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 رسالة املاجستري
 
 
 :إعداد

 مظرفي 
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   اللغة العربيةقسم تعليم 
 الدراسات العليا كلية 

 اإلسالمية احلكومية ماالنج براهيم إان مالك جامعة موال
2020  



 

 أ 
 

 إعداد برانمج التعلم اإللكرتون ملهارة الكالم يف ضوء املدخل السياقي
 يف جامعة مسارانج احلكومية

 صفحة املوضوع
 

 رسالة املاجستري
 مقدمة إىل جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج 

 الستيفاء شرط من شروط احلصول على درجة املاجستري
 يف تعليم اللغة العربية

 
 
 
 
 :إعداد

 مظرفي 
 17721065 : امعيرقم اجلال

 
 
 

   اللغة العربيةقسم تعليم 
 الدراسات العليا كلية 

 براهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج إان مالك جامعة موال
0220  

  



 
 

 ب   
 

 موافقة املشرف

 رسالة املاجستري اليت أعدها الطالب:بعد االطالع على 
 : مظرفني االسم

 17721065:  الرقم اجلامعي
إعداد برانمج التعلم اإللكرتوين ملهارة الكالم يف ضوء املدخل   : العنوان

 يف جامعة مسارانج احلكومية السياقي
 وافق املشرفان على تقدميها إىل جلنة املناقشة. 

 2020يونيو  18ماالنج، 
 املشرف األول،

 
 الدكتور منري العابدين

 197204202002121003رقم التوظيف: 
 2020يونيو  23 ماالنج،

 املشرف الثاين، 
 

 الدكتور سالمة دارين 
 197303052000031001رقم التوظيف: 

 اعتماد
 رئيس قسم تعليم اللغة العربية

 

 الدكتور ولداان ورغادينات 
 197003191998031001رقم التوظيف: 



 
 

 ج  
 

 اعتماد جلنة املناقشة

إعداد برانمج التعلم اإللكرتون ملهارة الكالم يف إن رسالة املاجستري بعنوان: 
 ، اليت أعدها الطالب:يف جامعة مسارانج احلكومية ضوء املدخل السياقي

 : مظرفني االسم
 17721065:  الرقم اجلامعي

وقّررت قبوهلا شرطا للحصول على درجة  قد قّدمها الطالب أمام جلنة املناقشة 
 م.2020يوليو  9األربعاء، بتاريخ  املاجستري يف تعليم اللغة العربية، وذلك يف يوم

 وتتكون جلنة املناقشة من السادة:
 ةمناقش و  ةرئيس  ة معصمةالدكتور 

  197709282006042002رقم التوظيف: 
  

 مناقشا خارجيا  نور هادي الدكتور 
  196401032003121001رقم التوظيف: 

  

 مناقشاو مشرفا  الدكتور منري العابدين
  197204202002121003رقم التوظيف: 

  

 مناقشاو مشرفا  الدكتور سالمة دارين 
  197303052000031001رقم التوظيف: 

  

 اعتماد
 الدراسات العليا عميدة 

 أمي سنبلة كتورة د األستاذة ال
 197108261998032002رقم التوظيف: 
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 إقرار أصالة البحث 

 أان املوقع أدانه: 
 : مظرفني االسم

 17721065:  الرقم اجلامعي
إعداد برانمج التعلم اإللكرتوين ملهارة الكالم يف ضوء املدخل  :  العنوان

 احلكوميةيف جامعة مسارانج   السياقي
أقر إبن هذا البحث الذي أعددته لتوفري شرط للحصول على درجة املاجستري يف 
تعليم اللغة العربية كلية الدراسات العليا جبامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية 
ماالمج، حضرته وكتبته بنفسي وما زورته من إبداع غريي أو أتليف اآلخر. وإذا أدعى أحد 

وتبني أنه فعال ليس من حبثي فأان أحتمل املسؤولية على ذلك، ولن أنه من أتليفه استقباال 
تكون املسؤولية على املشرف أو على كلية الدراسات العليا جبامعة موالان مالك إبراهيم 

 اإلسالمية احلكومية ماالمج.
 هذا، وحررت هذا اإلقرار بناء على رغبيت اخلاصة وال جيربين أحد على ذلك.

 
 2020يوليو  10، ماالنج

 الطالب،
 
 

 مظرفني
  



 
 

 ه  
 

 استهالل
 

 

 ﷽ 

 

نَت ٱلَۡعلِيُم ٱۡۡلَِكيُم 
َ
ٓۖٓ إِناَك أ  ۞قَالُواْ ُسۡبَحََٰنَك ََل ِعلَۡم ََلَآ إَِلا َما َعلاۡمَتَنا

 

 صدق هللا العظيم

 

 32البقرة: 
  



 
 

 و  
 

 إهداء

 أهدي هذه الرسالة إىل: 
 أيب وأمي، سوفارطا وسوكاريت

 كونألاللذين يؤيداين ويدعاين 
 فامهنيمن ال على العلم

 وعلى اهلمة العالية من الناجحني
 

 فائز فخر الدين احملبوبني أخيت الكبرية أنيس ستياوايت وأخي الصغري
 يف حياهتما عسى هللا أن يبارك هلما 



 
 

 ز  
 

 مستخلص البحث
يف جامعة  التعلم اإللكرتوين ملهارة الكالم يف ضوء املدخل السياقيإعداد برانمج م، 2020مظرفني، 

، رسالة املاجستري، قسم تعليم اللغة العربية، كلية الدراسات العليا، جامعة مسارانج احلكومية
موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. املشرف األول: الدكتور منري العابدين، 

 ور سالمة دارين.واملشرف الثاين: الدكت
 : التعلم اإللكرتوين، مهارة الكالم، املدخل السياقيالكلمات املفتاحية

هناك العديد من املشكالت اليت يوجهها طالب قسم تعليم اللغة العربية جبامعة مسارانج احلكومية 
و اخلوف على أ ءيف مهارة الكالم وهي قلة املفردات وقلة التدريب وعدم رفيق للتدريب واحملادثة واحليا

اخلطأ عند الكالم. دلت البحوث على أن تكنولوجيا املعلومات ميكن استخدامه يف تعلم اللغة العربية.  
 يهدف إعداد هذا الربانمج إىل مساعدة الطالب يف تعلم مهارة الكالم واللقاء برفيق يناسبه يف التدريب.و 

، اإللكرتوين ملهارة الكالم يف ضوء املدخل السياقيالتعلم يهدف هذا البحث إىل إنتاج برانمج 
. فأما جمتمع هذا البحث ADDIE  بتصميمهذا البحث حبث وتطوير    ووصف صالحيته، ومعرفة فعاليته.

فهو طالب قسم تعليم اللغة العربية جبامعة مسارانج احلكومية. وأما عينة البحث فهي طالب الصف )أ( 
وقام الباحث بتجربة فعالية جملموعة التجريبية مبقرر التفاعل االتصايل.  كاجملموعة الضابطة والصف )ج( كا

 .املنتج ابختبار ت للعينات املستقلة للمقارنة بني نتيجة االختبار البعدي للفصلني الضابط والتجرييب
( استنادا إىل نتائج حتليل احتياج احملاضر والطالب أهنم 1أما نتائج هذا البحث فهي ما يلي: )

 وتصميم  االحتياجات  حتليل)  ADDIE  ون جدا إىل هذا التعلم اإللكرتوين وأعد هذا الربانمج بتصميمحمتاج
صالحية املنتج من صالحية املضمون والتقدمي واللغة  ( أن نتائج 2، )ه(وتقوميه وتطبيقه وتطوير  اإلنتاج

أو  86.5صالحية املادة من حيث تقييم السياق حصلت على أو صاحل جدا، و  87.7حصلت على 
وعلى اإلمجال  أو صاحل جدا. 87.3وصالحية تكنولوجيا املعلومات حصلت على قيمة صاحل جدا، 

نتيجة االختبار القبلي من الفصل الضابط   ( أن3أو صاحل جدا، )  87.2حصل هذا الربانمج على قيمة  
من الفصل . وبعد تطبيق املنتج فنتيجة االختبار البعدي 71.8ومن الفصل التجرييب هي  72.2هي 

اختبار ت للعينات املستقلة أبن بناء على نتائج . 83.2ومن الفصل التجرييب هي  73.8الضابط هي 
أصغر من  0.000( مقبولة ألهنا حصلت على نتيجة Ha( مرفوضة والفرضية البديلة )0Hفرضية العدم )

اقي فعال لرتقية مهارة حىت يكون برانمج التعلم اإللكرتوين ملهارة الكالم يف ضوء املدخل السي 0.05
 الكالم.
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ABSTRACT 
Mudrofin. 2020. Making E-Learning Arabic Speaking Skills Based on Contextual 

Approaches at Semarang State University. Graduate thesis. Arabic 

Education. The Graduate School of Universitas Islam Negeri Maulana 

Malik Ibrahim Malang. Lectured by Dr. Munirul Abidin, M.Ag. and Dr. 

Slamet Daroini, M.A.  
Keywords: E-Learning, Speaking Skills, Contextual Approaches 

Some of the problems faced by students of Arabic Language Education at 

Semarang State University in speaking skills are lack of vocabulary mastery, lack 

of practice, no partners in practicing speaking Arabic, and shame or fear of being 

wrong when speaking Arabic. Some research shows that information technology 

can be used in learning Arabic. The making of e-learning aims to help students learn 

to speak Arabic and find suitable partners in the practice. 

This study aims to make E-Learning Arabic speaking skills based on a 

contextual approach, determine the validity of e-learning from experts, and test the 

effectiveness of e-learning in groups of students at Semarang State University. 

This research is research and development using the ADDIE research 

design. The population of this study is the students of Arabic Language Education 

Semarang State University with a sample of two classes of Tafa'ul Ittishaly where 

class A is a control class and class C is an experimental class. The product 

effectiveness test was carried out in the experimental class and the control class 

using the Independent Sample T-Test technique. 

The results of this study are as follows: (1) Based on the results of the analysis of 

the needs of lecturers and students, it can be seen that e-learning is needed and the 

making of e-learning is based on research design and development ADDIE 

(Analyze, Design, Development, Implementation, Evaluation); (2) The results of 

the validation of the aspects of content worthiness, presentation, and language get 

a score of 87.7 or very feasible, the aspect of material feasibility in terms of 

contextual assessment gets a score of 86.5 or very feasible, and an assessment of 

the aspects of information technology gets a score of 87.3 or very decent. Overall, 

this e-learning score of 87.2 or very appropriate; (3) The pretest value of the control 

class was 72.2 and the pretest value of the experimental class was 71.8. After getting 

the treatment, the posttest value of the control class was 73.8 and the posttest value 

of the experimental class was 83.2. Based on t-test calculations, H0 is rejected and 

Ha is accepted because the significance value obtained is 0,000 <0.050 so it can be 

said that e-learning Arabic speaking skills based on contextual approaches are 

effective in improving students' speaking skills. 
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ABSTRAK 

Mudrofin. 2020. Pembuatan E-Learning Keterampilan Berbicara Bahasa Arab 

Berbasis Pendekatan Kontekstual di Universitas Negeri Semarang. Tesis. 

Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Pascasarjana Universitas Islam 

Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: (I) Dr. Munirul 

Abidin, M.Ag. (II) Dr. Slamet Daroini, M.A. 

Kata Kunci: E-Learning, Keterampilan Berbicara, Pendekatan Kontekstual 

Beberapa permasalahan yang dihadapi mahasiswa Pendidikan Bahasa Arab 

Universitas Negeri Semarang dalam keterampilan berbicara yaitu kurangnya 

penguasaan kosa kata, kurang berlatih, tidak memiliki partner dalam berlatih 

berbicara bahasa Arab, dan malu atau takut salah ketika berbicara bahasa Arab. 

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa teknologi infromasi dapat digunakan 

dalam pembelajaran bahasa Arab. Pembuatan e-learning ini bertujuan untuk 

membantu mahasiswa dalam belajar berbicara bahasa Arab dan menemukan partner 

yang sesuai dalam berlatih. 

Penelitian ini bertujuan untuk membuat E-Learning keterampilan berbicara 

bahasa Arab berbasis pendekatan kontekstual, mengetahui validitas e-learning dari 

para ahli, dan menguji efektivitas e-learning tersebut pada kelompok mahasiswa di 

Universitas Negeri Semarang. 

Penelitian ini merupakan penelitian dan pengembangan dengan 

menggunakan desain penelitian ADDIE. Populasi penelitian ini adalah mahasiswa 

Pendidikan Bahasa Arab Universitas Negeri Semarang dengan sampel dua rombel 

mata kuliah Tafa'ul Ittishaly dimana rombel 1 sebagai kelas kontrol dan rombel 3 

sebagai kelas eksperimen. Uji efektivitas produk dilakukan pada kelas eksperimen 

dan kelas kontrol dengan menggunakan teknik Independent Sample T-Test. 

Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Berdasarkan hasil analisis 

kebutuhan dosen dan mahasiswa, dapat diketahui bahwa e-learning ini sangat 

dibutuhkan dan pembuatan e-learning ini berdasarkan desain penelitian dan 

pengembangan ADDIE (Analyze, Design, Development, Implement, Evaluation); 

(2) Hasil validasi aspek kelayakan isi, penyajian, dan bahasa mendapatkan skor 

87,7 atau sangat layak, aspek kelayakan materi dari segi penilaian kontekstual 

mendapatkan skor 86,5 atau sangat layak, dan penilaian dari aspek teknologi 

informasi mendapatkan skor 87,3 atau sangat layak. Secara keseluruhan, e-learning 

ini mendapatkan skor 87,2 atau sangat layak; (3) Nilai pretest kelas kontrol adalah 

72,2 dan nilai pretest kelas eksperimen adalah 71,8. Setelah mendapatkan 

perlakuan, nilai posttest kelas kontrol adalah 73,8 dan nilai posttest kelas 

eksperimen adalah 83,2. Berdasarkan penghitungan uji-t, H0 ditolak dan Ha 

diterima karena nilai signifikansi yang diperoleh adalah 0,000<0,050 sehingga 

dapat dikatakan bahwa e-learning keterampilan berbicara bahasa Arab berbasis 

pendekatan kontekstual efektif dalam meningkatkan keterampilan berbicara 

mahasiswa. 
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 شكر وتقدير 

 

والصالة   وابإلبداع ابحثني. راغبنيلعربية ايف جعلنا ابلعلوم طالبني و  الذيهلل  احلمد
 وصحبه أمجعني. وبعد.  لهآ والسالم على سيد املرسلني. وعلى

إعداد برانمج التعلم اإللكرتوين ملهارة الكالم يف ضوء " العنوانإن هذا البحث حتت 
" قد أكمله الباحث بفضل هللا تعاىل وبعنايته  يف جامعة مسارانج احلكومية  املدخل السياقي

لذلك قدم وبرمحته. وكذلك متت كتابة هذا البحث حتت رعاية ومساعدة مجيع األنفار. 
  الباحث الشكر الكثري والتعظيم إىل فضيلة:

األستاذ الدكتور عبد احلارس، مدير جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية  .1
لة املاجستري يف هذه إللقاء الدراسة يف مرح  إىل الباحث  يتيح الفرصةماالنج الذي  

 اجلامعة.
الدراسات العليا والدكتور ولداان كلية   ة ، عميدأمي سنبلة ة الدكتور  ةاألستاذ .2

 موالان مالك إبراهيم اإلسالمية جامعة  ورغادينات، رئيس قسم تعليم اللغة العربية
 صة إلجراء هذا البحث.الفر  أتحا اللذان، ماالنج احلكومية

 والدكتور سالمة دارين كاملشرف الثاين املشرف األولالدكتور منري العابدين ك .3
يف  التوجيهات واحلماسة واملساعدةباحث االقرتاحات والنصائح و ال أعطياذان ل الّ 

 .إجناز هذا البحث
حممد إرحام مزكي كاخلبريين يف هذا  والسيدحممد يوسف أمحد هاشم  الدكتور .4

 البحث.
حماضر مقرر التفاعل االتصايل يف قسم تعليم اللغة  املاجستري مفتاح الدين السيد .5

العربية جبامعة مسارانج احلكومية الذي أتح الباحث الفرصة والرعاية واملعاونة  
م تعليم والدكتور سينجيه كوسواردونو رئيس قس  قررهوالسماحة يف إجراء البحث مب

اللغة العربية والدكتورة سري رزقي أوريف عميدة كلية اللغات والفنون جامعة  
 .مسارانج احلكومية اللذان يؤذانن الباحث يف إجراء البحث



 
 

 ك  
 

6. LPDP فرصة إلحلاق الدراسة وإجراء هذا البحث وقدمت اليت أعطت الباحث ال
 .املختلفة واملعارف العديدة اخلربات 

العربية جبامعة مسارانج احلكومية الذين يشرتكون مقرر طالب قسم تعليم اللغة  .7
 يف املسامهة ابلبحث. التفاعل االتصايل للصف أ والصف ج

هيئة التدريس يف قسم تعليم اللغة العربية للماجستري كلية الدراسات العليا جامعة  .8
أكثر من ماليني موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية الذين أعطوا الباحث 

 .املعارفالعلوم و 
مجيع طالب يف قسم تعليم اللغة العربية للماجستري كلية الدراسات العليا جامعة   .9

الذين راهيم اإلسالمية احلكومية وخاصة طالب الصف ج الذين موالان مالك إب
 .يرافقون الباحث ويعطونه احلماسة ويلهمونه ابجلهد واجلد

 كّل من أسهم يف إجناز هذا البحث. .10
وما يربئ الباحث من اخلطيئات والنسيان،  عسى هللا أن يعطيهم اجلزاء املضاعفة. 

لكّل يسألك الباحث العفو عن مجيع اخلطيئات. عسى أن يكون هذا البحث انفعا    لك لذ
 من قرأه، وخصوصا لطالب قسم تعليم اللغة العربية. آمني.
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 الفصل األول
 اإلطار العام

 املقدمة .أ

هذه   .لغة بوسيلة شبكة اإلنرتنت  تعلم  هناك اهتمام متزايد يفيف السنوات األخرية  
  1وآخرون يت قام هبا هوا يونغ جيونغ اليها البحوث والدراسات االجتاهات احلديثة دلت عل

يف الوالايت  3وماكي هريوتين وكيومي فوجي 2وآخرون  إليا أوسيبوفيف كوراي اجلنوبية، و 
 5منال عبد هللا مجعان الغامدي و   يوانن اليف    4وآخرون   كليوابترا نيكولوبولو املتحدة األمريكية، و 

يف  7ونور فؤاد رمحن يف اململكة العربية السعودية 6خوجه  الرؤوف هللا عبد مىن بنت عبدو 
يف خمتلف  كبري  ابلنسبة إىل هؤالء البحوث والدراسات نعرف أن هناك اهتمام .إندونيسيا

ينبغي تعليم اللغة  .الرقمية املعلومات  االبالد يف تطوير تعلم اللغة حسب تطور تكنولوجي
 . بتكييف التكنولوجيا الستمراره بزمان

 
1 Hwa-Young Jeong et al., “English Course E-Learning System Based on Relative Item 

Difficulty Using Web Component Composition,” Multimedia Tools and Applications 61, no. 1 

(November 2012): 225–41, https://doi.org/10.1007/s11042-010-0708-7. 
2 Ilya V. Osipov et al., “Online E-Learning Application for Practicing Foreign Language Skills 

with Native Speakers,” Technology, Innovation and Education 2, no. 1 (December 2016): 3, 

https://doi.org/10.1186/s40660-016-0009-1. 
3 Maki Hirotani and Kiyomi Fujii, “Learning Proverbs through Telecollaboration with 

Japanese Native Speakers: Facilitating L2 Learners’ Intercultural Communicative Competence,” 

Asian-Pacific Journal of Second and Foreign Language Education 4, no. 1 (December 2019): 5, 

https://doi.org/10.1186/s40862-019-0067-5. 
4 Kleopatra Nikolopoulou, Despoina Akriotou, and Vasilis Gialamas, “Early Reading Skills in 

English as a Foreign Language Via ICT in Greece: Early Childhood Student Teachers’ Perceptions,” 

Early Childhood Education Journal 47, no. 5 (September 2019): 597–606, 

https://doi.org/10.1007/s10643-019-00950-8. 
"فاعلية البودكاست التعليمي يف تنمية مهارة التحدث ابللغة اإلجنليزية لدى طالبات املرحلة  ،منال عبدهللا مجعان الغامدي 5

 .(2017 ،املتوسطة ابلباحة" )جامعة الباحة 
يف تنمية مهارات اللغة اإلجنليزية لطالبات الثانوية مبدينة   لكرتويناإل"فاعلية املخترب  ،مىن بنت عبدهللا عبدالرؤوف خوجه 6

 .(2015 ،الطائف" )جامعة أم القرى
لتعليم اللغة العربية يف مدرسة الثانوية اإلسالمية   )Moodle (نور فؤادي رمحن، تطوير وسائل الفصل االفرتاضي بربانمج مودل 7

 (.2017ة املاجستري )ماالنج: جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج، احلكومية بباالنكاراي كاملنتان الوسطى، رسال
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اإلجنليزية  الدولية مثل اللغات  عدة تعليم ظواهر ببيانالبحوث السابقة  قامت
  . جيدا ابستخدام شبكة اإلنرتنت لغة اثنية والعربية والياابنية واإلسبانية واألملانية والروسية
 . ، ضمن اللغة العربيةالتنفيذ ابستخدام اإلنرتنتوهذا يدل على أن تعلم اللغة ميكن 

مدروسة يف املؤسسات الرتبوية الرمسية من املدرسة    كانت اللغة العربيةيف إندونيسيا  
ليس إال يف املؤسسات الرمسية بل هي    .كانت وعامة كانت  االبتدائية حىت اجلامعة إسالمية

يف التطبيق، تعلم اللغة العربية مييل إىل  . الرمسيةمدروسة يف خمتلف املؤسسات الرتبوية غري 
ال يزال امليل إىل إن تعليم اللغة العربية يف املدارس    طيبخقال    .استخدام الطريقة التقليدية

هذا التعليم غري مناسب أبهداف املنهج الدراسي   طبعا .استخدام طريقة القواعد والرتمجة
األربع وهي  الرئيسيةوهذا بسبب أن حيتوي تعلم اللغة العربية على املهارات  8. وطرائقه

للغوية األربع مجيعها  حىت ال ميكن تعليم املهارات ا 9. الكتابةاالستماع والكالم والقراءة و 
 واحلوار  السيما مهارة الكالم، فإهنا حتتاج إىل كثرة التدريبات يف التحدث  . بطريقة واحدة

 . طلق اللسانحتتاج أيضا إىل و 
  اآلراء واألفكار   تبادلوافقد    .األفراداملهمة عند  إحدى املهارات اللغوية  مهارة الكالم  

وحيتل  .بوسيلة الكالم عقوهلم إال يف ال يعربون ما، و ابستخدام اللغةمعني يف جملس  بينهم
لكثرة استخدامه ولعمق أتثريه يف  الكالم مكانة ابرزة يف عملية التواصل بني اإلفراد، وذلك  

من أهم ألوان النشاط اللغوي   أو التحدث   ال شك أن الكالمو   10.املواقف التواصلية املختلفة
، أي  ة يف حياهتم، فالناس يستخدمون الكالم أكثر من الكتابسواءالوالصغار على  رالكبل

هو الشكل الرئيس لالتصال ومن هنا ميكن اعتبار الكالم    .أهنم يتكلمون أكثر مما يكتبون

 
8 Syamsuddin Asyrofi dan Toni Pransiska, Desain Pembelajaran Bahasa Arab (Yogyakarta: 

Pustaka Ilmu, 2019), 27. 
 ،)مكة: معهد اللغة العربية جبامعة أم القرى لربامج تعليم العربيةدليل عمل يف إعداد املواد التعليمية  ،رشدي أمحد طعيمة 9
1985)، 168. 

