلوار وهي ( يقدم املفردال اح

لغة األم و اللغة اهلدف لتحديد النقاط ( يقوم املعلم بدراسة حتليلية مقارنة بي الط
 .يت قد تسبب بعض املشكاللال

 
 21، اللغة اإلجنلزية كلغة اثنيةأساليب ومبادئ يف تدرس اللغة، سلسلة ألساليب تدريس فرمان،  -داين الدسون 53
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 القصة .3

عترب القصة إحدى طرق التدريس، فعن طريقها تقدم األخبار و اخلربال ت
القصة حكاية النثرية تستمد . و والتجارب يف شكل حي معري مشوق جذاب مؤثر

ع السالب السريقة لتشجيتسبيق هذه عا. و أحداثها من اخليال أو الواقع أو منهما م
إفادهتم منه بشرط أن تكون القصة طريقة مالئمة القدرة على التعبري يف دروسه و 

 54.السالب

وإجراءال طريقة القصة هي عرض املعلم املوضوع املعي وأيمر السالب أن 
يقصوا مع أصدقائهم أزواجا كل الشيء الذين يعجبهم فيما يتعلق ابملوضوع، مثل 

هم، مث ينتقلون إىل جمموعة أخرى ليعربوا قصة صديقه، وينبغي على خريهم أو هوايت
 55.املعلم أن يساعدهم و يرشدهم

 املناقشة .4

املناقشة يف أحسن صورها امجاع عدد من العقول حول مشكلة من و 
 56.ودراستها دراسة منظمة املشكالل أو قضية من القضاايل

السالب أن يناقشوا  ويرجو عرض املعلم مشكلة إجراءال طريقة املناقشة هي
. ويوزع املعلم السالب على العربية أهم من اللغة اإلجنليزية"اللغة مثل : "، ليحلها

 
 25(، 199۳، تعليم اللغة العربية بي النظرية و التسبيق، )يف الدار للمصرية اللبنائية، حسن شحاتة54

55 Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, 117 
  31(،199۳، تعليم اللغة العربية بي النظرية و التسبيق، )يف الدار للمصرية اللبنائية، حسن شحاتة 56
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يس ئفة، و خيرت املعلم الوسيط كر رت جمموعتي وهي اجملموعة املوافقة و جمموعة املع
 57.اجللسة، و ينبغي على الوسيط أن يوجه أصدقائه كي يعربو عن آرائهم متبادال

 املسرحية .5

، ولكن ليس كل السالب يقدرون ملسرحية هي إحدى األنشسة املشوقةإن ا
ا السالب ، وأمتار السالب القادرين أن ميثلوفا، لذلك فعلى املعلم أن خياهنأن ميثلو 

، ينبغي على املعلم أن يصمم . قبل أن ميثلوا املسرحيةستمعوهنماآلخرون يشاهدون وي
 58.للسالب أن يدربوا من قبلهااملادة البسيسة ويقدم الفرصة 

 حملادثة .6

، وحيفظون احلوار مصي أو أكثر حول املوضوع املعيهي احملاورة بي الش
ن خيتار املوضوع املناسب . وينبغي على املعلم أيت مث ميثلونه يف األسبوع التايليف الب

، و يراعي يف إجاابل السالب و مواقف وقدرة السالب، ويوزع املعلم اجملموعة
فيه السالب من أخساء لغوية وأسلوبية أو أخساء يف األفكار أو صححها ما يقع ي

 59.ترتيبها

 األسئلة واألجوبة .7

 تعترب طريقة األسئلة واألجوبة من أنسب السرق وأبسسها وأكثرها فعالية يف
سؤاال يف موضوع ما يعرفه  . وعادة يبدأ املعلم أبن يلقيتدريس احملادثة ابللغة العربية

 فقدرة السالب على اإلجابة للمواق ومنسالب جييبون إجاابل قصرية مث السالب، وال

 
57 Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, 117 
58 Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, 120 
59 Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, 115 
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. و نتدرج األسئلة من السهولة إىل تقل املدرس إىل مراحل أكثر تقدماينالشفوية و 
، ومن املواقف الصغرية إىل مواقف جوهرية تستغرق لصعوبة و من البساطة إىل املعقدةا

 60.دقائق عدة

األجوبة بدأ استمدام األسئلة و (. 1 فية استمدام األسئلة واألجوبة هي:كي
ن جمموعة ، مث على شكل اسئلة مال من املعلم وجواب من الدارسؤ ل س على شك

، وهكذا ئلة من دارس واجاابل من دارس آخر. مث أسواجاابل من جمموعة أخرى
يتيح الفرص االستمدامها يف  .(2 يبا.جمدارس دوره فمرة سائال ومرة حبي  كل 

، وحيتاج هذه دارسون الكالم فيما بينهممواقف أخرى ولكنها متصلة يتبادل فيها ال
لدارس يسأل ا (.3 ه املعلم وقد يوجه إليه الدارسي.املواقف السوال تبدأ به قد يسرح
لة ل اجلار جاره التايل فيجيب وهكذا حبي  تسري األسئأجاره سؤاال جييب عنه مث يس

 .واإلجاابل يف خط واحد وهكذا

 اخلطوات تعليم مهارة الكالم ملراحله .ح

، ولعل يف تعليم وتعلم اللغال األجنبية وهو من األساليب الشائعة االستمدام
. والفكرة األساسية ما شاع تسميئة ابلسريقة املباشرةهذا األسلوب هو األسلوب هو 

 ، مث ربطالكلمال ابألشياء الدالة عليهاط اليت يقوم عليها هذا األسلوب هي رب
كرة أو حديثا فيكون  ، ومبا أن السياق قداق ابلتعبري يف اللغة املتعلمةيساالشياء ابل
، فإنه أييت بعد ذلك ربط السياق هبذا املعين ابخلرية احلقيقة اليت أعست حيواي كامال

 61.الفكرة نبضه احلقيقي

 
 13، طرق تدريسة -مداخله  –أخرى اسسه حممد كامل الناقة ورشدى أْحد طعيمة، تعليم اللغة العربية للناطقي بلغال 60
 13حممود كامل الشاقة ورشدي أْحد طعيمة، تعليم اللغة العربية للناطقي بلغال أخرى أسسه مداخله طرق تدريسه،  61
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 62اخلسوال لتدريس الكالم. (أ

 سوال األتية:كان الكالم على شكل قصة فإنه ميكن اتباع اخلإذا  

 مرحلة املبتدئ : .1

م كرهفمل مث تعبريها على ما يف طالاب لنسق املفردال مث أتليف اجلأمر املدرس (. 1
 .هنهم ابسساظو 

 موضوعا اتما اإلجابة السالب حىت تكون القصةتقدم املدرس األسئلة  .(2 

 اسسةبء األسئلة النسفهم إبعسابدأ املدرس أن يدرب  .(۳ 

اليت ( أمر املدرس طالاب اإلجابة األسئلة الشفهية حبفظ احملادثة أو إبجابة األسئلة 4 
 .تتعلق ابملوضوع الذي قرأ

 :املتوسط املرحلة .2

 لعب التوجه بممارسة الكالم . (1

 املشاورة عن املوضوع ما (. 2

 احلادثة عن ما وقع السالب (.۳

 التحدث عن ما مسع السالب من التلفاز أو الراديو وغري ذلك (. 4

 

 
62 Saiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, ( Malang : UIN Maliki Press 2011) 
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 :املرحلة املتقدم .۳

    ار املدرس موضوعا ملمارسة الكالماخت(. 1

 ينبغي املوضوع الذي إختاره جذااب أو املوضوع الذي يتعلق حبياة اليومية(. 2

 ا. ينبغي املوضوع الذي إختاره شرحا وحمدد(. ۳  

 ىف الكالمحر املدرس طالاب إلختيار املوضوع الواحد أو أكثر حىت يكونون كفاءة ( 4
 63إختبارال الكالمب(. 

  ذةأو مشا أن مهارة الكالم يستسيع أن يقرأ مبفرده ويقوم ابإلستماع إىل املذايع
واال إذا كان  (واإلتصايل), إال أننا ال نستسيع أن متارس عملية الكالم التليفزيون مبفرده

 .هناك طرف من أطراف أخرى نتبادل معها احلدي 

وبصورة خاصة  التدريب على عناصر اللغة(. ملدخل من إختبار الكالم هو : اا
قف التعبري عن املعاين التدريب على استعمال اللغة يف موا(. ب، املفردال والرتاكيب

 .الشمصية

رأل سوهر سيمي أريكنتو  ،وسيلة ملعرفة النتائج التعلمية تقومي مهارة الكالم هو
. أحوال شمة نظر إىل نتائج تعلمهح جلميع البياانل عن تبأنه وسيلة أو السريقة املر 

ورأى نور كنجاان أن التقومي هو وسيلة لنيل النتائج من وظائف السلبة أو جمموعة من 
 64.بتةتحة اثنالسلبة حىت يعرف املعلم عن قدرة السلبة ب

 
 1۸۷- 16۷، 2(، ط.  1991رال اللغة، )الرايض، مسابع جامعة امللك سعود، ختبااحممد عبد اخلالق حممد، 63

64 Wasid, Iskandar dan Dadang Sunandar, Strategi Pembelajaran Bahasa, (Bandung: 

Risdakarya, 2008), 10 
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 حممد على اخلوىل يكون بعد ة طرق، منها : وأما اختبار الكالم عند 

ويقيم على أساس  ب أن يتحدث عن موضوع مألوف لديهيسلب من السال(. 1
 السالقة و الصحة 

 توجه إىل السالب أسئلة كتابية أو شقهية تسلب إجاابل شفهية قصرية(. 2 

 على شريط ويرتك بي كل سؤال وآخرمن املمكن أن تكون األسئلة مسجلة (. ۳
 الوقت وطريقة االستماع إىل سؤ 

 قدم إىل السالب صورة يسلب منه أن يتعلق عليها شفهيا يف وقت حمدد( ت4

شرتك طالبان أو أكثر يف حماور شفهية حول موضوع معي أو يف حمادث (. ب5
 65.حرة

 وسائل تعليم مهارة الكالم .ط

إىل الكثري من الوسائل واملعينال، ذكر عبد هارة الكالم حيتاج تعليم م 
 هى من أهم الوسائل واألجهزة اليت تفيد الدارس على تعلم مهارة الكالميد: أن اجمل

وقال  66.ة، ومعامل اللغالتابثاللوحال الويرية، والصور العادية والشفافية واالفالم ال
أن  :ةغرية يف تعليم اللصحممود إمساعيل صيين وعمر الصديق عبدهللا يف املعينال الب
ة واأللعاب اللغوية دانياملعينال البصرية املستمدمة يف أنشسة الكالم مثل الرحالل امل

واللوحة الوبرية وقرص الساعة، والصور والشرائح واألفالم  ،ضواملعينال مثل لوحة العر 

 
 165(، 1986، ) عمان : دارالفالح، أساليب تدريس اللغة العربيةحممد على اخلوىل،  65
، (19۸۳، ) القاهرة دار املعارف ،1.ط اللغة العربية،سيكولوجية الوسائل التعليمية ووسائل تدريس ، عبد اجمليد سيد أْحد منصور 66
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دمة يف أنشسة الكالم اليت تشمل موية. وتقوم املعينال البصرية املستالشريسية/الث
احملاكاة واإلعادة واالستعمال ابلوظائف التالية: تشجيع السالب على الكالم، تساعد 

توفر املعلومال اليت يستمدمها  ىن،على إجياد السياق الذي جيعل الكالم السالب مع
ع املعلم على تعليم هذه املهارة مبا إعتمادا على ذلك، يشج 67.السالب يف كالمه

تتضمنه هذه الوسائل من أفكار، ومناقشة حمتواها ووصف مكوانهتا. ومارسة كل 
 . األنشسة اليت تؤدي إىل اشرتاك املتعلم يف مهارة الكالم

 68:بعض الوسائل التعليمية لتعلم مهارة النسق والكالم

، ألهنا منظرا ى النسق والكالملتدريب الدارس علأن تستمدم اللوحال الوبرية (. 1
 .يساعد الدارس على تصور ما يتحدث عنه وتشجعه على شرح ما يري

تستمدم األفالم الثابتة يف عرض منظم لسلسلة من االطارال أو الصور اليت (. 2
املوضوع  والقصة اليت يتحدث عنها ا رس على التعبري عن التتابع الزمىنداتعي ال

 .الذي يدرسة

تقريب هبدف الصور املتسلسلة املصاحبة حلوار معي الصور املفردة و  تستمدم(. 3
 املعىن عند الدارس

 
( 19۸6 ،الرايض : جامعة امللك سعود) ،1 .، ط ، املعينال البصرية يف تعليم اللغةحمبوب إمساعيل صيىن وعمر الصديق عبدهللا  67

 ،۸۳ 
  175اللغة العربية،سيكولوجية الوسائل التعليمية ووسائل تدريس ، عبد اجمليد سيد أْحد منصور 68
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وامللصقال والبساقال  ،الساعة لتعليم الدارسي الوقت صقر  يستمدم أيضا(. 4
، وجذب انتباههم وتدريبهم على النسق يف رة اهتمام الدارسيالربيدية الاث

 .املهارال اللغوية األخرى

 بعض اجلوانب املهمة يف تعليم الكالم  .ي

تعليم  جوانب مهمة يف تعليم الكالم عند حممود كامل الناقة يف كتابة ثةثال
طرق تدريسه، وهي  -مداخله  –اللغة العربية للناطقي بلغال أخرى، أسسه 

 69.النسق، واملفردال، والقواعد

 النسق(. 1

الرتبويون األمهية الكربى ، إذ يرى ب هو اجلانب الصويتنوامن أهم اجل
ومن  .النسق منذ البداية تعليما صحيحا، والنسق هو املظهر اخلارجي هلا التعليم

. فالنسق أكثر عناصر ق سليما وواضحا خاليا من األخساءهنا جيب أن يكون النس
وليكون واضحا يف  .ه أو تصحيحه بعد تعلمه بشكل خاطئاللغة صعوبة يف تغيري 
 ، أي أنسق أن ينسق الدارس بشكل كامل اتمسلوب يف الناألذهان أنه غري م
 على ين. هنا تعولكن السيسرة ،نظام الصويت للغة سيسرة متحدثيهايسيسر على ال

القدرة على إخراج األصوال ابلشكل الذي ميكنه املتعلم من الكالم مع أبناء اللغة 
 .غيمهموتن .بصرف النظر عن الدقة الكاملة يف إخراج أصواهتم ونرباهتم

 

 
) مكة املكرمة : حقوق  طرق تدرسه، -مدخله  -تعليم اللغة العربية للناطقي بلغال أخرى، أسسه حممود كامل الناقة، 69

 163-159(، 1980السبع وإعادته حمفوطة جلامعة أم القرى، 
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 املفردال(. 2

أهداف أي خسة لتعليم  مفهوم املفردال تعد تنمية الثروة اللغوية هدفا من
أهنا يف ذال الوقت وسائل ، كما لك املفردال هي أدوال ْحل املعين، ذلغة أجنبية
 مث يرتحم فكره إىل كلمال حتمل ما، فباملفردال يستسيع املتكلم أن يفكر التفكري
تقبال سب املفردال يف اللغة األجنبية من خالل مهارال اإلسوعادة ما تكت، يريد

تمينهما لال ارة الكالم والكتابة فتفسحان اجمل، مث أتيت مهوهي اإلستماع والقراءة
 ، مال ال تعلم إال من خالل السياق، معىن هذا أن الكلوالتدريب على استمدامها

ولذلك يفضل  ،أي من خالل استمدامها يف مواقف شفوية أو موضوعال للقراءة
موضوعال يتكلمون فيها، حبي  تتناول هذه تقدمي الكلمال للدارسي من خالل 

دال هي أدوال ْحل املعىن كما أن املفر 70جوانب مهمة من حياهتم.، املوضوعال
يعرب ما خسر يف ابله وفكره ألن املتكلم يستسيع أن يفكر مث  ،وسيلة للتفكريهنا أ

 بكلمال ما يريد

 القواعد (. 3

إلشارة إىل القواعد، بل نرى كثريا ما يهمل املهتمون بتعليم اللغة األجنبية ا
جنبية فكثريا ما يصرحون أبن القواعد أبعضهم ينكرها متاما، أما املتعلمون اللغة 

، ة يف التحدث ابللغةليست ضروري ، أيرا ضروراي يف تعلم استمدام اللغةليست أم
وهي أن اللغة حتكمها جمموعة  ،مر فثمة حقيقة ال ميكن إنكارهاومهما يكن األ
، واليت جيب أيضا أن يعرفها الراغب يت ينبغي أن يعرفها املتكلم جيدامن القواعد ال

 
 611، طرق تدرسه -مدخله  -تعليم اللغة العربية للناطقي بلغال أخرى، أسسه حممود كامل الناقة،  70
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مت ذلك يف وقت مبكر أو وقت متأخر، وسواء مت بوعي أو بغري يف تعلمها سواء 
ره وحنن واعن متاما أبن صعوابل تدرس القواعد هذا إمنا نقر  ذ نقرر، وحنن إوعي

ال حتمل وال يتم التغلب عليها بتجاهل املشكلة، فالقواعد شيء ضروري لتعلم 
 71مهارال اللغة.

 الكالم  رةهاملاملبحث الرابع : تطبيق النظرية البنائية ملواد تعليمية 

 2.1جدول : 

 تعليمية مهارة الكالمتطبيق النظرية البنائية ملواد 
 التطبيق ملواد التعليمية يف مهارة الكالم  املراحل الرقم
 التشويق أو جذب االنتباه 1

(Engagement) 

مع االصدقائه   يقوم السالب إبجراء حماداثل
 التعارف بي السالب:

 مع اخلربال املباشرة سالبويتفاعل فيها ال (Exploration) االستكشاف 2
السالب يذكرون املفردال يف ابلبيئة احمليسة : 

 املدرسة

النتائج اليت توصل إليها مع يقدم كل طالب  (Explanation)التفسري  3
ئهم: شرح النتائج اليت يتعلق ابألسئلة زمال

 التصويرية 

 
، )منشورال املنظمة اإلسالمية 1طرائق تدرس اللغة العربية لغري الناطقي هبا، ط. حممود كامل الشاقة ورشدي أْحد طعيمة، 71

 134(، 2003 -إيسيسكو –للرتبية والعلوم والثقافة 
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وتعلم تلك املرحلة على توسيع التفكري لدى  (Elaboration)  التوسع 4
تغسية الدرس لالتالميذ يف موضوع الدرس 

املثال املقابلة او السؤال  من كافة األوجه
 واجلواب السالب ابملعلم

ر أم اإلختبار مسابقا ملضمون املوضوع :  (Evaluation) التقومي 5
طالاب لنسق املفردال مث أتليف املدرس 

هنهم ظو م كرهفمل مث تعبريها على ما يف اجل
 احلادثة عن ما وقع السالب. ابسسا

التحدث عن ما مسع السالب من التلفاز أو 
 الراديو وغري ذلك

 

سيتم املواد التعليمية يف درس اللغة العربية لتنمية مهارة الكالم أبساس النظرية 
 البنائية هبذا اخلسوال فيما اتيل : 

 يقوم السالب إبجراء حماداثل تسبيقه (Engagement) التشويق أو جذب االنتباه .1
 التعارف بي السالب:مع االصدقائه  

 مع اخلربال املباشرة سالبويتفاعل فيها التسبيقه  (Exploration) االستكشاف .2
 السالب يذكرون املفردال يف املدرسةابلبيئة احمليسة : 

النتائج اليت توصل إليها مع يقدم كل طالب تسبيقه  (Explanation)التفسري  .3
 ئهم: شرح النتائج اليت يتعلق ابألسئلة التصويريةزمال
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وتعلم تلك املرحلة على توسيع التفكري لدى تسبيقه  (Elaboration)  التوسع .4
املثال املقابلة او السؤال  تغسية الدرس من كافة األوجهلالتالميذ يف موضوع الدرس 
 واجلواب السالب ابملعلم

طالاب املدرس ر أم تسبيقه اإلختبار مسابقا ملضمون املوضوع :  (Evaluation) التقومي .5
. هنهم ابسساظو م كرهفمل مث تعبريها على ما يف لنسق املفردال مث أتليف اجل
التحدث عن ما مسع السالب من التلفاز أو الراديو  احلادثة عن ما وقع السالب

 وغري ذلك
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 الثالث فصلال
البحث يةمنهج  

 ومنهجه مدخل البحت .أ

البح   يةالبح  هو منهج هجيةطريقة البح  تستمدم الباحثة من
مدمة للحصول ستامل طريقة البح  وهي (Research & Development)   والتسوير 
اعداد الرسالة حاولت هذه القيام على إنتاج ويف هذه  1نتاج معي وجتربة فعالة.إعلى 

درسة ( ملKonstruktivismeملهارة الكالم على أساس النظرية البنائية )املواد التعليمية 
مه البسيط إن منهج البح  والتسوير يف مفهو غنتيغ بنجواجني.  املتوسسة بستان املعمور

جه أو منودج أو منهج أو إسرتاتيجية أو طريقة أو نتمنهج منظم يهدف لكشف م
ها لتكون جديدة تاجها وحتريب فعالينتوإ اهور ها وإصالحها وتس خسوة معينة مع تعيي

 2.الة ومفيدةفعو 

 ىتتعدادال كاملة واخلسوال الدقيقة لتسوير اإلنتاج، حاحتاجت الباحثة اس
وشكل ختسيط الوسيلة التعليمية املستمدمة يف هذا البح   ،يكون اإلنتاج إنتاجا فعاال

 Borg  وهو بكيف من شكل، Sugiyonoاان ييوكسمو شكل الذي تقوم به والتسوير 

and Gall 2ومشكلة،   ( وجود االحتمال1الشكل يتبع اخلسوال التالية :  وهذا )
( جتربة 6( تعديل اإلنتاج، 5( تصدق اإلنتاج، 4( تصميم اإلنتاج، 3مجع البياانل، 

 
1 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R &D, (Bandung: Alfabeta, 2009), 407 
2 Nusa Putra, Research & Development Penelitian dan Pengembangan; Suatu Pengantar, 

(Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 67 
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( اإلنتاج 10( تعديل اإلنتاج، 9( جتربة فعالية، 8( تعديل جتربة اإلنتاج، 7صالحية، 
 3النهائي. 

 وتطويرإجراءات البحث  .ب

ل تنفيذ البح  والتسوير حسب املراحل اآلتية اتباعا إىل ما تكونت مراح
 وهي كما ،( Sugiyono) يف كتاب سوغياان (  Borg & Gall )شرحهما بورك و كال 

 4يلي:

 3.1جدول : 

 إجراءات البحث التطوير سوغياان

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R &D, 408 
4 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R &D, 408 

 حتليل احلاجال
 واملشكالل

بياانلمجع ال  تصميم اإلنتاج 
 

جاإلنتا  تصديق صالحيةجترية  تعديل اإلنتاج    

 

 تعديل جتربة اإلنتاج 

 

 

فعاليةة بجتر   تعديل اإلنتاج  

 

هنائيإنتاج   
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 و ستشرح الباحثة إجراءال البح  والتسوير شرحا كامال كما يلي : 

 واملشكالل حتليل احلاجال  .1

اإلجراءال بسسه الباح  أن يكون حب  التمهيدي أن غرض املشكلة يف هذه 
ألن البح  التمهيدي فيه هي حتديد املشكالل وحتليل االحتياجال عن امليدان. 

 ةاملتوسس مورعبستان امل سلبة يف مدرسةونظر الباح  أن مشكالل واحتياجال ال
م لدى هارة الكالملبنائية  النظرية على اساس إبعداد املواد التعليميةيستسيع أن حيلها 
 ةاملتوسس مورعبستان امل طلبة يف مدرسة

  مجع البياانل. 2

استمر الباح  هذه االجراءال بعد قام ابملالحظة واملقابلة واالستبانة 
واالختبار جلمع البياانل من معلم يف تعليم اللغة العربية وكذلك من انحية التالميذ يف 

التمهيدي وتصديق اخلرباء واملدرس أو  مكان البح . البياانل قد وجد يف البح 
 املعلم وكذلك يف التجربة امليدانية.