 "جوانب الضعف يف مهارات التعبري الشفهي لدى طالب املرحلة املتوسطة وبرانمج مقرتح لعالجها "  ،حممد بن شديد البشرى 10
 .2 ،(1427 ،)جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية 
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وعلى ذلك يعترب الكالم أهم جزء يف املمارسة اللغوية  . اللغوي ابلنسبة لإلنسان
 11.واستخدامها

متطور التكنولوجيا يف الثورة الصناعية كما قد سبق، وفقا ألمهية مهارة الكالم و 
تكنولوجيا يف التعليم، ويف هذا احلال تعلم رائدة يف تطبيق ال  جلامعةا  ريى الباحث أن تكون ف

فيختار جامعة مسارانج    من أجل ذلك يقوم الباحث هذا البحث يف جامعة  .مهارة الكالم
 .احلكومية مكان هذا البحث

تطوير املنهج القادر لكانت جامعة مسارانج احلكومية إحدى اجلامعات اليت تسعى  
ابملعارف والكفاءات والقيم تزود املتخرجني كي ناعية الرابعة  على استجابة الثورة الص

أن تصبح جامعة    تحقيق الرؤايالتعلم ل  إىل إبداعوأكدت جامعة مسارانج احلكومية    . احملتاجة
جزء من جامعة مسارانج  كقسم تعليم اللغة العربية  تطلب  12.حمافظة ذات مسعة دولية

تتعلق  عليميةفالكفاءات الت .واللغوية التعليمية لتزويد املتخرجني بعدة الكفاءات احلكومية 
بارعني والقادرين على اسرتاتيجيات تعليم العربية وطرائقه وتقنياته  ابستعداد املعلمني ال

 . لقدرة على عناصر اللغة واملهارات اللغويةوالكفاءات اللغوية تتعلق اب .ووسائله
قسم تعليم اللغة العربية جبامعة مسارانج  طالب  يستصعبهاأما املهارة اللغوية اليت 

، وهي أسس  وكان تعليم الكالم من خالل املقررات األربعة .احلكومية فهي مهارة الكالم
حوارات )أسس الكالم( وتدريب احملادثة )الكالم األول( والتفاعل االتصايل )الكالم الثاين(  

متابع مقرري أسس حوارات  مقررالتفاعل االتصال  .ية )الكالم الثالث(واخلطابة العلم
يهدف هذا املقرر إىل أن يستطيع  .عليا وهو مهارة الكالم يف املستوى ال . وتدريب احملادثة

الرتنيم الصحيح حسب قواعد اللغة وابتكار النطق و  لصوت الطالب االتصال الشفوي اب
 13.التلقائي حسب حال االتصالاالتصايل 

 
 .45  ،(2012  ،)القاهرة: مكتبة الدار العربية للكتاب  املرجع ىف تعليم اللغة العربية و تعلمها  ،ان ومروان السم حسن شحاتة 11

12 Muhammad Burhan, “LP3 Mantapkan Program dan Komitmen Menuju UNNES Mandiri”, 

diakses dari https://unnes.ac.id/berita/%EF%BB%BFlp3-mantapkan-program-dan-komitmen-

menuju-unnes-mandiri/ pada 15 Mei 2019. 
13 Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, RPS Mata Kuliah Tafaul Ittishaly, (Semarang: 

Universitas Negeri Semarang, 2019). 

https://unnes.ac.id/berita/%EF%BB%BFlp3-mantapkan-program-dan-komitmen-menuju-unnes-mandiri/
https://unnes.ac.id/berita/%EF%BB%BFlp3-mantapkan-program-dan-komitmen-menuju-unnes-mandiri/
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أن يتكلموا مقرر التفاعل االتصايل  يف    املشرتكنيالطالب    يستطيع  أن  االفرتاض هو
هم   .ولكن كثري منهم يشعرون بصعوبة الكالم .قبلهجيدا ألهنم قد تعلموا مقرري الكالم 

يشعروا ابحلياء عند ما يتكلمون  ال يتعودون على استخدام العربية لالتصال بينهم حىت 
وهذه املشكلة ترتبط بنفوسهم حبيث ال  . أبصدقائهم عربية خارج الفصل أو أمام اجلمهور

 14. شركاء للتدريب واملمارسة يف االتصال ابلعربية جيدون 
ينبغي  .بقدرة الطالب على الكالم سوى املشكالت السابقةثر املواد التعليمية ؤ ت

كلتا املهارتن من   . هارة االستماعألن مهارة الكالم تتعلق كثريا مبللمواد أن تكون صوتية 
يوافق احلدث احلدث الكالمي  يف احلقيقةقالت ليندا بوسبيتا إن  .املهارة اللغوية الشفوية

يوجد يف احلدث الكالمي أو احلدث االستماعي  .دائما الوقت نفس االستماعي يف
إن مل  االتصال الشفوي  حيدث لن لذلك  .تفرقان وظيفيا يف االتصال كلتامها ال .ابلضبط

يف تعلم الكالم مبقرر  15. يف نفس الوقت أو إن مل تكمل إحدىهما األخرىحيدث كالمها 
يف شكل الفيديو أو صوت احلوار حول املوضوعات التفاعل االتصايل ال يوجد النموذج 

 . الكتاب التعليميتمرين احلوار يف شكل الكتابة من املتعلمة حىت يستصعب الطالب ل
، وينظرها الباحث من انحية لتعلم اللغة العربية اإللكرتونيةوهناك عدة املواقع 

،  16busuu.com  لتعلم اللغة العربية هي  اإللكرتونية ومن املواقع    .اللغوية املتاحة فيها   املهارات 
لكنها ال تركز  .17voiceofarabic.net، و learning.aljazeera.net و، online.net-arabicو 

واملهارات  لغة  12( يتيح busuu.comعلى تعلم مهارة الكالم العربية ابخلصوص. فاألول )
ناطق  اللغوية األربع بل مهارة الكالم حمدود يف إعادة نطق العبارة أو اجلملة، لالتصال ب

 
 (.2019سبتمرب  24 ، املقابلة )مسارانج،طالب قسم تعليم اللغة العربية جبامعة مسارانج احلكومية  14

15 Linda Puspita, “Strategi Pembelajaran Bahasa Indonesia Sekolah Dasar,” dalam 

Pembelajaran Bahasa Indonesia (Jakarta: Dirjen Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan 

Nasional, 2007), 6. 
16 R. Taufiqurrochman, “Busuu.com: Model Belajar Bahasa Arab Mandiri Berbasis Website,” 

Laporan Penelitian (Malang, September 9, 2016), http://repository.uin-malang.ac.id/756/. 
  Kreatifitas dan Inovasi dalamيف"،  على أساس املوقع الشبكي لتعليم اللغة العربية  اإللكرتوين  التعليمنظام  "  ،مهيبان  17

Pembelajaran Bahasa Arab di Indonesia ماالنج: قسم األدب العريب جامعة ماالنج    ،)املؤمتر الوطين للغة العربية اخلامس
 .43–30 ،(2019أوكتوبر  5 ،احلكومية
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-arabicوأما الثاين ) يزة املقفلة.لفتح امل ، وهونقودااللغة العربية البد للمستخدم أن يدفع 

online.net  )عد عن بوسو مبا يقدم املواد ت، ومزايته ال تبفهو موقع خاص لتعلم اللغة العربية
واالختالف بينهما أن للعربية على اإلنرتنت مزية التعليمية من املهارات اللغوية األربع. 

تاج إىل دفع النقود  حيخاصة ميكن للمستخدم أن يتصل بناطق العربية. وهذا مزية جمانية ال  
ومن سلبيات هذه املزية أن ال تناسب مبتعلمي اللغة يف مرحلة اإلبتداء   لرتقية احلساب.

  . من لغتيهما ال يعرف ما يقوله البعض كما  ما حيدث سوء الفهم بني الناطق واملتعلمحيث
ال    املوقعني السابقني. لكنه( موقع لتعلم اللغة العربية مثل  learning.aljazeera.netوالثالث )

وأما    يقدم املوقع املواد التعليمية ملهارة االستماع والقراءة والكتابة. يتيح تعلم مهارة الكالم.  
، بينما هذا  يف تعلم املهارات اللغوية( يستوي ابملوقع السابق voiceofarabic.netالرابع )

 صة تعلم مهارة الكالم. للغة العربية وخبا التعلم اإللكرتوينالبحث يبحث ويطور 
التعلم  برانمجشيئا مهما إن يقوم بتطوير يرى الباحث وفقا للمشكالت السابقة 

إلبداع تعلم مهارة الكالم يف قسم تعليم اللغة العربية  القائم على تكنولوجيا املعلومات سعيا  
من أجل  .ابلعربيةاحملادثة يف  البحث عن شريك تسهيال هلم يف  جبامعة مسارانج احلكومية

  إعداد برانمج التعلم اإللكرتوين ملهارة الكالم ذلك سيقوم الباحث ابلبحث حتت العنوان "
 " .يف ضوء املدخل السياقي يف جامعة مسارانج احلكومية 

 أسئلة البحث  .ب

 : أما أسئلة هذا البحث فهي كالتالية
 ؟ملهارة الكالم يف ضوء املدخل السياقي اإللكرتوينالتعلم يتم  كيف .1
 ؟ملهارة الكالم يف ضوء املدخل السياقي اإللكرتوينالتعلم  صالحية كيف  .2
يف جامعة مسارانج   ملهارة الكالم يف ضوء املدخل السياقي اإللكرتوينالتعلم ما فعالية  .3

 ؟احلكومية
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 أهداف البحث .ج

 : وأما أهداف هذا البحث فهي ما يلي
 .ملهارة الكالم يف ضوء املدخل السياقي اإللكرتوينالتعلم  برانمجإلنتاج  .1
 . ملهارة الكالم يف ضوء املدخل السياقي اإللكرتوينالتعلم لوصف صالحية  .2
يف جامعة مسارانج    ملهارة الكالم يف ضوء املدخل السياقي  اإللكرتوينالتعلم  ملعرفة فعالية   .3

 .احلكومية

 مواصفات املنتج . د

 مواصفات املنتج هلذا البحث فهي ما يلي:وأما 
الذي ميكن للمستخدم أن يدخل إليه بوسيلة  يكون املنتج بشكل املوقع اإللكرتوين  .1

 املتصفح وحيتاج إىل شبكة اإلنرتنت.
ويسمح للمتعلم أن    احملتوى ابللغتني العربية واإلندونيسية  التعلم اإللكرتوين  يعرض موقع .2

 . خيتار بينهما 
 أن يسجل حسااب جديدا ابستخدام الربيد اإللكرتوين. ميكن للمستخدم .3
حيتوي التعلم اإللكرتوين على امليزات العديدة، وهي مواد الفيديوهات اليت تتكون من  .4

 فيديو املفردات واحلوار، وميزة احلوار املباشر ابملعلم، وقائمة التقومي. 
 املناسبة مبقرر التفاعل االتصايل.يف قائمة املفردات فيديوهات عما يتعلق ابملوضوعات   .5
 يف قائمة احلوار فيديوهات تتعلق ابملوضوعات املناسبة مبقرر التفاعل االتصايل.  .6
وقت  يف قائمة احلوار املباشر يسمح للمتعلم أن خيتار معلما شريكا يف احلوار حسب .7

 .متاح
لم أن يقدم ويسمح للمع يف قائمة التقومي جييب املتعلم أسئلة صوتية إبجابة صوتية  .8

 تعليقات حتريرية أو شفوية منها. 
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 أمهية البحث .ه

 .أمهية من اجلانبني النظري والتطبيقي ذا البحث هليرجى 
 اجلانب النظري .1

يف زايدة الفهم عن النظرية حول  ةإن هذا البحث ينفع الباحث وطالب اجلامع
كون  ييرجى أن و  .يف ضوء املدخل السياقي إعداد برانمج التعلم اإللكرتوين ملهارة الكالم

  ومهارة الكالم خاصة  العربية تعلم برانمجللبحوث التالية عن تطوير  مرجعا البحث هذا
 .اإللكرتوينالتعلم  نظرايت اللغة العربية وخيص يفخزينة  أن يزيد و 

 اجلانب التطبيقي .2
هذا البحث  االتصايلاملشاركون يف مقرر التفاعل الطالب يرجى أن ينفع 

منوذجا يف تعلم   فيه   ه احملاضرونتخذ يو   . ابلعربيةبينهم  للتدريب واملمارسة على االتصال  
يف   ويسهم هذا البحث  .العربية عرب االنرتنيت والتفاعل السيما يف تعليم مهارة الكالم

يف الرقمية  اإلعالم بوسيلة ةنتفعاملسياسة الرتبوية يف ختطيط الاعتبارا ليكون  التعليم
 . قسم تعليم اللغة العربية جبامعة مسارانج احلكومية

 البحثفروض  . و

 : فروض البحث يف هذه الرسالة هي
0H   :    مهارة الكالم رتقية  لفعال    غري  ملهارة الكالم يف ضوء املدخل السياقي  اإللكرتوينالتعلم 

Ha :  مهارة الكالمرتقية لفعال  ملهارة الكالم يف ضوء املدخل السياقي اإللكرتوينالتعلم 

 حدود البحث  .ز

 . ملوضوع واملكان والزمانحيدد الباحث عما يتعلق اب
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 حد املوضوع  .1
  . ملهارة الكالم يف ضوء املدخل السياقي اإللكرتوينالتعلم عن  البحث ابحث هذي

واحلوار ابللغة العربية  على فيديوهات التعلم حول املفردات  اإللكرتوينالتعلم يتضمن هذا 
اليت يتعلمها طالب املستوى الثالث يف مقرر التفاعل  األخرية ملوضوعات ثالثة اوفقا ل

 التعلمفضال عن ذلك حيتوي  .، وهي املساواة يف اإلسالم والنظافة ويوم مطرياالتصايل
لتدريب  املشرف ابللغة العربية  أن حياور مع  املستخدم    هبا  اليت ميكنقائمة  على ال  اإللكرتوين

ته  ءالتقومي ملعرفة كفا اإللكرتوينوكذلك يضمن التعلم  .االتصال واملمارسة عليه شفواي
وقدرته على مهارة الكالم بعد أن يتعلم ويتدرب الكالم من حيث مشاهدة الفيديو  

 تبادل احلوار ابملشرف. للمفردات واحلوار، ومن مث 
 املكان حد  .2

 . يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة مسارانج احلكومية ا البحثهذ بحثي
 حد الزمان .3

-2019الباحث هبذا البحث يف نصف السنة األول من العام اجلامعي  يقوم
  ، مبناسبة إجراء مقرر التفاعل االتصايل.2020

 ديد املصطلحاتحت .ح

فيشرحها    .الفهم يف هذا البحثيستخدم الباحث بعض املصطلحات املهمة لتيسري  
 :الباحث كما يلي

 اإللكرتوينالتعلم  .1
عبارة عن عملية تعليم أو نظام تعليمي قائم على استخدام  هو التعلم اإللكرتوين

وبرجمياهتا املختلفة حيث يتم فيه تقدمي احملتوى التعليمي  احلاسوب واالتصاالت احلديثة
واملواد التعليمية وعرضها على اخلطوط  للمتعلمني أو املتدربني بشكل متزامن أو غري 
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متزامن وإبشراف من املتعلم عن طريق أدوات تتمثل يف احلاسوب وبرجمياته وابالستعانة  
نت وميكن للمتعلمني من خالله  بشبكات مغلقة أو شبكات مشرتكة أو شبكة اإلنرت 

 التفاعل والتواصل فيما بينهم أو مع املعلم مبا يضمن تبادل اخلربات التعليمية بينهم.
 مهارة الكالم  .2

مهارة انتاجية تتطلب من املتعلم القدرة على استخدام األصوات   مهارة الكالم هي
بدقة والتمكن من الصيغ النحوية ونظام ترتيب الكلمات اليت تساعده على نقل ما يف  
نفسه من املتعقدات واملشاعر واألحاسيس واملعلومات واملعارف واخلربات واألفكار 

القبول والفهم والتفاعل واالستجابة يف  واآلراء..إخل إىل آخر نقال يقع من املستمع موقع 
 مواقف احلديث.

 املدخل السياقي .3
اليت الفكرة واالسرتاتيجية واالجتاه يف عملية التعليم والتعلم  املدخل السياقي هو

ومتكنهم من تقوية  أحوال الطلبة وحياهتم وثقافتهم ملواقف الواقعية و تعلق املواد التعليمية اب
  وتوسيع وتطبيق املعارف ومهاراهتم األكادميية حلل مجيع املشكالت املوجودة يف واقع احلياة 

 .حىت تكون الدراسة ذات عالقة وثيقة أبحواهلم وذات معىن قوي يف ذهنهم

 الدراسات السابقة .ط

ارة  عما يتعلق ابستخدام التكنولوجيا يف تعليم مهالسابقون من الباحثني قد حبث 
والبحوث اليت تتعلق كثريا هبذه الرسالة هي البحوث أليليس ريين أرتيياان وهنادة   .الكالم

ويلي شرح التشابه   .نور حكيم ونور فؤادي رمحناملصري ونوفا ألف ليل رمحة و 
 :واالختالفات بني هذه الرسالة وهؤالء البحوث 
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بعد على أساس املوقع قامت أيليس ريين أرتيياان ابلبحث حتت العنوان "التعلم عن  .1
يهدف    18."أسرتاليارتقية مهارة الكالم لدى تالميذ الصف الثاين عشر يف  ل  اإللكرتوين

للتالميذ الذين يتعلمون اللغة اإلندونيسية يف أسرتاليا  الفرصة توفريهذا البحث إىل 
التعلم عن بعد يف حبثها يستخدم برانمج التعلم  .وخاصة لتالميذ الصف الثاين عشر

  . والتعلم التقليدي وجها لوجه  اإللكرتويناملدمج الذي هو جتميع بني منوذج التعلم 
متزامنة أي مواجهة بني التالميذ يف أسرتاليا واملدرسني الناطقني   اإللكرتوينفعملية التعلم  
  ومناسبة مبا يتعلمونه يف املدرسة   اإللكرتوينيف املوقع  وكانت املواد متوافرة    .ابإلندونيسية

تفاهم هبذا التعلم ميكن التالميذ قبول ال  .وأي مكان   يف أي وقت  إليها  للوصولوميكنهم  
 . االتصال بينهم والناطقني ابإلندونيسيةبني الثقافات من أجل 

استخدام التكنولوجيا الرقمية يف البحث الذي قام به هنادة املصري حتت العنوان " .2
  19. "تدريس العربية للناطقني بغريها لتطوير مهارة احملادثة ورفع مستوى الكفاءة اللغوية

يس بورد" و"جوجل أبدوات التكنولوجيا الرقمية وهي "بالك بورد فو تعرف هذه الدراسة  
بلس هانج آوتس" وكيفية استخدامها لتطوير مهارة احملادثة ورفع مستوى الكفاءة  

كما أوضحت الدراسة املميزات التعليمية    .اللغوية يف تعليم العربية للناطقني بغريها
قدمت الدراسة مقرتحات للتدريبات الشفوية كانت  كذلك    .الستخدام تلك التقنيات 

منوذجا مقرتحا لتصميم  ابإلضافة إىل ذلك، قدمت الدراسة    . احهاقد جربت واثبتت جن
األنشطة والتمارين اللغوية املستخدمة يف الوسائل التكنولوجية املذكورة وقدمت أيضا 

 .جداول مقرتحة لتقومي الطالب عند استخدام األدوات السابقة

 
18 Ellis Reni Artyana, “Pembelajaran Jarak Jauh Berbasis Web dalam Meningkatkan 

Keterampilan Berbicara bagi Siswa Kelas XII di Australia”, Makalah, disajikan pada ASILE 2014 

Conference, tanggal 29-30 September (Bali: IALF, 2014).  
احملادثة ورفع مستوى الكفاءة هنادة املصري، "استخدام التكنولوجيا الرقمية يف تدريس العربية للناطقني بغريها لتطوير مهارة  19

مارس )ديب: جامعة زايد،    11اللغوية"، املقالة، مقدمة يف مؤمتر أساليب تطوير تدريس اللغة العربية يف مؤسسات التعليم العايل، التاريخ  
2016) 
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وسيلة التعلم أيدمودو كونه البحث لنوفا ألف ليل رمحة ونور حكيم حتت العنوان " .3
يف تعليم الكالم ابلنص الوصفي لدى تالميذ الصف العاشر مبدرسة سورااباي    اإللكرتوين

تطبيق أيدمودو  لوصف كيفية املدرس يهدف البحث إىل  20. "12الثانوية احلكومية 
من قدرة نتائج وصف اليف تعليم مهارة الكالم ابلنص الوصفي و  اإللكرتوينكالتعلم 

التالميذ على الكالم عندما يستخدم املدرس أيدمودو يف تعليم مهارة الكالم ابلنص 
الوصفي واستجاابهتم بعدما يستخدم املدرس أيدمودو يف تعليم مهارة الكالم ابلنص 

تستطيع أن  يلة إلكرتونية أن تطبيق أيدمودو كوسدلت نتائج البحث على  .الوصفي
مسهم للكالم واملشاركة حيأن أيدمودو  دلت على  وكذلك    .ترتقي عملية التعليم والتعلم

أن ابإلضافة إىل ذلك دلت نتائج االستبانة على  .النشاطة واحملاولة ألحسن عرضهم
واثقني أيدمودو ميكن استخدامه يف درس الكالم ألهنم يقدرون على التقدمي بشجاعة و 

 . بنفوسهم
تطوير وسائل الفصل حتت العنوان " نور فؤادي رمحن  ا قام هبيتال رسالة املاجستري .4

( لتعليم اللغة العربية يف مدرسة الثانوية اإلسالمية Moodleاالفرتاضي بربانمج مودل )
يهدف البحث إىل تطوير وسائل الفصل  21. "احلكومية بباالنكاراي كاملنتان الوسطى

ملساعدة املدرس والطالب يف تعليم العربية وزايدة    اإللكرتوينيف ضوء املوقع  االفرتاضي  
دلت نتائج    . لرتقية كفاءهتم يف تعلم العربيةوسيلة املتطورة  الومعرفة فعالية    وقت تعليمها 
بربانمج   اإللكرتوين( إنتاج وسائل الفصل االفرتاضي يف ضوء املوقع 1)البحث على 

( هذه الوسيلة فعالة يف  2، )2013مودل وميكن استخدامها يف تعلم العربية للمنهج 

 
20 Nova Alfilaili Rahmah dan Nur Chakim, “Edmodo As E-Learning Media In Teaching 

Speaking Descriptive Text For Tenth Grades Of SMAN 12 Surabaya”, Retain, Vol. 04 No. 02 (2016). 
لتعليم اللغة العربية يف مدرسة الثانوية اإلسالمية  )Moodle (نور فؤادي رمحن، تطوير وسائل الفصل االفرتاضي بربانمج مودل 21

 (.2017نج: جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج، احلكومية بباالنكاراي كاملنتان الوسطى، رسالة املاجستري )ماال
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( أكرب 11.0451نتيجة ت حساب ) أن تكون  اعتمادا علىجتريب البحث امليداين 
 .(2.00172من نتيجة ت جدولة )

 :ففي اجلدول التايل أما التشاهبات واالختالفات بني البحث والبحوث السابقة
 التشابه واالختالف للدراسات السابقة 1.1اجلدول 

 االختالف التشابه الباحث الرقم 
أيليس ريين أرتيياان   .1

(، العنوان:  2014)
التعلم عن بعد على 
أساس املوقع  
اإللكرتوين لرتقية 
مهارة الكالم لدى  
تالميذ الصف الثاين  

 عشر يف أسرتاليا.

أوجه التشابه  
بينهما يف استخدام  
 التعلم اإللكرتوين

ويبحثان يف مهارة  
 الكالم.

أوجه االختالف بينهما يف نوع  
البحث وموضوع البحث وجمال 
الدرس. فبحثها حبث كيفي وصفي 
لرتقية مهارة الكالم اإلندونيسية  
لدى تالميذ الصف الثاين عشر.  
وهذا البحث حبث وتطوير لرتقية  

العربية لدى طالب  مهارة الكالم
 اجلامعة. 

هنادة املصري   .2
(، العنوان:  2016)

استخدام التكنولوجيا  
الرقمية يف تدريس  
العربية للناطقني 
بغريها لتطوير مهارة  
احملادثة ورفع مستوى  

 .الكفاءة اللغوية

يشبهه البحث يف  
استخدام 

التكنولوجيا الرقمية  
وترقية مهارة  

 الكالم.

نوع البحث خيتلفه البحث يف 
وموضوع البحث. فبحثه حبث 
كيفي وصفي ملتعلمي العربية  
عامة. وهذا البحث حبث وتطوير 

 لدى طالب اجلامعة. 

نوفا ألف ليل رمحة   .3
ونور حكيم  

أوجه التشابه  
بينهما يف االنتفاع  

أوجه االختالف بينهما يف نوع  
البحث وموضوع البحث وجمال 
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(، العنوان:  2016)
أيدمودو كونه وسيلة  
التعلم اإللكرتوين يف 
تعليم الكالم ابلنص 
الوصفي لدى تالميذ  
الصف العاشر مبدرسة  

اي الثانوية  سورااب
 .12احلكومية 

بوسيلة التعلم 
اإللكرتوين وترقية 

 مهارة الكالم. 

الدرس. فبحثها حبث كيفي وصفي 
لرتقية مهارة الكالم اإلجنليزية لدى  
تالميذ الصف العاشر. وهذا 

تطوير لرتقية مهارة  البحث حبث و 
الكالم العربية لدى طالب  

 اجلامعة.

نور فؤاد رمحن   .4
(، العنوان:  2017)

تطوير وسائل الفصل 
االفرتاضي بربانمج  

( Moodleمودل )
لتعليم اللغة العربية يف 
مدرسة الثانوية  
اإلسالمية احلكومية  
بباالنكاراي كاملنتان  

 .الوسطى

يشبهه البحث يف  
تطوير التعلم 

كرتوين ويف اإلل
 تعليم اللغة العربية.

خيتلفه البحث يف الوسيلة 
املستخدمة وموضوع البحث 
وختصص املهارة. فبحثه يستخدم 
برانمج مودل لتطوير املوقع  
اإللكرتوين وهذا البحث يستخدم 
جافا سكريبت. وموضوع حبثه  
طالب الصف العاشر وموضوع  
هذا البحث طالب اجلامعة. يقوم 

العربية األربع وهذا   حبثه يف املهارات 
 البحث خيتص يف مهارة الكالم.

يستنتج الباحث أن هناك كثري من الباحثني الذين اجلدول السابق  اعتمادا على
لكن   .مهارة الكالمأو التعلم عرب اإلنرتنيت يف تعليم    اإللكرتوينلبحث يف التعلم  يهتمون اب

مل يكن   يف ضوء املدخل السياقي  ملهارة الكالمإعداد برانمج التعلم اإللكرتوين عن البحث 
يف ضوء    عداد برانمج التعلم اإللكرتوين ملهارة الكالملذا هناك فرصة جيدة إل  .لقيام عليهاب

 .املدخل السياقي
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 الثان الفصل 
 اإلطار النظري 

يتحدث الباحث يف هذا الفصل عن اإلطار النظري الذي يتضمن على ثالثة 
مباحث. فاملبحث األول هو التعلم اإللكرتوين الذي يتكون من مفهوم التعلم اإللكرتوين 
وأهدافه وأمهيته وخصائصه وأنواعه وإجيابياته وسلبياته. واملبحث الثاين هو مهارة الكالم  

توي على مفهوم مهارة الكالم وأمهية تعليمها وتوجيهات عامة يف تعليمها وأهداف اليت حت
تعليمها وختطيط تعليمها وطريقة تعليمها ووسائل تعليمها وتقومي تعليمها. واملبحث الثالث 

ونشأته والعوامل الرئيسية املؤثرة   ياقيهو املدخل السياقي الذي يضمن مفهوم املدخل الس 
  يعتمد عليها املدخل السياقي.له والنظرايت اليت

 التعلم اإللكرتون :املبحث األول

مفهوم التعلم اإللكرتوين  عدة املطالب وهييف هذا املبحث يتحدث الباحث 
 ويشرح الباحث كلها فيما أييت: . وأهدافه وأمهيته وخصائصه وأنواعه وإجيابياته وسلبياته

 التعلم اإللكرتونمفهوم  .أ

الباحث كثريا عن التعلم اإللكرتوين البد له أن يقدم خمتلف  قبل أن يتحدث 
التعلم مهيبان يتعرف  التعريفات عنه وحيدد تعريفه الذي يستخدمه يف هذا البحث.

عبارة عن عملية تعليم فيها مجيع املواد التعليمية وعرضها على اخلطوط من  أنه اإللكرتوين
التعليم عن بعد الذي يستخدم التكنولوجيا احلاسويب،  هو نظام  و   .خالل الشبكة العنكبوتية 

هو التعلم  اإللكرتوينمطابقا على ذلك يرى الغراب أن التعلم  22. والشبكات العنكبوتية

 
  Kreatifitas Dan Inovasi"، يفعلى أساس املوقع الشبكي لتعليم اللغة العربية اإللكرتوين التعليمنظام " ،مهيبان  22

Dalam Pembelajaran Bahasa Arab Di Indonesia   ماالنج: قسم األدب العريب  ،اخلامس )املؤمتر الوطين للغة العربية
 .43–30 ،(2019 ،جامعة ماالنج احلكومية
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ابستخدام احلاسبات اآللية وبرجمياهتا املختلفة سواء على شبكات مغلقة أو شبكات  
 23. مشرتكة أو شبكة اإلنرتنت

هو تقدمي الربامج التدريبية والتعليمية   علم اإللكرتوينالتن أ إىل وأشار علي وآخرون 
تشمل األقراص وشبكة اإلنرتنت أبسلوب متزامن أو غري  عرب وسائط إلكرتونية متنوعة 

 24.يتمتزامن وابعتماد مبدأ التعلم الذا
نظام تعليمي قائم على استخدام احلاسوب واالتصاالت هو  التعلم اإللكرتوين

فيه تقدمي احملتوى التعليمي للمتعلمني أو املتدربني بشكل متزامن أو غري احلديثة حيث يتم 
متزامن وإبشراف من املتعلم عن طريق أدوات تتمثل يف احلاسوب وبرجمياته وابالستعانة  
بشبكات االتصاالت وميكن للمتعلمني من خالله التفاعل والتواصل فيما بينهم أو مع 

 25. تعليمية بينهماملعلم مبا يضمن تبادل اخلربات ال
عبارة عن عملية تعليم أو   من التعريفات السابقة نعرف أن التعلم اإللكرتوين هو

وبرجمياهتا املختلفة حيث  نظام تعليمي قائم على استخدام احلاسوب واالتصاالت احلديثة
ربني  يتم فيه تقدمي احملتوى التعليمي واملواد التعليمية وعرضها على اخلطوط  للمتعلمني أو املتد

بشكل متزامن أو غري متزامن وإبشراف من املتعلم عن طريق أدوات تتمثل يف احلاسوب 
وبرجمياته وابالستعانة بشبكات مغلقة أو شبكات مشرتكة أو شبكة اإلنرتنت وميكن 
للمتعلمني من خالله التفاعل والتواصل فيما بينهم أو مع املعلم مبا يضمن تبادل اخلربات 

 التعليمية بينهم. 
 Individual) ( التعليم املفرد1) :مثل مفاهيم جديدة التعلم اإللكرتوين ظهرأ

Instruction)( ،2 )تكنولوجيا الوسائط املتعددة  (Multimedia Technology( ،)3  )
 

 ، (2007 ،)القاهرة: املنظمة العربية للتنمية اإلدارية مدخل إىل التدريب غري التقليدي اإللكرتوينالتعلم  ،إميان حممد الغراب 23
25. 

” ، والتعليم التقليدي )دراسة حتليلية مقارنة(   التعلم اإللكرتوين“  ،حيدر عبود نعمة، و رجاء كاظم حسون  ،فياض عبد هللا علي 24
 .(2009) 19 جملة كلية البغداد للعلوم االقتصادية اجلامعة

)القاهرة: اجملموعة العربية للتدريب  والتعليم االفرتاضي )احتاهات عاملية معاصرة( التعلم اإللكرتوين ،طارق عبد الرؤوف عامر 25
 .32–31 ،(2015 ،والنشر
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 Electronic) اإللكرتونيةاملكتبة ( 4، ) (Learning Resources) مصادر مراكز املعلومات 
Library)( ،5 ) اإللكرتوينالكتاب (Electronic Book)( ،6 ) اإللكرتونيةاملدارس  

(Electronic School)( ،7  )التعليم املفتوح  (Open Instruction)( ،8  ) الفصول االفرتاضية 
(Virtual Instruction) ( ،9 ) التعليم عن بعد (Distance Instruction)( ،10 ) التدريب

 Internet)  التعليم املبين على شبكة اإلنرتنيت(  11، )(Training at Distance)  اإللكرتوين
Based Instruction)( ،12 ) اإللكرتويناملواطن (Electronic Citizen)( ،13 )  احملتوى

 26.(Content-E) اإللكرتوين

 التعلم اإللكرتون أهداف  .ب

 27: يف جمال عملييت التعليم والتعلم إىل عدة نقاط  التعلم اإللكرتوينيهدف استخدام  
تعلميه تفاعلية من خالل تقنيات إلكرتونية جديدة ومتنوعة يف  -خلق بيئة تعليمية  .1

 .مصادر املعلومات واخلربات
 . إكساب املدرسني املهارات التقنية الستخدام التقانة التعليمية احلديثة  .2
والكفاايت الالزمة الستخدام تقانة االتصاالت إكساب املتعلمني املهارات  .3

 .واملعلومات 
ميكن   منذجة التعليم وتقدميه يف صورة معيارية، إذ إن الدروس تقدم صورة أمنوذجية كما .4

خطط   إعادة املمارسات التعليمية املتميزة، ومن أمثلة ذلك بنوك األسئلة األمنوذجية
الصوت والصورة، وما يتصل هبا من  الدروس األمنوذجية واالستغالل األمثل لتقنيات 

 . وسائط متعددة

 
للغة العربية بني توظيف التعليم ومتطلبات التأهيل املعهد التأهيلي لتعليم اللغة العربية  التعلم اإللكرتوين" ،ميسر أمحد املكي 26

)املؤمتر  Kreatifitas Dan Inovasi Dalam Pembelajaran Bahasa Arab Di Indonesia "، يفللناطقني بغريها أمنوذجا  
 .29–9 ،(2019 ، ماالنج: قسم األدب العريب جامعة ماالنج احلكومية  ،العربية اخلامسالوطين للغة 

املباشر يف اكتساب املفاهيم الفنية واستبقائها مبادة عناصر الفن لدى طلبة قسم  التعلم اإللكرتوينأثر " ،عباس نوري خضري 27
  .48: (2015سمبري دي 31) 12-11العدد  ،جملة انبو للدراسات والبحوث "،الرتبية الفنية
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توسيع دائرة اتصاالت املتعلمني من خالل شبكات االتصال العاملية واحمللية وعدم  .5
 .االقتصار على التدريسي ابعتباره املصدر الوحيد للمعرفة

  دعم عملية التفاعل بني املتعلمني و التدريسيني من خالل تبادل اخلربات التعليمية،  .6
راء، واملناقشات، واحلوارات اهلادفة، ابالستعانة بقنوات االتصال املختلفة مثل واآل

 . ، احملادثة احلية وغرف الصف االفرتاضيةاإللكرتوينالربيد 
 . خلق شبكات تعليمية لتنظيم عمل املؤسسات التعليمية وإداراهتا .7
 . تعويض أي قصور يف املالكني التدريسي والتدرييب .8
 . لذايت والتعلم لإلتقان على وفق االحتياجات اخلاصة ابملتعلمنيتوفري مبدأ التعلم ا .9

 إعداد جيل من اخلرجيني القادرين على التعامل مع التقانة ومهارات العصر وما فيها .10
 .من تطورات هائلة

 28فيما يلي: التعلم اإللكرتوينوجيد جون وأالن أهداف 
 حتسني املدخالت. .1
 حتسني اجلودة التعليمية. .2
 كفاءة كل من املؤسسات والطالب.زايدة   .3
 حتقيق رضاء العمالء )املستفيدين من اخلدمة التعليمية(.  .4
 توسيع الرقعة اجلغرافية للمؤسسات ووصوهلا للمناطق النائية.  .5

 التعلم اإللكرتونأمهية  .ج

ضرورة حتمية لكل اجملتمعات سواء املتقدمة منها أو النامية    التعلم اإللكرتوينيعترب  
وخباصة يف ظل املتغريات املتسارعة واملتالحقة فهذا النوع من التعليم يقدم فرصا وخدمات 

 29تعليمية تتعدى الصعوابت املتضمنة يف التعليم املعتاد. 

 
28 John C. Adams and Alan T. Seagren, “Distance Education Strategy: Mental Models and 

Strategic Choices,” Online Journal of Distance Learning Administration 7, no. 2 (June 15, 2004), 

https://www.westga.edu/~distance/ojdla/summer72/adams72.html. 
 .51 ،والتعليم االفرتاضي )احتاهات عاملية معاصرة( التعلم اإللكرتوين ،عامر 29
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ين احلصول يف التعليم ميكن الطالب واحملاضر  التعلم اإللكرتوينمن خالل تطبيق 
يسهل التفاعل بني الطالب ومواد احملاضرة، كما    التعلم اإللكرتوينعلى العديد من الفوائد.  

يسهل التفاعالت بني الطالب واحملاضرين وبني الطالب ذاهتم. وميكن الطالب تبادل 
  املعلومات أو اآلراء حول املسائل املتعلقة ابملواد الدراسية أو احتياجات تطويرهم الذاتية. 

وميكن احملاضرين أو املدبرين وضع املواد التعليمية والواجبات الدراسية اليت جيب على 
الطالب أن يقوموا هبا يف أماكن معينة على املوقع ليتمكنوا من الوصول إليها. وعلى حسب 
احلاجة ميكن احملاضرين أو املدبرين أيضا إتحة الفرصة للطالب للوصول إليها إال مرة 

ميكن تطوير مرونة عالية من  ةالتعلم اإللكرتونيت معني. ومن خالل أنشطة واحدة ويف وق
التعليم. أي أنه ميكن للطالب الوصول إىل املواد التعليمية يف أي وقن مرارا، كما ميكن هلم 
أيضا التواصل مع احملاضر يف أي وقت. هبذه الظروف ميكن هلم تعزيز إتقاهنم للمواد 

 30التعليمية. 
وتتجه إىل التوسع يف تطبيقه   لتعلم اإللكرتوينول العامل تويل اهتماما ابوإن كثري من د

يف  التعلم اإللكرتوينوهذا التوجه يعكس أمهية هذا النوع من التعليم وميكن إجياز أمهية 
 31اآليت:

االستفادة من مصادر التعليم والتعلم املتاحة على شبكة اإلنرتنت اليت قد ال تتوفر يف  .1
 . الدول واجملتمعات وخباصة الدول الناميةالعديد من 

تدعيم طرق تدريس جديدة تعتمد على املتعلم وتركز على أمهية قدراته وإمكاانته   .2
 ابإلضافة إىل اخلصائص والسمات الفردية.

 املساعدة على تعلم اللغات األجنبية.  .3
ملدرسة  إفادة الطالب ذوي االحتياجات اخلاصة والغري قادرين على احلضور يوميا إىل ا .4

 بسبب ارتفاع كلفة املواصالت أو تعطل وسائل املواصالت العامة.

 
 .34–33” ،على أساس املوقع الشبكي لتعليم اللغة العربية اإللكرتوين التعليمنظام  “30
 .52–51 ،والتعليم االفرتاضي )احتاهات عاملية معاصرة( التعلم اإللكرتوين ،عامر 31
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ال توقف دور املتعلم عند اكتساب املعارف واملهارات التعليمية   التعلم اإللكرتوينيف  .5
ولكن سيكتسب مهارات التعامل مع التقنيات احلديثة يف االتصال واملعلومات واليت 

 تطور.أصبحت ضرورة يف هذا العصر ومقياسا لل 
 اإلفادة لقطاع كبري من العاملني يف املؤسسات املختلفة.  .6
اإلفادة لسكان اجملتمعات النامية يف جمال التعليم والتدريب ابستخدام تكنولوجيا   .7

 املعلومات واالتصاالت.

 التعلم اإللكرتونخصائص  . د

 32فيما يلي: التعلم اإللكرتوينأشار املكي إىل أهم خصائص 
 .تكنولوجية حديثة خاصة يف بيئة التعلمتوافر وسائل  .1
توافر إمكانية التعامل مع الوسائل التقنية )التكنولوجية( احلديثة املستخدمة يف التعلم  .2

 والتدرب عليها جيدا قبل البدء يف استخدامها. 
 توافر مهارات خاصة البد من تنميتها لدى املعلم ومتلقي العلم. .3
 سرعة التعلم. .4

 33خصائص يتفرد عن سواه من أمناط التعليم كالتالية:  كذلك   اإللكرتوينوللتعليم 
م  زمالئهواملتعلمني وبني هؤالء مع    املتعلمو بيئة تفاعلية بني املعلم    التعلم اإللكرتوينيوفر   .1

 من خالل الوسائط والتقنيات اليت يقوم عليها.
على جمهود املتعلم يف تعليم نفسه )التعلم الذايت( وميكن أن   التعلم اإللكرتوينيعتمد  .2

يتعلم مع زمالئه يف جمموعات صغرية )التعلم التعاوين( وأداخل الصف يف جمموعات 
 . كبرية

 
للغة العربية بني توظيف التعليم ومتطلبات التأهيل املعهد التأهيلي لتعليم اللغة العربية للناطقني  التعلم اإللكرتوين" ،املكي 32

 .14–13 "،ها أمنوذجا  بغري 
 "، املباشر يف اكتساب املفاهيم الفنية واستبقائها مبادة عناصر الفن لدى طلبة قسم الرتبية الفنية   التعلم اإللكرتوينأثر  "  ،خضري 33

45–46. 
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ابملرونة يف املكان والزمان حيث يستطيع املتعلم أن حيصل عليه   التعلم اإللكرتوينيتميز   .3
ساعة يف اليوم وطول أايم   24اء وعلى مدار  يش   من أي مكان يف العامل ويف أي وقت

 . األسبوع
فهو يشجع املتعلم على التعلم   ،دون االلتزام بعمر زمين حمدد  من  يستطيع املتعلم التعلم .4

 . املستمر مدى احلياة 
فر تقنيات معينة مثل احلاسوب وملحقاته  احيتاج املتعلم يف هذا النمط من التعليم إىل تو  .5

 .والشبكات احملليةواإلنرتنت 
عن طريق الشبكة العاملية   اإللكرتونيةسهولة حتديث الربامج التعليمية واملواقع  .6

 للمعلومات.
 إمكانية قياس خمرجات التعلم ابالستعانة بوسائل تقومي خمتلفة. .7

بناء على ما سبق نعرف أن التعلم اإللكرتوين خصائص ختالفه ابلتعلم التقليدي،  
املتعلم والوسائل التكنولوجية والتعلم الذايت واملرونة يف املكان والزمان    وجود التعامل بنيوهي  

املرافق الداعمة للوصول إىل شبكة  تاج إىل حيإمكانية استخدامه من قبل أي شخص و و 
 وتنوع طرائق التقومي. اإلنرتنت 

 التعلم اإللكرتونأنواع  .ه

التعلم غري املتزامن و  التعلم اإللكرتوينأربعة أنواع:  التعلم اإللكرتوينيرى توفيق أن 
ويلي    34بقيادة املعلم.  التعلم اإللكرتوينابلتوجيه الذايت و   التعلم اإللكرتويناملتزامن و   اإللكرتوين

 شرحها: 
 غري املتزامن التعلم اإللكرتوين .1

نرتنت املعلمني واملتعلمني على اإل  اهو التعليم غري املباشر الذي ال يتطلب أن يكونو 
و الشبكات أ اإللكرتوينو املكان نفسه ويتم التفاعل من خالل الربيد أيف الوقت نفسه 

 
(: 2019) 63العدد ، 16 جملة البحوث الرتبوية والنفسية ،")فوائده ونظم أدارته(  التعلم اإللكرتوين" ،بشائر مولود توفيق 34

274.  
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ن هذا النوع  أذ يتم تبادل املعلومات بني املتعلمني أنفسهم وبني املعلم يف أوقات متتالية و إ
ءا على طلب املتعلم ومن ن يوجد يف الوقت املناسب بنامن التعليم هو األكثر شيوعا أل

مزااي هذا النوع من التعليم أن املتعلمني لديهم الكثري من التفاعل والتواصل وميكن أن يتلقوا 
 . اهتمام وتوجيه شخصي من قبل اإلنسان الوسيط وميثل تعلما ذاتيا وتفاعليا

 املتزامن التعلم اإللكرتوين .2
ىل وجود املتعلمني إو حيتاج هو التعليم املباشر الذي يكون يف الوقت احلقيقي وه

يف الوقت نفسه أمام أجهزة احلاسوب ألجراء النقاش واحملادثة بني املتعلمني أنفسهم وبني 
املعلم عرب غرفة احملادثة أو تلقي الدروس من خالل الفصول الدراسية وهو تفاعل حي بني  

تعلمني وتطوير جمتمعات ن هذا النوع من التعليم له القدرة على دعم املأاملعلمني واملتعلمني و 
نرتنت ىل املتعلمني من خالل شبكة اإلإوالتعليم عادة ما يتضمن بث صوت املدرب 

السمعية ومن مزااي هذا النوع من التعليم هو توفري املعلومات الفورية عن أداء املتعلم وتعديل 
فرتاضية،  عملية التعليم بشكل فوري يف الوقت نفسه ابستعمال أدوات التعليم كالفصول اال

 . أو احملادثة الفورية، أو نظام بالكبورد کوالبورات، أو الدردشة النصية
 ابلتوجيه الذايت التعلم اإللكرتوين .3

يهدف هذا النوع من التعليم إىل إيصال خربات تعليمية مؤثرة جدا إىل املتعلمني 
ل  املستقلني ويكون على شكل دروس منفصلة يتحكم يف تسلسلها املتعلم أو على شك

بقيادة املتعلم، ويتوجب  التعلم اإللكرتويناختبارات قصرية أو أسئلة تدريبية ويسمى أيضا 
توفري كافة التعليمات واألوامر من خالل املواد اخلاصة   التعلم اإللكرتوينيف هذا النوع من 

ابلفصول، وال يتضمن هذا النوع وجود مشرف أو موجه ملساعدة املتعلمني عند مواجهة  
الصعوابت كما ال تتوفر أي آلية تسمح للطلبة ابالتصال ببعضهم البعض وتبادل اآلراء 

لوقت املناسب للتعلم والسرعة املناسبة  واألفكار، ولكن املتعلم له مطلق احلرية يف اختيار ا
 . يف االنتهاء من الوحدات التعليمية والدروس حيث يتمتع ابالستقاللية التامة
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 بقيادة املعلم التعلم اإللكرتوين .4
هو استخدام تقنية الويب لتقدمي فصول تقليدية للمتعلمني عن بعد، وتعتمد هذه 

ثل املؤمترات الفيديوات السمعية والصوتية،  الفصول جمموعة متنوعة من التقنيات الفورية م
الدردشة، اقتسام الشاشة، التصويت واالنتخاب، اللوحات البيضاء واهلاتف التقليدي، 

 .ويقوم املعلم عادة بعرض الشرائح وتقدمي التوضيحات 
فأمناط  .التعلم اإللكرتوينوأنواع  التعلم اإللكرتوينخيالفه عامر أبنه يفرق بني أمناط 

غري   التعلم اإللكرتويناملتزامن و   التعلم اإللكرتوين  :تتمثل يف األمناط التالية   اإللكرتوين  التعلم
 35.متزامن

 املتزامن التعلم اإللكرتوين .1
جيتمع فيه املتعلمني يف آن واحد ليتم بينهم  التعلم اإللكرتوينويف هذا النمط من 

اتصال مباشر ابلنص والصوت والفيديو أي أنه يتم تفاعل مباشر بني املعلمني واملتعلمني 
وذلك مثل املؤمترات للمعلمني واملتعلمني وخرباء املادة رؤية ومساع بعضهم البعض ويتفاعلون 

 . کما لو كانوا يف الفصول الدراسية التقليدية  ايسو 
مؤمترات (، و chat)احملاداثت الصوتية املباشرة    :املتزامن  التعلم اإللكرتوينومن أشكال  

 (.virtual classroom)الفصل االفرتاضي (، و video conference)الفيديو 
 غري متزامن التعلم اإللكرتوينو  .2

وهو التعليم الذي ال يتطلب وجود املتعلمني أو املعلمني يف نفس الوقت وميكن أن  
حيصل املتعلم على الدروس التعليمية وفق برانمج تعليمي خمطط له مسبقة وميكن للطالب 

 اإللكرتوينالربيد  -هذا النمط  ويتضمن.  األوقات واألماكن اليت تناسبه لتلقي التعليم  ار ياخت
وقواعد البياانت والوسائط املتعددة والكائنات االفرتاضية وشرائط الفيديو أو الكاسيت  
وكذلك األسطواانت املدجمة واليت تتيح كل منها الدخول إىل مصادر تعليمية هائلة يف 

 
 .25–124 ،والتعليم االفرتاضي )احتاهات عاملية معاصرة( التعلم اإللكرتوين ،عامر 35



23 
 

 
 

الوقت والسرعة الالزمة    رالوقت واملكان املالئمني للمتعلمني ويساعد املتعلمني على اختيا
 . تهم التعليميةملمارسة أنشط

الربامج التعليمية  :غري املتزامن األشكال التالية التعلم اإللكرتوينأهم أشكال  ومن
  املنتدايت و  (،E-mail) اإللكرتوينالربيد (، و CD)احملسوسة املخزنة على أسطواانت 

(Forums،)  املدوانت و(Blogs ،)  الفيسبوك و(Facebook،)  الويكي و(wiki ،)  قنوات و
 (. YouTube)يوتيوب 

 عند عامر هي ما يلي: التعلم اإللكرتوينومن أهم أنواع 
 التعليم املعتمد على الكمبيوتر .1

وهو التعليم الذي يتم بواسطة الكمبيوتر وبرجمياته ومنها برجميات التدريس 
ويكون فيه احملتوى خمزنة عادة على أحد    . اخلصوصي والتدريب واملمارسة وبرجميات احملاكاة

 والقرص الصلب  (DVD)  وأسطواانت الفيديو  (CD)  التخزين مثل األقراص املدجمةوسائط  
(Hard Disk).    ويتيح هذا النوع من التعلم إمكانية تفاعل املتعلم مع احملتوى التعليمي دون

 .التفاعل مع املعلم أو األقران
 التعلم املعتمد على الشبكات  .2

مي احملتوى للمتعلم ويتيح له وهو التعلم الذي توظف فيه إحدى الشبكات يف تقد
ويقع    .عادة فرصة التفاعل النشط مع احملتوى ومع املعلم واألقران بصورة تزامنية أو التزامنية 

 : حتت هذا النوع من التعلم عدة أنواع من أمهها
 التعلم املعتمد على الشبكة احمللية .أ

التعليمي للمتعلم يف تقدمي احملتوى ( LAN) واليت توظف فيه الشبكة احمللية
 وتتيح له فرصة التفاعل زمنية والتزامنية مع املعلم وأقرانه.

 التعلم املعتمد على الشبكة النسيجية أو العنكبوتية )الويب(.  .ب 
وهو التعلم الذي توظف فيه هذه الشبكة يف تقدمي احملتوى للمتعلم وتتيح له  

 ه.التفاعل زمنية والتزامنية مع احملتوى ومع املعلم وأقران
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 نرتنتالتعليم املعتمد على اإل .3
  ،وهو التعلم الذي توظف فيه شبكة االنرتنت وأدواهتا وتطبيقاهتا: الشبكة النسيجية 

يف تقدمي احملتوى التعليمي وتتيح له   جمموعة األخبار.، و غرف احلوار، و اإللكرتوينالربيد و 
 .فرصة التفاعل تزامنية وال تزامنية مع املعلم واألقران

 التعلم الرقمي .4
: وهو التعلم الذي يتم من خالل وسائط تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الرقمية

 . أقمار البث الفضائيو  ،شبكات الكابالت التلفزيونيةو  ،الكمبيوتر وشبكاته 
 التعلم عن بعد .5

وهو التعلم الذي يتم من خالل كافة وسائط التعلم سواء التقليدية، املواد املطبوعة 
وأشرطة التسجيل والراديو والتليفزيون، أو احلديثة الكمبيوتر وبرجمياته وشبكاته والقنوات 

 الفضائية واهلاتف النقال "احملمول". 