 . تصميم  اإلنتاج3

بعد ما قدم الباح  التمهيدي يعين بعد ما وجد املعلومال من مكان البح  
ومعرفة ما هو املشكالل املوجودة يف امليدان، وما هو احتياجال تالميذ يف تعليم اللغة 

ملهارة الكالم على أساس النظرية البنائية اعداد املواد التعليمية  العربية فصمم الباح 
(Konstruktivisme )املتوسسة غنتيغ بنجواجني  ملدرسة بستان املعمور 
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 نتاج. تصديق اال4

االجراء التابع هو تصديق التصميم من اخلرباء يف جمال تعليم اللغة العربية، 
املواد املعدة. يف هذه اإلجراءال يعين التصديق والتقومي وإعساء  تصميمواخلبري يف جمال 

 اإلقرتاحال والتعليقال. 

 تعديل اإلنتاج. 5

بتصحيح هذا اإلجراء يسمى أيضا ابلتعديل، والتعديل هو التحسي. وتكون 
اإلنتاج اخلسة التصميم عن األخساء والنقصان املوجود حسب التصديق أو التحكيم 

 من اخلرباء وارشادهم.

 صالحية . جتربة 6

جتربة اإلنتاج األوىل أو يسمي بتجربة الصالحية هلذا اإلنتاج هي بتحكيم جودة 
لعربية، ملعرفة استمدام هذا اإلنتاج، مث يقوم الباح  بتجربتها إىل معلومال اللغة ا

ملهارة الكالم على أساس النظرية البنائية اعداد املواد التعليمية آرئها عن 
(Konstruktivisme )املتوسسة غنتيغ بنجواجني  ملدرسة بستان املعمور 

 تاج اإلن تعديل. 7 

قوم بتصحيح وتعديل اإلنتاج، مبعىن إعساء التحسي عن ت ةالباحث تكان
 األخساء والنقائة املوجودة حسب التحكيم من معلم اللغة العربية وارشادهتم.
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 فعالية. جتربة  8 

جتربة اإلنتاج الثانية أو يسمى بتجربة فعالية، هلذا اإلنتاج هي بتسبيق التعليمية 
 بنفسها ملعرفة مدى فعاليتها. ةالباحث تكتاب دروس اللغة العربية اليت قاماعداد  يف 

 تعديل االنتاج. 9

مادام يوجد األخساء والنقائة املوجودة يف هذا اإلنتاج حسب التحكيم 
 املتوسسة بستان املكمور سةن التجربة يف صف السابع يف مدر موالتحليل والتقومي 

نتيغ  بنجواجني، فإنه حيتاج إىل التعديل أو التحسي، حىت حصل الباح  إنتاجا إىل غ
 أحسن اإلنتاج.

 . اإلنتاج هنائي10

اللغة العربية،  إعداد املواد التعليميةواخلسوال األخرية هي إنتاج النهائي من 
وهو حبسب اقرتاحال اخلرباء واملعلمون وآراء تالميذ يف مرحلة متوسسة ونتيجة 

ملهارة الكالم على أساس النظرية البنائية املواد التعليمية االختبار، ويرجو أن 
(Konstruktivisme )املعدة صاحلة املتوسسة غنتيغ بنجواجني  ملدرسة بستان املعمور

 ية تعليم وتعلم اللغة العربية.لالستمدام يف عمل

 ج. جتربة اإلنتاج

جلمع البياانل املستمدمة كألة أساسية لنيل دراجة الفعالية  هتدف جتربة اإلنتاج
 حتتوي علي:  جتربة اإلنتاجونتيجة اإلنتاج. وهذا 
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 صميم التجربة .1

)القبلي  بتصميم جمموعة واحدة تجربة ستستمدم الباحثة قبل التجريةال يف تنفيذ
 5:البعدي (و 

O1 X O2 

 البيان :

O1 :  نتيجة قبل االختبار 

 X  :حرية التعليم بوسيلة األانشيد 

O2  :االختبارد نتيجة بع 

 تجربةأفراد ال .2

وخبريا يف  العربية اللغة خبريا يف جمال احملتوى ةتار الباحثختأما أفراد التجربة 
. مث فاعل التجربة أيضا هو مدرس الكتاب عدةجمال تصميم االنتاج لتحكيم الكتاب امل

 .بستان املعمور املتوسسةاألساسي للغة العربية يف مدرسة 

 البياانت ومصادرها  .د
 البياانل .1

حقائق مت تسجيلها، او سيتم تسجلها مستقبال بشأن أحدث  البياانل هى
كذلك   العددمعينة، وقد تكون هذه احلقائق مستقبلة وغري مرتبيط ببعضها وغري حمدد 

 
5 Sugiyono, Metode Penelitian Perdidikan, ( Perdekata Kuantitatif Kualitatif dan R & D, 

2010), 111 
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تم إدخاهلا يحمتمع إحصائي معي، و جمموعة من احلقائق واملشاهدال اليت يتم مجعها من 
 .إىل احلاسوب ملعاجلتها وإخراج النتائج

، أم انل الوصفية والبياانل الكميهياثة البياانل على قسمي البوقسمت الباح
 : معلومال يف هذا البح  كما يليالبياانل و 

 : البياانل الكيفية تشمل هذه البياانل (أ
 هارة الكالمه وتفاعلهم حنو مادة اللغة العربية ملبمشاركة السل (1
وطرق التعليم  املواد التعليميةالبياانل عن عملية التعليم والتعلم اليت تشتمل على  (2

  .كاالل فيهامشفيها و 
 : ، وستشمل هذه البياانلالبياانل الكمية  (ب

 ةالتعليمي واداعداد امل ة إىلباحتياجال السل (1
 كالمي مادة تعليم اللغة العربية ملهارة الحمتو صديق ت (2
اللغة  ةالتعليمي وادامل مدام الستابدي عوب القبلي الختبارمن ا بةنتائج السل (3

 غنتيع بنجواجني املتوسسة مورعبستان اململدرسة  العربية
 الكالم ملهارة ةالتعليمي واداملم بعد تنفيذ م وتعليقاهتعلأراء السلبة وامل (4
 البح  مصادر .2

 يتصل الباحثة لسلبة البياانل يف مصادرها، وهي :

النظرية البنائية ملهارة الكالم على أساس اعداد املواد التعليمية .  1
(Konstruktivisme )املتوسسة غنتيغ بنجواجني  ملدرسة بستان املعمور 

 يف جمال تعليم اللغة العربية  اء. اخلرب 2
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   غنتيع بنجواجني املتوسسةاملعمور بستان السابع مبدرسة  الفصل يف سلبةال. 3
 2019- 2018للسنة الدراسة 

 غنتيع بنجواجني املتوسسة بستان املعمورمبدرسة . املعلم  اللغة العربية 4
 مجع البياانت أساليب .ه

، واملقابلة (Observation)املالحظة : استمدمت الباحثة أربعة أدوال منها
(Interview واالستبانة ،)(Angket) واإلختبار ،(Test) ،  ألن كالهم يستمدمون يف

مبدرسة مجع البياانل اليت تتعلق ابعداد املواد التعليمية لتنمية مهارة الكالم لدى طلبة 
. ستشرح الباحثة إجراءال البح  والتسوير غنتيع بنجواجني املتوسسة بستان املكمور
 كامال كما يلي: 

 مالحظة .1

، اته ومعلوماتهرب ن اإلنسان العادي يف أكتسابه اخلو هي وسيلة يستمدمو 
 ظعنه ولكن الباح  يالح هشهده أو نسمعنمع خرباتنا من خالل ماجنحي  

ه أساسا ملعرفة واعية أو فهم دقيق لظاهرة تجيعل من مالحظ عينافإنه يتبع منهجا م
 6.معينة

عن  من التعريف السابق فاستمدمت الباحثة هذا األسلوب جلمع البياانل
 كالم.ملهارة ال ةالتعليمي وادمشاركة وتفاعلهم حنو امل

وأما اخلسوال إجراء املالحظة هي حتديد األهداف وحتديد الوحدة 
السلوكية وحتديد الغرض من املالحظة وتصميم إستمارة املالحضة وتدريب 

 
 1۳5(،  199۸) عمان : دار الفكر،  ،البح  العلمي مفهومه وأدواته وأساليبهدوفان عبيدال، 6
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ة احلقيقة وتسجيل املعلومال، حي  يبدأ املالحظ ظاملالحظة وأخرا إجراء املالح
بتسبيق ما خسط لتسبيقه بعد أن يتأكد من قدرته هو، وصالحية استمارة املالحظة 

 اليت صممها، أو اجلدوال الذي الذي إختارها.

 ةلاملقاب .2

يف حمادثة موجهة بي القائم ابملقابلة وبي شمة أو أشماص  املقابلة
احثة تعرفها من أجل قيقة أو موقف معي تسعى البآخرين هبدف الوصول إىل ح

 الكتاب التعليمي حتقيق أهداف

من التعريف السابق فاستمدمت الباحثة هذا األسلوب جلميع البياانل 
ية املستحدمية وطرق التعليم ليمعلم اليت تشتمل على املواد التععن عملية التعليم والت

 .فيها ووسائله ومشكالل فيه

 د دليل املقابلة وتصديقها فيما يلي: أما مراحل إعدا

 حتديد األهداف  (أ
أي أنه يتعي على الباح  أن يرتجم مجيع أسئلة البح  إىل أهداف ميكن 
قياس مدى حتقيق كل واحد منها بواسسة عدد من األسئلة. فمثال عند ما يكون 

ح  أحد أسئلة البح  )ما أثر العوامل املادية يف العروف عن التدريس؟( فإن البا
ميكن أن يرتجم هذا السؤال إىل األهداف التالية: معرفة ما إذا كانت قلة الراتب 
تؤدي إىل العزوف عن التدريس، ومعرفة ما إذا كان عدم توفر احلوافر املادية 

 األخرى كاالنتداب، واملكافآل وبدل السكن إىل العزوف عن التدريس. 
 تصميم دليل املقابلة   (ب

لصفاحال عند إجرائه املقابلة، ويكتب فيها يستمدم الباح  عدد من ا
األهداف اليت حددها يف اخلسوال األول وما يتصل هبامن األسئلة تعينه على 
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حصر املقابلة مبا له صلة ابلبح  وجو املقابلة حبي  أتخذ الشكل املنسقي يف 
تدرج األسئلة وترابسها ابستمار املقابلة اليت تضم مجيع األسئلة اليت سوف توجه 

لمقاَبل، سواء كانت أسئلة حمددة أوشبه حمددة أو غري حمددة إطالقا، وذلك ل
 طبقا ملا تقتضيه اهلدف من السؤال. 

 الدراسة األولية  (ج
بعد أن ينتهي الباح  من تصميم دليل املقابلة، يتعي عليه قبل أن يقوم 

، كما إبجرائها، أن أتكيد من أن الدليل مبا فيه من األسئلة أصبح صاحلا للتسبيق
أصبح هو شميصا ذا قدرة متكن من إجراء املقابلة بشكل حيقق  الغرض. وهذا 
كله يتسلب من الباح  أن يقوم بعمليتي متزامنتي معا مها: إجراء دراسة أولية 

 للدليل وتدريب املقابلعلى إجراء املقابل.
 إجراء املقابلة  (د

 ةحصل عليه الباحثبعد إمتام صياغة دليل املقابلة صياعة هنائية طبقا ملا 
من نتائج الدراسة األولية، يبدأ إبجراء املقابلة مع كل واحد من الذين حددهم 
سلفا عند حتديده جملتمع البح  وعينته ولكن قبل أن يبدأ املقابل ابلقاء األسئلة 
اليت أعدها وضمنها دليل املقابلة. عليه أن يسعى جاهدا اخللق جوودي يتعي 

قاَبل على تفهم كل منهما اآلخر. وبعد أتدية هذه الدالئل كال من املقاِبل وامل
 تقوم الباحثة بتصديقها عند مشريف البح .

واملقابلة املستمدمة يف هذا البح  هي املقابلة احملددة جلمع البياانل عن 
املعلومال عن املادة التعليمية املستمدمة أي كتاب تعليم املتعلم وطريقة تعليمها 

مة وطريقة إختبارها واملشكالل اليت يواجه املدرس يف عملية والوسائل املستمد
 التعليم.
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  اإلستبانة .3
للحصول على احلقائق مجع البياانل عن الظروف واألساليب القائمة أداة 

على إعداد جمموعة من األسئلة اليت تر هدد كبري أفراد  ابلفعل، ويعتمد اإلستبيان
اجملتمع  حي  ترسل هذه األسئلة عادة لعينة ممثلة جلميع فئال اجملتمع املراد فحة 

 .أرائها
واستمدمت الباحثة االستبانة جلمع البياانل عن احتياجال السلبة إىل  

لكالم، وآرى السلبة الكتاب التعليمي، وتصديق حمتوى الكتاب التعليمي ملهارة ا
 واملعلم وتعليقاهتم بعد تنفيد الكتاب التعليمي ملهارة الكالم.

 أما مراحل إعداد أسئلة اإلستبانة وتصديقها: 

واجملاالل اليت جيب أن تشتمل عليه اإلستبانة هي اجلوانب اليت تتكون منها  (أ
 مشكلة البح 

بيقها طبقا لسبيعة املشكلة تعيي السريقة املناسبة لكتابة األسئلة اليت ينبغي تس  (ب
 اليت هي قيد الدراسة.

إختيار السريقة املناسبة لكتابة اإلجاابل اليت ينبغي تسبيقها طبقا لسبيعة املشكلة  (ج
 اليت هي قيد الدراسة. 

 إختيار األسلوب الذي ينبغي تسبيقها بغرض رفع نسبة اجمليبي على اإلستبانة. (د
مراعيا يف ذلك ضوابسكتابة األسئلة  تصميم اإلستبانة وإخراجها إخراد أوليا (ه

 وضوابط كتابة اإلجاابل.
إختيار اإلستبانة من حي  املدلول اللفظ والصدق والثبال وطريقة تبويب وتفريغ  (و

 املعلومال و طريقة توزيع اإلستبانة.
 إعادة تصميم وإخراج اإلستبانة إخراجا هنائيا طبقا لنتائج إختباراهتا. (ز
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 توزيع اإلستبانة. (ح
اإلستبانة. وبعد أتدية هذه الدالئل تقوم الباحثة بتصديقها عند مشريف متابعة  (ط

 البح .
 اإلختبار .4

االختبار هو كل سؤال حتتاج إىل األجوبة أو كل سؤال حتتج اصغاء اليفيس 
 ، فاستمدمت الباحثة االختبار القبلىومن البيان املوجز 7.كفاءة التلميذ أو التلميذة

تعليمية قبل عدم الكتاب لقياس قادرة أفراد اجملموعة التجريبية امليدانية يف مواد ال
 ةالتعليمي واددي معرفة مدى فعالية اعداد امل، واستمدمت الباحثة االختبار البعالتعليمي
 كالم.ة كفاءال السلبة على مهارة اليف ترقي

جلدول البيانية ووضحت الباحثة البياانل ومصادرها وأساليب مجعها يف ا 
 :التالية

 3.2جدول 

 البياانت الكيفية

 أساليب مجع البياانل مصادر البياانل البياانل رقم 
مشاركة السليه وتفاعلهم حنو  1

 هارة الكالممادة اللغة العربية مل
 املالحظة السلبة

البياانل عن عملية التعليم  2
والتعلم اليت تشتمل على املواد 

 املقابلة املعلم 

 
7 Abdul Hamid, Mengukur Kemampuan Bahasa Arab Untuk Studi Islami, (Malang : UIN 

Press, 2010 ),  8 
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وطرق التعليم فيها  التعليمية
 كاالل فيهمشو 

 3.3جدول 

 البياانت الكمية

 أساليب مجع البياانل مصادر البياانل البياانل رقم
 اعداد ة إىلباحتياجال السل 1

 ةالتعليمي وادامل
 االستبانة السلبة

ي مادة تعليم اللغة حمتو صديق ت 2
 كالمالعربية ملهارة ال

 االستبانة اخلرباء

 الختبارنتائج السالب من ا 3
 مدام الستابي بعدالقبلي ال

 اللغة العربية ةالتعليمي وادامل
 السابع الفصل يفبة سللل

بستان  املدرسة املتوسسة
 غنتيع بنجواجني املكمور 

 االختبار السلبة

م م وتعليقاهتعلأراء السلبة وامل 
 ملهارة ةالتعليمي واداملبعد تنفيذ 
 الكالم

 االستبانة السلبة واملعلم
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 ب حتليل البياانتو أسله. 

 البياانل تستمدم الباحثة التحليل الكيفى والكمى: لتحليل 
 حتليل الكيفى .1

 Analysis) يف حتليل البياانل الكيفية تستمدم الباحثة األسلوب الكيفي 

Descriptive )  تحليل نتائج املالحظة عن مشاركة ل 8(19۸9وميلر ) قا على كريكفلو
كذلك حتليل كالم.  ملادة اللغة العربية لرتقية مهارة الواد التعليمية السلية وتفاعلهم حنو امل

نتائج املقابلة عن عملية التعليم والتعلم اليت تشتمل على املواد املستمدمة وطرق التعليم 
 فصل.فيها ووسائله و مشكالل عملية التعليم والتعلم يف هذا ال

 حتليل الكمى .2

القبلي والبعدي استمدمت الباحثة يف حتليل البياانل من نتيجة االختبار 
 ةبنائيال ةنظريعلى أساس الأن تعي فعالية تعليم اللغة العربية ، يعين للمجموعة الكفاءة

، سلبة يف االختبار القبلي والبعديقاس حسب نتيجة التوعدمها كالم هارة المل
 :الباحثة الرمزواالستبانة وجتمع الباحثة كلها يف حتللها 

𝑝 =  
∑ 𝑥𝑖

∑ 𝑥
 x 100% 

 

p : املئوية الصالحية 
xi : جمموعة القيمة احملصولة 
x :  جمموعة األسئلة ضرب على قيمة األعلى 

 
8 Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif Perspektif Rancangan Penelitian, (Yogyakarta: 

Ar-Ruzz, Media, 2011), 24 
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     : رقم الثابت 100%

، املهارة الكالمقامت الباحثة بتحصيل التصديق عن طريقة االستبانة من خبري 
. وللحصول على البياانل املرجوة من تصميمة وصحة اللغة العربية ةالتعليمي وادوخبري امل
ة مغلقة أبربع دراجال يف . وكانت االستبانالباحثة استبانة تصديق للمرباءت استمدم
 : . أما املعايري لكل درجة فهيالتقومي

 3.4جدول 

 9دليل تفسري البياانت من النتيجة التصديق والتثبيت

 البيان املستوى النسبة املؤية الدرجة
ميكن استمدامها يف التدريس  جيد جدا % 100-80% 4

 التصحيحبدون 
ميكن استمدامها يف التدريس بقل ة   جيد % 79-60% 3

 التصحيح
ميكن استمدامه يف التدريس  مقبول % 59-50% 2

 ابلتصحيح
 ال ميكن استمدمه يف التدريس  ضعيف % 0-0% 1
 

 Analysis Statistic  Descriptiveي فتستمدم الباحثة أسلوب حتليل إحصائي وص

عدل أو ابلنسبة املئوية لتحليل البياانل أو النتائج من االختبار القبلي والبعدي وملعرفة ملاب
 

9 Nana Sudjana, Statistik Desain & Analisis Eksperimen, (Bnadung: Tarsito Bandung, 1990), 

45 
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ابستمدام اإلنتاج  مهارة الكالماألسلوب لتحليل فعالية  هبذهل الباحثة لوحت  بةجناح السل
ابملعادلة  يئاتسب معامل االختبار الحيو ئ(t-test)  وتقوم الباحثة ابالختبار التائي عدةامل

 10:التالية

𝑡0 =  
𝑀𝐷

𝑆𝐸𝑀𝐷
 

 البيان : 

t  : معادلة اتء احلساب 

Md  : منقيمة الوسط أو احلاصلة املتوسط من تفول النتائج 
 :االختبارين وأما خسوال إحصائيتها يف ما يلي 

𝑀𝐷 حبثت الباحثة عن معدل التفريق ابستمدام الرمز: (أ =  
∑ 𝐷

𝑁
 

ابستمدام  DDefiasi Standar dari Diference (SD) حبثت الباحثة عن (ب
 الرمز:

𝑆𝐷𝐷 =  √
∑ 𝐷2

𝑁
− (

∑ 𝐷

𝑁
)

2

  

 𝑆𝐸𝑀𝐷) حبثت الباحثة عن (ج
)Standart Error dari Mean of Difference  

 𝑆𝐸𝑀𝐷الرمز : 
=  

𝑆𝐷𝐷

√𝑁−1
 

𝑡𝑜ابستعمال الرمز :  ot حبثت الباحثة عن (د =  
𝑀𝐷

𝑆𝐸𝑀𝐷

 

فيما يلي معيار الختبار التائي )كانت نتيجة ل الرسم البياين جاهزة يف 
 املللحق(:

 
10 Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 

305-307. 
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إذا كانت درجة ل احلسايب أكرب من ل الرسم البياين، فمعىن ذلك أن  (1
 فروض البح  مقبول.