 التعلم اإللكرتونإجيابيات وسلبيات  . و

 36:منها اإللكرتوينهناك إجيابيات للتعليم 
  طالب واملعلم وإدارة تيسري إمكاانت االتصال بني أطراف )حماور( العملية التعليمية )ال .1

من خالل االتصال بني هذه األطراف بوساطة، جمالس النقاش، الربيد  ( املدرسة
غرف احلوار، ويؤكد الباحثون قدرة هذه الوسائل على زايدة دفع الطالب   ،اإللكرتوين
 .للمناقشة والتفاعل وحتفيزهم

تبادل وجهات النظر يف املنتدايت الفورية وجمالس النقاش وغرف احلوار مما   ليتسه .2
من اآلراء واملقرتحات اليت تطرح واستدخاهلا يف البيئة املعرفية للطالب  االستفادة يزيد

يف متانة واتساع بنائه املعريف وترشيد آرائه فيما يطرح خالل النقاش    يساعد  األمر الذي
 .من موضوعات 

 
 .322–221 ،عامر 36
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رصة لكل دارس إلبداء رأيه فورية أو يف الوقت املناسب له ابلتعليق على ما إتحة الف .3
يشعره بتوافر الفرص املناسبة للتعبري عن ذاته وشرح مفاهيمه وهو ما قد   مما  يطرح،

يكون غري متاح يف الصف التعليمي التقليدي إما لسوء النقاش أو أتخر موقع اجللوس  
امليزة تكون أكثر  هذه  .اشرة عند عرض الرأييف الصف أو اخلجل من املواجهة املب 

فائدة لدى الطالب الذين يشعرون ابخلوف والقلق ألن هذا األسلوب يف التعليم جيعل 
مما لو   أكثر الطالب يتمتعون جبرأة أكرب يف التعبري عن أفكارهم والبحث عن احلقائق

 . كانوا يف قاعة الدرس التقليدية
 سهولة كبرية يف احلصول على املعلم  التعلم اإللكرتوينسهولة احلصول على املعلم، أتح   .4

إليه يف أسرع وقت، وذلك خارج أوقات العمل الرمسية ألن املتدرب أصبح   والوصول
وهذه امليزة مفيدة   اإللكرتوينمبقدوره أن يرسل استفساراته للمعلم من خالل الربيد 

كون أكثر فائدة للذين ومالئمة للمعلم أكثر بدال من أن يظل مقيدة على مكتبه، وت
الزمين للمعلم أو عند وجود استفسارات يف أي   اجلدول تتعارض ساعات عملهم مع

 . وقت ال حيتمل التأجيل
 السماح ابستخدام املصادر بطرق خمتلفة حبيث جيد كل طالب الطريقة اليت تناسبه إذ  .5

ملسموعة، وتنوع  بعضهم الطريقة املرئية، بينما يفضل آخرون الطريقة املقروءة أو ا  يفضل
 .املصادر ميكن كال منهم من اختيار الطريقة اليت تناسبه 

تقدمي املادة التعليمية بصورة منسقة جيدة اإلعداد متكن الطالب من االنتقاء والرتكيز   .6
والنقاط اليت هتمه، كما تساعد الذين ال جييدون ترتيب أفكارهم إذ  األفكار على

 .جيدوهنا يف املادة املقدمة مرتبة بصورة منطقية مرحية
توفري إمكانية احلصول على املادة العلمية يف أي ساعة من النهار وعلى مدار أايم  .7

ليم التقليدي  األسبوع وملدة أربع وعشرين ساعة يف اليوم، وهذه ميزة ال يوفرها التع
 . الذي ينتهي من عرض املادة فيه ابنتهاء زمن احلصة يف الصف الدراسي
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عدم إجلاء الطالب إىل التقيد مبواعيد فتح وإغالق املكتبة مثال للحصول على املراجع،   .8
إذ إبمكانه احلصول على ما يطلبه يف الوقت الذي يناسبه عن طريق الوسائط  

 .مما يوفر له الراحة وجينبه ضغط التوفيق بني العمل وطلب املادة العلمية  اإللكرتونية
دول الزمين للحضور كما هو احلال يف التعليم التقليدي،  التحرر من قيود االلتزام ابجل .9

فقد وفرت التقنية احلديثة وسائل االتصال دون االلتقاء املباشر ابملعلم يف زمان ومكان  
 .حمددين

حتقيق االستفادة القصوى من الوقت واجلهد فليس هناك إهدار هلما يف االنتقال  .10
كما أن ابستطاعة املعلم أن يرسل للطالب   املواعيد التعلم ابلنسبة للطالب، واالنتظار

 . نهما يما حيتاجه فورا ودون انتظار تقابل ب
  ختفيف العبء عن املعلم وهو ما كان يتحمله يف تلقي ومتابعة استيفاء الوظائف  .11

والتأكد  اإللكرتونيةمن الطالب إذ ابستطاعته تلقي كل ذلك ابلوسائط  والواجبات 
 .ما يرده إليهم من تغذية راجعة حول هذه األمور الطالب من استالم

 ل يحتص مي متكني املعلم من أن يعدد أدوات التقومي اليت يلجأ إليها يف قياس وتقو  .12
إجاابهتم الفورية ويطلعهم على النتائج بشكل فوري أيضأ خبالف   يتلقى طالبه إذ 

علم إرسال ملفات وسائل التقومي الورقية يف التعليم التقليدي مثال، كما يستطيع امل
الطالب وسجالت أعماهلم إىل املسجل الكرتونية ويعلم نتائج االختبارات والدرجات 

 .تثقل كاهل املعلمني اليتبطريقة أسرع وبذلك تقل األعباء اإلدارية 
تيسري االتصال بني أطراف إجيابيات التعلم اإللكرتوين هي ويستنتج الباحث أن 

وإتحة الفرصة لدارس أن يبدئ رؤيته   ، تسهيل تبادل وجهات النظرو  ، العملية التعليمية
وتسهيل وجد الطريقة املناسبة بنفس  وسهولة الوصول على املعلم،  ،ويعرب عن مفاهيمه

إمكانية احلصول على املادة يف أي ومساعدة طالب ال جييدون ترتيب أفكارهم، و طالب،  
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ختفيف واالقتصاد يف الوقت، و ،  للحضورالتحرر من قيود االلتزام ابجلدول الزمينو وقت، 
 ومعرفة نتيجة التقومي يف أسرع ممكن.، العبء عن املعلم

 37:ومن أمهها التعلم اإللكرتوينوهناك سلبيات 
 الشعور ابلعزلة وغياب التفاعل االجتماعي .1

بصورته احلالية يؤدي إىل    التعلم اإللكرتوينيرى بعض املهتمني ابلرتبية أن نظام  
 .شعور املتعلم ابلعزلة وغياب املشاعر وقلة اإلحساس ابجملتمع والتفاعل مع األفراد

 التقومي مصداقية .2
رمبا يكون عامل التقومي ومصداقيته قد أخذ قدرا كبريا من اهتمام الباحثني يف  

مشكلة التقومي من واعتربه الكثريون أكرب عائق هلذا النظام، ف التعلم اإللكرتوينجمال 
 .بعد دون رقابة مباشرة من املعلم ال ميكن إخضاعها للمصداقية والشفافية

 التسرب الدراسي .3
أنه يعد أكثر نظم التعليم تسراب   لتعلم اإللكرتوينتشري الدراسات املعنية اب

 . وأرجعت ذلك إىل االرتباك والقلق والشعور ابلعزلة واإلحباطات التكنولوجية
 انب املعريف على حساب املهارة العملية االهتمام ابجل .4

أنه ركز على اجلوانب املعرفية  لتعلم اإللكرتوينتؤكد بعض الدراسات املعنية اب
النظرية، وذلك على حساب تنمية املهارات العملية مما يؤثر ابلسلب على تعلم وإتقان  

 .املهارات العملية ويساعد على خلق جيل من املتعلمني غري مؤهلني عملية
 ضعف الرقابة احلقيقية من املعلم .5

ال يستطيع املعلم رقابة ومالحظة املتعلمني بصورة   التعلم اإللكرتوينيف نظام 
حقيقية وتقدمي الرجع املناسب هلم مجيعا والتفاعل النشط بني املعلم واملتعلمني مع عدم 

 .القدرة على تعديل مسار املتعلمني وفق ظروف التعلم ونواجته
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 اخلربات اإلنسانية اب يغ .6
ال يوفر اخلربات اإلنسانية واالجتماعية اليت يوفرها التعلم  التعلم اإللكرتوينف

التقليدي فاملتعلم يتفاعل مع جهاز كمبيوتر وال حياكي مواقف تنمي اإلحساس  
 .ابلواقع

من البيان السابق نعرف أن التعلم اإللكرتوين لدى السلبيات سوى لديه اإلجيابيات  
،  التقومي مصداقية، و الشعور ابلعزلة وغياب التفاعل االجتماعية. وسلبياته هي الكثري 

ضعف الرقابة  ، و االهتمام ابجلانب املعريف على حساب املهارة العملية، و التسرب الدراسيو 
 .اخلربات اإلنسانية يابغ، و احلقيقية من املعلم

 مهارة الكالم :املبحث الثان

مفهوم مهارة الكالم وأمهية تعليمها وتوجيهات عامة يف حيتوي هذا املبحث على 
 تعليمها وأهداف تعليمها وختطيط تعليمها وطريقة تعليمها ووسائل تعليمها وتقومي تعليمها. 

 مفهوم مهارة الكالم .أ

الكالم يف أصل اللغة عبارة عن األصوات املفيدة وعند املتكلمني من املعىن القائم 
قال الفوزان إن الكالم لغة منطوقة   38.أبلفاظ، يقال يف نفسي كالمابلنفس الذي يعرب عنه  
 39.للتعبري عن أفكار ذهنية

والكالم اصطالحا هو الكالم املنطوق الذي يعرب به املتكلم عما يف نفسه من 
هاجسه أو خاطره وما جيول خباطره من مشاعر وإحساسات وما يزخر به عقله من رأي  

ريه من معلومات أو حنو ذلك يف طالقة وانسياب مع صحة  أو فكر ما يريد أن يزود به غ
وأشار طعيمة إىل أن الكالم هو فن نقل املتعقدات واملشاعر   40.يف التعبري وسالمة يف األداء

إخل من شخص إىل آخر نقال  ..واألحاسيس واملعلومات واملعارف واخلربات واألفكار واآلراء
 

 .86 ،(1992 ،)الرايض: دار املسلم املهارات اللغوية: ماهيتها وطرائق تدريسها ،أمحد فؤاد عليان  38
 .213 ، (1431 ،)الرايض: العربية للجميع إضاءات ملعلي اللغة العربية لغري الناطقني هبا ،الفوزان عبد الرمحن بن إبراهيم  39
 .86 ،املهارات اللغوية: ماهيتها وطرائق تدريسها  ،عليان  40
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ويرى    41.القبول والفهم والتفاعل واالستجابة  يقع من املستمع أو املستقل أو اخلاطب موقع
الناقة أنه عملية تبدأ صوتية وتنتهي إبمتام عملية اتصال مع متحدث من أبناء اللغة يف 

 42. موقف اجتماعي
ويف احلصة املنفصلة يعرف الناقة وطعيمة مهارة الكالم أبهنا مهارة انتاجية تتطلب 

ونظام ترتيب  من املتعلم القدرة على استخدام األصوات بدقة والتمكن من الصيغ النحوية 
أي أن الكالم   الكلمات اليت تساعده على التعبري عما يريد أن يقوله يف مواقف احلديث

يرتجم   ية تتضمن دافعا مث مضموان للحديث مث نظاما لغواي بواسطتهعبارة عن عملية إدراك
الدافع واملضمون يف شكل كالم، وكل هذه العمليات ال ميكن مالحظتها فهي عمليات 

 43. داخلية فيما عدا الرسالة الشفوية املتكلمة
مهارة انتاجية تتطلب   من التعريفات السابقة يستنتج الباحث أن مهارة الكالم هي

ملتعلم القدرة على استخدام األصوات بدقة والتمكن من الصيغ النحوية ونظام ترتيب  من ا
الكلمات اليت تساعده على نقل ما يف نفسه من املتعقدات واملشاعر واألحاسيس  

إخل إىل آخر نقال يقع من املستمع موقع  واملعلومات واملعارف واخلربات واألفكار واآلراء..
 االستجابة يف مواقف احلديث.القبول والفهم والتفاعل و 

 44:ما يلي يوه جوانب مهمة يف تعليم مهارة الكالم هناك
من أهم هذه اجلوانب الصوتيات، إذ يرى الرتبويون األمهية الكربى التعليم  :النطق .1

النطق منذ البداية تعليما صحيحا، فالنطق أكثر عناصر اللغة صعوبة يف تغريه أو  
واضحا يف األذهان أنه ليس املطلوب يف   ليكنو   . تصحيحه بعد تعلمه بشكل خاطئ

 
 ، )القاهرة: دار الفكر العريب  األسس العامة ملناهج تعليم اللغة العربية: إعدادها، تطويرها، تقوميها ،رشدي أمحد طعيمة 41

2004) ، 97. 
 ، )مكة املكرمة: جامعة أم القرى   تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى: أسسه، مداخله، طرق تدريسه  ،حممود كامل الناقة 42

1985)، 153. 
ابط: منشورات املنظمة اإلسالمية  )الر  طرائق تدريس اللغة العربية لغري الناطقني هبا ،رشدي أمحد طعيمةو  حممود كامل الناقة 43

 .27–126 ،(2003 ،للرتبية والعلوم والثقافة
 .32–131 ،طرائق تدريس اللغة العربية لغري الناطقني هبا ،طعيمةو  الناقة 44
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وتم، أي يسيطر على النظام الصويت للغة سيطرة   كاملالنطق أن ينطق الدرس بشكل  
، ولكن السيطرة هنا تعين القدرة على إخراج األصوات ابلشكل الذي ميكن يهامتحدث

املتعلم من الكالم مع أبناء اللغة بصرف النظر عن الدقة الكاملة يف إخراج أصواهتم 
عد فيها طالبه على وترباهتم وتنغيمهم. ولذلك ينبغي على املعلم أال يرتك فرصة يسا

 إصدار األصوات اجلديدة والغربية عليهم.
تعد تنمية الثروة اللفظية هدفا من أهداف أي خط التعليم لغة أجنبية، ذلك   :املفردات  .2

املفردات هي أدوات محل املعىن، كما أهنا يف ذات الوقت وسائل للتفكري ، فباملفردات 
، أتيت مهارة الكالم يريد  لمات حتمل مايستطيع املتكلم أن يفكر مث يرتجم فكره إىل ك

تعلم إال من   فتفسح اجملال التنمية والتدريب على استخدام، معىن هذا أن الكلمات ال 
وهناك كثري من اخلربات  .خالل السياق، أن من خالل استخدامه يف مواقف شفوية

لدى  والطرق اليت ميكن استخدامها يف تنمية املفردات لتطوير القدرة على الكالم 
الدارسني، من ذلك طرح جمموعة من األسئلة واألجوبة، وتقدمي مواقف حوارية  

ولذلك فالوصول إىل تنمية   .وقصصية دور كلها حول مواقف من حياة الدارسني 
تقدم كلمات تتصل اتصاال مباشرا أ(  :مفردات الدارس جيب أن يتم من خالل

الفرصة ملمارسة استخدام هذه  إتحة  ، ب( و ابملواقف اليت يتحدثون فيها عن أنفسهم
 الكلمات يف مواقف اتصال.

أمهية اجلوانب السابقة يف تعليم مهارة الكالم. أال وهو   مثلوهناك شيء مهم أيضا  
 45:ما يليهو  دور املعلم يف تعليم مهارة الكالمو  دور املعلم.

يفرد هلا  أن يفسح صدره ألخطاء الدارسني ويقوم بتسجيلها أوال فأوال حىت ميكنه أن  .1
 . صحيح األخطاءتوقتا للعالج والتدريب الصحيح و 

 . االشرتاك الفعال للدراسني يف املناشط اللغوية .2

 
 .801–178 ،تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى ،الناقة 45
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البد أن يدرك املعلم أن احلماس يف دراسة اللغة خاصة يف تعلم الكالم ويتصل اتصاال  .3
 .وثيقا ابلنجاح

 مهم يف تنمية مهارة الكالم. يءالبد أن يدرك املعلم أن التتابع والتدرج ش .4

 أمهية تعليم مهارة الكالم .ب

تظهر أمهية تعليم الكالم يف اللغة األجنبية من أمهية الكالم ذاته يف اللغة. فالكالم 
يعترب جزءا أساسيا يف منهج تعليم اللغة األجنبية ويعتربه القائمون على هذا امليدان من أهم 

 46يف الغالب اجلزء العملي والتطبيقي لتعلم اللغة. أهداف تعلم لغة أجنبية، ذلك أنه ميثل
 : 47وأما أمهية الكالم يف احلياة يف نقاط حمددة تكشف لنا جوانب منها 

من املؤكد أن الكالم كوسيلة إفهام سبق الكتابة يف الوجود، فاإلنسان تكلم قبل أن  .1
 يكتب ولذلك فإن الكالم خادم لكتابة. 

اإلنسان الطالقة يف التعبري عن أفكاره والقدرة على املبادأة  التدريب على الكالم يعود   .2
 ومواجهة اجلماهري. 

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

 .فسالتعبري الواضح عما يف الن
ليس  – الكالم خصوصا يف هذا العصر الذي تعددت فيه وسائل النقل واملواصالت  .4

وسيلة لطمأنة الناس املتنقلني فقط، بل طمأنة أهليهم وذويهم، ألن يف انقطاع االتصال 
بداية اخلطر، فاملغرتب واملسافر عندما يكلم اهله ابهلاتف يطمئنهم، ويكلم رفاقة  

 . مئنون عليهوأصدقاءه فيطمئن عليهم، ويط
  للحكم على املتكلم، ومعرفة مستواه الثقايف، –إىل حد ما  -والكالم مؤشر صادق  .5

 . وطبقته االجتماعية، ومهنته، أوحرفته
 

 .151 ،الناقة 46
 .88–87 ،ماهيتها وطرائق تدريسها املهارات اللغوية:  ،عليان  47
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والكالم وسيلة اإلقناع، والفهم واإلفهام بني املتكلم واملخاطب، ويبدو ذلك واضحا  .6
ت اخلاصة والعامة اليت من تعدد القضااي املطروحة للمناقشة بني املكلمني او املشكال

 . تكون حمال للخالف
والكالم وسيلة لتنفيس الفرد عما يعانيه، ألن تعبري الفرد عن نفسه ولوكان حيدث  .7

 . عالج نفسي خيفف من حدة األزمة اليت يعانيها، أو املواقف اليت يتعرض هلا-نفسه  
ذكر واألنيت، والكالم نشاط إنساين يقوم به الصغري والكبري، واملتعلم واجلاهل، وال .8

 .حيث يتيح للفرد فرصة أكثر يف التعامل مع احلياة، والتعبري عن مطالبه الضرورية
والكالم وسيلة رئيسة يف العملية التعليمية يف خمتلف مراحها، الميكن أن يستغين عن  .9

 . معلم يف أية مادة من املواد للشرح والتوضيح
النشاط اللغوي للكبار والصغار على والشك أن الكالم والتحدث من أهم ألوان 

السواء، فالناس يستخدمون الكالم أكثر من الكتابة يف حياهتم أي أهنم يتكلمون أكثر مما  
ومن هنا ميكن اعتبار الكالم هو الشكل الرئيس لالتصال اللغوى ابلنسبة   . يكتبون

 48. اهتاوعلى ذلك يعترب الكالم اهم جزء يف املمارسة اللغوية واستخدام .لإلنسان

 توجيهات عامة لتعليم مهارة الكالم .ج

س مهارة يوفيما يلي جمموعة من التوجيهات العامة اليت قد تسهم يف تطوير تدر 
 49.الكالم يف العربية كلغة اثنية 

يقصد بذلك أن يتعرض الطالب ابلفعل إىل  :تدريس الكالم يعين ممارسة الكالم .1
 . مواقف يتكلم فيها بنفسه ال أن يتكلم غريه عنه 

ليس   يءيقصد بذلك أال يكلف الطالب ابلكالم عن ش  : أن يعرب الطالب عن خربة .2
 . ينبغي أن يتعلم الطالب أن يكون لديه شيء يتحدث عنه .لديهم علم به

 
 .87 ،(2002 ،)القاهرة: دار الفكر العريب تدريس فنون اللغة العربية ،علي أمحد مدكور 48
)إيسيسكو: منشورات املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم   تعليم العربية لغري الناطقني هبا: مناهجه وأساليبه  ،رشدي أمحد طعيمة 49

 .62–160 ،(1989 ،والثقافة
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ردد فيه الطالب عبارات معينة  يليس الكالم نشاط آليا  :التدريب على توجيه االنتباه  .3
 .ركبإن الكالم نشاط عقلي م .وقتا يراد منه الكالم

له أن   إحاطامن أكثر األشياء حرجا للمتحدث و  :عدم املقاطعة وكثرة التصحيح .4
 . يقاطعه األخرون

 . على املعلم إذن أن يقدر ذلك، وأن يكون واقعيا :مستوى التوقعات  .5
ينبغي أن ميلكه املعلم يف عملية الكالم  ما  :ينطق مبدأ التدرج هنا أيضا :التدرج .6

  وان يهيئ من مواقف الكالم ما  . اجلهد واحلكمةتستغرق وقتا وتطلب من الصرب و 
بتدائي وللمستوى املتوسطة للمستوى اال :يناسب مع كل مستوايت الدارسني كالتايل

  . يرتفع مستوى املواقف اليت يتعلم الطالب من خالهلا مهارة الكالم   .وللمستوى املتقدم
 . من هذه املواقف وإدارة االجتماعات 

يتعلمونه ذا معىن عندهم، وذا   الطالب للتعليم كلما كان ما   تزاد دافعية  :قيمة املوضوع  .7
 . قيمة يف حياهتم

 50:ولكي يتم النطق اجليد للناطقني بغري اللغة العربية ينبغي مراعاة اآليت
 . ية بني اللغتني )لغة الدارس األوىل واللغة العربية(أن نبدأ ابألصوات التشاهب .1
كونة من كلمتني الدرج، كأن يبدأ ابأللفاظ السهلة املأن يراعي املؤلف واملعلم مبدأ  .2

فثالث فأكثر، وأن متثل هذه املفردات حاجة ملعرفتها لدى الدارس حىت يقبل على 
 .التعلم

 .أن يبدأ ابملفردات الشائعة .3
 أن يتجنب الكلمات اليت حتوى حروف املد )احلركات الطوال( يف بداية األمر .4
 : ملهارة النطق الرئيسية اليت من أمههاأن يركز على املهارات الفرعية  .5

 .كيفية إخراج األصوات من خمارجها الصحيحة •
 . التمييز عند النطق بني احلركة القصرية واحلركة الطويلة •

 
)الرايض: دار الغاىل للطبع  أسس إعداد الكتب التعليمية لغري الناطقني ابلعربية ،انصر عبد هللا الغايلو  عبد احلميد عبدهللا 50

 .56–54 ،(1991 ،والنشر والتوزيع
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 .مراعاة النرب والتنغيم يف الكالم والنطق •
 .التعبري عن فكرة بطريقة مقبولة لغواي، أي يراعي الرتاكيب الصحيحة نطقا •
 .اإلشارات واإلحياءات غري اللفظيةاستخدام  •
 .مراعاة الطالقة اللغوية ابلقدر املناسب لقدرات الدارسني •
 .مراعاة التوقف املناسب أثناء النطق •
 . تدريس الدارس كيف يبدأ حديثه وكيف ينهيه بصورة طبيعية •

احلديث تصالية اليت حيتاج إليها الدرس، حبيث يدور  أن يلم املؤلف واملعلم ابملواقف اال .6
يف املطار، يف السفارة، يف السوق، يف عيادة الطبيب، الرتحيب  :فيها وعنها مثل

والكالم   .آن مهارة الكالم حيتاج إىل ممارسة كل اليوم  .اخل  ..ابلضيوف، وداع الصديق
 .ن أبسلوب سليميخر حيصله من معلومات وأفكار لآل يزيد املنطوق وما

 ا أهداف تعليم الكالم لغري الناطقي هب . د

 51:يلي يهدف تعليم الكالم إىل حتقيق ما
تنمية القدرة على املبادأة يف التحدث عند الدارسني ودون انتظار مستمر ملن يبدؤهم  .1

 .بذلك 
 . م اللغويةهتتنمية ثرو  .2
متكنهم من توظيف معرفتهم ابللغة، مفردات وتراكيب ممايشع لديهم اإلحساس ابلثقة،   .3

 .اإلجنازواحلاجة للتقدم والقدرة على 
واختيار أنسب  .تنمية قدرة الدارسني على االبتكار والتصرف يف املواقف املختلفة .4

 .الردود
 . تعريض الدراسني للمواقف املختلفة اليت حيتمل مرورهم هبا .5
ترمجة املفهوم االتصايل للغة وتدريب الطالب على االتصال الفعال مع الناطقني  .6

 . ابلعربية
 

 .66–165 ،العربية لغري الناطقني هبا: مناهجه وأساليبهتعليم  ،طعيمة 51
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وتشجيع الطالب على أن يتكلم بلغة غري  .النفسية اخلاصة ابحلديثمعاجلة اجلوانب  .7
وإن  .إن أخطأ تقبلوا اخلطأ ..ويف موقف مضبوط إىل حد ما وأمام زمالء له .لغته

 . أجاد شجعوه

 تخطيط لتعليم الكالم ال .ه

من أمهية عملية الكالم وطبيعتها ومفهومها، فإن الضروري أن نعلم التالميذ وندرهبم 
والتخطيط لعملية الكالم يتطلب  .مهارات التخطيط لعملية الكالم او التحدث على 

 : 52يتاآل
 أن يعرف املتحدث أوال على نوعية املستمعني واهتمامهم ومستوايت تفكريهم وما .1