وإذا كانت درجة ل احلسايب أصغر من ل الرسم البياين، فمعىن ذلك أن  (2
 فروض البح  مردودة.
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  الفصل الرابع

ض البياانت وحتليلها ومناقشتهار ع  

املواد التعليمية  خصائةإمتام  يف هذا البح  ستعرض الباحثة نتائج البياانل عن
املواد التعليمية املعدة وفعالية استمدام  صالحيةو  على أساس النظرية البنائيةهارة الكالم مل

، املتوسسة غنتيغ بنجواجني مدرسة بستان املعمور للسلبةهذه املواد يف تسهيل فهم املواد 
ناقشتها الباحثة حىت حنصل على نتائج مباحثة بياانل البح  وحتليلها مث فلذلك عرضت ال
 .البح  اجليد

 عرض البياانت وحتليلها املبحث األول :

ملدرسة بستان النظرية البنائية خصائص املواد التعليمية ملهارة الكالم على أساس  .أ
 بنجواجنيسطة املتو املعمور غنتيغ 

على  فصل السابع  بةطلدى التعليمية ل وادامل سوف تشرح الباحثة خصائة
قامت الباحثة بستان املعمور غنتيغ بنجواجني.  للمدرسة املتواسسة النظرية البنائية أساس

هارة الكالم مل املواد التعليمية ابلدراسة التمهيدية قبل أن تشرع الباحثة يف إعداد
املتوسسة  واملدرسة بستان املعمورواملعلمي  سلبةللحصول على املعلومال عن أحوال ال

املواد التعليمية وأنشسة عن  سلبةوكذلك املعلومال حول احتياجال ال غنتيغ بنجواجني
تعليم وتعلم اللغة العربية خاصة يف مهارة الكالم، وهذه املعلومال كلها مسلوبة لبناء 

الباحثة. واستمدمت الباحثة هذه العملية بثالثة  خسة املواد التعليمية اليت ستعد ها
 .املالحظة واملقابلة واالستبانةين أدوال مجع البياانل، تع

 ملهارة الكالم تعليم يفمشاركة الطلبة وتفاعلهم  (1

املواد التعليمية يف ما يلجأ املعلم من أدوال أو الوسيلة لتسهيل عملية إن 
عد الحظت الباحثة بالتعلم والتعليم والزم أن تكون مسابقة مبستوايل السلبة، و 
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 وجدل الباحثةة املتوسس مدرسة بستان املعمور عملية التعليم والتعلم اللغة العربية يف
إن الكتاب التعليمي الذي استمدام املعل م مل يكن موجودا، واستمدام املعل م مراجع 

ن الصعوبة ويف عملية التعليم والتعلم و عر يش سلبةأن المن عدة أنواع من الكتب. 
وقد من املعلم فقط،  ونسمعيما  ونيكتب هم .خصوصا يف تعليم مهارة الكالم

 1.قبلاللغة العربية كثريا من ألن بينهم فيمن مل يتعلمون اختلفت كذلك كفاءهتم، 

حفظها.  بةويسلب من السل بةيف كل تدريس، يعسي املعلم املفردال للسل
تسبيق املفردال الذين مت حفظهم ألهنم يفتقرون إىل  بةومع ذلك، ال ميكن للسل
يستمدموا اللغة العربية كافة وقد  وكان بعدهم لن املمارسة يف حياهتم اليومية

اليفهمون بعض العبارال والرتاكيب اجليدة يف احملاورة اليومية. ومع اختالف خلفية 
الدراسال قد اختالف خلفية الدراسال قد اختلف كذلك كفاءهتم، وبعض السلبة 

 مل تكن لديهم قدرة كافية يف تعل م مهارة الكالم

 مهارة الكالمعملية التعليم والتعلم يف  (2

ع مجومن الدراسة التمهيدية قبل إعداد املواد التعليمية املهارة الكالم هي 
املعلومال عن عملية التعليم والتعلم يف تعليم مهارة الكالم، وحتتوي على املواد 

يها. فالتعليمية املستمدمة يف مهارة الكالم وطرائق تعليمها ووسائلها ومشكالل 
 :  علومالوفيما يلي نتائج تلك امل

 هارة الكالم ملاملواد التعليمية املستخدمة  (أ

ميلك املواد التعليمية املصاحبة  ال املتوسسة املدرسة بستان املعموركان 
، عادة إمنا املعلم سلبةلعملية التعليم والتعلم اللغة العربية سواء كان للمعلم وكذلك ال

 
املتوسسة غنتيغ بنجواجني )بنجواجني،  ملهارة الكالم مدرسة بستان املعمور تعليم يفالحظة مشاركة السلبة وتفاعلهم نتيجة امل 1
 . ، يف الساعة العاشرة(2018سبتمبري  10
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 ىب مبستو يناس م مباهبحيتسبون أن كتاأو املعنية يعلم اللغة العربية بكتاهبم حي  
ري بدون الكتاب أو املواد ، وكانت عملية التعليم والتعلم املهارة الكالم جيسلبةال

 2.حىت تكون عملية التعليم والتعلم غري منظمًا وغري موجها لسلبةالتعليمية عند ا
لغة العربية من أو املعلمة ال علم املعلميويف عملية التعليم والتعلم يف مهارة الكالم 

 هم، و أحياان لسلبةميع وقفا لرغبال املعلم أو املعلمة وااملمتلفة، أو جتاملصادر 
احلصة ابأللعاب أو التمثيل على ما  نمن املعلمة فقط، أو ميألمسعون ما  بونيكت
 3.يف ذلك اليوم ينهمإىل املعلمة واالتفاق ب موفقاً ملسلبه ئتمش

شد حمتاجًا يف عملية أملواد التعليمية ، رأل الباحثة أن امن أجل ذلك
خاصة يف تعليم مهارة الكالم. كما قال  درسةتعلم اللغة العربية يف هذا املالتعليم وال
املواد التعليمية  دونيرجون أن يع مهنأ درسةاملعاصرة يف هذا امل كاملعلمأمام الدين  

 هذا األمر صعبا هلم. ولكن كان سلبةة ابحتياجال السبنااملهارة الكالم امل

 طريقة التدريس ملهارة الكالم  (ب

السريقة  تلفة، استمدم املعلمخم علمونالسريقة اليت استمدمها املكانت 
والرتمجة ولكن غاليا  عدااملباشرة وأحياان بسريقة القو  أحياان ابلسريقةو  االنتقائية، 
مجة إىل اللغة  تر مثة العربية القواعد والرتمجة وطريقة القراءة، تشرح املعلم اللغابلسريقة 

مل هذه السريقة مهارة الكالم وتكثر هذه السريقة استمدام اإلندونيسي ولكن هت
 4.اللغة األم إكثارا جيعل اللغة املنشودة قليلة االستعمال يف عملية التعليم

 
 .، يف الساعة العاشرة(2018سبتمبري  10)بنجواجني، الحظة نتيجة امل2
 2019يناير  23املتوسسة ، وهي استاذ إمام الدين )يوم االربعاء،  مبدرسة بستان املمعمور لغة العربيةاملعلم ال املقابلة تيجةم 3

 يف الساعة العاشرة(
 

 2019يناير  23املتوسسة ، وهي استاذ إمام الدين )يوم االربعاء،  رمبدرسة بستان املمعمو اللغة العربية نتيجة املفابلة مع املعلم  4
 يف الساعة العاشرة(
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 ج( وسائل التعليمية ملهارة الكالم

 درسةامل ذمهارة الكالم يف هة يف تعليم مدمكانت الوسائل التعليمية املست
تستمدم فحسب أحياان  علموكتاب امل سلبةة عند الاسر  ال تزال تركز على الك

السبورة  كذلك استمدم املعلمو ألخرى، الوسائل أو األساليب التكنولوجية ا درسةامل
لرتقية جناح تكون وسائل املعلم يف عملية التعليم سلبة القلم وكل ما يوجد حول الو 

 5.لتعليمعملية ا

تاج إىل املواد التعليمية حت درسةامل تاستنادًا من البياانل املذكورة، كان
أكثر يف  هتمخارج الفصل لرتقية كفاء سلبةقرر للتعلم الذايت عند الاملصاحبة أو امل

املعلومال إلقاء  سلبةغة العربية خاصة يف مهارة الكالم، ألن ال تكفي على الالل
حيتاج إىل  درسةأن امل هبذا .حسب دون أي جهد يف البح فمن املعلم أو املعلمة 
ر مهم يف عملية صدة الكتاب التعليمي كأساس ومصة األخرى خاالوسيلة التعليمي

 .التعليم والتعلم اللغة العربية

 م يف تعليم مهارة الكالماملشكالت اليت تواجه املعلّ د( 

أن املشكالل اليت يواجهها املعلمون عند تعليمهم هي عدم املواد التعليمية 
للقاء عند أية مواد اليت ستقدمون يف كل امن املدرسة حيت هم متحريون يف حتقيق 

يف عملية التعليم  سلبةلرغبة ال ويؤثر هذا احلالة وهذا املشكلة ،عملية التعليم والتعلم
ن تعليم مهارة الكالم مهم جدا ومع أ. واء كان يف تعليم مهارة الكالموالتعلم س

املواد  ونليزية والعربية حىت حيتجبلغتي مها اإلجن علمونيت مهنألدرسة يف هذا ال مهل
إىل دروس التعبري  ون حيتج ماليومية اليت مل تتحقق من قبل، وه مياهتحباملتعلقة 
وكثرة موافقة احلياتية لكي  بنائيحاليا على التعبري الشفهي اليف معظمها الشفهي 

 
يناير  23املتوسسة ، وهي استاذ إمام الدين )يوم االربعاء،  مبدرسة ا بستان املمعمور لغة العربيةنتيجة املفابلة مع املعلم ال5
 يف الساعة العاشرة( 2019

 



84 
 

 
 

أن ُتسبقها يف االتصال  سلبةن الو ويستسع متكون املواد أكثر مفيدة يف حياهت
 6درسة.خاصة يف ذلك امل مة آخربش

اليت مت حتديدها  الكتبيف هذه املدرسة أن يتعلموا قراءة  بةجيب على السلو 
من املدرسة ويتم هذا التعلم كل أسبوعي. وكثري منهم حيفظون املفردال ويتقنون 
قراءة الكتاب ولكنهم يواجهون صعوبة يف تسبيق التواصل ابللغة العربية يف حياهتم 

 7.اليومية

 حتليل احتياجات الطلبة إىل مواد التعليمية ملهارة الكالم ه( 

إبعداد املواد التعليمية ملهارة الكالم، وزعت الباحثة قبل أن تقوم الباحثة 
االستيبانة جلمع البياانل وملعرفة رغبة السلبة وفهمهم يف التعليم اللغة العربية 
واحتياجاهتم إىل املواد التعليمية ملهارة الكالم اجلذابة. ولذا وزعت الباحثة االستبانة 

تواسسة غنتيغ بنجواجني يف يوم للسلبة الفصل السابع مبدرسة بستان املعمور امل
حلصول على املعلومال. فحصلت الباحثة املعلومال  2019فرباير  6األربعاء 

 كما يف اجلدول املثال:  

 4،1جدول : 

 نتائج االستبانة لتحليل االحتياجات قبل تصميم املواد التعليمية ملهارة الكالم

 األسئلة الرقم
جمموعة 
 البياانت 

 الدرجة
1 2 3 4 

منهجا متنوعة يف تعليم يستمدم املعل م  1
 مهارة الكالم.

20 2 10 8 - 

 
 2019يناير  23املتوسسة ، وهي استاذ إمام الدين )يوم االربعاء،  مبدرسة بستان املمعمور لغة العربيةاملعلم النتيجة املفابلة مع  6

 يف الساعة العاشرة(
 .، يف الساعة العاشرة(2018سبتمبري  10)بنجواجني، الحظة نتيجة امل 7
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ال يستمدم املعل م الوسائل التعليمية  2
 اجلذابة

20 - 5 12 3 

ال أتذكر كامال عن املواد التعليمية ألن  3
 يف عملية تنفيده كثري من اللعب

20 - 3 12 5 

 13 7 - - 20 أحتاج املواد التعليمية لتسهلين يف التعل م  4
 15 5 -  - 20 ال أقدر أن أطبق احلوار ابجلي د  5
أحتاج املواد التعليمية املتعلقة أبنشسيت  6

اليومية لكي أقدر أن أطبقها مباشرة يف 
 حيايت 

20 - - 5 15 

عندي املفردال الكثرية ولكن اندرا  7
 تسبيقها يف احملاورة اليومية 

20 - 5 10 5 

 3 8 9 - 20 أحب تعليم اللغة العربية  8
التقومي يف شكل التدريبال ينفذ يف كل  9

 اللقاء 
20 - 2 13 5 

ال أعرف املواد اليت ستتعلم يف لقاء اآليت  10
بسبب عدم املواد التعليمية أو الكتاب 

 التعليمي 

20 - - 15 5 

 . موافق جد ا4. موافق      3. غري موافق     2 . غري موافق جد ا 1البيان : 

 من نتيجة االستبانة لدى السلبة الفصل السابع فحسب الباحثة على ذلك :
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 4.2 جدول:

 حتليل نتائج االستبانة قبل تصميم املواد التعليمية

 األسئلة الرقم
جمموعة 
 البياانت

جمموعة  اإلجابة
 4 3 2 1 القيمة 

منهجا متنوعة يستمدم املعل م  1
 يف تعليم مهارة الكالم.

20 2 10 8 - 24 

 %30 املئوية 
ال يستمدم املعل م الوسائل  2

 التعليمية اجلذابة
20  5 12 3 58 

 %72،5 املئوية
ال أتذكر كامال عن املواد  3 

التعليمية ألن يف عملية تنفيده 
 كثري من اللعب

20  2 8 10 64 

 %80 املئوية

4 
أحتاج املواد التعليمية لتسهلين يف 

 التعل م
20   7 13 73 

 %91 املئوية
 75 15 5   20 ال أقدر أن أطبق احلوار ابجلي د 5
 %93،75 املئوية

6 
أحتاج املواد التعليمية املتعلقة 
أبنشسيت اليومية لكي أقدر أن 

 أطبقها مباشرة يف حيايت

20   5 10 75 
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 %93،75 املئوية

عندي املفردال الكثرية ولكن  7
 احملاورة اليوميةاندرا تسبيقها يف 

20  5 10 5 60 

 %75 املئوية
 أحب تعليم اللغة العربية 8

20 
 9 8 3 54 

 %67،5 املئوية

التقومي يف شكل التدريبال ينفذ  9
 يف كل اللقاء

20  2 13 5 63 

 %78،75 املئوية

10 
ال أعرف املواد اليت ستتعلم يف 
لقاء اآليت بسبب عدم املواد 

 الكتاب التعليميالتعليمية أو 

20 - - 15 5 65 

 %81،25 املئوية
 : ، يعرف أنومن نتائج االستبانة املوصولة

 .اً متنوعة يف تعليم مهارة الكالمعلى أن يستمدم املعلم منهج واقل%  ۳0   (1
 على أن ال يستمدم املعلم الوسائل التعليمية اجلذابة  واقل%  ۷2،5  (2
كامال عن املواد املدروبية ألن يف عملية تنفيذه وان  على أن ال يتذكر  واقل%  80 (3

 كثري من اللعبة 
يف التعلم خصوصا يف تعليم اللغة  والتسهل ميةاملواد التعلي وانأن حيتج واقل% 91 (4

 العربية 
 احلوار ابجلديد ون أن يسبقوان على أهنم ال يقدر  قلوا% 93،75 (5
اليومية  مواد التعليمية املتعلقة أبنشستهامل ونعلى أهنم حيتجقلوا  %  9۳،۷5 (6

 ممباشرة يف حياهت أن تسبقه والكي يقدر 
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  اورة اليوميةفردال الكثرية ولكن اندر تسبيقه يف احملامل مأن عنده واقل%  75  (7
 تعليم مهارة الكالم م حيبونعلى أهنقلوا  6۷،5% (8
 د يف كل اللقاء فَّ نأن التقومي يف شكل التدريبال يُ  على قلو%  ۷۸،۷5 (9
 يتم يف لقاء األاملادة اليت سُتعل   ونعلى أن ال يعرف قلوا% 81،25 (10

 م.تعليمية أو الكتاب التعليمي عندهبسبب عدم املواد ال

أن املعلم ال  واقل سلبةناء على نتائج االستبانة السابقة، عرفت الباحثة أن الب
مدرسة املتوسسة بستان املعمور غنتبغ  سلبةستمدم الوسائل التعليمية اجلذابة. وأكثر الي

املواد التعليمية أو الكتاب التعليمي يف تعليم اللغة العربية خاصة يف  ونحيتج بنجواجني
املفردال  مأن عنده قلوا سلبةال، وكثري من يف التعلم ونة الكالم احتياجاً كبرياً لتسهلمهار 

ن احلوار ابجليد ، و الكثرية ولكن اندر تسبيقها يف احملاورة اليومية حىت ال يقدر أن يسبق
أن تسبقه مباشرة  وناليومية لكي يقدر  مواد التعليمية املتعلقة أبنشستهن املو ولذلك حيتج
واد هي عدم الكتاب التعليمي أو امل درسةيف هذا امل. فاملشكلة املهمة ميف حياهت

 التعليمية املواد اللغة العربية خاصة يف مهارة الكالم

تعليمية ملهاراة  وادة مالباحث تع دة حتليل االحتياجال، مث بعد إجراء الباحث
ابلباحثة وفًقا لنتائج حتليل  عدةة التعليمية املادامل. بنائيةالنظرية ال أساس على كالمال

النظرية . حيتوي بنائيةالنظرية ال، أي عن طريق تسبيق العملية الواردة يف االحتياجال
عينت الباحثة الضوابط املهم ة عند إعداد الكتاب ، عمليال مخسةعلى  بنائيةال

التعليمي على أساس النظرية البنائية، فندما إمتاما إعدادها تقدمي الباحثة للتصديق 
 ،(Engagement)و جذب االنتباه التشويق أ الكتاب خبصائصه يف الصورة:

، التقومي (Elaboration)، التوسع (Explanation)التفسري ، (Exploration)االستكشاف 
(Evaluation): وسيأيت بيان كل عنصر فيما اييل . 
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 (Engagement)التشويق أو جذب االنتباه  (أ)

 
 

 

 : دليل التشويق 1الصورة 

 بنائيةيف النظرية ال وىلاألعملية الظهرل هذه الصورة يف الكتاب التعليمي. 
د املعلومال السابقة لدى ويتم فيها حتديمرحلة التشويق أو جذب االنتباه  هي
وتشويقهم وشد انتباههم، وإاثرة دافعيتهم للتفكري يف موضوع الدرس عن  سلبةال

و أكثر وفقا طريق توزيعهم إىل جمموعال عمل، حبي  تضم كل جمموعة فردين أ
ه، و يتعرف التالميذ على األنشسة املرتبسة بكل جمموعة، جلسبيعة العمل واحتيا

: الشرتاك يف موضوع الدرس منهال سلبةرة الثاكثرية الستا  وميكن للمعلم أن يتبع طرق
 .ل و متثيل املواقفثريامي املقدطرح األسئلة و ت

واد احلوارال يف تقدمي م التشويق التعليمية، تضمن عملية واديف هذا امل
احلوارال االت صالية ملساعدة  السلبة  6- 3االتصالية اليت  تتكون هذا الدرس من 
وحيتوي على املفردال، والرتاكيب، م. يف التواصل ابلعربية الواقعي ة يف حياهت

كن أن تسور شجاعة مياحلوارال االتصالية يف هذه املواد والعبارال اجلديدة. 
العربية. سوف حتفز  يف اإلجابة والتعبري عن اآلراء ابستمدام اللغة لبةومهارال الس
تنمو جنبا األفكار اإلبداعية اليت ميكن أن احلوارال االتصالية يف  بةمشاركة السل

 .لبةسإىل جنب مع الدافع الذي يتسور لدى ال
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 (Exploration)االستكشاف  (ب)

 
 

 

 دليل االستكشاف:  2الصورة 

البنائية  النظريةالثانية يف  العمليةظهرل هذه الصورة يف الكتاب التعليمي. 
أنشسة االستكشاف هي أنشسة يف البح  عن مرحلة االستكشاف.  هي

والوسائط املستمدمة ، ابستمدام الوسائط إلثراء جتربتهماملعلومال ومجع املعلومال 
 ةالباحث تع دستمدام الكتب اليت اب يف هذا النشاط االستكشاف بةمن قبل السل

ري لتفكالتفاعل مع املعلومال وإدارهتا من خالل ا بةحبي  يسهل هذا النشاط السل
لتكون قادرة على مراقبة األحداث املمتلفة ومراقبة  بةاإلبداعي، وتشجيع السل
 األشياء يف هذا اجملال.

يف البح  عن معلومال عادية من خالل مناقشة وإجراء  بةأنشسة السل
ح  ب، أي أن املعلومال اليت يبةالكتب املتعلقة ابحتياجال السل وقراءةالتجارب 

ه بواسسة املعلم حىت هي درس ابللغة العربية يتم تدريس بةلسلعنها أو جيمعها ا
، يف هذا الكتاب ة البياانل اليت مت احلصول عليهامن مجع ومعاجل بةيتمكن السل

 يتم تقدمي أنشسة االستكشاف مبواد املفردال املصحوبة أبسئلة املمارسة.

يف هذا املواد التعليمية، تضمن عملية االستكشاف يف تقدمي املفردال 
تدريبال للغرض من احلصول على اجلديدة املتعلقة ابملوضوع مصحوبة ابلصور وال

معلومال حول معرفة السلبة مثل يصل السلبة بي املفردال والصور املناسبة ويذكر 
ويتفاعل فيها السلبة مع اخلربال املباشرة اليت ال يت يشري إليها املعل م.  الصورأمساء 
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يصعب عليهم إجابة عنها إال ابلبح  واالطالع  تثري تساؤالل مفتوحة النهاية
 سواء بصورة فردية أو مجاعية.

 ( Explanation)  مرحلة التفسري)ج(  

 

 

 

   التفسريدليل :  3الصورة 

 بنائيةال النظريةالعملية الثانية يف ظهرل هذه الصورة يف الكتاب التعليمي. 
 رتاكيبموجودة يف قسم ال التفسري، مرحلة هذا الكتابويف   التفسري مرحلة هي
شرح أو وصف األسئلة املقدمة يف  بةئلة املصاحبة له. حي  ميكن للسلواألس

الكتاب ابستمدام القواعد اليت مت تعلمها. هتدف هذه العملية إىل شرح العمليال 
هذا  . مثل املثال يفلبةن شيء متعلق بتجربة ومعرفة الساليت حتدث يف تكوي
ابستمدام قواعد جيدة  بةعدة أسئلة مع الصور وجييب السل سلبةلالكتاب، يقدم ا

 وصحيحة. يف أسئلة القيادة املذكورة ميكن القيام به بشكل فردي أو يف جمموعال
. يف هذه بةأو الصعوابل اليت يواجهها السل حلل املشكالل يتم فيها املناقشة

واملعلم يف هذه املرحلة ، مًعاأمام الفصل وتصحيحه  يقدم بةاملرحلة، جيب على السل
 هو املشرف.
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 (  Elaborationمرحلة التوسع )  )د( 

 

 
 التوسع : دليل 3الصورة 

البنائية  النظريةذه الصورة يف الكتاب التعليمي. العملية الرابعة يف ه ظهرل 
النشاط التفصيلي هو نشاط لشرح نتائج االستكشاف  .مرحلة التوسع هي

واملناقشة ومساع اآلراء الستكشاف شيء ما يف لوحة أو لفظًيا. األنشسة التفصيلية 
، يف هذا الكتاب، يقدم الباح  خالل األنشسة التعاونية والتعاونتبين االتفاق من 

، شة املوضوعاقمواد املهرة كالم للسالب ويرافقه العديد من السالب من خالل من
 ، وعرض نتائج املناقشة ابستمدام اللغة العربية.واحلوار بي السالب

عمليال البناء اليت درسها عرب مراحل متعددة من  التوسعيف هذه العملية 
االستكشاف  ،(Engagement)التشويق أو جذب االنتباه ، مثل عملية بةالسل

(Exploration) ، التفسري(Explanation)هتدف عملية التوضيح الواردة يف الكتاب . 
، وميكنهم العربية اللغة ، أيلتواصل ابستمدام اللغال األجنبيةمن ا لبةإىل متكي الس

 ة الكالم. تسوير معارفهم يف دروس اللغة العربية خاصة يف مهار 

يف موضوع الدرس  سلبةال وتعلم تلك املرحلة على توسيع التفكري لدى
يف التفكري وبربسون املفاهيم  سلبةافة األوجه، ويشرتك مجيع التغسية الدرس من كل

ون ما تعلموه يف مواقف جديدة من خالل سبقاليت تعلموها ابملفاهيم السابقة وي
 .األمثلة والتسبيقال املتنوعة على الدرس
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 ( Evaluationمرحلة التقومي )   )ه(

 

 

 
  التقومي: دليل  3الصورة 

البنائية  النظريةظهرل هذه الصورة يف الكتاب التعليمي. العملية الرابعة يف 
هي عملية منهجية لتحديد أو اختاذ القرارال إىل أي التقومي   .التقومي مرحلة هي

، أمهية مراحل التقييم يف لبةلسأهداف اجتاه األهداف من قبل او مدى حتققت 
ملية وتعلم اللغة العربية يف ع عليمخاصة يف ت، التعلم مكوانلة التعلم هي أحد عملي

الذي أجراه  عليموالت بةومها التعلم الذي يقوم به السل ،التعلم هناك نشاطان رئيسيان
 املعلم. وهذان النشاطان مها حتقيق األهداف املعلنة. 

إىل  باحثةتنقسم مرحلة تقييم اليف هذا الكتاب الذي معدهتا الباح ، 
، هذان النموذجان للتقييم مها أسئلة انيةثة الجعاة األوىل واملر عجا، مها املر قسمي

 بةعلى املوضوعال اليت درسها السل كل فصل دراسي. يتم ضبط هذا التقييم
ملوجودة يف خصائة نظرية واألسئلة املدرجة يف الكتاب مستمرة مع املراحل ا

مستمر لتحقيق أهداف ، واليت جيب أن تنفذ هذه املرحلة التقييم بشكل البنائية
 . التعلم

 على أساس النظرية البنائية الكالمهارة مل ةالتعليمي وادامل مواصفات (و

وأنشسة  علموامل لبةعلى املعلومال عن أحوال الس قامت الباحثة للحصول
 وادفقامت الباحثة إعداد امل كالمملهارة الفصل السابع تعليم وتعلم اللغة العربية ل



94 
 

 
 

مبدرسة  كالملرتقية ملهارة الفصل السابع النظرية البنائية لسلبة  على أساس ةالتعليمي
إن الكتاب التعليمي  فقامت الباحثة اخلسوال التالية : املتواسسة بستان املعمور

ملادة اللغة العربي ة اليت تريد أن تصم مها الباحثة هي املواد التعليمية ملهارة الكالم 
ل مع املفردال والرتاكيب وأنواع التدريبال على شكل الذي حيتوى على من احلوارا

لدى طلبة فصل السابع  الكتاب، وكان اهلدف منها هو تدعيم مهارة الكالم
، وقدرة السلبة على وجد املعلومال ة غنتيغ بنجواجنيملتواسسمبدرسة بستان املعمور 

لفاظ واجلملة السلبة على مواصلة املعلومال لسان أب من أنواع احلوار البسيط، وقدرة
الصحيحة ابحملاورة أو احملادثة. وأعتمدل الباحثة يف تصميم هذا الكتاب على 

اللغة العربية يف الفصل السابع مبدرسة املتواسسة بستان   نتائج املقابلة مع معل م
املعمور وكذلك على النظرايل املوجودة يف بعض الكتاب ككتاب تعليم اللغة 

 العربية للناطقي بغريها. 

يمي فقد استمدل الباحثة من لعتوأما املعاين املفردال يف هذا الكتاب ال
الباحثة ت ماستمدوغري ذلك. و واملعجم املنو ر  عد ة املعاجم منها معجم املعاين

دة عاسوالفردال ملوارال الصور واأللوان ورسم التوضيحي املفهومي يف شرح احل
الكتاب فقد استمدل الباحثة  ذايف ه التدريبالوأمر أمناط سلبة يف بناء فهمهم. ال

ي يديك كتاب السالب، والعربية هي: العربية ب كتب تعليم اللغة العربية  دةمن ع
 اللغة العربية ملدرسة املتواسسة.للحياة الكتاب األول، وكذلك الكتاب تعليم 

اب بشكل الكتاب التعليمي هلا مواصفال اليت ختتلفه بكت  واملواد التعليمية
األخرى، عينت الباحثة الضوابط عند إعداد املواد مهارة الكالم على النظرية 

 البنائية. فبعد إمتام إعدادها، تنظيم  املواد وترتبها منها : 

غالف الكتاب : صممت الباحثة غالف الكتاب ابأللوان املتنوعة ولون أبيض  .أ
لسلبة املرجوة يعين وأزرق كاللون األساسي واختيار الصورة اليت تناسب بكفاءة ا
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مهارة الكالم. وكذلك عينت الباحثة موضوع هذا الكتاب ومس ته "العربية 
سهلة" ألن يكون الكتاب جذااب  للسلبة ويزيد ْح استهم يف التعليم. وفيه إسم 

 املؤلفة وصور السلبان حتد اثن. 
ضمون املقد مة : صممت الباحثة يف بداية الكتاب هي املقد مة من الكتاتبه. وامل .ب

منها هي عن الكلمة الشكر وبيان عام عن النظرية البنائية يف اعداد الكتاب، 
واهلدف األساسي هلذا الكتاب يعين لتسهيل املعل م واملتعل م يف املهارة الكالم 
 ويزيد ْحاستهم ورغبتهم يف تعليم اللغة العربية خصوصا يف تعليم مهارة الكالم. 

ملقدمة ستظهر دليل حمتوى الكتاب. فية دليل حمتوى الكتاب : بعد عرض ا .ج
بيان عن مضمون الكتاب وترتيب املواد لكل املواد اليت تبدأ من احلوار حىت 

 املفردال مث التدريبال.
دليل استمدام الكتاب : يف هذا القسم الباحثة دليل استمدام الكتاب للمعلم  .د

شكل العام. كتبتها أو املعلمة يعين طريقة تعليم الكتاب ابلنظرية البنائية على 
 صيل كفاءة السلبة املرجو ة.الباحثة لتنظم تدر ح عملية التعلي وحت

الكفاءة يف هذه القسم الباحثة تشرح  : الكفاءة الرائسية والكفاءة األساسية .ه
دف إىل تسوير أساسيال هل يف كتاب التعليمي الرائسية والكفاءة األساسية

الذكاء واملعرفة والشمصية والشمصية النبيلة واملهارال الالزمة للعيش بشكل 
 مستقل ومتابعة التعليم.

ية ، توجد مؤشرال للتعلمةالباحث معدهتايف الكتاب الذي : املؤشرال التعليمية  .و
التعلم تعمل على حتديد املوضوع وصياغة شكل ونوع التقييم وصياغة أهداف 

 وحتديد املوضوعال الرتبوية ومواضيع مصادر التعلم.
، ةوحدسبعة  إىل صم مةاملواد التعليمية امل ةمت الباحثاقحمتوايل الكتاب:   .ي

ة من املوضوعال من مناقشة عامة حدواختارل الباحثة املوضوعال لكل و 
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يل توضيح اللوحدال ايمبدرسة اللغة العربية ومدرسة تعليم اللغة العربية. وفيما 
 :  واملوضوعال لكل الوحدة

 4.3جدول: 

 املوضوعات للمواد التعليمية

 املوضوع الوحدة
 التعارف الوحدة األوىل

 العاملون يف املدرسة الثانية الوحدة
 املدرسيةاملرافق واألدوال  الثالثة الوحدة
 األلوان الرابعة الوحدة
 العنوان اخلامسة الوحدة
 البيت السادسة الوحدة
     من يومي ال األسرة السابعة الوحدة

 الغالف الدخلي: فيه عنوان الوحدة، والصورة املوض حة للعنوان.  .ز
صممت الباحثة احملاورة عما تتعلق ابملوضوع عن احملاورة  احلوارال االتصالية : .ح

اليومية للسلبة يف املدرسة. هذه احملاورة كاملراجع واألمثلة حملاورة السلبة يف تسبيق 
كفاءهتم الكالم ابللغة العربية عن املوضوع الذي يتعلق حبياهتم. يتكون هذا الدرس 

التواصل ابلعربية الواقعي ة يف حياهتم. حوارال ات صالية ملساعدة  السلبة يف  6- 3من 
 وحيتوي على املفردال، والرتاكيب، والعبارال اجلديدة.

املفردال : شكل توجه املفردال يعين يتكون هذا الدرس من املفردال اجلديدة  .ط
املتعلقة ابملوضوع مصحوبة ابلصور. وحتتوي عرض املفردال من األمساء واالفعال.  

 ردة اجلديدمف 16-5كل وحدة حوايل ل
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الرتاكيب : صممت الباحثة ابلرتاكيب املهمة يف حياة املتعلم واألكثر شيوعا يف ى. 
احلياة اليومية وعرضها مسابقة ابملوضوع لكل وحدة.  يتكون هذا الدرس الرتاكيب 
األساسي ة ملساعدة  السلبة يف استمدام اللغة العربية التواصلي ة والت فاعلي ة حي  

 لرتاكيب النحوي ة تسبيقي ة.يستمدم السلبة ا

الكالم : صممت الباحثة من التدريبال اليت ميكن السلبة تسوير قدرهتم يف التعبري  .ر
عن األفكار واملشاعر يف اللغة العربية املنسوقة. ويستسيع السلبة تسوير املواد املوجودة 

 يف احلوارال وممارستها. 
ال الكثرية لرتقية قدرة السلبة يف التدريبال : ومت ت الباحثة هذا الكتاب ابلتدريب .ذ

التدريبال لكل عناصر  .(1مهارة الكالم. التدريبال هذا الكتاب نوعان: 
وضعت الباحثة هذه التدريبال بعد عرض املواد لكل عناصر. مثال:  اخلامسة. 

تدريبا واحدا  بعد عرض املفردال وتدريبا واحدا بعد عرض الرتاكيب و ثالثة 
مثل: صل بي الكليمة املناسبة مع الصور، صف كالم. تدريبال بعد عرض ال

النوع الثاين من تدريبال يف هذا   .(2 هذه الصورة، وتبادل احلوار مع زميلك.
ألسئلة املتعلقة ابملوضوع الكتاب هو تقييم كل فصل يتكون من أنواع خمتلفة من ا

انية. وهذا ثال ةعجاة األوىل وا املر عجاومها املر  ، املقدم، يف هذا الكتاب هناك جزأان
 .، أي التقييم بعد التعلميتوافق مع خصائة نظرية البنائية املفهوم

تصميم املواد التعليمية ملهارة الكالم على أساس النظرية البنائية لدى طلبة و 
الكتاب  عدادقامت الباحثة إبسة بستان املعمور غنتيغ بنجواجني يعين مدرسة املتواس

كاستمدمت الباحثة الربامج لتسبيقه واختيار األلوان ،  ابخلسوال املتعددة يالتعليم
 اخلسوال : ذهللكتاب التعليمي، وه

 مرحلة إعداد برانمج املستمدم  (1)
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ربامج املتنوعة لتساعد يف تصميمه. قامت الباحثة إبعداد الكتاب التعليمي ابل
 :يلاية كما دمالربامج املستمهي 
اكيب، واملفردال والرت احلوارال لكتابة  200۷مايكروسوفت أوقس ورد  (أ

 والتدريبال
 التعليمي  لتصميم الكتاب 200۷ت ينمايكروسوفت ابور بوو   (ب

 من الكتاب التعليمي ج( برانمج رسم كوريل لتصميم غالف وصحفال

صالحية املواد التعليمية ملهارة الكالم على أساس النظرية البنائية ملدرسة بستان  .ج
 املتواسطة املعمور غنتيغ بنجواجني

ا تقوم مبقابلة مع اخلرباء. واد التعليمية إهنباحثه من تصميم املعد انتهاء الب
توفق الرْحن يف جمال تصميم الكتاب التعليمي وهم األستاذ الدكتور  برياخلاباألول 
هو األستاذ الدكتور ، اللغة العربيةحمتوى املواد التعليمية ري يف ب، مث الثاين ابخلاملاجستري

ومها حماضران يف جامعة موالان مالك إبراهم اإلسالمية احلكومية ، دانيال احللمي
 بلاملصم م وحصول على تصديق منهم ق يلتعليميم الكتاب ايلتق  ذلكو ماالنج. 

 : اييل نتائج التقييم من اخلرباء . وفيماتسبيقه على السالبال

 يمي لعت تصميم الكتاب البريتصديق خ  .1

املاجستري بتصديق تصميم الكتاب توفق الر ْحن الدكتور  ذاتاألس قام
 انل من استبانة حبريا، ونتيجة البيوفق معيار تصميم الكتاب التعليميالتعليم 

 : كما اتىل،  تصميم الكتاب التعليمي
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 4.4جدول: 

 نتائج تقومي اخلبري اجملال تصميم املواد التعليمية ملهارة الكالم على أساس البنائية

 درجة التقومي الرقم البنود الرقم
1 2 3 4 

 ( فالغاملظهر ) ال .أ
 √    وضوح الكتابة 1
 √    ة الكتابةذابج 2
 √    الكتابةدقة  3
 √    مناسبة حجم الكتاب 4
 √    احلروف مناسبة حجم 5
 √    نوع احلروف مناسبة 6
 √    الوان  مناسبة 7
 √    انضباط غليظ ورقة الغالف  8
  √   لمةالكمناسبة دقة  9
 √    عرض الكتاب جذابة  10
 √    مجال عرض الصور  11
  √   وضوح الكتابة من حاقة ورقة الكتاب  12
  √   ملمة الكتاب  13
فاالقرتاحال/التعليقال عن مظهر الكتاب  2أو  1أذا كانت االجابة البديلة   14

 فهي..........................................................
 املقدّمة .ب
  √   املوضوع  وضوح 1
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  √   املضمون وضوح 2
  √   ترتيب الن ة وضوح 3
  √   سهول الفهم  4
 √    جذابة املظهر  5
 √    صحة استمدام اللغة  6
 √    اللغة بسيسة  7
 √    مناسبة نوع احلروف  8
  √   مناسبة حجم احلروف 9
  √   انضبط مسافة الكلمة 10
  √   نظامي ال الكتابة  11
فاالقرتاحال/التعليقال عن مظهر الكتاب  2أو  1أذا كانت االجابة البديلة  12

 فهي.................................................................
 دليل استخدام الكتابج. 
  √   املوضوع وضوح 1
  √   املضمون وضوح 2
  √   سهول الفهم 3
  √   جذابة املظهر 4
 √    صحة استمدام اللغة 5
 √    اللغة بسيسة 6
 √    مناسبة نوع احلروف 7
  √   مناسبة حجم احلروف 8
  √   انضبط مسافة الكلمة 9
  √   نظامي ال الكتابة 10
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فاالقرتاحال/التعليقال عن مظهر الكتاب  2أو  1أذا كانت االجابة البديلة  11
 فهي.................................................................

 د. حمتوايت الكتاب 
  √   املوضوع وضوح 1
  √   سهول الفهم 2
  √   جذابة املظهر 3
 √    مناسبة حجم احلروف 4
 √    مناسبة نوع احلروف 5
  √   نظامي ال الكتابة 6
فاالقرتاحال/التعليقال عن مظهر الكتاب  2أو  1البديلة أذا كانت االجابة  7

 فهي.................................................................
  واملؤشرات ة األساسيةءة الرائسية والكفاءالكفاه. 
 √    املوضوع وضوح 1
 √    سهول الفهم 2
 √    جذابة املظهر 3
 √    الكالموضوح الكلمة أو  4
  √   مناسبة الصيغة  5
  √   نظامي ال الكتابة  6
فاالقرتاحال/التعليقال عن مظهر الكتاب  2أو  1أذا كانت االجابة البديلة  7

 فهي.................................................................
 و. توضيح املواد التعليمية 

  √   وضوح املوضع 1



102 
 

 
 

  √   وضوح املضمون  2
 √    وضوع ترتيب النة 3
 √    سهولة الفهم  4
 √    جذابة املظهر  5
  √   صحة استمدام اللغة  6
  √   اللغة بسيسة  7
  √   مناسبة حجم احلروف 8
  √   مناسبة نوع احلروف  9
  √   انضباط مسافة الكلمة  10
  √   نظامي ال الكتابة  11
 √    مناسبة استمدام األلوان  12
فاالقرتاحال/التعليقال عن مظهر الكتاب  2أو  1أذا كانت االجابة البديلة  13

 فهي.................................................................
 ز. التدريبات

  √   وضوح املوضع 1
  √   وضوح املضمون  2
  √   وضوح األمر يف التدريبال  3
  √   صحة اللغة  4
 √    بسيط اللغة  5
 √    جذابة املظهر   6
 √    سهول للفهم  7
  √   نظاميَّال الكتابة  8
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فاالقرتاحال/التعليقال عن مظهر الكتاب  2أو  1أذا كانت االجابة البديلة  9
 فهي.................................................................

 البيان :

 : جي د جدا      4النتيجة 

 : جي د     3النتيجة 

 : مقبول    2النتيجة 

 : ضعيف 1النتيجة 

، رأى اخلبري يف جمال تصميم ( 4.4يف اجلدول )من نتائج االستبانة السابقة 
 املظهرمن حي  مكوانل  "جيد جًدا"املواد التعليمية أن الكتاب التعليمي بتقدير 

ووضوح الكتابة من حاقة ورقة الكتاب  لمةالكمناسبة دقة إال من حي   الغالفأو 
د إال بتقدير جي  كلها مة املقدّ ومن وجهة . دجي   تقديرملمة الكتاب هم يف  و

جذابة املظهر وصحة استمدام اللغة، واللغة بسيسة، ومناسبة نوع احلروف هم يف 
كلها بتقدير جيد إال من   دليل استخدام الكتاب. ومن وجهة جد ا جيد تقدير
 بتقدير جيد ، همبسيسة، ومناسبة نوع احلروف واللغة  صحة استمدام اللغةحي  
ومناسبة  جذابة املظهرإال د كلها بتقدير جي    حمتوايت الكتابومن وجهة  جد ا، 

ا بتقدير جيدا مهنوع احلروف  ة ءة الرائسية والكفاءالكفا، ومن وجهة جد 
نظامي ال الكتابة  مناسبة الصيغة وكلها بتقدير جيد جدا إال   واملؤشرات األساسية

إال من ثالثة  دكلها بتقدير جي  التعليمية توضيح املواد. ومن جيد بتقدير امه
وضوع ترتيب النة وسهولة الفهم وجذابة املظهر. عين ي مكوانل بتقدير جيد جًدا

 من ثالثة مكوانل بتقدير جيد جًداإال  كلها بتقدير جيد   التدريباتومن وجهة 
 املظهر  وسهول للفهم.بسيط اللغة وجذابة  عيني
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 : من حبري تصميم املواد التعليميةوأما املالحظال 

 ح جيد وجذابتهذا املن (أ
 هذا الكتاب وفقا للنظرية  (ب
 إىل رقم الصحفة وجدول الفارغة  أن حتسن الباحثة (ل

 تصميم املواد التعليمية فحسبت الباحثة على ذلك : برياخلمن النتائج 

 ةلجمموعة القيمة املصو 
  جمموع األسئلة ضرب على القيمة األكثر 
 =228 x   100 %           
            264 
  =86 ،37 % 

  مية املواد التعليوبعد حسبت الباحثة عن النتائج االستبانة خلبري حمتوى 
فحللت الباحثة على دليل تفسري البياانل عن النتيجة التصديق والتثبيت أبربعة 

 املعايري وهي : 
 4.5جدول: 

 معايري لنتائج االستبانة من التصديق اخلرباء
 البيان املستوى النسبة املؤية الدرجة
ميكن استمدامها يف التدريس  جيد جدا % 100-80% 4

 بدون التصحيح
ميكن استمدامها يف التدريس بقل ة   جيد % 79-60% 3

 التصحيح
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ميكن استمدامه يف التدريس  مقبول % 59-50% 2
 ابلتصحيح

 ال ميكن استمدمه يف التدريس  ضعيف % 0-0% 1
 

ْحن الباحثة أن الدكتور توفيق الر  ، عرفت صولةمن النتائج االستبانة احمل
. فأصبح تقدير % 37، 86ى النتيجة هلذا الكتاب ابلنسبة املئوية سأع سرتجاملا

ملهارة الكالم على أساس النظرية البنائية  مية املواد التعليهلذة  مية حمتوى املواد التعلي
يف  سلبةءة الا" وهي صاحلة استمدامها يف التدريس لرتقية كفاد جد  جي  ل "يف املعد  

 .مهارة الكالم

 تصديق خبري حمتوى املواد التعليمية  .2

قام الدكتور دانيال حلمي املاجستري بتصديق احملتوى املواد التعليمية. 
 حمتوى املواد التعليمية، كما اتيل : ونتيجة البياانل من استبانة خبري جمال  

 4.6اجلدول : 

 ملهارة الكالم  نتائج  تقومي اخلبري اجملال حمتوى املواد التعليمية

 البنود الرقم
 درجة التقومي الرقم

1 2 3 4 
 مقّدمة الكتاب

 √    مقد مة الكتاب وضوح 1
 شرح حمتوى الكتاب

 √    شرح حمتوى الكتاب وضوح 2
 دليل استخدام الكتاب
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 √    وضوح دليل استمدام الكتاب 3
 التعليممؤشرات 

  √   التعليم مبحتوى التعليم مؤشرالمناسبة  4
  √   السلبة كفائةيف قياس  التعليم  مؤشرالانضباط  5

 الكفائة الرائسية و الكفائة األساسية
  √   الكفائة األساسيةالكفائة الرائسية و  وضوح 6

 حمتوى التعليم
 √    التعليم ؤشرالمبمناسبة حمتوى التعليم  7
 √    انضباط ترتيبه حمتوى التعليم 8
  √   سهولة فهم حمتوى التعليم 9
اللغة املستمدمة تسهل )مدمة ستة اللغة املصح 10

 السلبة يف التعلم(
  √  

 √    التدرج 11
12 
 

اليومية ويتم :  سلبةاملسبوعال مناسبة حبياة ال
حبياة يتها وعالقتها خبربال اختيارها على حسب أمه

 اليومية سلبةال

  √  

يكون احملتوى يف الكتاب له دور أو قيمة بنائية  13
 إعدادا سليماً مباشرة من أجل إعداد الفرد 

  √  

 √    دميهالرتتيب يف تق 14
  √   ح حمتوى التعليمو وض 15
  √   سلبةولة حمتوى التعليم الفهم السه 16
 √    ةبستوى السلمبة املفردال بمناس 17
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  √   استمدام مفردال مشهورة أو شائعة 18
  √   هوية للسلبةفغة املستمدمة يف بيان الرتاكيب مللا 19
مناسبة ترتيب الكلمال أو اجلمل املستمدمة يف  20

 احلوار والنة ابلرتاكيب املعينة
  √  

 √    سهولة فهم معاين احلوار وتسبيقة 21
املهنية  فيذاورة مأخوذة من االحتياجال لتناحمل 22

 كوظيفة السبيعية ووظيفة االجتماعية
  √  

 √    وضوح شرح األمثلة 23
  √   صحة اللغة شرح األمثلة 24
  √   التزيي 25
  √   ضبط نوع األمر 26
  √   ضبط املوضوع 27

 التدريبات
 √    مناسبة عدد التدريبال 28
  √   مناسبة التدريبال أبهداف التعليم اخلاصة 29
  √   مناسبة التدريبال حمتوى التعليم 30
  √   وضوح أسئلة التدريبال 31
 √    صحة لغة األسئلة 32
  √   نظاميال الكتابة 33

رأى اخلبري يف جمال حمتوى ، (4.6يف اجلدول )االستبانة السابقة  من نتائج
" من حي  مناسبة جّيدبتقدير " ملهارة الكالماملواد التعليمية أن الكتاب التعليمي 

التعليم حتوى التعليم مب مؤشرالأهداف التعليم اخلاصة مبحتوى التعليم ، ومناسبة 
ووضوح الكفاءة الرائسية  ،يف قياس كفاءة السلبة التعليم  مؤشرالوانضباط 
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والكفاءة األساسية، وسهولة فهم حمتوى التعلي، صحة اللغة املستمدمة )اللغة 
املستمدمة تسهل السلبة يف التعليم(، املسبوعال مناسبة حبياة السلبة اليومية ويتم: 

وي تويكون احملاختيارها على حسب أمهيتها وعالقتها خبربال حبياة السلبة اليومية، 
، مباشرة من أجل إعداد الفرد بعدادا سليماً  يةبنائيف الكتاب له دور أو قيمة 

واستمدام مفردال  السلبة، و فهمحمتوى التعليم الوسهولة ووضوح حمتوى التعليم، 
 مناسبة، واللغة املستمدمة يف بيان الرتاكيب مفهومة للسلبة، و مشهورة أو شائعة

نة، واحملاورة ترتيب الكلمال أو اجلمل املستمدمة يف احلوار والنة ابلرتاكيب املعي
املأخوذة من االحتاجال لتنفيذ املهنية كوظيفة السبيعية ووظيفة االجتماعية، 

 مناسبة، صحة اللغة شرح األمثلة، و ضبط نوع األمر، و ضبط املوضوع، و والتزيي
حمتوى التعليم، ووضوح  التدريبال مناسبةو  ، والتدريبال أبهداف التعليم اخلاصة

 ال الكتابة. ، نظمي  التدريبالاألسئلة 

شرح احملتوى  " من حي  وضوح مقد مة الكتاب، وجّيد جّداأما بتقدير "
 حمتوى التعليم مبؤشرال مناسبة الكتاب، ووضوح دليل استمدام الكتاب، و

املفردال  مناسبة، انضباط ترتيبه حمتوى التعليم، التدرج، والرتتيب يف تقدميه، و التعليم
مبستوى السلبة، وسهولة فهم معاين احلوار وتسبيقة، ووضوح شرح األمثلة، ومناسبة 

 عدد التدريبان، وصحة لغة األسئلة. 

 وأم ا التعليقال من خبري حمتوى املواد التعليمية:

 الحظ مرة أخرى كتابة اهلمزة ولون الكلمة  (أ
 لكافية أن تستقيمي يف استفادة الصحفال وتستمدمي احلوارال ا (ب

مث  ملعرفة نسبة مئوية من نتائج االستبانة خلبري حمتوى املواد التعليمية 
 فحسبت الباحثة على ذلك :
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 ةلجمموعة القيمة املصو 
  جمموع األسئلة ضرب على القيمة األكثر 
 =111 x   100 %           
           132 
 =84 ،09% 

 دانيال حلمي ، عرفت الباحثة أن الدكتور صولةمن النتائج االستبانة احمل
. فأصبح تقدير %84،09ى النتيجة هلذا الكتاب ابلنسبة املئوية سأع سرتجاملا

ملهارة الكالم على أساس النظرية البنائية  مية املواد التعليهلذة  مية حمتوى املواد التعلي
تعديل أو بقليل من ال استمدامها يف التدريس متكند " وهي جي  ل "يف املعد  
 التصحيح.