 . إليه ستماعحيبون مساعه وماال يرغبون يف اال
وكل هذا يعين  .أن حيدد أهداف کالمه، ويساعد املتكلم على حتقيق أهداف کالمه .2

 .أن املتكلم أواملتحدث عليه أن جييب أوال على سؤال
 . أن يكون املتكلم قادرا على حتديد حمتوی کالمه .3
واختيار األسلوب املناسب   .أن يتم اختيار أنسب األساليب أوالطرق لكالم او احلديث .4

  للكالم يعتمد على عدة عوامل منها نوعية املستمع، ونوعيه الكالم، أي موضوعه
 .ومادته، ونوعه األهداف املراد حتقيقها

وعلى املتكلم قبل أن يتكلم أن يعرف طريقة التفكري الصحيحة، وطريقة املعاجلة  
للموضوع الذي سيتكلم فيه، وأن يعرف كيف يبدأ؟ ومىت يبدأ؟ وكيف ينتناول املوضوع؟  

 53.وكيف ينتهي منه؟ ويعين بذلك مسار اخلط الفكري يف الكالم

 
 .92–91 ،تدريس فنون اللغة العربية ،مدكور 52
 .105 ،املهارات اللغوية: ماهيتها وطرائق تدريسها  ،عليان  53



36 
 

 
 

 الكالم  طريقة تعليم . و

إن تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى يف عصران احلاضر فمستمد من 
أساسيات تعليم اللغات األجنبية وطرائق تدريسها املنبثقة من نتائج الدراسات اللغوية 

فتلك الطرائق  .والنفسية اليت ظهرت بعض معاملها يف النصف األول من القرن العشرين
للغة العربية للناطقني بلغات أخرى، وخيتار منها ما يتفق مع طبيعة  ينبغي أن يعرفها معلم ا

وسنشرح بعض من تلك   54. اللغة العربية، ويناسب طالبه، وحيقق أهدافهم وأهداف الربانمج
 : الطرائق، كما يلي

 طريقة القواعد والرتمجة .1
تريخ حمدد تعد هذه الطريقة أقدم طرائق تعليم اللغات املعروفة، بيد أنه ال يعرف 

نشأها ومراحل منوها وتطورها، وكل ما يعرف عنها أهنا طريقة تقليدية قدمية، نشأت منذ 
وقد مسيت هذه الطريقة بطريقة القواعد   .ظهرت احلاجة إىل تعلم اللغات األجنبية وتعليمها 

ة والرتمجة، ألهنا هتتم بتدريس القواعد، أبسلوب نظري مباشر، وتعتمد على الرتمجة من اللغ
وقد   .األم وإليها، حيث يتم التدريس ابللغة األم، وترتجم إليها القواعد والكلمات واجلمل

يكون سبب التسمية هو أن تدريس القواعد غاية يف ذاته، حيث ينظر إليه على أنه هو  
اللغة، أو أنه وسيلة لتنمية ملكات العقل وطرائق التفكري، كما أن الرتمجة من اللغة اهلدف  

 55.األم هي اهلدف الرئيس من دراسة اللغة إىل اللغة
 الطريقة املباشرة  .2

فظهرت مداخل ومذاهب لتعليم اللغات األجنبية، هتتم ابجلانب الشفهي املسموع 
 Theأو املذهب املبين على املواقف  The Oral Approachمن اللغة؛ كاملذهب الشفهي 

 
)الرايض: جامعة اإلمام حممد بن سعود  طرائق تدريس اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى ،عبد العزيز بن إبراهيم العصيلي 54
 .10–9 ،(2002 ،اإلسالمية 
 .34–33 ،العصيلي 55
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Sinational Approachسمعي الشفهي، وقد متخضت ، الذي تطور فيما بعد إىل املذهب ال
 56. عن هذه املداخل طرائق التدريس اللغات، كان من أبرزها الطريقة السمعية الشفهية

هي طريقة تعليم اللغة األجنبية اليت تلزم املعلم واملتعلم استعمال اللغة اهلدف مباشرة  
ة لالتصال وهدف التدريس هو تعليم كيفية استعمال اللغة األجنبي  .دون استعمال اللغة األم

وإذا وجدت املفردات صعوبة على املتعلم فعلي املعلم أ، يشرحها ابستعمال   .والتخاطب
 57. ما إىل ذلك  وسائل اإليضاح أو ابحلركة أو ابلصور أو 

الطريقة املباشرة هي الطريقة اليت ال يذكر املعلم فيها الشئ بلغة التلميذ أثناء  
من اإلنتقادات   58. لغة التلميذ بصدد التدريس بتةالتدريس بل بلغة األهداف فال تستعمل  

 59:املوجهة إىل هذه الطريقة ما يلي
 .تتم هذه الطريقة مبهارة الكالم على حساب املهارات اللغوية األخرى .أ

عندما ال تستخدم هذه الطريقة اللغة األم يف تعليم اللغة األجنبية، فإن كثريا من اجلهد  .ب 
ستخدم هذه الطريقة اللغة األم بشكل حمدود لتوفر ولو ا  .يبذل كثريا من الوقت يضيع

 .كثري من اجلهد وكثري من الوقت
إن استبعاد هذه الطريقة لألحكام النحوية من التعليم حيرم املتعلم من إدارك ماهية   .ج

 .القوالب النحوية اليت تنظم فيها كلمات اللغة لتكوين اجلمل
 الطريقة السمعية الشفهية .3

هذه الطريقة مثل الطريقة املباشرة خيتلف هدفها متاما عن طريقة النحو والرتمجة فقد 
بدأت الطريقة السمعية الشفهية يف الوالايت املتحدة إابن احلرب العاملية الثانية، وألسباب 

 60. تعليم اللغة األجنبيةلسلوب سريع  أعسكرية احتاج الناس يف ذلك الوقت إىل الوقت إىل  
 

 .91–90 ،العصيلي 56
 .41–31 ،(1981 ،)بريوت: مكتبة لبنان  تعلم اللغات احلية وتعليمها بني النظرية والتطبيق ،صالح عبد اجمليد العريب  57
اجلامعة العاملية   ،ربية لغري الناطقني هبا يف إندونيسيا” )أطروحة الدكتوراه“االجتاهات احلديثة يف تعليم اللغة الع  ،دحية مسقان  58
 .397 ،(2000 ،اإلسالمية 
 .22 ،(1982 ،)الرايض: دار العلوم دراسات لغوية ،حممد علي اخلويل 59
 .46 ،تعلم اللغات احلية وتعليمها بني النظرية والتطبيق ،العريب 60
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 61:تخدام الطريقة السمعية الشفهية هيإجراءات اس
 . يقدم املعلم حوارا جديدا : أوال
يستعمل املعلم اللغة اهلدف أثناء الدرس كما يستخدم األداء احلركي والصور   : اثنيا 

 . والنموذج لشرح املعاين
يقدم املعلم اللغة احلوار مرتني كنموذج، مث يبدأ التدريبات كذلك بتقدمي منوذج  : اثلثا 

لإلجاابت الصحيحية، أوقات أخرى تصحح أخطاء النطق بتقدمي النطق السليم 
 .اللغة اهلدفيف 

 . يكرر اللطلبة اجلملة احلوارية : رابعا
عند تعثر الطلبة يف أتدية احدى اجلمل احلوارية يستعمل املعلم تدريب بناء اجلملة    : خامسا

 .من آخرها
 .يبدأ املعلم مترين التسلسل : سادسا 
 .يستعمل املعلم تدريبات التعويض املفرد املتعدد اخلاانت  : سابعا
 .املفردات اجلديدة من خالل سطور احلوار وهي حمدودةيقدم  : اثمنا 

يقوم املعلم بدراسة حتليلية مقارنة بني اللغة األم واللغة اهلدف لتحديد النقاط اليت   : تسعا
 .قد تسبب بعض املشكالت 

يكتب املعلم احلوار على السبورة يف هناية األسبوع، ويقوم الطلبة بعمل كتايب : عاشرا
 .حمدود

 ناقشة طريقة امل .4
واملناقشة يف أحسن صورها إمجاع عدد من العقول حول مشكلة من املشكالت 

 62أوقضية من القضااي، ودراستها دراسة منظمة. 

 
 ، )جامعة امللك سعود  ومبادئ يف تدريس اللغة )سلسلة ألساليب تدريس اللغة اإلجنليزية كلغة اثنية(أساليب    ،داين الدسون  61

1997)، 48–49. 
 .31 ،(1993 ،)القاهرة: الدار املصرية اللبنانية تعليم اللغة العربية بني النظرية والتطبيق ،حسن شحاتة 62
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 63إجراءات طريقة املناقشة هي:
يعرض املعلم مشكلة ويطلب من الطالب أن يناقشوا حول حلها، مثال: "اللغة  

املعلم الطالب على جمموعتني وهي اجملموعة املوافقة العربية أهم من اللغة اإلجنليزية". ويوزع  
وجمموعة املعرتضة، وخيتار املعلم الوسيط کرئيس اجللسة، وينبغي على الوسيط أن يوجه  

 أصدقاءه كي يتبادلوا التعبري عی آرائهم. 
 طريقة القصة .5

والتجارب تعترب القصة إحدى طرق التدريس، فعن طريقها تقدم األخبار واخلربات  
يف شكل حي معرب مشوق جذاب مؤثر. والقصة حكاية نثرية تستمد أحداثها من اخليال 
أو الواقع أو منهما معا. وتطبيق هذه الطريقة لتشجيع الطالب على التعبري يف دروسه  

 64وإفادهتم من بشرط أن تكون القصص مالئمة لقدرة الطالب.
 65وإجراءات طريقة القصة هي:

وع املعني وأيمر الطالب أن يقصوا مع أصدقائهم أزواجا كل عرض املعلم املوض
شيئ يعجبهم فيما يتعلق ابملوضوع، مثل خريهم أو هوايتهم، مث ينتقلون إىل جمموعة آخرى  

 ليعربوا قصة صديقة، وينبغي على املعلم أن يساعدهم ويرشدهم؟
 طريقة املسرحية  .6

الب يقدرون أن ميثلوفا،  املسرحية هي إحدى األنشطة املشوقة، ولكن ليس كل الط
لذلك فعلى املعلم أن خيتار الطالب القادرين أن ميثلوغا، وأما الطالب األخرون يشاهدون 

قبل أن ميثلوا املسرحية، ينبغي على املعلم أن يصمم املواد البسيطة ويقدم  .ويستمعوقم
 66.الفرصة للطالب أن يدربوا من قبلها

 

 
63 Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab (Malang: Misykat, 2004), 177. 

 .52 ،تعليم اللغة العربية بني النظرية والتطبيق  ،شحاتة 64
65 Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, 177. 
66 Effendy, 120. 
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 الوسائل يف تعليم الكالم .ز

استخدام املدخل السمعي البصري يف تعليم الكالم، ففي هذا املدخل ميكن ميكن  
والتعبري ابملالمح   .استخدام أساليب كثرية منها الصورة والتمثيل، وسالسل من األحداث 

وكلها أساليب يستعان هبا لتفسري املعىن وربطه ابلصوت مث نطقه، وإن استخدام هذا 
 67:املدخل يقوم على عدة أسباب 

فاملعىن  .باط السبورة ابلصوت يقلل كثريا من اإلحساس ابحلاجة إىل اللغة األمأن ارت .1
 .واللفظ هنا يرتبط مباشرة دون حاجة لتدخل من اللغة األم

أن هذه األساليب تلفت االنتباه منذ البداية بتدريب الدراسني على التفكري يف اللغة  .2
 . األجنبية ابللغة األجنبية ذاهتا

هنا تقل ألن الكلمات املتكمة الترتابط فقط مع التتابع الصحيح أن احلاجة للكتابة  .3
مع ماتثريه الصورة من معان مايساعد على حفظ النطق  –أيضا  –للنطق، بل 

 .واستدعائه جمرد رؤية الصورة 
أن التعليم هنا يعتمد على العرض البصرية مع التذكر السمعي مع االستخدام الشفوي   .4

 .ع احلديث واالستخدام يؤكد القدرة على الكالموال شك أن البصر مع السمع م
أن هذا املدخل يتضمن دوافع ومثريات للمتعلم حيث تتاح له الفرصة العملية  .5

الستخدام ماحفظ من عبارات يف فرتة االستماع وللشعور أبنه تعلم شيئا مفيدا، فهو  
   .يعاش الناس والصور وسيشرك نفسه يف مواقف حقيقية حية متحركة

هذا املدخل يتسع ليشمل أساليب وإمكاانت كثرية، فمن األساليب جند ما يسمى  أن   .6
ابألسلوب املباشر، وأسلوب سالسل الواقف التمثيلية، واسلوب األسئلة واألجوبة،  
ومن اإلمكانيات جند املعسكرات والرحالت واالجتماعات، واملناقشات، وحفالت 

 . اخل ...السمر، ومسابقات الكالم

 
 .36–135 ،طرائق تدريس اللغة العربية لغري الناطقني هبا ،طعيمةو  الناقة 67
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 الكالم مهارةتقومي  .ح

ويف هذه النقطة يذكر الباحث بعض منها اتصاال بنقاط مهارة الكالم يف هذا 
البحث وهي اختبار األسئلة املكتوبة واإلعادة الشفهية والتحويل واألسئلة عن الصورة  

 68: والشرح من كل منها كما يلي .واحملاورة والتعبري احلر
 اختبار األسئلة املكتوبة  .1

ا هى الطالب أسئلة مكتوبة، مث يطلب منه فرداي أن جييب عنختبار ير يف هذا اال
   . شفهيا، مث يكتب يف كتبهم اإلجابة

 اإلعادة الشفهية .2
وجيوز أن يكون املصدر السمعي   .هنا يطلب من الطالب أن يقول مايسمع

وميكن أن تكون املادة املسموعة كلمات أوعبارات أو   .املعلم نفسه أو شريط تسجيل
أن    .كما ميكن أن يكون الرتكيز على النطق أو النرب أو التنغيم أو الصيغ النحوية   .مجال

هذا االختبار ينزل بني االختبار ملهاريت االستماع والكالم، وهو فهم النصوص  
ة ويعربوها شفهيا  املسموعة، حيث أن الطالب يسمع النصوص العربية من األشرط

 .يلقي عليه حسب فهم ما
 تحويلال .3

ها من ؤ يقر   ا أوهيف هذا االختبار يطلب من الطالب أن حيول اجلمل اليت يسمع
   .شكل إىل آخر

 األسئلة عن الصورة .4
وهذا االختبار    . تعرض على الطالب صورة يطلب منه أن يعلق عليها حبديث حر

يف هذالبحث وهي استخدام اإلشارات جزء من األهداف األخرية من مهارة الكالم 
 . واإلمياءات واحلركات غري اللفظية استخداما معربا عما يريد توصيله من أفكار

 احملاورة  .5
 

 .9–106 ،(2000 ،)عمان: دار الفالح للنشر والتوزيع االختبارات اللغوية ،حممد علي اخلويل 68
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إذا أردان قياس قدرة الطالب على األداء الكالمي، ميكن أن نشرك طالبني أو  
هذا االختبار ابلنسبة    .أكثر يف حوار كالمي عن موضوع معني أو صمن موقف معني

 . اهلدف التعبري عن األفكار ابستخدام الصيغ النحوية املناسبة
 املقابلة احلرة .6

هنا يقابل املعلم الطالب على انفراد ويوجه إليه أسئلة غري حمددة مسبقا، أي  
ويعتمد التقييم على عالقة الطالب  . تتواىل األسئلة حسبما يسوقها مسار املقابلة

 .والنطقية ملا يقول والصحة اللغوية
 املقابلة املوجهة  .7

وتسري املقابلة وفقا لألسئلة   . هنا يكون املعلم قد أعد أسئلة حمددة من قبل
ويف هذه احلالة، تكون األسئلة موحدة جلميع الطالب، وهذا خيالف   .املعدة مسبقا

  .املقابلة احلرة حيث ختتلف األسئلة من طالب إىل آخر حسب املسار احلر للمقابلة
ث يف تقومي املادة بربانمج التعلم اإللكرتوين حيث يبدل وهذا االختبار يستعمله الباح

لة املسموعة. وكذلك يستعمله الباحث  الصوت اآليل املعلم ويطلب منه إجابة األسئ
 . البعديواالختبار  القبليختبار يف اال

 التعبري احلر .8
يف هذا اإلختبار يطلب املدرس من الطالب أن يتكلم ملدة مخس دقائق )مثال(  

مثال، تكلم عن احلرب والسالم أو الدميقراطية أو االمتحاانت  .يف موضوع حيدده له 
ز أن يعطى الطالب فرصة الختبار موضوع يفضله من بني ومن اجلائ  .أو احلياة والدين
 .عدة موضوعات 

الطالب يف تعليم مهارة الكالم خيضع إىل حد كبري إىل العوامل  كفاءةإن تقوم  
لذلك ينبغي أن   .الذاتية، قد تكون العوامل الذاتية أوضح فيها من تصحيح األداء الكتايب

وكلما كانت هذه اخلطة دقيقة   .نعد مسبقا خطة تتضمن اجلوانب اليت نود تقوميها يف األداء
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ويلي دليل التقومي لقياس   69.يف تقدير درجات الطالب  وحمكمة فإهنا تقربنا من املوضوعية
 .عند الباحث لتيسري إكساب النتيجة كفاءة الطالب يف مهارة الكالم بتكييف النتائج

 
 دليل التقومي لقياس كفاءة الطالب يف مهارة الكالم

 :.............  املصحح  :................  اسم الدارس
 :.............   الدرجة  :....................  التاريخ 
 النطق     نتيجة 

 . خيالط أثر قليل جدا من اللكنة األجنبية - 9-10
 . مفهوم بوضوح ولكن هنا لكنة أجنبية واضحة - 7-8
 . مشکالت نطقية تستدعي استماعا مركزا وأحياان تؤدي إىل سوء الفهم - 5-6
 . طلب منه إعادة مايقوله ابستمراريصعب فهمه بسبب مشکالت نطقية ي - 3-4
 . لديه مشکالت نطقية عويصة جتعل حديثه غري مفهوم متاما - 1-2

 املفردات      نتيجة 
 .يستعمل املفردات والعبارات االصطالحية كمتحدثي اللغة متاما - 9-10
 يستعمل مصطلحات غري صحيحة أحياان أو جيد نفسه جمربا إلعادة صياغة  - 7-8

 .فرداته ال تسعفهأفكاره ألن م
 كالمه حمدود وقليل نسبة األن حصيلته من  .يستعمل كلمات خاطة ابستمرار  - 5-6

 .املفردات غري كافية
 . استعماله اخلاطئ للكلمات وقلة حصيلته من املفردات جتعل من الصعب فهمه  - 3-4

 .حمدودية ما عنده من مفردات جتعله غري قادر على احلديث متاما - 1-2
 الطالقة     نتيجة 

 .طلق اللسان مثله مثل متحدث اللغة األصلي - 9-10

 
69 M Ainin, dkk, Evaluasi Dalam Pembelajaran Bahasa Arab (Malang: Misykat, 2006), 169. 
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 . سرعة احلديث تبدو أهنا تتأثر أتثرا طفيفا مبشکالت لغوية - 7-8
 .السرعة والطالقة متأثران بشدة مبشکالت لغوية - 5-6
 .جيد نفسه جمربا للسكوت بسبب حمدودية اللغة .دائم الرتدد - 3-4
 . ومتقطع حبيث جيعل احملادثة مستحليةاحلديث متعثر  - 1-2

 املدخل السياقي :الثالثاملبحث 

يتضمن هذا املبحث على مفهوم املدخل السياقي ونشأته والعوامل الرئيسية له 
 والنظرايت اليت يعتمد عليها املدخل السياقي. 

 مفهوم املدخل السياقي .أ

مدخل املدخل السياقي. فينبغي لنا أن نعرف مدخل التعلم قبل أن نتحدث عن 
هو وسيلة   .التعلم هو وسيلة أو وسائل تستخدمها املعلمون لتمكني الطلبة أن يتعلموا

أن التعليم على السياق هو    إىل  کسوماأشار    70. مشرتكة للنظر مشكلة أي موضوع الدراسة
فتهم حىت اإلجتاه يف عملية التعليم اليت تعلق املواد التعليمية أبحوال الطلبة وحياهتم وثقا

 71.تكون الدراسة ذات عالقة وثيقة أبحواهلم وذات معىن قوي يف ذهنهم
وقال أمحد فؤاد أفندي إن املدخل السياقي هو الفكرة عن التعلم الذي يعلق املواد 
الدراسية ابملواقف الواقعية ويدفع الطالب إىل جعل العالقة بني املعارف وتطبيقاهتا يف  

وقال نور   .ويتلقى الطالب العلوم واملهارات من جهودهم يف بنائها أبنفسهم 72. حياهتم
هادي وأصدقاؤه إن املدخل السياقي هو اسرتاتيجية التعليم والتعلم اليت متكن الطالب من 
تقوية وتوسيع وتطبيق املعارف ومهاراهتم األكادميية من خمتلف خلفيات املدرسة أو خارج 

 
70 Ujang Sukandi, dkk, Belajar Aktif dan Terpadu (Surabaya: Duta Graha Pustaka, 2003), 39. 
71 Kesuma Dharma, dkk, Contextual Teaching and Learning (Garut: Rahaya Research and 

Training, 2010), 5. 
72 Effendy, Metode, 157. 
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وقال سوابنو إن التعلم السياقي هو    .ت املوجودة يف واقع احلياةاملدرسة حلل مجيع املشكال 
 73. عملية التعليم والتعلم هلا عالقة وثيقة ابخلربة الواقعية وتؤسس عليها

لذلك نستطيع أن نقول أن التعلم السياقي هو الفكرة واالسرتاتيجية واالجتاه يف 
أحوال الطلبة وحياهتم  واقف الواقعية و ملاليت تعلق املواد التعليمية ابعملية التعليم والتعلم 

ومتكنهم من تقوية وتوسيع وتطبيق املعارف ومهاراهتم األكادميية حلل مجيع  وثقافتهم
حىت تكون الدراسة ذات عالقة وثيقة أبحواهلم وذات  املشكالت املوجودة يف واقع احلياة

 .معىن قوي يف ذهنهم
 املعاصرين عن تطبيق املدخل السياقي وقد حتدث كثري من اخلرباء والعلماء الرتبويني

ألن الفكرة يف هذا العصر احلديث تقول إىل أن الطالب سيتعلم أحسن   .يف التعليم والتعلم
وتكون عملية التعليم والتعلم أكثر نفعا إذا طبق    . إذا أحاطت به البيئة املدعمة له يف تعلمه

املدخل  اهذ 74. الطالب ما تعلمه فيها مباشرة وليست جمرد املعرفة والفهم بل اشرتك فيها 
النظرية بسبب    هنظرية املعروفة يف حياهتم اليومية، مع أن طلوع هذال  وايساعد الطلبة أن يطبق

 75. طبيق معرفتهم يف حياهتم اليوميةت يفكفاءة الطلبة   ةقل 

 نشأة املدخل السياقي  .ب

أن الوعي عن أمهية املدخل السياقي يف عملية التعليم والتعلم ينبعث من الظاهرة 
علوا العالقة بني ما تعلموه وتطبيقه  اليت تدل على أن معظم الطالب ال يستطيعون أن جي

والسبب هو أن التعلم ما زال يقدم احلفظ ومتتالية املوضوعات دون  .يف احلياة الواقعية
الفهم العميق الذي يساعد الطالب يف تطبيق ما عرفوه يف املواقف اجلديدة يف حياهتم  

 .الواقعية

 
73 Fitria Rosyida, Penerapan Pendekatan Kontekstual dalam Pembelajaran Keterampilan 

Menulis Bahasa Jerman di SMA 8 Malang, Skripsi, (Malang: Universitas Negeri Malang, 2008) 
74 Tim Pustaka Yustisia, Panduan Lengkap KTSP, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2007), 161. 
75 Kokom Komalasari, Pembelajaran Kontekstual (Bandung: Refika Aditama, 2010), 6. 
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( Behavioristikابلفكرة السلوكية )وأخرت نشأة هذا املدخل بسبب عدم االقتناع  
وتعرفت فلسفة هذا  .يف التعلم الذي يتجه حنو تدريبات املثريات واالستجابة فحسب

ولقد ترى هذه الفكرة أن الطالب  .( جلون دويprogresifاملدخل من الفكرة التقدمية )
وتكون عملية التعليم منتجة   .يتعلمون جيدا إذا كان كان ما يتعلمونه يتعلق مبا قد تعلموه

 76.إذا كان الطالب يشرتكون فيها ابلفعل واجلد

 

 النظرايت اليت يعتمد عليها املدخل السياقي  .ج

 77:هناك عدة نظرايت تؤسس املدخل السياقي وهي ما يلي
 البنائية  النظرية .1

ترى النظرية البنائية أهنا ال بد للطالب أن جيدوا وحيولوا األخبار املعقدة أبنفسهم،  
وأن يفصحوا األخبار اجلديدة ابألنظمة السابقة املوجودة فيهم وأن يفصحوها إذا كانت 

وعلى الطالب أن يسعوا ويبذلوا جهودهم يف  .تلك األنظمة ال تناسب ابألخبار اجلديدة 
أبنفسهم حىت يفهموا فهما جيدا ويستطيعوا حل املشكالت وإجياد األشياء ألنفسهم 

(  Piagetوتطورت هذه النظرية من أعمال بياجيه ) .تطبيق ما تعلموه يف اجملاالت األخرى
رتبوية مثل نظرية  ( ونظرايت عملية األخبار والنظرايت النفسية الVygotskyفيجوتسكي )و 

 . (Brunnerبرونر )
وأهم املبادئ النفسية والرتبوية هو أن املدرس ليس جمرد معلما لطالبه بل هو يعطيهم  