درسة بستان ملاملواد التعليمية ملهارة الكالم على أساس النظرية البنائية  فعالية .ج
 سطة غنتيغ بنجواجنيمور املتو املع

 لغةيف عملية تعليم ال املواد التعليميةفعالية  ةف هذه التجربه ملعرفذكان ه
نت الباحثة إلجراء استعا اخلرباء،من استبانة املواد التعليمية وبعد إصالح . العربية

القبلي واالختبار . وقد أجرل الباحثة االختبار ةطالبأربعي ة سسؤ مبهذه التجربه 
 Experimentبية ه التجر وعموجم (Control Class)يف جمموعة الضابسة  لبعدي ا

Class))اللغة العربية قبل  كالم  يف ةكفاءة السلبة  إىل معرفيهدف ار ب، وهذا االخت
 .استمدامهاد تعليمي وبعستمدام الكتاب الا

 عرض نتائج االختبار  .1
 (Control Class) نتيجة االختبار القبلي يف جمموعة الضابسة  (أ

 ، يف جمموعة التجربية قبلة سابضجمموعة ال االختبار القبلي يفلباحة قامت ا
 اييل:  . ونتيجتها كماطالبة 20ة حثاأخذل الب
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  4.7جدول : 

 جمموعة الضابطةيف االختبار القبلي نتيجة 

دير
التق

مجلة  
 النتائج

 معيار مهارة الكالم
الطلبة االسم   الرقم 

 املفردات الطالقة
سالمة 
 النطق

60  انقة  1 أيب مولنا رزقي  15 25 20 
 2 أبينااي زكي فحريزي 25 25 20 70 مقبول
 3 أْحد فرحان ويف 25 20 20 65 انقة
 4 أْحد رفقي الفردوس 25 20 15 60 انقة
 5 أْحد فيكا أننتا 20 15 20 55 ضعيف
 6 أدتيا سندي ورداان 15 15 20 50 ضعيف
 7 أْحد إبن أطاء هللا 15 25 20 60 انقة
 8 أكرب فسراينشة 10 20 25 60 انقة
 9 ألف زكي فرستيا عريف 20 25 25 70 مقبول
 10 أندي وداي درماوان 20 25 20 65 انقة
 11 بنتاغ برنندييا حواتما  15 25 15 55 ضعيف
 12 بريلييان ْحدي ستيياون 15 20 15 50 ضعيف
 13 جنديكييا سنرتي ح 15 25 20 60 انقة
 14 دىف  ركردا سعدي 25 20 15 60 انقة
 15 فحرهللا أحسنور رزقي  25 20 20 65 انقة
 16 فر يل ريزا رمضان  10 25 20 55 ضعيف
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 17 فزل حمم د حافز 10 20 20 50 ضعيف
 18 فرسدييو إرزى زيداين د 20 20 20 60 انقة
 19 غين ألفيان نورس 20 25 20 65 انقة
 20 غييون فكا برمداي  15 25 20 60 انقة

 جمموعة النتيجة  1195 
75،59  املعدل العام 

 جمموعةمن نتيجة االختبار القبلي للمجموعة الضابسة عرفت الباحثة أبن 
. وتقدير نتائج االختبار القبلي 59،75هو  واملعدل العام، 1190النتيجة هي 

 للمجموعة الضابسة كما يلي :

 4.8 جدول :

 وتقدير نتائج االختبار القبلي للمجموعة الضابطة

 املئوية عدد الطلبة التقدير النتيجة
  - جي د جد ا 90-100
  - جي د 80-89
 %10 2 مقبول 70-79
 %60 12 انقة 60-69
 %30 6 ضعيف 0-59

 %100 20 اجملموع
 

بتقدير  %10السلبة حيصل على  2وتعرب  الباحثة على جدول السابق أن 
 %30السلبة حيصل على  6بتقدير انقة و  %60السلبة حيصل على  12مقبول و

 بتقدير ضعيف.
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 (Eksperiment Class) تجريبيةجمموعة النتيجة االختبار القبلي ب(. 

ة سابضيف جمموعة ال بعد تجربيةجمموعة ال االختبار القبلي يفقامت الباحة 
 اييل:  . ونتيجتها كماطالبة 20

 4.9: جدول 

 تجريبيةجمموعة اليف االختبار القبلي نتيجة 

دير
التق

مجلة  
 النتائج

 معيار مهارة الكالم
الطلبة االسم   الرقم 

 املفردات الطالقة
سالمة 
 النطق

 1 حكام أْحد فضيلة  20 20 20 60 انقة
 2 كيفن رشيا فرامتا  15 20 25 60 انقة
 3 لودي وندرات فوترا 25 20 15 60 انقة
 4 حمم د فك ن احلق 20 25 20 65 انقة
 5 حم مد شافق الر شد  20 15 20 55 ضعيف
 6 مغكال عبد الرْحن  20 25 25 70 مقبول
 7 ميكو أنندا فريتنو 20 20 15 55 ضعيف
 8 حمم د رندي ألدو  15 20 15 50 ضعيف
 9 حمم د عس ر ألفياندو  20 25 20 65 انقة
 10 حمم د فركان مالك 20 20 20 60 انقة
 11 حمم د غالم أفوى 20 20 25 65 انقة
 12 حمم د دارنفيس  15 25 20 60 انقة
 13 انبل جفري الصدقي 20 25 20 65 انقة
 14 أوكتا أْحد رمضاين 20 20 20 60 انقة



113 
 

 
 

عقيال ويبووا قصمال 20 25 20 65 انقة  15 
 16 رغكا أدتيا حرالمباغ 20 25 25 70 مقبول
ن فو ز 25 25 20 70 مقبول  17 راي 
 18 ريفلدي عقيال رزقي  15 20 15 50 ضعيف
 19 رييان فرمانشة  20 20 20 60 انقة
 20 سكما فورمنا أجي 5 25 20 60 انقة

 2512  جمموعة النتيجة  
25،61  املعدل العام 

 

 جمموعةمن نتيجة االختبار القبلي للمجموعة الضابسة عرفت الباحثة أبن 
. وتقدير نتائج االختبار القبلي 61،25هو  واملعدل العام، 1225النتيجة هي 

 للمجموعة الضابسة كما يلي : 

 4.10 جدول :

 وتقدير نتائج االختبار القبلي للمجموعة الضابطة

 املئوية عدد الطلبة التقدير النتيجة
  - جي د جد ا 90-100
  - جي د 80-89
 %15 3 مقبول 70-79
 %65 13 انقة 60-69
 %25 4 ضعيف 0-59

 %100 20 اجملموع
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بتقدير  %10السلبة حيصل على  3وتعرب  الباحثة على جدول السابق أن 
السلبة حيصل على  3بتقدير انقة و  %65السلبة حيصل على  13مقبول و
 بتقدير ضعيف. 20%

 (Control Class) ضابسةجمموعة النتيجة االختبار البعدي ج(. 

ة حثاأخذل البتجريبية. يف جمموعة ال قبل ضابسةالجمموعة  يفقامت الباحة 
 اييل:  . ونتيجتها كماطالبة 20

 4.11جدول : 

 جمموعة الضابطةيف  بعدياالختبار النتيجة 

دير
التق

مجلة  
 النتائج

 معيار مهارة الكالم
الطلبة االسم   الرقم 

 املفردات الطالقة
سالمة 
 النطق

65  انقة  1 أيب مولنا رزقي  20 25 20 
 2 أبينااي زكي فحريزي 20 20 30 70 مقبول
 3 أْحد فرحان ويف 20 25 15 65 انقة
20  60 انقة  4 أْحد رفقي الفردوس 15 25 
 5 أْحد فيكا أننتا 15 20 20 55 ضعيف
 6 أدتيا سندي ورداان 15 20 15 50 ضعيف
 7 أْحد إبن أطا 20 25 15 60 انقة
 8 أكرب فسراينشة 20 20 20 60 انقة
 9 ألف زكي فرستيا عريف 20 25 25 70 مقبول
 10 أندي وداي درماوان 20 20 20 60 انقة
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 11 بنتاغ برنندييا حواتما  15 15 20 50 ضعيف
 12 بريلييان ْحدي ستيياون 20 15 15 50 ضعيف
 13 جنديكييا سنرتي ح 15 25 20 60 انقة
ركردا سعديدىف   20 20 20 60 انقة  14 
 15 فحرهللا أحسنور رزقي  20 20 20 60 انقة
 16 فر يل ريزا رمضان  20 20 20 60 انقة
 17 فزل حمم د حافز 20 20 10 50 ضعيف
 18 فرسدييو إرزى زيداين د 20 20 20 60 انقة
 19 غين ألفيان نورس 20 20 20 60 انقة
 20 غييون فكا برمداي  25 15 10 60 انقة

 8011  جمموعة النتيجة  
 املعدل العام 59

 جمموعةمن نتيجة االختبار القبلي للمجموعة الضابسة عرفت الباحثة أبن 
. وتقدير نتائج االختبار القبلي للمجموعة 59هو  واملعدل العام، 1180النتيجة هي 

 الضابسة كما يلي :

 4.12 جدول :

 الضابطةوتقدير نتائج االختبار القبلي للمجموعة 

 املئوية عدد الطلبة التقدير النتيجة
  - جي د جد ا 90-100
  - جي د 80-89
 %25 5 مقبول 70-79
 %50 10 انقة 60-69
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 %25 5 ضعيف 0-59
 %100 20 اجملموع

 

بتقدير  %25السلبة حيصل على  5وتعرب  الباحثة على جدول السابق أن 
السلبة حيصل على  5بتقدير انقة و  %50السلبة حيصل على  10مقبول و
 بتقدير ضعيف. 25%

 (Experiment Class)االختبار البعدي يف اجملموعة التجربية  (د
موعة قامت الباحثة االختبار البعدي يف اجملموعة التجربية بعد يف جم

 ونتيجتها كما يلي:طالبا.  20الضابسة. أخذل الباحثة 
 4.13جدول : 

 التجربيةموعة اجمليف  البعدينتيجة االختبار 

دير
التق

مجلة  
 النتائج

 معيار مهارة الكالم
الطلبة االسم   الرقم 

 املفردات الطالقة
سالمة 
 النطق

 1 حكام أْحد فضيلة  30 25 20 75 مقبول
 2 كيفن رشيا فرامتا  20 25 25 70 مقبول
 3 لودي وندرات فوترا 25 25 20 70 مقبول
 4 حمم د فك ن احلق 20 30 30 80 جي د
 5 حم مد شافق الر شد  25 25 25 75 مقبول
 6 مغكال عبد الرْحن  25 30 30 85 جي د 
 7 ميكو أنندا فريتنو 20 30 25 75 مقبول
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 8 حمم د رندي ألدو  20 30 20 70 مقبول
 9 حمم د عس ر ألفياندو  20 30 25 75 مقبول
 10 حمم د فركان مالك 20 30 30 80 جي د
 11 حمم د غالم أفوى 30 25 30 85 جي د
 12 حمم د دارنفيس  20 25 25 70 مقبول
 13 انبل جفري الصدقي 25 25 25 75 مقبول
 14 أوكتا أْحد رمضاين 30 25 30 80 جي د
 15 قصمال عقيال ويبووا 25 30 30 85 جي د
ا  16 رغكا أدتيا حرالمباغ 30 30 30 90 جي د جد 
ا ن فو ز 30 25 35 90 جي د جد   17 راي 
 18 ريفلدي عقيال رزقي  25 30 20 75 مقبول
 19 رييان فرمانشة  20 30 20 70 مقبول
 20 سكما فورمنا أجي 25 30 25 80 جي د

 5551  جمموعة النتيجة  
75،77  املعدل العام 

 جمموعةمن نتيجة االختبار القبلي للمجموعة الضابسة عرفت الباحثة أبن 
. وتقدير نتائج االختبار القبلي 77،75هو  واملعدل العام، 1555النتيجة هي 

 للمجموعة الضابسة كما يلي :

 4.14 جدول :

 للمجموعة الضابطةوتقدير نتائج االختبار القبلي 

 املئوية عدد الطلبة التقدير النتيجة
 %10 2 جي د جد ا 90-100



118 
 

 
 

 %35 7 جي د 80-89
 %55 11 مقبول 70-79
 - - انقة 60-69
 - - ضعيف 0-59

 %100 20 اجملموع
بتقدير  %10السلبة حيصل على  2وتعرب  الباحثة على جدول السابق أن 

السلبة حيصل على  11بتقدير جي د و  %35السلبة حيصل على  7جي د جد ا و
 بتقدير مقبول. 55%

تقدير مقارنة بي نتيجة اجملموعة الضابسة واجملموعة مث تقدم الباحثة جدول 
 :التجربية يف املئوية

 4.15جدول : 

 موعة التجربية يف املئويةاجملموعة الضابطة و اجملمقارنة بني نتيجة  تقدير

 التقدير النتيجة الرقم
 اجملموعة الضابطة اجملموعة التجربية

عدد 
 الطلبة

 املئوية
عدد 
 الطلبة

 املئوية

 - - %10 2 جيد جدا 100 – 90 1

 - - %35 7 جيد 89 – 80 2

 %15 3 %55 11 مقبول 79 – 70 3

 %65 13  - - انقة 69 – 60 4
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 %20 4 - - ضعيف 59 – 0 5

   20 100% 20 100% 

التجربية   الباحثة على اجلدول السابق من نتيجة االختبار البعدي للمجموعةوتعرب  
 %35السلبة حيصل على  7بتقدير جيد جدا و %10هي أن السالبي حيصالن على 

بتقدير مقبول. ومن نتيجة االختبار البعدي  %55السلبة حيصل على  11د وبتقدير جي  
حيصل  لبةسال 13بتقدير مقبول و %15حيصل على  بةالسل 3الضابسة هي أن  للمجموعة
 بتقدير ضعيف. %20حيصل على  بةالسل 4بتقدير انقة و %65على 

الباحثة مقارنة نتيجة االختبار القبلي واالختبار البعدي يف جمموعة الضابسة  وتقدم
 هما.ملعرفة الفرق بين

 4.16 جدول :

 نتيجة االختبار القبلي واالختبار البعدي يف اجملموعة الضابطة

 نتائج االختبار
الطلبةاالسم   

 الرقم

يبعداالختبار ال   االختبار القبلي 
 65   60  1 أيب مولنا رزقي  

 2 أبينااي زكي فحريزي 70 70
 3 أْحد فرحان ويف 65 65
 4 أْحد رفقي الفردوس 60 60
 5 أْحد فيكا أننتا 55 55
 6 أدتيا سندي ورداان 50 50
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 7 أْحد إبن أطا 60 60
 8 أكرب فسراينشة 60 60
 9 ألف زكي فرستيا عريف 70 70
 10 أندي وداي درماوان 65 60
 11 بنتاغ برنندييا حواتما  55 50
 12 بريلييان ْحدي ستيياون 50 50
 13 جنديكييا سنرتي ح 60 60
 14 دىف  ركردا سعدي 60 60
 15 فحرهللا أحسنور رزقي  65 60
 16 فر يل ريزا رمضان  55 60
 17 فزل حمم د حافز 50 50
 18 فرسدييو إرزى زيداين د 60 60
 19 غين ألفيان نورس 65 60
 20 غييون فكا برمداي  60 60
8011  جمموعة النتيجة  1195 

59 75،59  املعدل العام 
 

من نتيجة االختبار القبلي واالختبار البعدي للمجموعة الضابسة عرفت 
أبن املعدل العام من نتيجة االختبار القبلي هو أكثر من املعدل العام من نتيجة 

 ألنه ليس له التجربية.  (59 > 59،75)االختبار البعدي 

الباحثة مقارنة نتيجة االختبار القبلي واالختبار البعدي يف جمموعة  وتقدم
 ملعرفة الفرق بينهما. لتجربيةا
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 4.17 جدول :

 نتيجة االختبار القبلي واالختبار البعدي يف اجملموعة التجربية

 مجلة النتائج
الطلبة االسم   الرقم 

يبعداالختبار ال  االختبار القبلي 
 1 حكام أْحد فضيلة  60 75
 2 كيفن رشيا فرامتا  60 70
 3 لودي وندرات فوترا 60 70
 4 حمم د فك ن احلق 65 80
 5 حم مد شافق الر شد  55 75
 6 مغكال عبد الرْحن  70 85
 7 ميكو أنندا فريتنو 55 75
 8 حمم د رندي ألدو  50 70
 9 حمم د عس ر ألفياندو     65 75
فركان مالكحمم د  60 80  10 
 11 حمم د غالم أفوى 65 85
 12 حمم د دارنفيس  60 70
 13 انبل جفري الصدقي 65 75
 14 أوكتا أْحد رمضاين 60 80
 15 قصمال عقيال ويبووا 65 85
 16 رغكا أدتيا حرالمباغ 70 90
ن فو ز 70 90  17 راي 
 18 ريفلدي عقيال رزقي  50 75
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 19 رييان فرمانشة  60 70
 20 سكما فورمنا أجي 60 80

5551  2512  جمموعة النتيجة  
75،77  25،61  املعدل العام 

 
عرفت  من نتيجة االختبار القبلي واالختبار البعدي للمجموعة التجربية

أبن استمدام هذا الكتاب التعليمي يف مادة اللغة العربية ينجح السلبة، ألن 
املعدل العام من نتيجة االختبار البعدي هو أكثر من املعدل العام من نتيجة 

 (.61،25 > 77،75االختبار القبلي )
 مقارنة بي نتيجة اإلختبار البعدي للمجموعة التجربيةوتقدم الباحثة  

 . وهي كما اتيل:واجملموعة الضابسة
 4.18 جدول :

 التجربية واجملموعة الضابطة نتيجة اإلختبار البعدي للمجموعةمقارنة بني 
 X Y 1D الرقم

2D 

1 75  65  
10 100 

2 70 70 
- - 

3 70 65 
5 25 

4 80 60 
20 400 

5 75 55 
20 400 
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6 85 50 
35 1225 

7 75 60 
15 225 

8 70 60 
10 100 

9 75 70 
5 25 

10 80 60 
20 400 

11 85 50 
35 1225 

12 70 50 
20 400 

13 75 60 
15 225 

14 80 60 
20 400 

15 85 60 
25 625 

16 90 60 
30 900 

17 90 50 
40 1600 

18 75 60 
15 225 

19 70 60 
10 100 

20 80 60 
20 400 
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5551 اجملموع  8011  
370 9000 

75،77 املعدل  59 
18،5 450 

 
من اجملموعتي.  كالموهذه نتائج االختبار البعدي يف تعليم مهارة ال

، وعدد 1180( y، وعدد نتائج )1555( xفحصلت الباحثة عدد نتائج )
. 9000 (2D)، وعدد تضاعف التفريق 370بي نتيجتي  (Defiasi)التفريق 

 فيما يلي:  t testفلذلك، يف إهناء حتليل البياانل استمدمت الباحثة الرمز 
𝑡0 =  

𝑀𝐷

𝑆𝐸 𝑀𝐷
 

 حتليل البياانل .1
قد وصلت الباحثة إىل حتليل البياانل بتحليل نتيجة االختبار البعدي من 

 الصادقة.اجملموعتي، وحتليل املقارنة من هاتي اجملموعتي، كلهما لنيل البياانل 
   وأما خسوال إحصائيتها فهي ما يلي:

𝑀𝐷حبثت الباحثة عن معدل التفريق ابستمدام الرمز:  (أ =  
∑ 𝐷

𝑁
 

𝑀𝐷 =  
∑ 𝐷

𝑁
 

=  
370

20
 

= 18,5 

 
 ابستمدام الرمز: DDefiasi Standar dari Diference (SD) حبثت الباحثة عن (ب

𝑆𝐷𝐷 =  √
∑ 𝐷2

𝑁
−  (

∑ 𝐷

𝑁
)

2
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=  √
9000

20
−  (

370

20
)

2

  

=  √450 −  (18,5)2  

=  √450 −  342,25  

=  √107,75  
=  10,39 

 𝑆𝐸𝑀𝐷)حبثت الباحثة عن  (ج
)Standart Error dari Mean of Difference  

 𝑆𝐸𝑀𝐷الرمز : 
=  

𝑆𝐷𝐷

√𝑁−1
 

𝑆𝐸𝑀𝐷 
=  

10,39

√20 − 1
 

𝑆𝐸𝑀𝐷 
=  

10,39

√19
 

𝑆𝐸𝑀𝐷 
=  

10,39

4,36
 

𝑆𝐸𝑀𝐷 
=  2,39 

𝑡𝑜ابستعمال الرمز :  otحبثت الباحثة عن  (د =  
𝑀𝐷

𝑆𝐸𝑀𝐷

 

𝑡𝑜 =  
18,5

2,39
 

𝑡𝑜 =  7,74 

التعليمية ملهارة  وادملا كانت فرضية البح  اليت قدمتها الباحثة هي : أن امل 
بستان املعمور مبدرسة الباحثة  أعدهتااليت  بنائيةعلى أساس النظرية ال كالمال

لتصديق ذلك ، فأصبح املعيار كالميف مهارة اللرتقية الكفاءة السلبة  املتوسسة 
 الفرض هو :
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إذا كانت اتء احلساب أكرب من درجة اتء اجلدول فالفرض مقبول، وهذا  (1
 أعدهتااليت  بنائيةعلى أساس النظرية ال كالمد التعليمية ملهارة الوايعين أن امل
 .لكالميف مهارة ا لبةالة لرتقية كفاءة السالباحثة فع  

إذا كانت اتء احلساب أصغر من درجة اتء اجلدول فالفرض مفروض، وهذا  (2
 أعدهتااليت  بنائيةعلى أساس النظرية ال كالمد التعليمية ملهارة الواأن امليعين 

 .لكالميف مهارة ا لبةالة لرتقية كفاءة السالباحثة فع  

اانل قبل أن ختترب الباحثة فرضية البح  بذلك املعيار، عرفت الباحثة البي
 اآلتية :

  7،78من حساب السابق، وجدل الباحثة أن نتيجة اتء احلساب تعين  (1
احملصولة  df (degree of freedom)وبعد ذلك الباحثة عن درجة احلرية  (2

 19= 1-20هي =  df = N-1ابستمدام الرمز 
( لدرجة 0،05) %5ودرجة التوزيع يف اتء اجلدول على مستوى التصديق  (3

( 0،01% ) 1ويف مستوى التصديق  2،093العدد تدل على  19احلرية 
 2،861تدل على العدد 

 

 ”t“( أكرب من قمة 7،74احلساب )  ”t“فعرفت الباحثة أن قمة 
ويف مستوى  2،093( 0،05) %5املوجودة يف اجلدول. على مستوى التصديق 

. فتعين ذلك أن الفرض 2،861( تدل على العدد 0،01% ) 1التصديق 
على أساس السابق مقبول. وأيدل هذه النتيجة أن املواد التعليمية ملهارة الكالم 

 لكالم.يف مهارة ا لبةالسالة لرتقية كفاءة الباحثة فع   أعدهتااليت  بنائيةالنظرية ال

2،861>7،74 < 2،093 
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 4.19جدول : 

على أساس النظرية  التعليمية وادالنتاج استخدام هذا املعلم نتيجة االستبانة لدى امل
 البنائية

 أسئلة االستبانة الرقم
 نتيجة التقومي

موع
اجمل

 ه د ج ب أ 
هل هذا الكتاب يقدر على تشجيع السلبة   1

يف تعليم اللغة العربي ة يف جمال مهارة الكالم 
 ؟

√      5 

 يإعداد املنهجي هذا الكتاب التعليمهل   2
 حتقيق األهداف التعليميةيف ل عليك تسه  
 ؟

 √    4 

هل املواد يف هذا الكتاب مناسبة على  3
 بستان املعمور؟ أحوال السلبة 

√     5 

 يبىنهذا الكتاب املواد ل منوذج ه 4
 لومال اجلديدة للسلبة ؟ املع

√     5 

ي التعليم كتابا الذاهل ةة املستمدمغالل له 5
 سلبة ؟ملستوى ال مناسب

 √    4 

نة  احلوار يف هذا ملوضوعال هل ا  6
 الكتاب التعليمي تفهمها بسهولة ؟

 √    4 

هل املوضوعال نة  احلوار ي هذا  7
الكتاب التعليمي مناسبة ابملواد مدرسة 

 املتواسسة ؟ 

√     5 
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املوجودة يف هذا  وارالل نصوص احله 8
 الكتاب مناسب بوجود أسالمية العلوم يف

 املعمور ؟مدرسة املتواسسة بستان 

√     5 

هل اختيار األحرف لنصوص احلوارال  9
 تساعدك يف فهم السلبة ؟

 √    4 

يف هذا هل نصوص احلوارال املوجودة  10
التعليمي أسهل السلبة يف التحدث  الكتاب
  ابلعربي ة ؟ 

 √    4 

التعليمي  الكتابهل اللغة املستمدمة يف   11
 تساعدك على فهم السلبة ؟ 

 √    4 

التعليمي تساعد  الكتابهل املفردال يف  12
 السلبة على التحدث ابللغة العربية ؟ 

√     5 

 الكتابهل املفردال املوجودة  يف  13
 التعليمي سهل الفهم ؟

√     5 

هل شرح الرتاكيب يف هذا الكتاب  14
التعليمي التعليمي تساعد السلبة على 

 ترقيتهم يف مهارة الكالم؟

√     5 

هل شرح املفردال هلذا الكتاب يناسب  15
 ابلكلمة ؟

√     5 

هل الصور املوجودة يف هذا الكتاب  16
 مسابقة للمفردال ؟

√     5 

هل اختيار الصور املوجودة يف هذا الكتاب  17
 تربوي ة ؟

√     5 
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هل نوع التدريبال املوجودة تساعد السلبة  18
 يف ترقية مهارة الكالم 

√     5 

هل نوع التدريبال املوجودة مناسب  19
 لألهداف التعليمية جمال مهارة الكالم ؟

 √    4 

هل النموذح يف هذا الكتاب التعليمي  20
 تساعد السلبة على ترقيتهم يف الكالم ؟  

 √    4 

 92    32 60 اجملموع الكلي
 

 ومن النتيجة لدى معلم اللغة العربية فحسبت الباحثة على ذلك:
 92:     جمموع القيمة احملصولة

 x 20 5:  جمموعة األسئلة ضرب على القيمة األكثر
92 x %100 = 92 x 100% = 92% 
20 x 5           100 

أو يف درجة "جيد  %92اجلودة املنتج من استجابة املعلم ابلنسبة املئوية 
 جدا".

الباحثة لرتقية كفاءة فتفسري هذا التقدير هو إن الكتاب التعليمي اليت أعدته 
( بتدئ)مستوى امل فصل السابعجيدة وصاحلة استمدامه ل كالمالسلبة يف مهارة ال

. تدل تلك النتيجة على الرأي  بستان املعمور غنتيغ بنجواجني درسة املتوسسةمب
 اإلجيايب من املعلمة عن هذا الكتاب التعليمي.

استمدام املادة التعليمية ملهارة ووزعت الباحثة االستبانة للسلبة بعد  
 . وفحسبت الباحثة نتيجة البياانل من استبانة السلبة، كما يلي:كالمال
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 4.20 جدول :

ملهارة  التعليمية وادالطلبة النتاج استخدام هذا امل نتيجة االستبانة لدى
 الكالم على أساس النظرية البنائية 

 أسئلة االستبانة الرقم
  نتيجة التقومي

 اجملموع
 املئوية

 ه د ج ب أ
هل حتب على  1

 دوااستمدام هذه امل
لتعلم اللغة العربية يف 

 ؟مهارة الكالمجمال 

7 8 3 2 0 80 80% 

هل حتب األلوان  2
املستمدمة يف هذه 

 املادة التعليمية؟

11 5 4 0 0 87 87% 

هل تريد استمدام  3
املادة على هذا 
النموذج يف تعلم اللغة 

 العربية؟ 

9 6 4 1 0 81 81% 

د متكن واهل هذه امل 4
أن تشج عك يف تعلم 

 اللغة العربية؟

6 8 4 1 1 77 77% 
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د متكن واهل هذه امل 5
أن تبين معرفتك عن 

 ؟مهارة الكالمجمال 

9 10 1 0 0 88 88% 

هل متكنك فهم  6
املوضوعال لنصوص 

املستمدمة  وارالاحل
 يف هذا املادة بسهولة؟

5 9 5 1 0 78 78% 

هل املوضوعال  7
 دوااملوجودة يف هذه امل

لسلبة مدرسة مسابقة 
 ؟املتوسسة 

12 8 0 0 0 92 92% 

هل متكنك فهم  8
حلوارال نصوص ا

د وااملوجودة يف هذه امل
 بسهولة؟

8 9 2 1 0 84 84% 

اختيار األحرف هل  9
املستمدمة يف هذه 

لرتقية د تساعد واامل
 ؟مهارة الكالم 

9 10 1 0 0 88 88% 
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هل تفهم اللغة  10
املستمدمة يف 

 وارالنصوص احل
 بسهولة؟

7 8 3 1 1 79 79% 

هل املفردال املوجودة  11
د وايف هذه امل

تساعدك يف فهم 
 ؟ورال نصوص احل

9 8 2 1 0 85 85% 

املعاين هل شرح  12
املفردال املستمدم 
تساعدك يف فهم 

 املعاين املفردال؟

11 9 0 0 0 91 91% 

هل اختيار املعاين يف  13
املفردال مناسب 

 ابلكلمة؟

9 11 0 0 0 89 89% 

هل اختيار الصور  14
تساعد يف فهم 

 املفردال؟

10 9 1 0 0 89 89% 

هل ميكنك فهم  15
الرتاكب املوجودة يف 

8 9 2 1 0 84 84% 
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 هذه املادة بسهولة
تساعدك لرتقية مهارة 

 ؟الكالم 
الرتاكب عرض هل  16

البسيسة وأمثلتها 
 تساعدك يف فهم
تركيب الكلمة بسهولة 

 ؟

8 9 2 1 0 84 84% 

هل التدريبال يف هذه  17
يف د تساعدك واامل

استمدام اللغة العربية 
 ؟جليدة

10 9 1 0 0 89 89% 

هل تفهم عن نوع  18
التدريبال يف هذه 

 املادة بسهولة؟

8 10 1 1 0 85 85% 

هل اختيار الصور يف  19
 هذه املادة تربوية؟

9 11 0 0 0 89 89% 

هل النموذج هذه  20
املادة تساعدك على 

8 9 2 1 0 84 84% 
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يف كالم ترقية مهارة ال
 تعلم اللغة العربية؟
85،15 1703 2 12 38 175 173 جمموع القيمة احملصولة

% 

التعليمية بشكل  وادومن نتيجة االستبانة احملصولة من آراء السلبة عن امل
 الكتاب، يعرف أن:

لتعلم اللغة العربية  وادقال أهنم حتبون على استمدام هذه املبة من السل 80% (1
 مهارة الكالم يف جمال 

 أهنم حتبون األلوان املستمدمة يف هذه املادة التعليميةقال  بةمن السل 87% (2
على هذا النموذج يف تعلم  وادقال أهنم تريدون استمدام امل بةمن السل 81% (3

 اللغة العربية
 قال أن هذه املادة متكن أن تشج عهم يف تعلم اللغة العربية بةمن السل 77% (4
مهارة هم عن جمال قال أن هذه املادة متكن أن تبين معرفت بةمن السل 88% (5

 الكالم
املستمدمة يف  وارالقال أن فهم املوضوعال لنصوص احل لبةمن الس 78% (6

 هذا املادة متكنه بسهولة
لسلبة من السالب قال أن املوضوعال املوجودة يف هذه املادة مسابقة  92% (7

 مدرسة املتوسسة
املوجودة يف هذه املادة  وارالمن السالب قال أن فهم نصوص احل 84% (8

 متكنهم بسهولة
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تساعد  وادمن السالب قال أن اختيار األحرف املستمدمة يف هذه امل 88% (9
 لرتقية مهارة الكالم

من السالب قال أهنم تفهمون اللغة املستمدمة يف نصوص القراءة  79% (10
 بسهولة

يف  تساعد من السالب قال أن املفردال املوجودة يف هذه املادة 85% (11
  بسهولة وارالوص احلنص

من السالب قال أن شرح املعاين املفردال املستمدم تساعدهم يف  91% (12
 فهم املعاين املفردال

 من السالب قال أن اختيار املعاين يف املفردال مناسب ابلكلمة 89% (13
 قال أن اختيار الصور تساعد يف فهم املفردال بةمن السل 89% (14
 الرتاكب املوجودة يف هذه املادة بسهولةفهم قال أن  لبةمن الس 84% (15

 تساعدك لرتقية مهارة الكالم 
تساعدك يف البسيسة وأمثلتها الرتاكب عرض قال أن  بةمن السل 84% (16

 تركيب الكلمة بسهولة  فهم
يف استمدام اللغة د تساعدك واالتدريبال يف هذه املقال  بةمن السل 89% (17

  العربية جليدة
فهمون عن نوع التدريبال يف هذه املادة قال أهنم تلبة من الس 85% (18

 بسهولة
 قال أن اختيار الصور يف هذه املادة تربوية لبةمن الس 89% (19
قال أن النموذج هذه املادة تساعدهم على ترقية مهارة  بةمن السل 84% (20
 يف تعلم اللغة العربية لكالما
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على  مث ملعرفة نسبة املئوية من نتائج االستبانة لدى السالب ميكن حساهبا
 النحو التايل :

 x 100% جمموعة الدرجال )القيمة(املعدل العام = 

 جمموعة نتائج مجع البنود  

 x 100% 1703املعدل العام = 

  2000 

      =85،15% 

. %85،15أما ابلنسبة املئوية من مجيع االستبانة فحصلت النتيجة إىل 
هذا املواد "جيد جدا". فتفسري هذا التقدير هو:  بةوهذا يدل على أن قبول السل

جيدة  كالميف مهارة ال بةالتعليمية اليت أعدهتا الباحثة لرتقية كفاءة السل وادإن امل
وصاحلة استمدامها للمجموعة التجربية يف تعلم اللغة العربية، تدل تلك النتيجة 

 كل الكتاب.على الرأي اإلجيايب من السالب عن هذا املواد التعليمية بش

ن فو ز، ريفلدي وه بةويقوم هذه احلجج بنتائج املقابلة مع أربع السل  م، راي 
. واد التعليميةبعد استمدام امل عقيال رزقي، رييان فرمانشة، سكما فورمنا أجي

 وانلت الباحثة البياانل كما يلي:
ابحتياجتهم يف تعليم مناسبة  كالمالتعليمية لتعليم مهارة ال دو أن امل بةرأى السل (1

 عما تتعلق ابحتياجتهم. احملاورة اليوميةاللغة العربية وهناك 
بة مدرسة يف هذا الكتاب واضح ومناسب مبستوى السل وادكان عرض امل (2

يف تعليم اللغة العربية خاصة  بةيف هذا الكتاب للسل وادل املوتسه  املتواسسة. 
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م املفردال اخلاطئة قبل التعل م املفردال وعندك. هم يتعلمون كالميف مهارة ال
هبذا الكتاب املعد وعرض املفردال ابلصور يف هذا الكتاب تسه لهم يف فهم 

 معنها.
ابللغة تصال يف اكتساب املعرفة اجلديدة عن اال بةهذا الكتاب يسهل السل (3

العربية بشمة آخر يعين احلوارال االتصالية، املفردال والرتكيب اليت تتعلق 
 سلبة يف املدرسة.خبرباهتم كال

م هبذا الكتاب ألن هذا الكتاب جذابة وتدريب كفاءهتم التعل   بةحيب السل (4
 أكثر.كالم ال

جذابة  عدةالتعليمية امل وادوتتضح تلك النتائج أن هذا الكتاب التعليمي أو امل
يف التعلم مبوجود الصور واأللوان املتنوعة. فمن نتائج االستبانة  بةويسهل السل

هلا فعالة جيدة لرتقية  وادعرفت الباحثة أن هذا امل بةواالختبار واملقابلة مع السل
حيتجون ويرغبون يف تعلم اللغة العربية  بة. وعرفت الباحثة أن السللكالممهارهتم ا

، وهذه املادة مناسبة حلل بنائيةلعلى أساس النظرية ا كالمخاصة ملهارة ال
 عند تعلم اللغة العربية.  بةاملشكالل اليت يواجهه السل

 املبحث الثاين : مناقشة البحث 

يف هذا املبح  تقوم الباحثة مبناقشة البياانل اليت حصلت عليها مادام 
ربة والنتائج من التج سلبةالبح  من نتيجة االستبانة عن آراء اخلبريين واملعلمة وال

وهي تتكون من ثالث مكوانل : . امليدانية اليت عرضها الباحثة يف املبح  السابق
املواد  صالحيةو  على أساس النظرية البنائيةهارة الكالم مل خصائة املواد التعليمية
وفعالية استمدام املواد التعليمية  على أساس النظرية البنائيةمهارة الكالم املعدة يف 

 أساس النظرية البنائية. علىاملهارة الكالم 
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ملهارة الكالم على أساس النظرية البنائية املواد التعليمية خصائص  .1
(Konstruktivisme )ملدرسة بستان املعمور املتوسطة غنتيغ بنجواجني 
 يف تعليم مهارة الكالم موتفاعله سلبةمشاركة ال(  1

يف تعليم اللغة  موتفاعله سلبةيف إطار املنسلق رأل الباحثة أن مشاركة ال
 مة فهم العبارال والرتاكيب اجليدة عندهبالعربية خاصة ملهارة الكالم انقصا لصعو 

مع  م.وظهرل هذه املشكلة بسبب عدم املواد التعليمية عنده. يف احملاورة اليومية
جانب عملية التعليم  جأن املواد التعليمية هو إحدى العناصر األوىل يف املنه

 سلبةوإن ا ال 8.ومنهج التعليم، وهو أساس من األسس يف كل جمال الرتبية والوسيلة
املتنوعة إما من  سلبةمن متعدد اخللفيال حول املدرسة خبصائة ال درسةهلذا امل

 ةوكان كفاءهتم خمتلفة يف الكفاء احلكومي ة املدرسة اإلبتدائية واملدرسة اإلبتدائية
 .اللغوية

 والتفاعل بي املعلمي و سلبةن مشاركة الومن أجل ذلك، رأل الباحثة أ
والرتكيب اجليدة يف مهارة يف العبارال  سلبةمل يكن جيدا بصعوبة كفاءة ال سلبةال

سلبة يف التعليم بتلك الالكالم بسبب عدم املواد التعليمية عندهم حىت التزيد دوافع 
 الصعوبة.

 عملية التعليم والتعلم يف مهارة الكالم( 2
إعداد املواد التعليمية املهارة الكالم يف مجع املعلومال عن عملية قبل 

، وحتتوي على املواد التعليمية املستمدمة يف م والتعلم يف تعليم مهارة الكالمالتعلي
ال ميلك املواد  درسةلكالم وطرائق تعليمها ووسائلها ومشكالل فيها كان املمهارة ا

 
8 Abdullah al - Ghali & Abdul Hamid Abdullah, Menyusun Buku Ajar, hlm. 9 
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، إمنا سلبةلغة العربية سواء كان املعلم وكذلك للالتعليمية لعملية التعليم والتعلم ال
م حي  حيتسبون أن كتاهبم يناسب مستوى هباتو املعلمة يعلم اللغة العربية بكاملعلم أ
، وكانت عملية التعليم والتعلم مهارة الكالم جيري بدون الكتاب أو املواد سلبةال

 .ما به غري موجهانظم كون عملية التعليم والتعلم غري، حىت تطلبة التعليمية عند
رأل الباحثة أن املواد التعليمية أشد حمتاجًا يف عملية  ،من أجل ذلك

. كما قال خاصة يف تعليم مهارة الكالم درسةتعلم اللغة العربية يف هذا املالتعليم وال
التعليمية ن املواد و رجون أن يُعدي هنمأ درسةم املعاصرة يف هذه امللكاملع  إمام الدين
 .ن ابلصعوبةو يشعر  نكلو  ،السلبةة ابحتياجال سبالكالم املنااملهارة 

ا ابلسريقة بة اليت نستمدمها املدرسون خمتلفة، ولكن غالوكانت السريق
اللغة العربية مث ترمجة إىل اللغة  شرح املعلم، يةءالقرا ريقةواعد والرتمجة وطالق

ذه السريقة استمدام مل هذه السريقة مهارة الكالم وتكثر ههتولكن  سياإلندوني
 .يلة االستعمال يف عملية التعليملارا جيعل اللغة املنشودة قثكا اللغة األم 
رأل الباحثة أن أحسن طريقة التعليم للمعلمة أن ال تستمدم اللغة األم  

أكثر من اللغة العربية عند عملية التعليم ألهنا تقلل التدريبال اللغوية خاصة 
 . سلبةيسابق هبدف تعليم مهارة الكالم املقصود لل . وهذا السلبةالكالمية لل

كما قال حممود كامل الناقة ورشدي أْحد طعيمة أن تدريس الكالم يعين 
ل هو ظيعلمها السالب إن تكلم املعلم و إن الكالم مهارة ال  ممارسة الكالم.

هدف تعليم اللغة  ، كلها لنيلم. فيحتاج إىل التدريب والتدرج يف تدريسهمستمعاً 
طريقة  دممتستاملعلمة أو  وفقت الباحثة إذا كانت املعلم هبذا9.يعين االتصال

 
 120 - 120حممود كامل اانقة ورشيت أْحد طمينة ، املرجع السابق ، ص .  9
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هداف تعليم اللغة أقة أبهداف تعليم مهارة الكالم و بساماملباشرة ألن هذه السريقة 
 اللغوية هلم. اللغة يف تنمية املادة درسةامل يف هذا العربية

.  عليمي أو املواد التعليميةالت إن العملية التعليمية اجلودة حتتاج إىل الكتابة
ية التعليمية إىل التعليم قية العملرت للتعليمية يساعد املعلم واملتعلم وظائف املواد األن 
، وتساعد هم دليل املعلم السلبةعلم ليوجه العملية التعليمية وك، وكدليل املالفعال
 10.مستقال بنفسه عند التعلمن يكو ل

، قرأل الباحثة أن املشكالل اليت توجبه استنادا من البياانل املذكورة 
 درسةامل تيف التعلم وكذلك كان سلبةال غبةوقلة ر .  املواد التعليمية هي عدم املعلمة 

أكثر . فمن هنا املنسلق ورأل الباحثة  لرتقية الكفاءة السلبةحيتاج إىل املواد التعليمية 
 قدرهتم   التعلم مبستوىيفجع ر وامل ذايتواد التعليمية لتعليم الامل ن إىلو حيتج السلبةأن 

اجلديدة  علومالل املصليح ون وتسهل هتماملواد التعليمية مناسبة بكفاءوأن تكون 
 .فحسبلم من املع ماللو عاء املقعلى إل السلبةوال تعتمد  هتموذال القيمة يف حيا

عينت الباحثة الضوابط املهم ة عند إعداد الكتاب التعليمي على أساس 
النظرية البنائية، فعندما إمتاما إعدادها تقدمي الباحثة للتصديق الكتاب خبصائصه : 

التفسري ، (Exploration)االستكشاف  ،(Engagement)التشويق أو جذب االنتباه 
(Explanation) التوسع ،(Elaboration) مي ، التقو(Evaluation) وسيأيت بيان كل .

 عنصر فيما اييل :
 
 

 
10 Andi Prastowo, Panduan Kreatif….., hlm 170. 
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 ( Engagementمرحلة التشويق أو جذب االنتباه )  .1
السالب إبجراء  يقوم تسبيقه (Engagement) التشويق أو جذب االنتباه

ويتم فيها حتديد املعلومال السابقة  .التعارف بي السالب:مع االصدقائه   حماداثل
وتشويقهم وشد انتباههم، وإاثرة دافعيتهم للتفكري يف موضوع الدرس  سلبةلدى ال

عن طريق توزيعهم إىل جمموعال عمل، حبي  تضم كل جمموعة فردين أو أكثر 
وفقا لسبيعة العمل واحتياحه، و يتعرف التالميذ على األنشسة املرتبسة بكل 

رة التالميذ لالشرتاك يف موضوع اكثرية الستشا  ن للمعلم أن يتبع طرقجمموعة، وميك
 11.ل و متثيل املواقفثريامي املقدالدرس منها: طرح األسئلة و ت

 (  Eksplorationمرحلة االسكتشاف )  .2

 مع اخلربال املباشرة سالبويتفاعل فيها التسبيقه  (Exploration) االستكشاف
ويتفاعل فيها التالميذ مع . السالب يذكرون املفردال يف املدرسةابلبيئة احمليسة : 
ية يصعب عليهم إجابة عنها إال اليت تثري تساؤالل مفتوحة النها اخلربال املباشرة
وتكون إجابة تلك األمنية يف ، ورة فردية أو مجاعيةصطالع سواء بابلبح  واال

ىل مصادر املعلومال حىت حمرر املدرس، ويقوم املعلم بدور التشجيع والتوجيه إ
يتمكن التالميذ يف النهاية من الوصول إىل املفاهيم املتضمنة ابلدرس من خالل 

ة مشرتكة تساعدهم يف املشاركة رب قاعدة خ نجمموعال العمل، وابلتايل فهم يبنو 
  12فصل.يف املواقف التعليمي داخل ال

 

 
  55 ، النظرية البنائية وتسبيقها يف تدريس اللغة العربيةمنيف حضري الضوي، 11
 55 ، العربيةالنظرية البنائية وتسبيقها يف تدريس اللغة منيف حضري الضوي، 12
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 ( Explanationمرحلة التفسري )  .3
النتائج اليت توصل إليها يقدم كل طالب تسبيقه  (Explanation)التفسري 

ويف هذه املرحلة يبدأ ئهم: شرح النتائج اليت يتعلق ابألسئلة التصويرية. مع زمال
ردة يف شكل قابل للنقل وتوفر اللغة االتصال اجليد املعلم يف وضع خرية التالميذ اجمل

مح املعلم لكل جمموعة بعرض ما بي املعلم واجملموعال أثناء عرض اخلريال ويس
توصلت إليه مع زمالء الفصل، وكذلك يعرضون احلول و التفسريال والنتائج اليت 
توصلوا إليها، وكذلك األساليب اليت استمدموها لوصول اىل احللول و يتم ذلك 

 .من خالل املناقشة اجلماعية

ابدي ر الذي قدمها ف التصنيف و العرضواندرج يف هذه املرحة مرحلة  
م اجملموعال يف أنشسة التدريس البنائي نظاويل، إن التصنيف أو جتقال عن غاعن و 

والتصنيف يتعلق كثريا مبواقف  .هو إاتحة الفرصة للسلبة ليتواصل بعضهم مع بعض
إن  .ويعقد التصنيف عشوئية أو حمددة . ربة اليت يريدها السلبة سيسرهاالتعلم واخل

لتدريس من قبل املعلمي و ذلك جيعل السالب يتعلمون بشكل تعزيز عملية ا
 طالب للمجموعة يتم فيها املناقشة حلل املشكلة املعينة مع 3أو  2جمموعال من 

ل الصغرية ، ومن ذلك يتم توافق اآلراء بي خمتلف اجملموعالمدور رمزي لتدخل املع
 .للوصول إىل حل املشكلة

 (Elaboration)مرحلة التوسع  .4

وتعلم تلك املرحلة على توسيع التفكري تسبيقه  (Elaboration)  وسعالت
املثال املقابلة او  تغسية الدرس من كافة األوجهللدى التالميذ يف موضوع الدرس 
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وتعلم تلك املرحلة على توسيع التفكري لدى . السؤال واجلواب السالب ابملعلم
تغسية الدرس من كافة األوجه، ويشرتك مجيع التالميذ لالتالميذ يف موضوع الدرس 

ون ما تعلموه يف سبقيف التفكري وبربسون املفاهيم اليت تعلموها ابملفاهيم السابقة وي
 13.مواقف جديدة من خالل األمثلة والتسبيقال املتنوعة على الدرس

 ( Evaluationحلة التقومي ) مر  .5

ر أم تسبيقه اإلختبار مسابقا ملضمون املوضوع :  (Evaluation) التقومي
هنهم ظو م كرهفمل مث تعبريها على ما يف طالاب لنسق املفردال مث أتليف اجلاملدرس 
التحدث عن ما مسع السالب من التلفاز أو  احلادثة عن ما وقع السالب. ابسسا

وأفكار  وللويتم فيها التقومي ما توصل إليه التالميذ من ح .ذلكالراديو وغري 
اية الدرس بل تكون مستمرة، هنقتصر تلك العملية على تومعلومال على أال 

يزود املعلم بوسائل وميكن أن نتم بعد كل مرحلة من مراحل النموذج على أن 
يساعدهم يف من اختيارال معنية وقوائم مالحظة، ومقابالل مما  ممتنوعة للتقو 
ويف تعبري آخر أن تقيم أفكار 14. التوصل إليه ومدى اإلفادة منه ما مت علىاحلكم 