أبنفسهم ويستطيعون يستطيعوا بناء املعارف املناسبات إلجياد أو تطبيق أفكارهم، حىت 
 .استخدام اسرتاتيجياهتم للتعلم

 ( Piagetلبياجيه )نظرية التطور املعريف  .2

 
76 Effendy, Metodologi, 157 
77 Trianto, Mendesain Pembelajaran Kontekstual (Contextual Teaching and Learning) Di 

Kelas (Jakarta: Cerdas Pustaka, 2008), 40–57. 
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ذهبت هذه النظرية إىل أن كل شخص عند نشأته منذ الوالدة حىت بلوغه مير أبربع 
 :وهي .مراحل من التطور املعريف

 .منذ الوالدة حىت الثانية من العمر :(Sensorimotorاحلسي احلركي ) :األوىل
 .من الثانية إىل السابعة من العمر :(Praoperasionalما قبل التمييز )  : الثانية
 .من السابعة إىل احلادي عشر من العمر :(Operasi angketالتمييز االستبياين )  : الثالثة
 .من احلادي عشر إىل عمر البلوغ :(Operasi formalالتمييز الرمسي ) :الرابعة

وجهودهم يف التعامل ويرى بياجيه أن معظم التطور املعريف يتعلق اببتكار الطالب 
ويعتقد أن اخلربات اجلسمية وتكوين البيئة أمران مهمان   .مع اآلخرين والبيئة احمليطة هبم

وكذلك التعامل االجتماعي مع األفراد زالزمالء من نفس املستوى وخاصة املناقشة    .للتطور
 . واجملادلة تساعدهم يف توضيح األفكار

 السياقي العوامل الرئيسية للمدخل  . د

 78: هناك جوانب رئيسية للمدخل السياقي وهي كالتالية
 ( Constructivismالبنائية ) .1

يكون هذا اجلانب أساسا فلسفيا للمدخل السياقي الذي يؤكد على أن العلوم 
ليست جمموعة من الوقائع أو األفكار أو القواعد اجلاهزة حلفظها، بل البد للدارس أن  

وهذا النوع من التعلم يعود الدارسني على حل   .ت الواقعيةيبنيها بنفسه من خالل اخلربا
املشكلة وإجياد األشياء النافعة ألنفسهم، ويدرهبم على بناء املفاهيم فعليا وابتكاراي من  

 .معارفهم األولية واخلربات ذات املعىن
 (Inquiryاالستعالم ) .2

العلمية، وبه يستطيع حيث هذا اجلانب الدارسني على التعلم من خالل األساليب  
الدارس أن يالحظ موضوعا ما ويقدم األسئلة لفهم ذلك املوضوع، مث حياول أن يعطي 

  . اإلجابة، ويبحث عن البياانت لتقومي اإلجابة مث يقوم بتحليلها وأييت أخريا ابخلالصة 
 

78 Trianto, 25–36. 
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 ويستطيع هذا التعلم تطوير كفاءة الدارس لالتصال بينما يبدأ الدارس التعلم ابلسؤال مث
 . اإلجابة أمام زمالئه تقرير 

 (Questioningاالستجواب ) .3
أن التعلم من خالل االستجواب حيث الدارسني على معرفة األشياء ويوجههم إىل 

 .احلصول على املفاهيم ويساعد املدرس يف معرفة كفاءة الدارسني
 ( Learning Communityالتعلم اجلماعي ) .4

املفاهيم مأخوذة من املشاركة مع اآلخرين خارج  يقرتح هذا اجلانب على أن تكون 
وظر هذا النشاط يف التعلم خالل    .الفصل أو داخله واالنتفاع مبصادر التعلم من املشاركني

 .عضاءاملناقشة بني الدارسني أو اجملموعة متنوعة األ
 ( Modellingالتمثيل ) .5

عن مهارة ما أو معرفة معينة يتبعها أن التعلم هبذا اجلانب يتجه إىل أن التعلم 
وليس املدرس نوذجا وحيدا يف التعلم بل يستطيع املدرس   .النموذج الذي يقلده الدارسون

 .أن أيخذ النموذج أو املثال من اآلخرين مثل اخلرباء أو الدارسني أنفسهم
 (Reflectionاالنعكاس ) .6

وهم  .وهم الطالب  .قوم به املدرس والدارسون يف هناية الدراسةوهو نشاط ي
يطالعون ويستجيبون جلميع الوقائع أو األنشطة الواقعة طوال عملية التعلم بل يعطون 

 .املقرتحات الضرورية لتحسني التعلم
 (Authentic Assessmentالتقييم احلقيقي ) .7

 . التصورات واألخبار عن تطور تعلم الطالب وهو عملية مجع البياانت اليت تقدم 
ويتجه إىل املالحظة والتحليل وتفسري البياانت اجملموعة طوال عملية تعلم الطالب وليس 

ويستطيع املدرس استخدام عدة وسائل للتقييم، منها   .فقط التقييم للنتيجة من التعلم
وتقرير الوظيفة  وليو ورتوفري وباملقابلة واملناقشة أو اجملادلة واملسرحية واإلنشاء أو التعب

 . الشفهي أو التحريري وغريها
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 الفصل الثالث 
 منهجية البحث

 مدخل البحث ومنهجه .أ

مدخل البحث الكيفي ألنه يبحث فيه الباحث لوصف تصميم يستخدم الباحث  
ابإلضافة إىل ذلك يستخدم  .ملهارة الكالم يف ضوء املدخل السياقي اإللكرتوينالتعلم 

ملهارة الكالم يف ضوء املدخل    اإللكرتوينالتعلم    الباحث مدخل البحث الكمي ملعرفة فعالية
 .يف جامعة مسارانج احلكومية السياقي

 اإللكرتوينالتعلم  إلنتاج    ه الباحثا البحث حبث وتطوير حبيث يستخدمومنهج هذ
   . اختبارهو  ملهارة الكالم يف ضوء املدخل السياقي

 مراحل البحث والتطوير  .ب

 ،ADDIE (Analyze، Design بتصميميستخدم هذا البحث دراسة تطويرية 

Development،  Implement،  Evaluation  والتصميم والتطوير والتطبيق والتقومي( أو التحليل .  
وتنتظم النسخة ترتيبا خبطوات عملية منتظمة يف حماولة حل مشكلة التعلم املتعلقة مبصدر 

تتكون هذه النسخة من مخس خطوات وهي  .التعلم املناسب حباجات املتعلم وخصائصه
 . التحليل والتصميم والتطوير والتطبيق والتقومي

 التحليل .1
ىل هي حتديد املشاكل احملتملة والقائمة على الطالب يف تعليم مهارة  اخلطوة األو 

مرحلة التحليل هي عملية حتليل االحتياجات وحتديد املشكالت وإجراء حتليل  .الكالم
أن معظم طالب قسم تعليم اللغة العربية جبامعة مسارانج    خربة الباحثاستنادا إىل    .الوظيفة

هم ال يتعودون    .احلكومية الذين يشرتكون مقرر التفاعل االتصايل يشعرون بصعوبة الكالم
على استخدام العربية لالتصال بينهم حىت يشعروا ابحلياء عند ما يتكلمون أبصدقائهم  
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لة ترتبط بنفوسهم حبيث ال جيدون شركاء  وهذه املشك  . عربية خارج الفصل أو أمام اجلمهور
 . للتدريب واملمارسة يف االتصال ابلعربية

يف هذا البحث يستخدم الباحث حتليل االحتياجات بتحليل نتائج استبانة  
،  مفتاح الدين املاجستري أمحد  األستاذ واالحتياجات حملاضر مقرر التفاعل االتصايل وه

  . ملهارة الكالم يف ضوء املدخل السياقي  اإللكرتوين  التعلمواستبانة احتياجات الطالب إىل  
إعداد برانمج  ويستخدم الباحث تقنيات املقابلة واملالحظة واالختبارات جلمع البياانت يف  

   .يف ضوء املدخل السياقي التعلم اإللكرتوين ملهارة الكالم
 التصميم  .2

تصميم املنتج اجلديد املتكامل  األخرية من البحث والتطوير هي  النتيجة
يف هذه املرحلة يبدأ تصميم برانمج تعلم مهارة الكالم املطور متطابقا بنتائج   .ابملواصفات 

يصمم الباحث هذا   .مث يقوم التصميم بتعيني املكوانت احملتاجة .يف املرحلة األوىل  التحليل
مونتاج الفيديو  و  اق املوقعطتسجيل نو  اإللكرتوينوقع تصميم املاملنتج خطوات منها 

 .للمفردات وصناعة الفيديو للمواد
، يكون املصمم يف حال الصدق أو الصحة، لذلك حيتاج إىل بعد متام التصميم

ويطلب الباحث  التصديق وهو لتحقق احلالة أبن منتجا جديدا أكثر فعالية من منتج قدمي.  
 من املراجعة للخرباء يف جمال املادة واللغة ويف التصميم.

 التطوير .3
هذه املرحلة قد  حتقيق طبعة زرقاء، أي يف واخلطوة التالية هي التطوير وهو عملية 

بعد ما كان اخلرباء يراجعون التصميم سيتم  .استعد كل ما حيتاج أو يعاون عملية التعلم
وابلتايل هي مرحلة االستعداد لتنفيذ املنتج    .التصميم موافقة للنقد واالقرتاحات من اخلرباء

التعلم لة مبراجعة التصميم أي حصول تصميم حتطلق هذه املر  .الذي متت مراجعته
وتتم مراجعة التصميم إذا كان التصميم    .ملهارة الكالم يف ضوء املدخل السياقي  اإللكرتوين

 . غري صحيح
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 التطبيق .4
ه الطالب احملدودون  يطبق .تطبيق هي اخلطوة التاليةبعد تصديق املنتج ف

ويسمح للطالب الباحث هذا الربانمج  يطبق .يف مقرر التفاعل االتصايل كاملستخدمني
  طالبا.   18ملقرر التفاعل االتصايل بعدد    ججيري التطبيق يف الصف    .أن يستخدموه ذاتيا 

 .ه يقوم الباحث ابختبار شفهي هبم عما يتعلق مبا تعلموه في النموذجبعد استخدام 
استبانة االستجابة إىل احملاضرين والطالب عن يف هذه املرحلة يوزع الباحث 

استخدام الربانمج. ويسمح هلم أن يقدموا االقرتاحات كمرجع للتنقيح والتحسني. مث يقوم 
الباحث بتحليل البياانت احملصولة من استبانة االستجابة ملعرفة قيمة الربانمج املطور.  

 بار الشفهي لدى طالب. وكذلك يقوم بتحليل البياانت احملصولة من نتائج االخت
واختبار النموذج جيري ابلتجربة، وهي مقارنة الفعالية بني استخدام طريقة قدمية 

ويقوم إجراء التجربة مبقارنة احلالة قبل تطبيق   وطريقة جديدة ابستخدام التعلم اإللكرتوين.
علم اإللكرتوين التعلم اإللكرتوين وبعد تطبيقه أو املقارنة بني اجملموعة اليت تستخدم هذا الت

  لذلك توجد اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة. واجملموعة اليت تستخدم طريقة قدمية.
مبعىن يقارن الباحث نتائج التعلم بني االختبار القبلي واالختبار البعدي للمجموعتني أو 

 ، كما أييت: الفصلني
 تصميم االختبار القبلي واالختبار البعدي 3.1اجلدول 
 االختبار البعدي  عاجلةامل االختبار القبلي  اجملموعة

 O1 X1 O2 اجملموعة التجريبية 
 O3 X2 O4 اجملموعة الضابطة

 اإليضاح:
X1 بطريقة جديدة : التعليم 
X2 قدميةبطريقة : التعليم 
O1نتيجة االختبار قبل تطبيق التعليم للمجموعة التجريبية : 
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O2 التعليم للمجموعة التجريبية: نتيجة االختبار بعد تطبيق 
O3نتيجة االختبار قبل تطبيق التعليم للمجموعة الضابطة : 
O4نتيجة االختبار بعد تطبيق التعليم للمجموعة الضابطة : 
 التقومي .5

ملهارة الكالم يف ضوء املدخل  اإللكرتوينالتعلم التقومي هو عملية حتليل فعالية 
معرفة جناح املنتج، هل املنتج املطور يستطيع أن   يهدف التقومي إىل . يف التطبيق السياقي

   .يرفع كفاءة الطالب يف مهارة الكالم حسب اخلطة الدراسية أم ال

 موضوع البحث .ج

العربية جبامعة  موضوع هذا البحث هو طالب املستوى الثالث يف قسم تعليم اللغة  
وأيخذ الباحث الصفني، مها   .مسارانج احلكومية الذين يشرتكون يف مقرر التفاعل االتصايل

 الصف ج ليكون جمموعة جتريبية والصف أ ليكون جمموعة ضابطة. 

 أسلوب مجع البياانت  . د

 . يستخدم الباحث أسلوب االختبار وغري االختبار جلمع البياانت 
 االختبار  .1

فاألول ملعرفة    . الباحث االختبارين، مها االختبار القبلي واالختبار البعدييستخدم  
ملهارة الكالم يف ضوء   اإللكرتوينالتعلم قبل استخدام كفاءة الطالب يف الكالم ابلعربية 

يتكون االختبار القبلي واالختبار   .والثاين ملعرفة كفاءهتم بعد استخدامه .املدخل السياقي
 . مخسة أسئلة قصرية البد هلم أن جييبوها شفوايالبعدي من 

 املالحظة  .2
رافق واهلياكل األساسية  توفر امليقوم هبا الباحث ملعرفة املعلومات عن موقف امليدان و 

 .أحوال التعلم والوسائل التعليمية املستخدمة يف مقرر التفاعل االتصايلو 
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 التوثيق .3
خطة التدريس   وهي  املتعلقة ابلواثئق احملتاجةيستخدمه الباحث جلمع البياانت 

 .الكتاب الدراسيلنصف السنة و 
 املقابلة .4

من خالل املالحظة جلمع البياانت اليت مل يتناوهلا الباحث  يقوم الباحث ابملقابلة
و األستاذ أمحد مفتاح مع حماضر مقرر التفاعل االتصايل، ه والتوثيق. ويقوم هبا الباحث

ملهارة   اإللكرتوينالتعلم حول املشكالت املوجهة ومستوى االحتياج إىل  املاجستريالدين 
ويستخدم فيها الباحث دليل املقابلة للحصول على  .الكالم يف ضوء املدخل السياقي

 . البياانت الدقيقة
 االستبانة  .5

ملهارة  اإللكرتوينالتعلم إىل يستخدمها الباحث ملعرفة احتياج احملاضر والطالب 
حيصل لذا  .وتقدم االستبانة إىل احملاضر والطالب  .الكالم يف ضوء املدخل السياقي

ويستخدمها الباحث    .الباحث على البياانت املتعلقة بتحليل احتياجات احملاضر والطالب 
 .ملهارة الكالم يف ضوء املدخل السياقي  اإللكرتوينالتعلم  يف استخدام  ملعرفة شعور الطالب  

 . خبري التصميم وخبري اللغة العربيةتخدمها الباحث جلمع البياانت من وكذلك يس 
 إلحصاء النسبة املئوية لالحتياجات إىل التعلم اإللكرتوين ابلصيغة التالية: 

P = 
𝑓

𝑛
 × 100% 

 الوصف: 
P  املئوية = النسبة 
f الرتدد من أشكال إجاابت السؤال = 
n عدد اجمليبني = 

يستخدم الباحث االستبانة ملعرفة احتياج الطالب إىل التعلم اإللكرتوين املطور 
ومشاعرهم يف استخدامه. وابإلضافة إىل ذلك يستخدمها الباحث جلمع البياانت من قبل 



54 
 

 
 

اخلرباء يف جمال تصميم التعلم اإللكرتوين وخرباء احملاورة اللغوية عن صالحية التعلم اإللكرتوين 
ابستخدام مقياس   ليكرت لقياس مواقف شخص وآرائه وتصوراته.دم مقياس  املطور. ويستخ

وجيعل املؤشرات ليكرت يصف الباحث املتغري الذي يتم إحصاؤه إىل مؤشرات املتغري. 
متدرجة  كل اإلجابة يف مقياس ليكرت  دليال لصناعة أمناط األدوات من األسئلة أو العبارة.  

واملعايري ملقياس ليكرت يف هذا البحث كما  من اإلجابة اإلجيابية جدا إىل السلبية جدا. 
 يلي:

 أتويل املقياس  3.2اجلدول 
 التأويل املقياس 

 مناسب جدا 4
 مناسب 3
 غري مناسب 2
 غري مناسب جدا 1

  
 أدوات البحث  .ه

يف  .املستخدمة جلمع البياانت ب يلاابألس البحث هذاأدوات البحث يف تناسب 
أدوات املقابلة وأدوات أدوات املالحظة و أدوات االختبار و  يستخدم الباحث هذا البحث

 االستبانة. 
 أدوات االختبار .1

يكون أسلوب االختبار صفحة األسئلة حول مواد الكالم اليت مت تعليمها والبد 
وهذا االختبار لقياس كفاءة الطالب قبل استخدام التعلم للطالب أن جييبوا شفواي. 
 اإللكرتوين وبعد استخدامه.
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 أدوات املالحظة .2
 لدراسية واخلطة ا  موقف امليدان املالحظة جلمع البياانت عن    دليل  يستخدم الباحث

وتوفر املرافق واهلياكل األساسية وأحوال التعلم والوسائل التعليمية املستخدمة يف مقرر 
وكذلك ملعرفة أحوال الطالب يف تنفيذ عملية التعليم والتعلم يف تطبيق . التفاعل االتصايل

 ودوافعهم.ومواقفهم ميوهلم اهتمامهم و التعلم اإللكرتوين من 
 أدوات املقابلة .3

أدوات املقابلة هي قائمة األسئلة اليت يسأهلا الباحث إىل احملاضر والطالب عن 
تتطلب املقابلة إجابة مفتوحة. ويصنع  استفادة التعلم اإللكرتوين يف عملية التعليم والتعلم. 

 الباحث املبدأ التوجيهي لسهولة املقابلة من خالل حتديد األسئلة املطابقة ابملوضوع. 
التحدايت يف تعليم مهارة الكالم بلة فهي )أ( تعليم الكالم )ب( أما شعرية املقا

استخدام التعلم اإللكرتوين ملهارة الكالم   حفز الطالب يف تعليم مهارة الكالم )د()ج( 
 )ه( اهتمام الطالب ابلتعلم اإللكرتوين ملهارة الكالم. 

 أدوات االستبانة  .4
يف الدراسة واالختبار والتصديق.  ية يستخدم الباحث االستبانة يف الدراسة األول

األولية حتتوي االستبانة على قائمة األسئلة اليت هتدف إىل اكتشاف املعلومات عن أحوال  
التعليم واالحتياجات إىل التعلم اإللكرتوين. ويف االختبار حتتوي االستبانة على قائمة  

اإللكرتوين وبعد األسئلة اليت هتدف إىل معرفة كفاءة الطالب قبل استخدام التعلم 
ويتناول منها العبارات لتقومي املنتج. ويف التصديق حتتوي االستبانة على  استخدامها.

 4-1الباحث البياانت الكمية مثل بياانت النقاط املتناولة من خالل االستبيان مبقياس 
 = ممتاز(. 4= جيد، 3= مقبول، 2= راسب، 1)

 حتليل البياانتطريقة  . و

يل البياانت وهي إمتام النموذج وبيان املواصفات وتقومي هناك ثالث خطوات لتحل 
 فعالية النموذج. يقوم الباحث بتحليل البياانت التالية: 



56 
 

 
 

 إمتام النموذج .1
يف هذه اخلطوة يقوم الباحث ابملالحظة واملقابلة يف جامعة مسارانج احلكومية ويقدم 

ويلي حتليل البياانت من الباحث استبانة إىل الطالب واحملاضر وحيلل نتائج كل منها. 
 املالحظة واملقابلة واالستبانة. 

 حتليل البياانت من املالحظة (أ
كيفية حيث يبني الباحث  ة  طريقة حتليل البياانت من املالحظة هي بطريق

فر املرافق واهلياكل اوتو  واخلطة الدراسية موقف امليدان يف فقرة لوصف  مالحظة
.  األساسية وأحوال التعلم والوسائل التعليمية املستخدمة يف مقرر التفاعل االتصايل

وكذلك أحوال الطالب يف تنفيذ عملية التعليم والتعلم من اهتمامهم وميوهلم ومواقفهم 
 وافعهم.ود

 حتليل البياانت من املقابلة (ب 
طريقة حتليل البياانت من املالحظة هي بطريقة كيفية حيث يبني الباحث  
مالحظة يف فقرة لوصف عملية تعليم الكالم قبل استخدام املنتج اجلديد يف مقرر  

 التفاعل االتصايل.
 حتليل البياانت من االستبانة (ج

بعد تطبيق التعلم اإللكرتوين يوزع الباحث االستبانة إىل اجمليبني. فاالستبانة  
تتضمن على عرض املوقع اإللكرتوين واالستبانة الثانية تتضمن على وظيفة األوىل 

  يستخدم الباحث مقياس ليكرت حلساب االستبانة.  .املوقع اإللكرتوين واستخدامها
 لى النحو التايل: واخلطوات ملعاجلة نتائج االستبانة ع

 حتليل ردود اجمليبني (1
يعطي الباحث أسئلة االستبانة إىل اجمليبني عن عرض املوقع اإللكرتوين 

 واستخدامه ملعرفة تقييمهم عن التعلم اإللكرتوين ملهارة الكالم.
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 حساب ردود اجمليبني (2
املائة  إحصاء نتائج االستجابة مبعادلة مقياس ليكرت مث إحصاء نتائجها يف 

 ابملعادلة التالية: 
P = 

𝑓

𝑛
 × 100% 

 الوصف: 
P  النسبة املائوية = 
f الرتدد من أشكال إجاابت السؤال = 
n عدد اجمليبني = 
 حتليل اختبار الصدق من اخلرباء (3

 ق التصميم.ي صدتويلي اجلدول الذي يضمن اجلوانب واملقياس يف 

 اجلوانب يف تصديق املنتج  3.3اجلدول 
 الدرجة  النتيجة اجلوانب

 مناسبة املواد  (أ)
 مناسبة اللغة (ب )
 تقدمي املنتج  (ج)
 التصميم ( د)

 صاحل جدا 4
 صاحل  3
 غري صاحل  2
 غري صاحل جدا  1

ويعطي اخلرباء حيتوي كل جانب على التفاصيل املعينة والتقييم واملؤشرات. 
 واملقرتحات.املدخالت والتعليقات هلذا املنتج. مث يصلحه الباحث وفقا للمدخالت 

 بيان مواصفات التعلم اإللكرتوين يف ضوء املدخل السياقي .2
 يف هذه اخلطوة يوضح الباحث عن مزااي التعلم اإللكرتوين ملهارة الكالم ومواصفاته. 

 حتليل البياانت من االختبار  .3
 فيما يلي:  يقوم الباحث بتحليل البياانت من االختبار
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 فحص اختبار النتائج  (أ
يقدم    الباحث االختبارين إىل اجمليبني، االختبار القبلي واالختبار البعدي.يقدم  

إليهم الباحث االختبار القبلي قبل استخدام التعلم اإللكرتوين ملهارة الكالم يف ضوء  
املدخل السياقي، ويقدم إليها الباحث االختبار البعدي بعد استخدام التعلم اإللكرتوين 

 ملهارة الكالم يف ضوء املدخل السياقي.
 للمجموعتنياملقارنة بني نتائج االختبار القبلي واالختبار البعدي  (ب 

واخلطوة التالية مقارنة نتائج االختبار بني االختبار القبلي واالختبار البعدي  
إس يب إس  برانمج اختبار ت يفيستخدم الباحث  وبني املنتج القدمي واملنتج اجلديد.

 ملعرفة املقارنة بني االختبار القبلي واالختبار البعدي يف اجملموعتني. إس 
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 الفصل الرابع 
 البياانتعرض 

يف هذا الفصل يعرض الباحث البياانت اليت مت أخذها. يتضمن هذا الفصل على 
ثالثة مباحث وهي إعداد التعلم اإللكرتوين ملهارة الكالم يف ضوء املدخل السياقي، 
وصالحية التعلم اإللكرتوين، وفعالية التعلم اإللكرتوين ملهارة الكالم يف ضوء املدخل  

  القائمة على تصميملى إجراءات البحث والتطوير السياقي. حيتوي املبحث األول ع
ADDIE (التحليل والتصميم والتطوير والتطبيق والتقومي) وحيتوي املبحث الثاين على ،

صالحية املنتج من خبري املادة وخبري تكنولوجيا املعلومات، ويضمن املبحث الثالث فعالية  
 قي.التعلم اإللكرتوين ملهارة الكالم يف ضوء املدخل السيا

 التعلم اإللكرتون ملهارة الكالم يف ضوء املدخل السياقي إعداد  .أ
الباحث حملة عن قسم   يعرضقبل أن يوضح الباحث عن إجراءات البحث والتطوير  

  ه ملعرفة خلفيته ورؤيته ورسالته واعتماد تعليم اللغة العربية جبامعة مسارانج احلكومية
 وهي كالتالية:  .األكادميي

 تعليم اللغة العربية جبامعة مسارانج احلكوميةحملة عن قسم  .1
قسم تعليم اللغة العربية هو قسم من أقسام شعبة اللغات األجنبية وآداهبا كلية  

كلية اللغات الفنون   9وعنوان املكتب يف بناء ب   اللغات والفنون جامعة مسارانج احلكومية.
ابتدأ القسم بتنفيذ التعليم   نج. جامعة مسارانج احلكومية سكاران، جونونج ابيت، مدينة مسارا

م من خالل قرار املدير العام للتعليم العايل رقم 2006رمسيا منذ عام 
1084/D2.2/2006   يقوده رئيس القسم. ابلنسبة لرؤية  ، و م2006يونيو    14يف تريخ

يتطور لتحصيل اخلرجيني يف ختصص التعليم واللغة العربية   ورسالته قسم تعليم اللغة العربية 
الكفاءة الداعمة للتخصص يف الرتمجة والسياحة واإلدارة. يوفر  )البكالوريوس يف التعليم( و 
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عدة املقررات الواجبة واملقررات االختيارية اليت  قسم تعليم اللغة العربية املنهج املضمن على  
 79ساعة دراسية.  144هي 

. حنو احلفظ ومسعة دولية يوجهلديه رؤية ليصبح قسما  م اللغة العربيةقسم تعلي
 80ولتحقيقها يصيغ قسم تعليم اللغة العربية الرساالت التالية: 

تنفيذ التعليم والبحث العلمي يف جمال اللغة العربية لتحصيل اخلرجيني املهنيني واملتوقفني  (أ
 واملتميزين واملاهرين يف جمال اللغة العربية.