السالب وردود أفعاهلم فيما قاموا ابلتفكري فيه أثناء املوقف التعلمي، والتعرف على 
التايل فالعسر إىل التقومي أبنه . و أفكار السالب حول طريقة تعلمهم اليت مت اتباعها

عل النموذج نظام دائراي، و تكون عملية التعلم مفتوحة النهاية كما  عملية مستمرة
 يضع دام يف الرسم البيان التايل:

 

 
 56 ، لنظرية البنائية وتسبيقها يف تدريس اللغة العربيةمنيف حضري الضوي، ا 13

 56 ، العربية اللغةالنظرية البنائية وتسبيقها يف تدريس منيف حضري الضوي،   14
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ملهارة الكالم على أساس النظرية البنائية صالحية املواد التعليمية  .2
(Konstruktivisme )املتوسطة غنتيغ بنجواجني ملدرسة بستان املعمور 

لمواد لومن مراتب خسوال منهج البح  والتسوير جرى التقومي والتصديق 
، وكذلك التعليمية من قبل اخلبري يف جمال حمتوى املواد التعليمية وتصميم املواد التعليمية

وهذه اخلسوال ملعرفة صالحية املواد من منظور هيئة التدريس من اإلستبانة احملاضرة. 
ملهارة الكالم لدى السلبة فصل السابع مبدرسة  البنائيةعلى أساس النظرية التعليمية 
 ومن 15.من منظور اخلرباء وهيئة التدريس بستان املعمور غنتيغ بنجواجني املتوسسة 

خالل هذا التصديق، عرفت الباحثة أن نتيجة االستبانة من خبري تصميم املواد 
 84،9ونتيجة االستبانة من خبري حمتوى املواد  جدا وهي يف درجة جيد 86،37%

  .% وهي يف درجة جيد

ولذلك تقوم الباحثة يف إعداد املواد التعليمية على أساس النظرية البنائية فيه 
اف، والتفسري، والتوسيع، والتقومي بشكل جذاب تدعو رغبة وااليستكش التشويق، 

السلبة يف التعليم اللغة العربية ابستمدام األلوان والصورة املتنوعة واملتعلقة مبواد 
يف إعداد املواد  النظرية البنائيةالتعليمية. فمن هنا ميكن القول أبن استمدام أساس 

أبنفسهم وتقوي عزميتهم للتعلم. حي   التعليمية تدعو نشاط وتبىن املعرفية اجلديد
اعتمدل الباحثة يف إعداد  هذه املواد التعليمية على حتليل احتياجال السلبة واملعلم 
فيها. ومن خالل تقييم هذا الكتاب الذي تفضل به اخلرباء. وجدل الباحثة أن املواد 

 التعليمية املصمم جذابة ومشجعة، وأييت توضح تلك كما اييل :

 
املسري للنشرة ، )عمان: دار تصميم التدريس بي النظرية والتسبيقزيد سليمان العدوان، حممد فؤاد احلوامدة،   15

 130-128م(.  2010والتوزيع 
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 16لبياين لنتيجة االستبانة من خبري تصميم املواد التعليمية الرسم ا .1

 
املظهر )الغالف( حيصل على من هذه الرسم كان سبع النتيجال، االوىل هي 

بتقدير  %77بتقدير جيد جد ا. والثانية هي املقدمة حيصل على نتيجة  %94نتيجة 
بتقدير جيد  %82مقبول. والثالثة هي دليل استمدام الكتاب حيصل على نتيجة 

% بتقدير جيد جدا.  83جدا. والرابعة هي حمتوايل الكتاب حيصل على نتيجة 
حيصل على نتيجة لرائسية والكفاءة األساسية واملؤشرال الكفاءة اواخلامسة هي 

بتقدير جيد جدا. والسادسة هي توضيح املواد التعليمية حيصل على نتيجة  91%
بتقدير  %84بتقدير جيد جدا. والسابعة هي التدريبال حيصل على نتيجة  83%

 جيد جدا. 

اد التعليمية حتسن وبعد أجرل الباحثة استبانة اخلبري ملعرفة صالحية تصميم املو 
التعليقال من خبري تصميم املادة التعليمية الباحثة تصميم املواد التعليمية وفقا على 

 
، اجلامعة 2019مايو  9، يوم اخلامس، املاجستري( نتيجة استبانة من خبري تصميم املواد التعليمية )الدكتور توفق الرْحن 16

 موالان مالك ابراهيم. 

نتيجة تصديق تصميم مواد اللغة العربية 

(الغالف)المظهر 

المقّدمة 

دليل استخدام الكتاب 

محتويات الكتاب

ة الكفاءة الرائسية والكفاءة األساسي
والمؤشرات 

توضيح المواد التعليمية 

التدريبات
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لذلك تصحح الباحثة بعض إىل رقم الصحفة وجدول الفارغة.  هي أن حتسن الباحثة
 األخساء والنقائة كما تعليقال اخلبري.

 17اد التعليميةالرسم البياين لنتيجة االستبانة من خبري حمتوى املو  .2

 
مقدمة الكتاب حيصل على وىل هي هذه الرسم كان سبع النتيجال، األمن 

بتقدير جيد جد ا. والثانية هي شرح حمتوى الكتاب حيصل على نتيجة  %100نتيجة 
جيد جد ا. والثالثة هي دليل استمدام الكتاب حيصل على نتيجة  بتقدير 100%
%  75بتقدير جيد جدا. والرابعة هي مؤشرال التعليمية حيصل على نتيجة  100%

حيصل الكفاءة الرائسية والكفاءة األساسية واملؤشرال بتقدير جيد. واخلامسة هي 
ل على نتيجة بتقدير جيد. والسادسة هي حمتوى التعليم حيص %75على نتيجة 

 
، اجلامعة 2019مايو  10وم اجلمعة، نتيجة استبانة من خبري حمتوى املواد التعليمية، )الدكتور دانيال حلمي املاجستري(، ي17

 موالان مالك ابراهيم. 
 

نتيجة تصديق حمتوى مواد التعليمية 

مقدمة الكتاب 

شرح محتوى الكتاب 

دليل استخدام  الكتاب

مؤشرات التعليم 

ة الكفاءة الرائسية والكفاءة األساسي

محتوى التعليم 

التدريبات
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بتقدير  %83بتقدير جيد جدا. والسابعة هي التدريبال حيصل على نتيجة  83%
 جيد جدا. 

بعد أجرل الباحثة استبانة اخلبري ملعرفة صالحية املواد التعليمية حتسن الباحثة و 
التعليمية هي لتعديل  وادالتعليقال من خبري حمتوى املاملواد التعليمية املعدة وفقا على 

مرة أخرى كتابة اهلمزة ولون الكلمة وأن تستقيمي يف استفادة الصحفال الحظ 
 وتستمدمي احلوارال الكافية. 

( Konstruktivismeعلى أساس النظرية البنائية )هارة الكالم مل التعليمية فعالية مواد .3
 املتوسطة غنتيغ بنجواجني ملدرسة بستان املعمور

بعد عقدل الباحثة االختبارين يف اجملموعتي، فرتى الباحثة أن املواد التعليمية 
لرتقية مهارة  غنتيغ بنجواجنياملتوسسة بستان املعمور لدى السلبة فصل السابع مبدرسة 

 الكالم مهم جدا بينما كانت السلبة يتحمسون يف اشرتاك التعلم. 

ملدرسة بستان املعمور  ة البنائيةعلى أساس النظريفعالية مواد مهارة الكالم 
فقامت الباحثة أن تعليم مهارة الكالم  من منظور اخلرباء املتوسسة غنتيغ بنجواجني

مرتفعة بة يف اجملموعة التجريبية تدل على أن كفاءة السل عدةالتعليمية امل وادابستمدام امل
يف مهارة الكالم. ونتائج السالب يف  بةوأن هذا الكتاب فعالة لرتقية كفاءة السل

اجملموعي، فتوحد املقارنة بي النتائج فيهما. وهذه نتائج االختبار البعدي يف تعليم 
، 1555مهارة الكالم من اجملموعتي. فحصلت الباحثة عدد نتائج اجملموعة التجريبية 

 : . ومقارنة هذه التنائج كما اييل 1180وعدد نتائج اجملموعة الضابسة 
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عرفت الباحثة أن قيمة   tوحللت الباحثة نتائج االختبارين ابستمدام الرمز 

t ( ۷،۷4احلساب ) أكرب من قمة“t”  املوجودة يف اجلدول. على مستوى التصديق
( تدل على العدد 0،01% ) 1ويف مستوى التصديق  2،093( 0،05) 5%

 . فتعين ذلك أن الفرض السابق مقبول. 2،861

لنتيجة من االختبارين ومن املقابلة وكذلك نتيجة استبانة املعلمة وأيدل هذه ا
بعد استمدام املواد املعدة ) اليت حصلت على نتيجة جيد جدا ( أن املواد  سلبةوال

الة ع  اليت أعدهتا الباحثة ف على أساس النظرية البنائيةالتعليمية املعدة املهارة الكالم 
وهذه املواد مناسبة ومساعدة حلل املشكالل  .يف مهارة الكالم سلبةلرتقية كفاءة ال
 الكالم. تعلم اللغة العربية خاصة يف تعليم مهارة ندع سلبةاليت يواجهها ال
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 الباب اخلامس

 اخلامتة

مي ، فيمكن اعتبار هذا الكتاب التعليا مما تقدم من البحوث والتحلياللانسالق
مبدرسة املتوسسة بستان املعمور  فصل السابع لبةعليم دروس اللغة العربية للسمناسب لت

. يف كفاءة السلبة يف هذه املهارة ا أتثريملا هل كالمة لرتقية مهارة الصخا غنتيغ بنجواجني
 اخلرباء إىل دميهي بعد تقسم بعدة مراحل من التعديالل والتحهذا الكتاب التعلي مرلوقد 

نتيجة ف ة.ثة أن هذا الكتاب التعليمي فعالوجدل الباح ،ويف النهاية لبة.و جتربته على الس
 يلي : هذا البح  كما

 ملخص نتائج البحث (أ

ملهارة الكالم على أساس النظرية البنائية املواد التعليمية بعد 
(Konstruktivismeمل ) من  هوحتكيم بنجواجني،املتوسسة  بستان املعمور غنتيغدرسة
 : باحثة أن تستمرج النتائج التالية، تستسيع السلبةإىل ال ربتهجتاء، و رب اخل

ملهارة الكالم على أساس النظرية البنائية املواد التعليمية  إعداد هذه خصائة .1
(Konstruktivisme)  ،خبمس عمليال وهي التسويق، واالستكشاف، والتفسري

 والتوسع، مث التقومي.
ملهارة الكالم على أساس النظرية البنائية صالحية هذا املواد التعليمية  .2

(Konstruktivismeمل )من منظور  غنتيغ بنجواجني املتوسسة درسة بستان املعمور
املواد من خبري حمتوى  هي جيد ألناملادة التعليمية صالحية اخلرباء وهيئة التدريس، 

، 86 من خبري تصميم اللغة العربية هيبتقدير جيد و  %84،09هي  التعليمية
 .جدا جيد بتقدير.% 37
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ملهارة الكالم على أساس النظرية البنائية املواد التعليمية قياس فعالية  .3
(Konstruktivisme ) بنجواجني، وأما نتيجتها غنتيغ  املتوسسةبستان املعمور ملدرسة

 كما اييل :

فعرفت الباحثة أن قمة  2،093 > 7،74<2،861نتائج االحتبار هو 
“t”  ( أكرب من قمة 7،78احلساب )“t”  املوجودة يف اجلدول. على مستوى

( تدل 0،01% ) 1ويف مستوى التصديق  2،093( 0،05) %5التصديق 
مقبول. وأيدل هذه النتيجة  . فتعين ذلك أن الفرض السابق2،861على العدد 

الباحثة  أعدهتااليت  بنائيةعلى أساس النظرية الأن املواد التعليمية ملهارة الكالم 
بعد  ةبالنتائج من استبانة املعلم والسلو  لكالم.يف مهارة ا لبةالة لرتقية كفاءة السفع  

  هي جيد جدا عدةاستمدام هذه املادة امل

 توصيات البحث  (ب

 نتائج البح  تقدم هذه احللول املقرتحةانسالقا من 

، كالمد العسلية خاصة يف مهارة الاالهتمام التام عميع املهارال اللغوية عن -1
ملعلومال وختزينها ابعتبار أن هلا دورا كبريا يف مساعدة السلبة على اكتساب ا

 واستعماهلا
اب كت، حىت تكون الياالهتمام حاجال السلبة يف تصميم الكتاب التعليم  -2

 مهتمم هلا أثر عظيم يف تنمية كفاءصامليمي التعل
ة سلبة لغرس نشاط الذاباللغة العربية بسريقة ج ورأتليف الكتب التعليمي يف د -3

 .علم وحب اللغة العربية يف نفوسهميف الت
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 األقرتاحات   (ج

خال ملن يريدون أن يقوموا دم  حبالهذا  تكون نتيجةترجو الباحثة أن 
 قد مت الباحثة االقرتاحال اآلتية لذلكالبح   ذامثل ه

ن الكمال وال خيلو عن النقائة، فالكتاب ع ادال يزال هذا البح  بعي -1
 ملكي حيتاحثة حيتاج إىل مزيد من التجربة مته البمالتعليمي الذي ص

ل النقائة يف هذا رى تكم  خأ حبوث. لذا تقرتح الباحثة يوجود نويتحس
 .التعليمي وتصلح فيها من األخساء الكتاب

ري الكتاب الذي غأو مواد تعليمية ومراجعا أخرى  أن يستمدم احلاضرون كتااب -2
 .عن معلومال أكثر لبةحىت يكتمل الكتاب وحتصل الس أعدته الباحثة ،

القرية البنائية وفقا خلفية لى أساس مدخل إعداد هذا الكتاب التعليمي ع -3
سور الكتاب التعليمي مناسبا على الباحثي القادم أن يفينبغي ة بالسل
 .حتياجال السلبةاب

ا البح  عن اعداد الكتاب ها الباحثة يف هذتووقعا على ما سبقت كتاب -4
 الباحثون باحثة أن اييت، فتقرتح الكالممادة اللغة العربية لرتقية مهارة ال يالتعليم

لغة العربية وث أخرى حول تسوير الكتاب التعليمي يف مادة الببحاألحرون 
 . أو مهارة الكتابةقراءة ، أو مهارة الكمهارة االستماع  ،لغريها من املهارال

 

 

 



153 
 

 
 

 املراجع

 املراجع العربية
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تسوير النمذوج التعليمي مبهارة الكالم ىف ضوء الفروق الفردية  )بالتسبيق ،  رمونهاسو
وسنجكر سومسرة الغربية بات على طلبة جامعة حممود يونس اإلسالمية احلكومية

ىف كليات الدكتوراه، )مالنج: رسالة ، مكتوب باللغة العربية، (إندونيسيا
مية ماالنج حلكوهيم اإلسالمية امعة موالنا مالك إبراعاالدراسات العليا 

 م(2013
تسوير منودج تدريس النحو يف ضوء نظرية التعلم البنائية ابلتسبق شاة خالد انسوتيون،  

سم اللغة العربية وأدهبا كلية العلوم اإلنسانية عامعة موالان ملك إبراهيم على طلبة ق
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ة احلكومية ماالنج، كلية الدرال العلياجامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمي
 م(2016

اللغال احلية وتعليمها بي النظرية والتسبيق ) الرايض :  صالح عبد اجمليد العريب، تعليم
 (  19۸1مكتبة لبنان 

دروس الندوال لعلمى اللغة العربية   لغري الناطقي عبد الرْحن بن إبراهم الفوزان واخرون، 
 هبا، )اجلانب النظرى(، )د.م: مؤسسال الوقف اإلسالمى، د.س(

، )الرايض، تعلمي اللغة العربية لغري الناطقي مها، إضاءال عبد الرْحن بن إبراهيم الفوزان 
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 م( 2003أردون: دار السروق،  –)غثمان  السرائق العلميةعلي حسي الدليمي، 
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ىف تدريس العلوم  أثر استمدام منوذج التعلم البنائي، غازي بن صالح بن هليل املسريف
على التحصيل واالجتاه حنو املادة لدى طالب الصف الثال  املتوسط. البح  
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الكتاب األساسي لتعليم اللغة العربية للنسقي بلغال ، مد كامل الناقة ورشد أْحد طعيمةحم
 أخرى

اللغة العربية للناطقي بلغال أخرى اسسه  تعليمحممد كامل الناقة ورشدى أْحد طعيمة، 
) مكة املكرمة : حقوق السبع وإعادته حمفوطة جلامعة ، طرق تدريسة -مداخله  –

 (1980أم القرى، 
، ط. طرائق تدرس اللغة العربية لغري الناطقي هباحممود كامل الناقة ورشدي أْحد طعيمة، 

 (2003 -إيسيسكو –والثقافة  ، )منشورال املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم1
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إعداد كتاب التعليم مهارة القراءة ألغراض خاصة على اساس النظرية البنائية ميا مود ة، 
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PROFIL SEKOLAH 

1. Nama Sekolah : SMP Bustanul Makmur 

2.  Alamat / Desa :      Jl. Watugajah,No 9 Kaliputih, 

Kembiritan, Genteng, Banyuwangi,   

JawaTimur  68465Telp./Fax. (0333) 

843151 

3. Status Sekolah : Swasta 

4. NSS/NPSN : 202052510189 / 20525617 

5. Tahun didirikan/Beroperasi : 2003-2004 

6. Status Tanah  : Akta Wakaf Yayasan (bersertifikat) 

7. Luas Tanah :  21.000 m2 

8. Nama Kepala Sekolah : Dwi Wahyu Hari Basuki (HP. 

082330709814) 

9. No. SK Kepala Sekolah :  01/YPIP.BM/SK/VII/2013 

10. Nama Yayasan : YPIP Bustanul Makmur 

11. Alamat Yayasan/No. Telp : Jl. KH. Djunaidi, Kebunrejo,  

Genteng /(0333) 848517 

12. No. Rekening : No. Rek. 0022271997 Bank Jatim 

Cabang Banyuwangi,  

Atas nama SMP Bustanul Makmur 

13. Data siswa dalam 4 (empat) tahun terakhir 

Th. Ajaran 
Jumlah 

Pendaftar 

Kelas VII Kelas VIII Kelas IX 

Jumlah 

(Kls 

VII+VIII+IX) 

Jumlah 

Siswa 

Jumlah 

Rombe

l 

Jumlah 

Siswa 

Jumlah 

Rombel 

Jumlah 

Siswa 

Jumlah 

Rombe

l 

Jumlah 

Siswa 

Jumlah 

Rombe

l 

2014/2015 397 193 5 150 5 153 5 496 15 

2015/2016 452 198 5 191 5 150 5 539 15 

2016/2017 509 208 5 193 5 190 5 591 15 

2017/2018 505 200 5 207 5 193 5 600 15 

2018/2019 510 202 5 196 5 204 5 602 15 

 

 

 



 

 
 

14. Data Kondisi Ruang 

NamaRuang JumlahRuang Luas (m2) Kondisi 
Kurang/Membutuh

kan 

Ruang Kelas 12/3 756 Baik/kurang baik  

Perpustakaan 1 105 Baik  

Laboratorium Multimedia 1 105 Baik  

Laboratorium Fisika 1 105 Baik  

Laboratorium Biologi 1 105 Baik  

Laboratorium Komputer - - Baik  

Laboratorium Bahasa - - Baik  

Laboratorium IPS - - - 1 Ruang 

Ruang Kesenian - - - 1 Ruang 

Ruang Ketrampilan - - - 1 Ruang 

Aula 1 450 Baik  

Ruang Kepala Sekolah 1 28 Baik  

Ruang guru  1 108 Baik  

Ruang Tata Usaha 1 42 Baik  

Ruang Adm. Keuangan 1 12 Baik  

Ruang BK 1 18 Baik  

Ruang UKS/PMR 1 18 Baik  

Ruang OSIS 1 18 Baik  

Ruang Kopsis 1 24 Baik  

Masjid  1 289 Baik  

Gudang 1 12 Baik  

Kantin 1 90 Baik  

 

 

 

 



 

 
 

15. Data Guru 

Jumlah Guru / Staf Jumlah Keterangan 

Guru/Tenaga Pendidik 31 - 

Guru PNS DPK 0 - 

Pustakawan 1 - 

Laboran (IPA/Komputer) 2 - 

Staf Tata Usaha 4 - 

  

Kepala Sekolah, 

 

 

 

Dwi Wahyu Hari Basuki, M.Pd 

NIY. 19780420 2005047001 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

SELAYANG PANDANG 

Kebutuhan akan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas tinggi 

adalah suatu keharusan. Dalam konteks kekinian, kualitas SDM akan menjadi 

modal dasar persaingan bangsa. Modal kekayaan alam dan besarnya jumlah 

penduduk tanpa disertai kualitas SDM yang handal bukan merupakan jaminan 

untuk membawa kebesaran suatu negara. Singapura, Jepang, dan Korea menjadi 

bukti sebagai negara yang besar, rakyat makmur, karena didukung kualitas SDM 

yang bagus padahal tidak memiliki kekayaan alam berlimpah. Dengan demikian, 

persoalan penyiapan SDM yang berkualitas tidak perlu dipertanyakan lagi, lebih-

lebih di era liberalisasi perdagangan dan kehidupan global. 

Salah satu upaya antisipasi kebutuhan kehidupan global dan jaminan masa 

depan bangsa ialah membangun pendidikan yang berorientasi pada mutu. 

Pendidikan yang memiliki standar mutu ialah pendidikan yang senantiasa 

meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada 

Tuhan YME, berbudi pekerti luhur, berkpribadian unggul, mandiri, tangguh, 

cerdas, kreatif, trampil, berdisiplin, beretos kerja, profesional, bertanggung jawab, 

sehat jasmani dan rohani, memiliki rasa cinta tanah air, semangat kebangsaan, 

kesetiakawanan, serta berorientasi masa depan. 

SMP  Bustanul Makmur Genteng  berdiri sejak 2003, bertujuan mencetak 

manusia Indonesia yang unggul (berkualitas tinggi) seperti yang tercantum dalam 

tujuan Pendidikan Nasional tersebut di atas. Secara garis besar, SMP Unggulan 

Bustanul Makmur Genteng RSBI diarahkan untuk mencetak kader bangsa yang 

memiliki komitmen: 

1.  Keislaman 

2.  Kebangsaan 

3.  Kecendikiaan 

Sekolah ini dibangun di atas tanah ± 2 ha dilengkapi dengan asrama siswa. 

Sistem pengelolaan SMP Bustanul Makmur Genteng mengacu pada standar mutu 

UNESCO, yaitu sekolah yang dapat menerapkan empat pilar pembelajaran sebagai 

gerbang pembebasan anak, yaitu 



 

 
 

1. How learn to learn 

Bagaimana anak belajar untuk belajar 

2. How learn to do 

Bagaimana anak belajar untuk berbuat 

3. How learn to be 

Bagaimana anak belajar untuk mengenal dan menjadi menurut dirinya sendiri 

4. How learn to be 

Bagaimana anak dapat belajar hidup berdampingan dalam kebersamaan dengan 

yang lain 

 

SMP Bustanul Makmur Genteng sangat memperhatikan kebutuhan siswa tidak 

saja dalam aktivitas pembelajaran, namun juga diasah nalar kritisnya serta 

disediakan kegiatan rekreatif dalam bentuk olah raga dan seni. Pembinaan 

kemampuan berorganisasi siswa menepati porsi yang cukup besar. Beberapa 

lembaga kesiswaan sebagai wadah berlatih berorganisasi yang bersifat internal 

sekolah tumbuh dan berkembang subur. Lembaga tersebut terdiri atas Student 

Council (SC) atau lebih dikenal dengan OSIS, Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), 

Remaja Masjid Um Dua (Remas), Dewan Kerja Galang (DKG), Radio Utama FM, 

Palang Merah Remaja (PMR), dan kelompok belajar (English Club, Math Science 

Club). 

VISI SMP Bustanul Makmur 

“Terwujudnya kualitas lulusan yang unggul dalam IMTAQ, handal dalam IPTEK, 

tangguh dalam kepribadian dan berwawasan keunggulan“ 

 

MISI SMP Bustanul Makmur 

1. Mengembangkan wawasan keislaman, kebangsaan dan kecendikiaan 

2. Mengembangkan kurikulum sekolah yang dinamis dan berwawasan 

keunggulan sesuai perkembangan zaman 

3. Melaksanakan 8 Standar Pendidikan Nasional yang diperkaya dengan 

pendidikan berkarakter 



 

 
 

4. Melaksanakan pembelajaran aktif, kreatif, menyenangkan dan 

menginspirasi 

5. Meningkatkan layanan pendidikan atas dasar kesetaraan, keadilan, 

multikultur, multiintelegensi dan belajar tuntas 

 

TUJUAN PENDIDIKAN 

A. Komitmen Keislaman 

indikatornya (a) pemahaman yang luas dan benar tentang ajaran Islam, (b) 

keyakinan yang benar dan mantap terhadap ajaran Islam, dan (c) motivasi 

yang tinggi untuk menerapkan / mengamalkan ajaran Islam. 

B. Komitmen Kebangsaan 

indikatornya (a) pemahaman yang luas dan benar tentang falsafah dan 

budaya bangsa, (b) keyakinan yang benar dan mantap terhadap falsafah dan 

budaya bangsa, (c) motivasi yang tinggi untuk mengamankan, 

mengamalkan, dan mengembangkan falsafah dan budaya bangsa. 

C. Komitmen Kecendikiaan 

indikatornya keseimbangan antara kecerdasan  intelektual,  emosional, dan 

spiritual 

 

SEPULUH NILAI LEBIH SMP BUSTANUL MAKMUR 

1. Sekolah telah terakreditasi oleh BAN (Badan Akreditasi Nasional) dengan 

nilai A 

2. Sarana dan prasarana penbelajaran meliputi gedung yang memadai, 

perpustakaan, masjid, laboratorium keagamaan, laboratorium sains, 

laboratorium komputer, dan sarana olah raga serta sarana pendukung 

lainnya. 

3. Tenaga pendidik direkrut melalui mekanisme yang ketat dengan 

mempertimbangkan akademik, integritas kepribadian, dan kompetensi. Di 

tingkat pimpinan dan konsultan direkrut dari berbagai unsur yang telah dan 

sangat berpengalaman di bidangnya. 



 

 
 

4. Sistem pembelajaran yang menyenangkan dengan menerapkan Kurikulum 

Tingkat Satuan Pelajaran (KTSP) dan didukung oleh tenaga pendidik yang 

ramah sehingga siswa terasa nyaman/enjoy walau sekolah seharian. 

5. Menerapkan model fullday school (masuk pk 07.00 sampai pk 16.00) 

dengan bimbingan dan pengawasan terprogram, sehingga memperkecil 

kemungkinan siswa berbuat negatif di luar sekolah. 

6. Pembiasaan kebahasaan dengan menggunakan dua bahasa, yaitu  bahasa 

Arab dan bahasa Inggris setiap hari di lingkungan sekolah. KhLab 

Kompusus bahasa Inggris, sekolah bekerja sama dengan Kangguru Radio 

English sebuah lembaga pengembangan bahasa Inggris dari Australia. 

7. Kultur keagamaan di sekolah yakni mengawali pembelajaran dengan 

membaca Alquran dan shalat Dhuha berjamaah dilanjutkan dengan 

pembelajaran keagamaan sampai pukul 07.30 WIB, shalat Dhuhur dan 

Ashar berjamaah diawali dan diakhiri shalat Rawatib. Diharapkan dengan 

pembiasaan keagamaan akan memberikan dampak yang positif pada siswa 

ketika di tengah masyarakat. 

8. Secara tidak langsung anak belajar di SMP Unggulan Bustanul Makmur 

akan melaksanakan program kecakapan hidup (life skill). Kecakapan hidup 

ini dapat dijadikan bekal dalam menghadapi tantangan hidup dan kehidupan 

di tengah-tengah perkembangan zaman yang cepat berubah setelah mereka 

kelak menjadi anggota masyarakat. Kecakapan bekal hidup yang 

dikembangkan mengarah pada kecakapan intelektual, vocational, moral 

(social), dan lain-lain. 

9. Layanan pendidikan secara terbimbing untuk membantu mengarahkan 

siswa yang mengalami kesulitan baik menyangkut masalah pribadi, sekolah, 

dan bimbingan karir. Hal ini dilakukan dengan konsep tertentu sehingga 

anak pulang sekolah tanpa beban, tanpa PR untuk menghindari brainfac 

syndrome (kelelahan otak) akibat banyaknya beban. 

10. Sekolah menjamin kebebasan peserta didik untuk berkreasi dan berapresiasi 

secara wajar untuk menguatkan karakter kepribadian, sehingga tidak banyak 

aturan tetapi kaya prestasi dan berdaya saing global



 

 

 دليل املالحظة

درسة بستان املعمور املتوسطة غنتيغ بنجواجنييف م   

: التاريخ / اليوم   

: ، مت الباحثة األشياء األية عمل عملية املالحظة ويف هذا البح    

  مناهج التعليم املستمدمة  .1
 أهداف تعليم مهارة الكالم .2
 املهارال املدروسة يف عملية التعليم والتعلم .3
 عملية التعليم والتعلم اللغة العربية  .4
 املواد املدروسة يف عملية تعليم مهارة الكالم   .5
 اليت تستمامه املعلمة عند عملية التعليم والتعلم . الوسائل التعليمية .6
 بوجود الكتاب املصاحب للسل  .7
 ة عند عملية التعليم والتعلم لسرائق وأساليب التعليم املستمدما .8
 تعليم مهارة الكالم تقومي .9
 مشاركة التلميذال وتفاعلهم حنو املواد التعليمية مهارة الكالم .10

 

 

 

 



 

 

 دليل املقابلة

 )قبل استخدام املواد املعدة(

 املتوسطة درسة بستان املعموراللغة العربية يف م مع معلم 

 

 إسم : 

 اليوم التاريخ : 

 ؟ عملية تعليم الكالم  دعن ماملعل دمهأي منهج الذي تستم .1
 ؟عند عملية تعليم الكالم  ل والسرائق الذي تستمدمه املعلمدخأي امل .2
 ؟عند عملية تعليم الكالم  تستمدمه املعلم ذيسة الو أي املواد املدر  .3
 ؟ذ عملية تعليم الكالم نع املعلم دمهتستم ذيي الوسائل التعليمية الأ .4
 بعملية تعليم الكالم ؟  قوم املعلميكيف    .5
 يف تعليم اللغة العربية خصوصا يف تعليم مهارة الكالم ؟ سلبةكيف رغبة ال   .6
 ؟  على قدرة الكالم عتساس سلبةهل كانت ال .7
 ؟ ما صعوابل تعليم الكالم عند معلم .8

 

 

 

 



 

 

 طلبةدليل االستبانة على ال

 رقم األسئلة املعايري املتغريات
تعليم مهارة الكالم و 
 مواد مهارة الكالم

 طرائق التعليم املستمدمة .1
 الوسائل التعليمية املستمدمة .2
 تعليم مهارة الكالم  تقومي .3
املواد املدروسة عند تعليم  .4

  الكالم. مهارة
على املواد  لسلبةاحتياجال ا .5

أو الكتاب املصاحب يف تعليم 
 مهارة الكالم 

على املواد  لسلبةافهم  .6
 اليومية ميف حياهت وتسبيقها

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANGKET PENELITIAN 

Untuk Siswa Kelas VII SMP Bustanul Makmur Genteng Banyuwangi 

(Sebelum Penyusunan Bahan/Materi Ajar Pembelajaran Maharah Kalam 

Berdasarkan Teori Konstruktivisme) 

 

Nama :  

Kelas :  

A. PETUNJUK  

1. Anda diminta untuk memeberikan jawaban yang jujur yang sesuai dengan 

apa yang anda alami. 

2. Angket ini terdiri dalam kolom pertanyaan dan kolom jawaban. Anda 

diminta untuk memeberi tanggapan atau jawaban dengan cara memeberi 

tanda checklist (√ ) pada masing-masing kolom yang disesuaikan dengan 

jawaban anda 

3. Ada empat pilihan yang anda berikan pada tanda checklist (√) dengan 

keterangan sebagai berikut : 

SS : Sangat Setuju 

S : Setuju 

TS : Tidak Setuju 

STS : Sangat Tidak Setuju 

 

B. KOLOM ANGKET 

NO PERTANYAAN 

JAWABAN 

SS S TS STS 

1 
Metode yang digunakan guru dalam 

mengajar maharah kalam sangat beragam 

    

2 
Guru tidak menggunakan media yang 

menarik 

    

3 Materi yang saya pelajari tidak sepenuhnya 

saya ingat karena lebih banyak permainan 

    

4  Saya membutuhkan buku ajar untuk 

memudahkan saya belajar 

    

5 Saya belum bisa mempraktekkan hiwar 

dengan baik 

    



 

 
 

6 Saya membutuhkan buku/materi yang 

isinya berkaitan dengan kegiatan saya 

sehari-hari agar bisa langsung 

mempraktekkannya 

    

7 Setiap hari hafalan mufradat tapi jarang 

menerapkannya dalam percakapan sehari 

hari 

    

8 Saya senang mengikuti pelajaran bahasa 

Arab 

    

9 Evaluasi berupa latihan dapat dilakukan 

setiap pertemuan 

    

10 Saya tidak tau materi yang akan saya 

pelajari untuk pertemuan selanjutnya 

karena tidak memiliki buku/materi ajar 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 خطة التدريس

 اللقاء األول والثاين 

 : مهارة الكالم  املواد التعليمية  

 " التعارف: الوحدة األوىل "    املوضوع

 : األوىل    املستوى

 90x 2:    الوقت

 الكفاءة األساسية : .أ

 الكالم 

 قدرة التلميدال على حتديد وتشويق وتلفيظ أحيوال احلروف والكلمة واجلسلة .1
 لمة والكالم واجلملة البسيسة قدرة التلميذال على نسق وتعبري وتعيي معىن الك  .2
 علومال من أنواع احلوار البسيطقدرة التلميذال على جد امل .3
واجلملة الصحيحة ابحملاورة أو قدرة التلميدال على مواصلة املعلومال ابأللفاظ   .4

 احملادثة
 وال واجلواب بسالقة ووضيحةسقدرة التلميذال على تبادل ال  .5
 املؤشرال الكالم  .ب
 . السليم ابملنسق والكلمة واملفردال األصوال نسق علىقدرة التلميذال  .1

 قدرة التلميذال على ذكر العبارال وردها عن املوضوع .  2 

 . قدرة التلميذال على فهم معاين الكلمة 4
 قدرة التلميذال على فهم احلوار فهما جيدا وتسبيقه يف احملاورة  . 5



 

 
 

 قدرة التلميذال على تبادل السوال واجلواب بسالقة ووضيحة.  6

، املعجم وما الوسائل التعليمية الصورة، الكتب املسور، : املصادر التعليميةج. 
 أشبه ذلك.

ه.  ل واجلوابؤ ة الشفوية والسالسمعيريقة السالسريقة املباشرة ،  : طرائق التدريسد.  
 التعليمية األنشسة

 الوقت االنشسة املواد التعليمية اللقاء
 التعارف 1

 )عناصر اللغة(
 املقدمة .1

ابلتسليم و  لمتبدأ املع -
 الدعاء

يظهر إعدد النفس خبالل    -
إمالء كشف احلضور 

 ظروف الفصل وتنظيم
األهداف  معلقي امللت -

 التعليمية
الوسائل  متستعد املعل -

 التعليمية
 األسئلة املتعلقة لمتقدم املع -

أو  يف املاضي) ملوضوعاب
 (اجلديد

 الرئيسية األنشطة .2
لوسائل لم قدم املعت -

 التعليمية

 دقائق 15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

الميذ الته من علمتسلب امل -
 املالحظة إىل الكتاب املعدة

تنسق املعلم الكلمة   -
والتالميذ يستمعون وأن 
 تكررها مرتي أو ثالاث 

تستمدم املعلمه الكلمة يف  -
 مجلة أو أكثر

إحدى  ميذتكرر التال -
اجلمل احملتوية على الكلمة 

 أو فرداي تكرارا مجيعا
معىن الكلمة  هتعرض املعلم -

 ابلسريقة اليت تراها مناسبة
يعرض التالميذ املضمون  -

 عنها
تأكد عما يو  ةعلمتشرح امل -

على سبيل  ميذعرضها التال
  تقدمي األسئلة إىل التالميذ 

 اخلامتة .3
يعسي املعلم التشجيع  -

 لتالميذ
خيتم املعلم والتالميذ الدرس  -

 ابحلمدلة 

 دقائق  60
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 دقائق 15

 دقائق 15 املقدمة .1 التعارف 2



 

 
 

)احلوار 
 والتدريبال(

ابلتسليم و  ةلمتبدأ املع -
 الدعاء

يظهر إعدد النفس خبالل  -
إمالء كشف احلضور 

 ظروف الفصل وتنظيم
األهداف  معلقي امللت -

 التعليمية
الوسائل  متستعد املعل -

 التعليمية
األسئلة  لمهتقدم املع -

يف ) ملوضوعاب املتعلقة
 أو اجلديد املاضي

 الرئيسية األنشطة .2
لوسائل ا ةلمقدم املعت -

 التعليمية
الميذ الته من علمتسلب امل -

 املالحظة إىل الكتاب املعدة
تقرأ املعلمة احلوار   -

والتالميذ يستمعون 
 وتكرارها بعد قرأة املعلمة

معىن الكلمة  تعرض املعلم -
 ابلسريقة اليت تراها مناسبة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 دقائق  60
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

تبي املعلمة احلوار شرحا  -
 وضحا

 تسبق التالميذ عن احلوار -
تبادل التالميذ عن السؤال  -

 .واجلوانب بصديقتهم
السؤال واجلواب بي املعلمة  -

 والتالميذ عن املوضوع. 
 اخلامتة .3

يعسي املعلم التشجيع  -
 لتالميذ

خيتم املعلم والتالميذ الدرس 
 ابحلمدلة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دقائق 15

 التقييمه.

تعرف على نفسك عن طريق ذكر هويتك الكاملة مع  :الشفهياالختبار  .6
 اآلخرين: االسم والعنوان والعمر وغريهم

 االختبار الشفهي نسق املفردال واحلوار عن التعارف )الكالم( .7
 دليل  التقومي .و

 إسم السالب : 
 النتيجة سالمة النطق

  قلة األخساء يف الكالم
  أخساء الكالم واضحة ولكن يفهم املعىن املقصود

  أخساء الكالم تقتضي اهتماما أكثر



 

 
 

صعوبة الفهم ألخساء الكالم يؤدي إىل احلاجة إىل تكرار الكالم أخساء 
 الكالم

 

  أخساء الكالم الظاهرة تسبب عدم الفهم قسعا
 النتيجة املفردات

  استمدام املفردال أو العبارال االصسالحية كمحدثي اللغة
استمدام عبارة اصسالحية غري مناسبة أو تكرار الفكرة املاضية ألن 
املفردال حمدودة استمدام الكلمال اخلاطئة ابلتكرار . قل ة الكالم 

 حمدود

 

. قل ة الكالم حمدود ألن املفردال ستمدام الكلمال اخلاطئة ابلتكرارا
 قليلة

 

  وقوع األخساء وقلة املفردال اليت تسبب صعوبة الفهم 
  عدم الكالم ألن املفردال حمدودة

 النتيجة الطالقة 
  طالقة الكالم تستوي ابلناطق به

  تبدوا وسرعة الكالم انقصة ملشكالل لغوية
  شكالل لغويمبسرعة طالقة الكالم تؤثر 

  كفاءة اللغة حمدودةوقوع التكرار والسكول يف بعض األحيان ألن  
  يقسع الكالم فال يتمكن من االستمرار يف احملادثة



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 االختبار 

ِمْيِلَك ! ❖ َباَدِل الِحَواَر َمَع زَ
َ
 ت

ل   الِحَوار األوَّ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ؟ اامْسُكمَ 
 ِامْسي.....

 
 

 ِمْن أَْيَن أَْنت؟
  َأاَن ِمْن .....

 

؟ ِذهِ َمْن هَ   
  ِذِه.....هَ 

 

؟ َذاَمْن هَ   
 َهَذا.....

 



 

 
 

 الحوار الثاني :

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ْدرْيب  ❖

َ
َماَم أْصَحاِبَك 5ت

َ
َسَك أ

ْ
ف
َ
 ن
ْ
ِف

 !: َعر 

 

 ُهَو  ....   ِامسِْي .....

 َهِذِه ....   َأاَن    ....  

 ِهَي  ....   َأاَن ِمْن ...

 َهَذا  ...

 َما امْسَُك ؟
 ِامسِْي ......

 

 َكْيَف َحاُلَك ؟
............ 

 

 َهْل أَْنَت طَاِلٌب ؟ 
 نَ َعْم،  .......

 

 َهْل أَْنَت ِمْن ُسْورَااَباَي؟
 نَ َعْم، َأاَن ........



 

 

 دليل املقابلة

 )بعد استخدام املواد التعليمية املعدة (

املتوسطة غنتيغ  مدرسة بستان املعمورم يف هارة الكالالعربية ملمع معلم تعليم اللغة 
 بنجواجني

 :   إسم

 : اليوم / التاريخ

 املعدة كيف رأيك عن عملية التعليم والتعلم املهارة الكالم ابستمدام هذا الكتاب .1
 ؟ 
تعليم والتعلم خاصة يف هذا املعلمة عند عملية الو هل هذا الكتاب يساعد املعلم  .2

 درسةامل
 كيف كانت عملية التعليم والتعلم هذا الكتاب املعد ؟ .3
هل يساعد هذا الكتاب يف بناء عملية التعليم والتعلم املنظمة وتعليم مهارة الكالم   .4

 السهلة ؟
 
 
 
 
 



 

 

 دليل املقابلة

 )بعد استخدام املواد التعليمية املعدة (

 درسة بستان املعمور املتوسطة غنتيغ بنجواجنيمب الطلبة يف الفصل السابعمع 

 

 :   إسم

 : اليوم / التاريخ

 املعدة ؟ التعليمية ماذا تشعرين يف تعلم اللغة العربية على املواد .1
 عن عرض املواد يف هذا الكتاب ؟ ككيف رأي .2
 هل ميكن أن يكون فيه الزايدة منك عن هذا الكتاب ؟ .3
؟  غة العربية خاصة املهارة الكالمهل تريدين الكتاب كمثل هذا الشكل التعلم الل .4

 ملاذا ؟
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

INSTRUMEN PENELITIAN 

BAHAN AJAR BAHASA ARAB 

SISWA KELAS VII SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  

BUSTANUL MAKMUR GENTENG BANYUWANGI  

 

KUESIONER UNTUK SISWA  

PETUNJUK: 

- Kuesioner ini dibuat untuk kepentingan penelitian semata dan sama sekali 

bukan untuk menilai kinerja siswa atau guru. Oleh karena itu, informasi 

yang benar dan akurat sangat diperlukan untuk keberhasilan proses 

penelitian ini 

- Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan cara melingkari atau diberi tanda 

silang (X) yang sesuai dengan kondisi jawaban yang sebenarnya 

- Atas perhatian dan kerjasama anda, saya ucapkan terimakasih. 

 

1. Apakah anda senang menggunakan buku ini untuk belajar bahasa Arab 

khususnya dalam bidang maharah kalam ? 

a. Sangat senang   d. Tidak senang 

b. Senang    e. Sangat tidak senang 

c. Cukup senang 

2. Apakah anda menyukai warna – warna yang digunakan dalam buku ini? 

a. Sangat suka   d. Tidak suka 

b. Suka    e. Sangat tidak suka 

c. Cukup suka 

3. Apakah anda menginginkan model buku seperti ini dalam pembelajaran 

bahasa Arab? 

a. Sangat ingin   d. Tidak ingin 

b. Ingin    e. Sangat tidak ingin 

c. Cukup ingin 

4. Apakah model buku seperti ini dapat memotivasi anda dalam belajar bahasa 

Arab khususnya dalam bidang maharah kalam? 

a. Sangat memotivasi  d. Tidak memotivasi 

b. Memotivasi   e. Sangat tidak memotivasi 

c. Cukup memotivasi 

5. Apakah model materi yang disajikan dapat meningkatkan kemampuan anda 

khususnya dalam bidang maharah kalam? 

a. Sangat meningkatkan  d. Tidak meningkatkan 

b. Meningkatkan   e. Sangat tidak meningkatkan 



 

 
 

c. Cukup meningkatkan 

6. Apakah judul-judul teks bacaan yang ada dalam buku ini mudah anda 

fahami? 

a. Sangat mudah   d. Tidak mudah 

b. Mudah    e. Sangat tidak mudah 

c. Cukup mudah 

7. Apakah judul-judul teks bacaan yang ada dalam buku ini sesuai dengan 

materi sekolah menengah pertama? 

a. Sangat sesuai   d. Tidak sesuai 

b. Sesuai    e. Sangat sesuai 

c. Cukup sesuai 

8. Apakah teks percakapan (hiwar) yang terdapat dalam setiap tema buku ini 

mudah anda pahami? 

a. Sangat mudah   d. Tidak mudah 

b. Mudah    e. Sangat tidak mudah 

c. Cukup mudah 

9. Apakah pemilihan huruf (font) pada teks bacaan yang ada dalam buku ini 

memudahkan anda dalam memahami isi teks bacaannya? 

a. Sangat memudahkan  d. Tidak memudahkan 

b. Memudahkan   e. Sangat tidak memudahkan 

c. Cukup memudahka 

10. Apakah bahasa yang digunakan dalam teks percakapan (hiwar) pada buku 

ini mudah anda pahami? 

a. Sangat mudah   d. Tidak mudah 

b. Mudah    e. Sangat tidak mudah 

c. Cukup mudah 

11. Apakah kosakata (mufrodat) yang terdapat dalam buku ini membantu anda 

untuk lebih memahami teks percakapan (hiwar)? 

a. Sangat membantu   d. Tidak membantu 

b. Membantu    e. Sangat tidak membantu 

c. Cukup membantu 

12. Apakah penjelasan mengenai makna – makna dari kosakata dalam buku ini 

mampu membantu anda dalam memahami makna dengan baik? 

a. Sangat membantu   d. Tidak membantu 

b. Membantu    e. Sangat tidak membantu 

c. Cukup membantu 

13. Apakah arti dari kosa kata dalam buku ini sesuai dengan kosakatanya? 

a. Sangat sesuai   d. Tidak sesuai 

b. Sesuai    e. Sangat tidak sesuai 

c. Cukup sesuai 

14. Apakah pemilihan gambar membantu anda untuk lebih memahami makna 

kosakata? 

a. Sangat membantu   d. Tidak membantu 



 

 
 

b. Membantu    e. Sangat tidak membantu 

c. Cukup membantu 

15. Apakah bentuk latihan yang ada dalam buku ini membantu anda dalam 

meningkatkan kemampuan anda dalam berbicara bahasa arab? 

a. Sangat mudah   d. Tidak mudah 

b. Mudah    e. Sangat tidak mudah 

c. Cukup mudah 

16. Apakah tarkib yang terdapat dalam buku ini membantu anda untuk 

memudahkan berbicara bahasa arab? 

a. Sangat membantu   d. Tidak membantu 

b. Membantu    e. Sangat tidak membantu 

c. Cukup membantu 

17. Apakah bentuk latihan yang ada dalam buku ini membantu anda dalam 

meningkatkan kemampuan anda dalam berbicara? 

a. Sangat membantu   d. Tidak membantu 

b. Membantu    e. Sangat tidak membantu 

c. Cukup Membantu 

18. Apakah bentuk latihan yang ada dalam buku ini bisa anda pahami dengan 

mudah? 

a. Sangat mudah   d. Tidak mudah 

b. Mudah    e. Sangat tidak mudah 

d. Cukup mudah 

19. Apakah pemilihan gambar dalam buku ini sesuai dengan tarbawi 

(mendidik)? 

a. Sangat sesuai   d. Tidak sesuai 

b. Sesuai    e. Sangat tidak sesuai 

c. Cukup sesuai 

20. Apakah model buku seperti ini membantu anda dalam meningkatkan 

kemampuan anda berbicara (maharah kalam) bahasa arab? 

a. Sangat membantu   d. Tidak membantu 

b. Membantu    e. Sangat tidak membantu 

c. Cukup membantu 

 

 

 



 

 

 وثقة الصور

 عملية التعليم والتعّلم مبواد مهارة الكالم املعّدة
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