 ؤهلة يف جمال تعليم اللغة العربية. استعداد املوارد البشرية امل (ب 
يف جمال تعليم إقامة التعاون يف جماالت التعليم والبحث العلمي واخلدمة للمجتمع  (ج

 اللغة العربية.
 نشر املعرفة االجتماعية الثقافية والتكنولوجيا القائمة على تعليم اللغة العربية. (د
 تعليم املهارات اللغوية العربية يف جماالت الرتمجة واللسانيات والسياحة والعمل.  (ه

دلت و قيمة "أ"  حصل قسم تعليم اللغة العربية على عتماد األكادميي الابلنسبة ل
يف سنة   (SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2017/4494رقم ) شهادة االعتماد األكادميي عليها

 81.م2017

 إجراءات البحث والتطوير إلعداد برانمج التعلم اإللكرتوين .2
 ,ADDIE  (Analyze, Designاستخدم الباحث تصميم البحث والتطوير القائم على  

Development, Implementation, Evaluation التحليل والتصميم والتطوير والتطبيق ( أو
 82(. والتقومي

 
 

79 "Profil PBA UNNES" diakses dari http://pba.unnes.ac.id/profil/ pada 21 April 2020. 
80 "Profil PBA UNNES" diakses dari http://pba.unnes.ac.id/profil/ pada 21 April 2020. 
81 "Profil PBA UNNES" diakses dari http://pba.unnes.ac.id/profil/ pada 21 April 2020. 
82 Michelle Molenda, James A. Pershing, and Charles Morgan Reigeluth, “Designing 

Instructional System,” in The ASTD Training and Development Handbook, ed. R. L. Craig, 4th ed. 

(New York: McGraw-Hill, 1996). 

http://pba.unnes.ac.id/profil/
http://pba.unnes.ac.id/profil/
http://pba.unnes.ac.id/profil/
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 التحليل .1
قام الباحث ابخلطوة األوىل من حتديد املشكلة اليت يوجهها طالب قسم تعليم اللغة 
العربية جبامعة مسارانج احلكومية. بناء على املالحظة أن معظم الطالب يف املستوى الثالث  
يشعرون ابلصعوبة يف الكالم ابللغة العربية. وهم يشعرون ابحلياء حينما يطلب منهم الكالم  
يف الدراسة داخل الفصل أو يتصلون بينهم خارج الفصل. هذا بسبب عدم البيئة الداعمة  

مهارة الكالم مبعىن عدم الشركاء يف كالم العربية حىت ال يعودون استخدام اللغة على ترقية  
 83العربية يف الكالم. 

حتديد املشكلة السابقة يقوم الباحث بتحليل احتياجات الطالب واحملاضر وبعد 
إىل التعلم اإللكرتوين ملهارة الكالم يف ضوء املدخل السياقي. وأجرى الباحث حتليل 

ثالث طرق، وهي املالحظة واملقابلة مع حماضر مقرر التفاعل االتصايل االحتياجات ب 
 وتقدمي استبيان االحتياجات إىل احملاضر والطالب.

 حتليل نتائج املالحظة  (أ
يستخدم الطالب كتاب سلسلة اللغة العربية املستوى الثالث عن كتاب التعبري  
الذي خرجه معهد تعليم اللغة العربية جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، اململكة  

م. وخيص   2004ه/    1425العربية السعودية. طبع هذا الكتاب ابلطبعة الثانية يف السنة  
موضوعات وهي العبادات،  18ري. حيتوي هذا الكتاب على هذا الكتاب يف تعليم التعب

وملاذا نتعلم اللغة العربية؟، وفلسطني، ووفاء الكلب، وتنظيم الوقت، وشجرة جوز اهلند،  
والسيدة خدجية بنت خويلد، والفكاهة، ورسالة إىل صديق، وشرطي املرور، وتطور  

ملشهد األول"، ومناظرة بني البحر الصناعة، والنوم واليقظة، ومناظرة بني البحر والنهر "ا
والنهر "املشهد الثاين"، والقراءة، واملساواة يف اإلسالم، والنظافة، ويوم مطري. ابلنسبة للخطة 

موضوعات منها وهي العبادات، وملاذا نتعلم اللغة العربية؟،   14الدراسية يتعلم الطالب 
ة بنت خويلد، ورسالة إىل وفلسطني، وتنظيم الوقت، وشجرة جوز اهلند، والسيدة خدجي
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صديق، وشرطي املرور، وتطور الصناعة، والنوم واليقظة، والقراءة، واملساواة يف اإلسالم، 
 84والنظافة، ويوم مطري.

بناء على املالحظة أن الكتاب غري مستخدم على الغاية. فاحملاضر يقدم املادة منه  
 كتاب سلسلة اللغة العربية من  إمجاليا مث يقدم كل الفرقة موضوعا خاصا وفقا ملوضوع يف

تعدد وجهات نظر. وميكن هلم أن أيخذوا املادة املتقدمة من أية مصادر التعلم دون الرتكيز  
إىل الكتاب فحسب. لكل أسبوع جيب عليهم أن يبحثوا عن املادة ويقدموها أمام الفصل. 

عينة. ولكل  حبيث جيب على فرقة أن تقدم املواد امل uوكان ينظم الكراسي بشكل حرف 
لقاء يناقشون عن موضوع واحد ويوزعه إىل كل فرقة مبختلف مباحث. ويف الفصل سبورة  
بيضاء وقلم سبورة وطالسة ومقبس وجهاز عرض ووافاي ومصباح ومكيف هواء ومكرب 
صوت. وينتفع احملاضر أحياان جبهاز العرض لعرض املواد التحريرية أو احملاضرة الدينية  

 85وتيوب مقدمة قبل أن يناقش الطلبة.ابلعربية عرب الي
 حتليل نتائج املقابلة  (ب 

قام الباحث ابملقابلة مع حماضر مقرر التفاعل االتصايل وبعض الطالب الذين 
يشرتكون يف مقرر التفاعل االتصايل يف جامعة مسارانج احلكومية ملعرفة آراء احملاضر  

ايل قبل االنتفاع ابلتعلم االلكرتوين والطالب عن عملية التعليم والتعلم ملقرر التفاعل االتص
ملهارة الكالم يف ضوء املدخل االتصايل واحتياجاهتم إليه. وأجرى الباحث ابملقابلة مع 
حماضر مقرر التفاعل االتصايل األستاذ مفتاح  الدين املاجستري. أما نتائج املقابلة بني 

 الباحث واحملاضر فهي ما يلي:
رين السابقني ابملستوى الثاين مها أسس احلوارات أن هذا املقرر متابع من املقر 

وتدريب احملادثة وكان هذا املقرر يف الدرجة العليا من طبقات مقررات مهارة الكالم. 
دقيقة. ويستخدم احملاضر كتاب سلسلة   3x50ويتعلمه الطلبة مرة واحدة لكل أسبوع قدر  
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عهد تعليم اللغة العربية جبامعة الذي خرجه م اللغة العربة اجلزء الثالث عن كتاب التعبري
اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، اململكة العربية السعودية. طبع هذا الكتاب ابلطبعة 

يوزع احملاضر املوضوعات من الكتاب ألن يناقشها    م.  2004ه/    1425الثانية يف السنة  
رق. ولكل أسبوع  الطلبة. ويستخدم احملاضر طريقة املناقشة حيثما يتوزع الطلبة إىل عدة ف

موضوع واحد وجيب على الطلبة أن يناقشوه من وجهات النظر املختلفة. يف لقاء واحد  
يقدم كل الفرقة مبحثا من موضوع معني فرقة ففرقة. إذن يقدم مجيع الفرق موادا حسب 
وجهة نظرهم املختلفة كل األسبوع. ولكن قبل أن يقدم كل فرقة مبحثا معينا يعطي احملاضر  

 86عن املوضوع الذي سيناقشه الطلبة. مقدمة 
رأى احملاضر أنه يستخدم الوسيلة التعليمية اإللكرتونية يف عدد من األحيان مثل 
تشغيل احملاضرة العربية يف يوتيوب. وكثري من األحيان ما استخدم الوسيلة التعليمية حني  

حيفزون يف تعلم تعليم مهارة الكالم يف مقرر التفاعل االتصايل. وقال إن معظم الطالب 
الكالم نظرا إىل حضورهم يف الفصل. ولكنهم يشعرون ابلصعوبة يف الكالم بسبب قلة 
املفردات املستوعبة وعدم التعود يف استخدام اللغة العربية. كثري منهم متخرجون يف املدارس 

حيثما ال    العامة أي املدارس القائمة على املنهج الدراسي لوزارة الرتبية والثقافة اإلندونيسية
فيها توجد مادة اللغة العربية. وكذلك ال توجد البيئة اللغوية الداعمة على ترقية كفاءة الطلبة 

 87يف مهارة الكالم. 
وقال احملاضر إنه يوافق إبعداد التعلم اإللكرتوين ملهارة الكالم ملساعدة الطلبة يف 

يكون هذا التعلم اإللكرتوين ممارسة ومتعود الكالم ابستخدام اللغة العربية. ويرجى أن 
يعطي إليهم خربة جديدة يف تدريب الكالم ويقلل احلياء يف أنفسهم ألهنم يستخدمون 

 88وجها لوجه يف مكان خاص مبعىن غري متقدم أمام اجلمهور يف وقت يناسبهم. 
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من نتائج املقابلة مع بعض الطلبة الذين يشرتكون يف مقرر التفاعل االتصايل أهنم 
لصعوبة يف الكالم. ألهنم ال ميلكون املفردات الكافية للتعبري عن أفكارهم يشعرون اب

وآرائهم. وكذلك هم يشعرون ابحلياء وعقدة النقص واخلوف عن اخلطأ عندما يتكلمون  
.  أمام أصدقائهم يف الفصل حىت يتكلم كثريا الطالب الذين لديهم الكفاءة اللغوية اجليدة

 تعليم مهارة الكالم مبقرر التفاعل االتصايل ثقيلة عندهم. ويظنون أن الطريقة املستخدمة يف
جيب عليهم أن يبحثوا املادة من أي مصدر كان ألن يقدموها يف الفصل كل أسبوع مع  
أهنم ليس هلم كفاءة جيدة يف اللغة العربية حىت يفكروا كيف البحث عن املادة هبذا احلال. 

يقرؤوا كتابتهم اليت أعدها قبل الدراسة.    عندما يكون يف فرصتهم للكالم كثري منهم أن
وكذلك مل ميارسوا كثريا يف الكالم بسبب عدم رفيق أو البيئة الداعمة على حتدث وتبادل 
األفكار ابللغة العربية. ابلنسبة للمادة يف الكتاب رأى الطالب أهنا ال يساعدهم كثريا ألن  

 89املباحث لكل موضوع غري مطابقة مبا يف الكتاب. 
ل الطلبة إن وجود التعلم اإللكرتوين ملهارة الكالم سوف يساعدهم يف تعلم وقا

مهارة الكالم حىت يستطيعون أن يتدربوا أبنفسهم يف أي وقت كان ويف مكان كان،  
ومبساعدة املدرب ليكون رفيقا ومدرسا ملمارسة الكالم وتقليل احلياء وعقدة النقص. ورأى  

قرر التفاعل االتصايل ثقيلة وهبذه الطريقة هم يشعرون الطالب أن الطريقة املستخدمة يف م
مشرتكني مييلون أن يصبحوا    -كاملشرتكني-ابمللل عندما تقدم الفرقة األخرى مادة ما، هم  

سلبيني. لذا بوجود هذا التعلم اإللكرتوين يرجى أن جيعلهم نشاطا وإجيابيا يف تدريب الكالم 
 90وجيذبون مبمارسة الكالم. 

ئج املقابلة بني الباحث واحملاضر والطلبة كما سبق رأى الباحث أهنم بناء على نتا
حيتاجون إىل إعداد التعلم اإللكرتوين ملهارة الكالم تسهيال هلم يف تدريب مهارة الكالم  
وممارسة عليه ألن التعلم اإللكرتوين يعطي إليهم فرصة للتعلم الذايت ويساعدهم املدرب يف 
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 (.2019سبتمرب  24طلبة قسم تعليم اللغة العربية جبامعة مسارانج احلكومية، املقابلة )مسارانج،  90
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 اإلنرتنيت وميكن الوصول إليه سهولة يعين أبجهزة متنوعة تدريب الكالم وجها لوجه عرب
 مثل احلاسوب واهلاتف الذكي. 

 حتليل نتائج استباانت حتليل االحتياجات  (ج
وزع الباحث استباانت حتليل االحتياج إىل الطالب يف املستوى الثالث يف قسم 

ر التفاعل االتصايل. تعليم اللغة العربية جبامعة مسارانج احلكومية الذين يشرتكون يف مقر 
طالبا ملعرفة احتياجاهتم إىل التعلم اإللكرتوين ملهارة الكالم. أما  18وقدمها الباحث إىل 

 91نتائج استباانت حتليل االحتياج فهي ما يلي: 

 حتياجاالمن استباانت   1رقم نتائج التحليل  4.1اجلدول 
 النسبة املئوية )%(  الطلبة اإلجابة السؤال الرقم 
تعلم   عن  استجابتك ما   1

 ؟اللغة العربية
 11 2 متحمس جدا

 67 12 متحمس
 22 4 معتدل

 0 0 غري متحمس
 0 0 غري متحمس جدا

من عدد مجيع    %11السابق يصف الباحث أن هناك طالبان أو    4.1من اجلدول  
تعلم اللغة متحمسون يف    %67طالبا أو    12الطلبة متحمسان جدا يف تعلم اللغة العربية، و

اختاروا املعتدل أي لديهم التحمس الكايف يف تعلم اللغة  %22طلبة أو  4العربية، و
العربية. وال أحد اختار غري متحمس وغري متحمس جدا. استنادا إىل البياانت السابقة أن  

 معظم الطلبة متحمسون يف تعلم اللغة العربية.

 
 

طلبة قسم تعليم اللغة العربية املشرتكني يف مقرر التفاعل االتصايل يف الفصل ج جبامعة مسارانج احلكومية، استبانة االحتياجات  91
 (.2019سبتمرب  27)مسارانج، 
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 حتياجاالمن استباانت   2رقم نتائج التحليل  4.2اجلدول 
 النسبة املئوية )%(  الطلبة اإلجابة السؤال الرقم 
هل تشعر ابلصعوبة يف  2

 مادة مهارة الكالم؟ 
 22 4 صعبة جدا 

 28 5 صعبة 
 44 9 ةمعتدل

 6 1 غري صعبة
 0 0 غري صعبة جدا 

من عدد   %22طلبة أو  4السابق يصف الباحث أن هناك  4.2من اجلدول 
يشعرون  %28طلبة أو  5مجيع الطلبة يشعرون ابلصعوبة جدا يف مادة مهارة الكالم، و

اختاروا معتدلة أي يشعرون ابلصعوبة   %44طلبة أو    9ابلصعوبة يف مادة مهارة الكالم، و
ال يشعر ابلصعوبة يف مهارة الكالم، وال   %6الكافية يف مادة مهارة الكالم، وطالب أو 

ا يف مادة مهارة الكالم. اعتمادا على البياانت السابقة أن الطلبة أحد يشعر ابلصعوبة جد
 يشعرون ابلصعوبة يف مهارة الكالم إما صعبة جدا وإما صعبة وإما صعبة كافية. 

 حتياجاالمن استباانت   3رقم نتائج التحليل  4.3اجلدول 
 النسبة املئوية )%(  الطلبة اإلجابة السؤال الرقم 
ما الذي يصعبك يف  3

 مهارة الكالم؟ 
 89 16 قلة املفردات

 83 15 قلة التدريبات 
ليس لك شريك  

 للتدريب واحملادثة 
4 22 

احلياء أو اخلوف  
 على اخلطأ

10 56 

 11 2 األخرى
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  4.3يف اجلدول يسمح للطلبة يف هذا السؤال أن خيتاروا أكثر من إجابة واحدة. 
السابق أراد الباحث أن يعرف األمر الذي يصعب الطلبة يف مهارة الكالم. ويصف الباحث  

من عدد مجيع الطلبة اختار قلة املفردات لتكون سببا يصعبهم يف   %89طالبا أو  16أن 
قالوا إن الذي يصعبهم يف مهارة الكالم هو قلة   %83 طالبا أو 15مهارة الكالم، و

  %56طالبا أو  10ليس هلم شريك للتدريب واحملادثة، و %22طلبة أو  4التدريبات، و
يشعرون ابحلياء أو اخلوف على اخلطأ عند ما يتكلمون ابستخدام اللغة العربية، وطالبني  

سل. بناء على البياانت السابقة اختارا اإلجابة األخرى، يعين التعب والك %11اثنني أو 
أن العوامل املؤثرة إىل صعوبة الطلبة يف مهارة الكالم هي قلة املفردات مث قلة التدريبات  

 واحلياء أو اخلوف على اخلطأ مث ليس هلم شريك للتدريب واحملادثة. 

 حتياجاالمن استباانت   4رقم نتائج التحليل  4.4اجلدول 
 النسبة املئوية )%(  الطلبة اإلجابة السؤال الرقم 
ما رأيك عن الوسيلة   4

التعليمية؟ هل تعلم 
مهارة الكالم حيتاج 

 إليها؟

 61 11 حمتاج جدا
 39 7 حمتاج

 0 0 معتدل
 0 0 غري حمتاج

 0 0 غري حمتاج جدا

من عدد   %61طالبا أو  11السابق يصف الباحث أن هناك  4.4من اجلدول 
أشاروا إىل أن استخدام الوسيلة التعليمية يف تعلم مهارة الكالم حمتاج جدا،  مجيع الطلبة 

أشاروا إىل أن الوسيلة التعليمية يف تعلم مهارة الكالم حمتاج. من البياانت    %39طلبة أو    7و
 السابقة رأى معظم الطلبة أن تعلم مهارة الكالم حيتاج احتياجا جدا إىل الوسيلة التعليمية. 
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 حتياجاالمن استباانت   5رقم نتائج التحليل  4.5اجلدول 
 النسبة املئوية )%(  الطلبة اإلجابة السؤال الرقم 
الوسيلة اليت ما  5

يف مهارة   استخدمتها
 الكالم؟

 72 13 البصرية
 89 16 السمعية

 39 7 وسائط متعددة 
 22 4 التعلم اإللكرتوين

 6 1 األخرى
  4.5يف اجلدول يسمح للطلبة يف هذا السؤال أن خيتاروا أكثر من إجابة واحدة. 

السابق أراد الباحث أن يعرف أية الوسيلة اليت استخدمها الطلبة يف مهارة الكالم. ويصف  
من عدد مجيع الطلبة أشاروا إىل أهنم قد استخدموا وسيلة     %82طالبا أو    13الباحث أن  

قالوا إهنم استخدموا وسيلة مسعية يف  %89طالبا أو  16كالم، وبصرية يف تعلم مهارة ال
اختاروا إجابة وسائط متعددة لكوهنا وسيلة تعليمية    %39طلبة أو    7تعلم مهارة الكالم، و
قالوا إهنم قد استخدموا التعلم اإللكرتوين يف تعلم  %22طلبة أو  4يف مهارة الكالم، و

بصرية. بناء  -جابة األخرى وهي وسيلة مسعيةاختار اإل %6مهارة الكالم، وطالب أو 
على البياانت السابقة أن الوسائل التعليمية اليت مت استخدامها هي وسائل مسعية وبصرية 

 بصرية.-ووسائط متعددة والتعلم اإللكرتوين ومسعية
 حتياجاالمن استباانت   6رقم نتائج التحليل  4.6اجلدول 

 النسبة املئوية )%(  الطلبة اإلجابة السؤال الرقم 
ما رأيك عن االنتفاع  6

بتكنولوجيا املعلومات 
 يف تعلم مهارة الكالم؟

 56 10 حمتاج جدا
 44 8 حمتاج

 0 0 معتدل
 0 0 غري حمتاج

 0 0 غري حمتاج جدا
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من عدد  %56طلبة أو  10السابق يصف الباحث أن هناك  4.6من اجلدول 
االنتفاع بتكنولوجيا املعلومات يف تعلم مهارة الكالم حمتاج جدا،  مجيع الطلبة أشاروا إىل أن  

االنتفاع بتكنولوجيا املعلومات يف تعلم مهارة الكالم أشاروا إىل أن  %44طلبة أو  8و
االنتفاع بتكنولوجيا املعلومات يف تعلم رأى معظم الطلبة أن  من البياانت السابقة حمتاج.

 حمتاج جدا.  مهارة الكالم

 حتياجاالمن استباانت   7رقم نتائج التحليل  4.7اجلدول 
 النسبة املئوية )%(  الطلبة اإلجابة السؤال الرقم 
ما رأيك عن إعداد   7

وسيلة التعلم اإللكرتوين 
 يف تعلم مهارة الكالم؟

 50 9 موافق جدا
 39 7 موافق

 11 2 معتدل
 0 0 غري موافق

 0 0 غري موافق جدا

من عدد مجيع   %50طلبة أو    9السابق يصف الباحث أن هناك    4.7من اجلدول  
طلبة    7الطلبة موافقون موافقة جدا إبعداد وسيلة التعلم اإللكرتوين يف تعلم مهارة الكالم، و

  %11إبعداد وسيلة التعلم اإللكرتوين يف تعلم مهارة الكالم، وطالبان أو  موافقون    %39أو  
اختارا معتدال أي موافقان كافيا إبعداد وسيلة التعلم اإللكرتوين يف تعلم مهارة الكالم.  
استنادا إىل البياانت السابقة وافق معظم الطلبة موافقة جدا إبعداد وسيلة التعلم اإللكرتوين 

 كالم.يف تعلم مهارة ال

 حتياجاالمن استباانت   8رقم نتائج التحليل  4.8اجلدول 
 النسبة املئوية )%(  الطلبة اإلجابة السؤال الرقم 
 72 13 حمتاج جدا 8

 28 5 حمتاج
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هل حتتاج إىل دليل 
االستخدام يف التعلم 

 اإللكرتوين؟

 0 0 معتدل
 0 0 غري حمتاج

 0 0 غري حمتاج جدا

من عدد  %72طالبا أو  13السابق يصف الباحث أن هناك  4.8من اجلدول 
طلبة   5مجيع الطلبة قالوا إهنم حمتاجون جدا إىل دليل االستخدام يف التعلم اإللكرتوين، و

قالوا إهنم حمتاجون إىل دليل االستخدام يف التعلم اإللكرتوين. اعتمادا على  %28أو 
 إىل دليل االستخدام يف التعلم اإللكرتوين.البياانت السابقة أن معظم الطلبة حمتاجون جدا  

 حتياجاالمن استباانت   9رقم نتائج التحليل  4.9اجلدول 
 النسبة املئوية )%(  الطلبة اإلجابة السؤال الرقم 
هل حتتاج إىل عرض  9

نتائج تعلم اخلرجيني 
(CPL ونتائج التعلم )

يف  ( CPMKللمادة )
 ؟التعلم اإللكرتوين

 22 4 حمتاج جدا
 44 8 حمتاج

 22 4 معتدل
 11 2 غري حمتاج

 0 0 غري حمتاج جدا

من عدد مجيع   %22طلبة أو    4السابق يصف الباحث أن هناك    4.9من اجلدول  
( يف CPMK( ونتائج التعلم للمادة )CPLعرض نتائج تعلم اخلرجيني )الطلبة أشاروا إىل أن  

(  CPLقالوا إن عرض نتائج تعلم اخلرجيني )  %44طلبة أو    8التعلم اإللكرتوين حمتاج جدا، و
اختاروا   %22طلبة أو  4( يف التعلم اإللكرتوين حمتاج، وCPMKونتائج التعلم للمادة )

استنادا إىل البياانت السابقة أن معظم أشارا إىل أنه غري حمتاج.    %11معتدال، وطالبان أو  
( يف التعلم CPMKائج التعلم للمادة )( ونتCPLعرض نتائج تعلم اخلرجيني )الطلبة قالوا إن  

 اإللكرتوين حمتاج.
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 حتياج االمن استباانت  10رقم نتائج التحليل   4.10اجلدول 
 النسبة املئوية )%(  الطلبة اإلجابة السؤال الرقم 
تعريف هل حتتاج إىل  10

املفردات قبل مضمون 
 ؟ املادة

 61 11 حمتاج جدا
 39 7 حمتاج

 0 0 معتدل
 0 0 حمتاجغري 

 0 0 غري حمتاج جدا

من عدد  %61طالبا أو  11السابق يصف الباحث أن هناك  4.10من اجلدول 
  % 39طلبة أو  7حمتاج جدا، و تعريف املفردات قبل مضمون املادةمجيع الطلبة رأوا أن 

حمتاج. هذا يدل على احتياج الطلبة إىل   تعريف املفردات قبل مضمون املادةأشاروا إىل أن  
 . تعريف املفردات قبل مضمون املادة 

 حتياج االمن استباانت  11رقم نتائج التحليل   4.11اجلدول 
 النسبة املئوية )%(  الطلبة اإلجابة السؤال الرقم 
ما نوع الوسيطة   11

املستخدمة لتوضيح  
 املفردات؟

 33 6 فيديو
 61 11 صورة 
 0 0 مسعي

 6 1 األخرى

من عدد مجيع  %33طلبة أو  6السابق يصف الباحث أن  4.11من اجلدول 
اختاروا   %61طالبا أو  11الطلبة اختاروا فيديو ليكون وسيطة يف توضيح املفردات، و

اختار اإلجابة األخرى، وهي   %6صورة لتكون وسيطة يف توضيح املفردات، وطالبا أو 
طوال تعلم الكالم يستخدم النص. من البياانت السابقة بشكل النص ألنه يرى أن يف 

 فنوع الوسيطة املستخدمة األكثر اختيارا هو صورة. 
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 حتياج االمن استباانت  12رقم نتائج التحليل   4.12اجلدول 
 النسبة املئوية )%(  الطلبة اإلجابة السؤال الرقم 
ما نوع املادة ملهارة   12

 الكالم؟
 67 12 حوار

 56 10 حتدث
 22 4 خطابة 

 0 0 األخرى

 4.12من اجلدول  يسمح للطلبة يف هذا السؤال أن خيتاروا أكثر من إجابة واحدة.  
من عدد مجيع الطلبة اختاروا حوارا   %67طالبا أو  12السابق يصف الباحث أن هناك 

ملهارة الكالم، اختاروا حتداث لكونه مادة  %56طلبة أو  10لكونه مادة ملهارة الكالم، و
اختاروا خطابة لكوهنا مادة ملهارة الكالم. اعتمادا على البياانت السابقة   %22طلبة أو    4و

 أن معظم الطلبة اختاروا حوارا لكونه مادة ملهارة الكالم يف التعلم اإللكرتوين.

 حتياج االمن استباانت  13رقم نتائج التحليل   4.13اجلدول 
 النسبة املئوية )%(  الطلبة اإلجابة السؤال الرقم 
بكم دقيقة ملادة   13

مهارة الكالم يف الرقم 
 ؟12

 17 3 دقيقة حىت دقيقتني
 44 8 دقائق 4حىت  3
 28 5 دقائق 6حىت  5
 11 2 دقائق 8حىت  7

 0 0 األخرى

من عدد مجيع  %18طلبة أو  3السابق يصف الباحث أن  4.13من اجلدول 
طلبة    8الطلبة قالوا إن مادة مهارة الكالم يف التعلم اإللكرتوين فقط دقيقة حىت دقيقتني، و 

دقائق،   4دقائق حىت  3قالوا إن طول مادة مهارة الكالم يف التعلم اإللكرتوين  %44أو 
  6دقائق حىت  5مادة مهارة الكالم يف التعلم اإللكرتوين قالوا إن طول  %28طلبة أو  5و
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دقائق   7قاال إن طول مادة مهارة الكالم يف التعلم اإللكرتوين  %11دقائق، وطالبان أو 
دقائق   4دقائق حىت    3دقائق. بناء على البياانت السابقة أن معظم الطلبة اختاروا    8حىت  

 وين.لطول مادة مهارة الكالم يف التعلم اإللكرت 

 حتياج االمن استباانت  14رقم نتائج التحليل   4.14اجلدول 
 النسبة املئوية )%(  الطلبة اإلجابة السؤال الرقم 
هل حتتاج إىل تضمني  14

قواعد اللغة يف التعلم 
 اإللكرتوين؟

 39 7 حمتاج جدا
 39 7 حمتاج

 22 4 معتدل
 0 0 غري حمتاج

 0 0 غري حمتاج جدا

من عدد  %39طلبة أو  7السابق يصف الباحث أن هناك  4.14اجلدول من 
طلبة   7، وحمتاج جدا تضمني قواعد اللغة يف التعلم اإللكرتوين مجيع الطلبة أشاروا إىل أن

 % 22طلبة أو  4قالوا إن تضمني قواعد اللغة يف التعلم اإللكرتوين حمتاج، و %39أو 
تضمني قواعد اللغة السابقة أن معظم الطلبة يريدون  استنادا إىل البياانت اختاروا معتدال. 

 يف التعلم اإللكرتوين.

 حتياج االمن استباانت  15رقم نتائج التحليل   4.15اجلدول 
 النسبة املئوية )%(  الطلبة اإلجابة السؤال الرقم 
هل توافق أبن يف التعلم  15

اإللكرتوين توجد قائمة  
تدريب الكالم مع  

لوجه عرب  املدرب وجها  
 مكاملة الفيديو؟ 

 39 7 موافق جدا
 33 6 موافق

 11 2 معتدل
 17 3 غري موافق

 0 0 غري موافق جدا
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من عدد  %39طلبة أو  7السابق يصف الباحث أن هناك  4.15من اجلدول 
قائمة تدريب الكالم مع املدرب وجها لوجه عرب  مجيع الطلبة موافقون موافقة جدا بوجود 

قائمة تدريب  موافقون بوجود  %33طلبة أو  6يف التعلم اإللكرتوين، و مكاملة الفيديو
 %11يف التعلم اإللكرتوين، وطالبان أو  ة الفيديو الكالم مع املدرب وجها لوجه عرب مكامل
قائمة تدريب الكالم مع املدرب وجها لوجه عرب اختارا معتدال أي موافقان كافيا بوجود 

قائمة تدريب  غري موافقني بوجود  %17طلبة أو  3يف التعلم اإللكرتوين، و مكاملة الفيديو 
 التعلم اإللكرتوين. استنادا إىل البياانت  يف  الكالم مع املدرب وجها لوجه عرب مكاملة الفيديو

قائمة تدريب الكالم مع املدرب وجها لوجه عرب  السابقة أراد ووافق معظم الطلبة بوجود 
 يف التعلم اإللكرتوين. مكاملة الفيديو

 حتياج االمن استباانت  16رقم نتائج التحليل   4.16اجلدول 
 املئوية )%( النسبة  الطلبة اإلجابة السؤال الرقم 
بكم دقيقة لكل دورة  16

تدريب الكالم مع 
 املدرب؟

 56 10 دقائق 5حىت  3
 17 3 دقائق 8حىت  6
 17 3 دقائق 10حىت  9

 6 1 دقيقة 15حىت  11
 6 1 األخرى

من عدد مجيع  %56طلبة أو  10السابق يصف الباحث أن  4.16من اجلدول 
  % 17طلبة أو    3دقائق، و  5دقائق حىت    3الطلبة قالوا إن دورة تدريب الكالم مع املدرب  

 %17طلبة أو    3دقائق، و  8دقائق حىت    6  دورة تدريب الكالم مع املدرب قالوا إن طول  
 %6دقائق، وطالبا أو  10دقائق حىت  9 درب دورة تدريب الكالم مع املقالوا إن طول 
  %6دقائق، وطالبا أو  15دقائق حىت  11 دورة تدريب الكالم مع املدرب قال إن طول 

اختار اإلجابة األخرى وهي ساعة واحدة لكي يقدر على الكالم قدرة جيدة. بناء على 
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دورة تدريب الكالم دقائق لطول    5دقائق حىت    3البياانت السابقة أن معظم الطلبة اختاروا  
 .مع املدرب 

 حتياج االمن استباانت  17رقم نتائج التحليل   4.17اجلدول 
 النسبة املئوية )%(  الطلبة اإلجابة السؤال الرقم 
هل حتتاج إىل تقومي   17

التعلم يف التعلم 
 اإللكرتوين؟

 61 11 حمتاج جدا
 39 7 حمتاج

 0 0 معتدل
 0 0 غري حمتاج

 0 0 حمتاج جداغري 

من عدد  %61طالبا أو  11السابق يصف الباحث أن هناك  4.17من اجلدول 
أشاروا    %39طلبة أو    7حمتاج جدا، و  تقومي التعلم يف التعلم اإللكرتوينمجيع الطلبة رأوا أن  

تقومي التعلم يف التعلم اإللكرتوين حمتاج. هذا يدل على احتياج الطلبة إىل وجود إىل أن 
 لتعلم يف التعلم اإللكرتوين.تقومي ا

 حتياج االمن استباانت  18رقم نتائج التحليل   4.18اجلدول 
 النسبة املئوية )%(  الطلبة اإلجابة السؤال الرقم 
ما نوع التقومي   18

املستخدم ملهارة  
الكالم يف التعلم 

 اإللكرتوين؟

 33 6 حوار
 61 11 إجابة السؤال شفواي 

 0 0 خطابة 
 6 1 حتدث

 0 0 األخرى
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من عدد  %33طلبة أو  6السابق يصف الباحث أن هناك  4.18من اجلدول 
  11التقومي املستخدم ملهارة الكالم يف التعلم اإللكرتوين، ومجيع الطلبة اختاروا حوارا ليكون  

التعلم اختاروا إجابة السؤال شفواي ليكون التقومي املستخدم ملهارة الكالم يف    %61طلبة أو  
التقومي املستخدم ملهارة الكالم يف التعلم اختار حتداث ليكون  % 6، وطالب أو اإللكرتوين
بناء على البياانت السابقة أن معظم الطلبة اختاروا إجابة السؤال شفواي ليكون    .اإللكرتوين

 التقومي املستخدم ملهارة الكالم يف التعلم اإللكرتوين.

 حتياج االمن استباانت  19رقم نتائج التحليل   4.19اجلدول 
 النسبة املئوية )%(  الطلبة اإلجابة السؤال الرقم 
أي لغة ينبغي   19

استخدامها يف  
 التعلم اإللكرتوين؟

 0 0 اللغة اإلندونيسية
 28 5 اللغة العربية

 0 0 اللغة اإلجنليزية
-اللغة اإلندونيسية

 العربية
11 61 

 11 2 األخرى

من عدد  %28طلبة أو  5السابق يصف الباحث أن هناك  4.19من اجلدول 
 %61طالبا أو    11مستخدمة يف التعلم اإللكرتوين، ومجيع الطلبة فضلوا اللغة العربية كلغة  

 %11اإلندونيسية كلغة مستخدمة يف التعلم اإللكرتوين، وطالبان أو -فضلوا اللغة العربية
اإلجنليزية كلغة مستخدمة -العربية-اختارا اإلجابة األخرى، أحدمها أراد اللغة اإلندونيسية 

اإلندونيسية كلغة مستخدمة -عكس اللغة العربيةالعربية وال-واقرتح اآلخر اللغة اإلندونيسية
على أن هذا االختيار يستوي إبحدى اإلجاابت املتاحة. استنادا إىل البياانت السابقة 

 العربية كلغة مستخدمة يف التعلم اإللكرتوين.-اختار معظم الطلبة اللغة اإلندونيسية
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 حتياج االمن استباانت  20رقم نتائج التحليل   4.20اجلدول 
 النسبة املئوية )%(  الطلبة اإلجابة السؤال الرقم 
أي لون أساسي   20

لتعلم تفضل ل
ملهارة   اإللكرتوين

 ؟الكالم

 44 8 األلوان املكملة 
 33 6 أحادي اللون
 6 1 متعدد األلوان

 11 2 لون مماثل 
 6 1 األخرى

من عدد مجيع   %44طلبة أو    8السابق يصف الباحث أن    4.20نظرا من اجلدول  
طلبة أو   6الطلبة فضلوا األلوان املكملة كلون أساسي للتعلم اإللكرتوين ملهارة الكالم، و

 %6فضلوا أحادي اللون كلون أساسي للتعلم اإللكرتوين ملهارة الكالم، وطالبا أو  33%
فضال   %11سي للتعلم اإللكرتوين ملهارة الكالم، وطالبني أو  فضل متعدد األلوان كلون أسا

اختار اإلجابة   %6لوان ممثال كلون أساسي للتعلم اإللكرتوين ملهارة الكالم، وطالبا أو 
.  ما دام أن ال جيعل العني سرعة التعباألخرى أنه ما اختار لوان معينا بل قابل أي لون 

الطلبة اختاروا األلوان املكملة كلون أساسي للتعلم   اعتمادا على البياانت السابقة أن معظم
 اإللكرتوين ملهارة الكالم. 

 حتياج االمن استباانت  21رقم نتائج التحليل   4.21اجلدول 
 النسبة املئوية )%(  الطلبة اإلجابة السؤال الرقم 
هل حتتاج إىل  21

عرض امللف  
الشخصي 

 للباحث؟

 11 2 حمتاج جدا
 50 9 حمتاج

 22 4 معتدل
 17 3 غري حمتاج

 0 0 غري حمتاج جدا
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من عدد  %11السابق يصف الباحث أن هناك طالبان أو  4.20من اجلدول 
مجيع الطلبة أرادا أن يعرض امللف الشخصي للباحث يف التعلم اإللكرتوين واعتقد أنه حمتاج 

أرادوا أن يعرض امللف الشخصي للباحث يف التعلم اإللكرتوين  %50طلبة أو  9جدا، و
ختاروا معتدال يف عرض امللف الشخصي للباحث،  ا  %22طلبة أو    4واعتقد أنه حمتاج، و

ما أرادوا أن يعرض امللف الشخصي للباحث يف التعلم اإللكرتوين  %17طلبة أو  3و
أن يعرض امللف  بناء على البياانت السابقة أن معظم الطلبة أرادوا واعتقد أنه غري حمتاج. 

 .الشخصي للباحث يف التعلم اإللكرتوين واعتقد أنه حمتاج
ا الستباانت احتياج الطلبة إىل التعلم اإللكرتوين ملهارة الكالم فيختصر الباحث وفق

 البياانت إىل اجلدول التايل: 

 اختصار احتياج الطلبة إىل التعلم اإللكرتون ملهارة الكالم  4.22اجلدول 
 نتائج حتليل استباانت احتياج الطلبة  الرقم 

 العربيةالطلبة متحمسون يف تعلم اللغة  1
 أعظم الطلبة يشعرون ابلصعوبة يف مهارة الكالم  2
العوامل املؤثرة إىل صعوبة الطلبة يف مهارة الكالم هي قلة املفردات مث قلة  3

 التدريبات واحلياء أو اخلوف على اخلطأ مث ليس هلم شريك للتدريب واحملادثة 
 م مهارة الكالممعظم الطلبة حيتاجون جدا إىل الوسيلة التعليمية يف تعل  4
الوسائل التعليمية اليت مت استخدامها هي وسائل مسعية وبصرية ووسائط متعددة   5

 بصرية-والتعلم اإللكرتوين ومسعية
 حمتاج جدا االنتفاع بتكنولوجيا املعلومات يف تعلم مهارة الكالم 6
اإللكرتوين يف تعلم مهارة  وافق معظم الطلبة موافقة جدا إبعداد وسيلة التعلم  7

 الكالم
 وجود دليل االستخدام يف هذا التعلم اإللكرتوين 8
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يف التعلم ( CPMK( ونتائج التعلم للمادة )CPLعرض نتائج تعلم اخلرجيني ) 9
 اإللكرتوين

 تعريف املفردات قبل مضمون املادة وجود  10
 نوع الوسيطة املستخدمة األكثر اختيارا هو صورة  11
 املادة ملهارة الكالم يف التعلم اإللكرتوين هي حوار 12
 دقائق 4دقائق حىت  3طول مادة مهارة الكالم يف التعلم اإللكرتوين هو  13
 تضمني قواعد اللغة يف التعلم اإللكرتوينوجود  14
يف التعلم   قائمة تدريب الكالم مع املدرب وجها لوجه عرب مكاملة الفيديو وجود   15

 اإللكرتوين
 دقائق 5دقائق حىت  3دورة تدريب الكالم مع املدرب طول  16
 تقومي التعلم يف التعلم اإللكرتوينوجود  17
 هو إجابة السؤال شفواي التقومي املستخدم ملهارة الكالم يف التعلم اإللكرتوين 18
 العربية-اإلندونيسيةاللغة املستخدمة يف التعلم اإللكرتوين هي اللغة  19
 اللون األساسي املستخدمة يف التعلم اإللكرتوين ملهارة الكالم هو األلوان املكملة   20
 عرض امللف الشخصي للباحث يف التعلم اإللكرتوين 21

بعد أن قام الباحث بتحليل نتائج استباانت احتياج الطلبة فيقوم الباحث بتحليل 
احملاضر. قدم الباحث االستبانة إىل حماضر مقرر التفاعل االتصايل يف قسم استبانة احتياج  

تعليم اللغة العربية جبامعة مسارانج احلكومية. ونتائج استبانة احتياج احملاضر إىل التعلم 
 92اإللكرتوين فيما يلي:

 الطلبة متحمسون يف تعلم اللغة العربية .1
 م أعظم الطلبة يشعرون ابلصعوبة يف مهارة الكال .2

 
 (2019سبتمرب  27أمحد مفتاح الدين املاجستري، استبانة االحتياجات )مسارانج،  92
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العوامل املؤثرة إىل صعوبة الطلبة يف مهارة الكالم هي قلة املفردات مث قلة  .3
التدريبات واحلياء أو اخلوف على اخلطأ مث خلفية الطلبة من خرجيي املدرسة العامة 

 مث عدم البيئة اللغوية 
 تعلم مهارة الكالم حمتاج جدا إىل الوسيلة التعليمية  .4
 ها هي وسائل بصرية ومسعيةالوسائل التعليمية اليت مت استخدام .5
 حمتاج جدا االنتفاع بتكنولوجيا املعلومات يف تعلم مهارة الكالم .6
 وافق احملاضر موافقة جدا إبعداد وسيلة التعلم اإللكرتوين يف تعلم مهارة الكالم .7
 يف هذا التعلم اإللكرتوين دليل االستخدامأراد احملاضر وجود  .8
( CPMK( ونتائج التعلم للمادة )CPLاخلرجيني )أراد احملاضر عرض نتائج تعلم  .9

 يف التعلم اإللكرتوين
 أراد احملاضر وجود تعريف املفردات قبل مضمون املادة .10
 اختار احملاضر صورة كوسيطة لتوضيح املفردات  .11
 أراد احملاضر أن تكون املادة بشكل احلوار واخلطابة .12
 دقائق 4دقائق حىت  3هو  اإللكرتوينطول مادة مهارة الكالم يف التعلم  .13
 أراد احملاضر أن ال تبحث قواعد اللغة العربية يف مادة خاصة  .14
  قائمة تدريب الكالم مع املدرب وجها لوجه عرب مكاملة الفيديو وجود  أراد احملاضر   .15

 يف التعلم اإللكرتوين
 دقائق 5دقائق حىت  3دورة تدريب الكالم مع املدرب من أراد احملاضر طول  .16
 أراد احملاضر وجود تقومي التعلم يف التعلم اإللكرتوين .17
 التقومي الذي ميكن استخدامه هو حوار وإجابة السؤال شفواي وخطابة وحتدث .18
 أراد احملاضر يف أن اللغة املستخدمة هي اللغة العربية .19
 أراد احملاضر متعدد األلوان كلون أساسي يف التعلم اإللكرتوين .20
 شخصي للباحث يف التعلم اإللكرتوينامللف ال أراد احملاضر عرض  .21
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 التصميم .2
النتيجة األخرية من البحث والتطوير هي تصميم املنتج اجلديد املتكامل  
ابملواصفات. يف هذه املرحلة يبدأ تصميم برانمج تعلم مهارة الكالم املطور متطابقا بنتائج  

املكوانت احملتاجة. يصمم الباحث هذا التحليل يف املرحلة األوىل. مث يقوم التصميم بتعيني  
املنتج خطوات منها تصميم املوقع اإللكرتوين وتسجيل نطاق املوقع ومونتاج الفيديو  

 للمفردات وصناعة الفيديو للمواد.
بعد متام التصميم، يكون املصمم يف حال الصدق أو الصحة، لذلك حيتاج إىل 

ر فعالية من منتج قدمي. ويطلب الباحث  التصديق وهو لتحقق احلالة أبن منتجا جديدا أكث
 من املراجعة للخرباء يف جمال املادة واللغة ويف التصميم.

يف هذه املرحلة يبدأ تصميم التعلم اإللكرتوين ملهارة الكالم املطور متطابقا بنتائج 
التحليل يف املرحلة األوىل. مث يقوم التصميم بتعيني املكوانت احملتاجة. يصمم الباحث هذا 
املنتج خطوات منها تصميم املوقع اإللكرتوين وتسجيل نطاق املوقع ومونتاج الفيديو  
للمفردات وصناعة الفيديو للمواد. بعد أن قام الباحث بتحليل البياانت من املالحظة  
واملقابلة واالستبانة تناول الباحث املعلومات احملتاجة واحتياجات الطلبة املطلوبة. واستمر  

  ة من حتليل استبانالتالية وهي تصميم التعلم اإللكرتوين ملهارة الكالم.  الباحث ابخلطوة
  ، هاواملداولة إلي  ةنتيجة االستبان ب  متتابعا  كان إنتاج التعلم اإللكرتوين  ةوالطلب  احملاضراحتياج  

املداوالت بل تبقى نتائج حتليل عدة أن إنتاج التعلم اإللكرتوين كثري التكيفات ب ابلرغم
 . ةالطلباحملاضر و يف إنتاج التعلم اإللكرتوين وتناسب ابحتياج  مرجعيةاالحتياج  ة استبان

يستعد الباحث خطة املوقع اإللكرتوين وصياغة قائمته. يصنع الباحث الشكل 
العام الذي يتكون من تدفق األفكار والقائمة من صفحة االستقبال، وطريقة تسجيل 

لرئيسية، وطريقة االنتفاع ابلقائمة للتعلم والتدريب  حساب جديد ودخول إليه، والصفحة ا
  ذاتيا. أما الشكل العام فهو ما يلي: 
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 تدفق األفكار للموقع اإللكرتوين 4.1الصورة 

بعد أن خيطط الباحث تدفق األفكار السابق فتبدأ صناعة املوقع اإللكرتوين وفقا 
( لرتميز لغة توصيف النص  sublime text 3) 3 سابليم تكستملا سبق ابستخدام برجمة 

 (. javascript( وجافا سكريبت )css( وأوراق األمناط املتتالية )htmlالتشعيب )
بعد إمتام تصميم وصياغة املوقع اإللكرتوين فاخلطوة التالية هي تسجيل نطاق املوقع 

( للتعلم takallam.idواختار الباحث اسم )ليصبح جاهزا وميكن املستخدم الوصول إليه. 
تكلم مبعىن  – يتكلم  –اإللكرتوين ملهارة الكالم. هذا االسم مأخوذ من فعل األمر تكلم 

( يدل على بلد املوقع وهو إندونيسيا. اشرتى  idتخدم نطاق املوقع )األمر ابلكالم، واس
 الباحث النطاق وسّجله يف موقع االستضافة. 
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واخلطوة التالية بعد استعداد املوقع اإللكرتوين هي مونتاج الفيديو للمفردات. وفقا 
ثالثة املوضوعات لنتائج املقابلة مع احملاضر أن املواد املستخدم يف هذا التعلم اإللكرتوين هي  

األخرية، وهي النظافة ويوم مطري واملساواة يف اإلسالم، لكل موضوع قدم الباحث عشر 
مفردات يف شكل الفيديو. وبعدها أنتج الباحث فيديوهات احلوار عما يتعلق ابملوضوعات 
السابقة. أما خلفية الفيديو فتكون يف مدينة مسارانج جاوى الوسطى مطابقا ابملدخل  

ي الذي يهدف إىل تقريب املادة العربية خبربات الطلبة. واألمكنة لتصوير الفيديوهات السياق
هي يف معبد سام بو كونغ واملدينة القدمية بسمارانج وجامعة مسارانج احلكومية. واخلطوة 
األخرية هي رفع مجيع املواد إىل املوقع اإللكرتوين بعد أن يصبح جاهزا. وكذلك كتب 

املتكاملة للتعلم اإللكرتوين مثل الشروط ودليل االستخدام وعن حنن الباحث املعلومات 
 وغريها.

 أما صميم التعلم اإللكرتوين ملهارة الكالم قبل إقامة التصديق فهو ما يلي: 

 
 الصفحة الرئيسية للربانمج 4.2الصورة 
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 الصفحة الرئيسية للربانمج ابلعربية  4.3الصورة 

للربانمج ألول مرة الوصول إليه هي تسجيل الدخول الذي يتكون  الصفحة الرئيسية  
من الربيد اإللكرتوين وكلمة املرور وتذكرين وزر تسجيل الدخول. وهناك أيضا قائمات  
عديدة وهي الصفحة الرئيسية ودليل استخدام الربانمج وعن حنن واتصل بنا وتسجيل 

صية. عندما يصل املستخدم الدخول وتسجيل حساب جديد وتغيري لغة العرض واخلصو 
 إىل هذا الربانمج ألول مرة فيعرض الربانمج قائمات ابللغة اإلندونيسية.

 
 قائمة تسجيل حساب جديد 4.4الصورة 
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 قائمة تسجيل حساب جديد ابلعربية  4.5الصورة 

يف هذه القائمة الزم على املستخدم أن ميلئ بياانته الشخصية وهي االسم واملكان  
وتريخ امليالد واجلنس والتعليم األخري والسجل ك والعنوان والربيد اإللكرتوين وكلمة املرور  

 وأتكيد كلمة املرور. 

 
 الصفحة الرئيسية للحساب 4.6الصورة 
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 الصفحة الرئيسية للحساب ابلعربية 4.7الصورة 

عد هناك قائمات وهي الرئيسية واملادة واإلشراف املباشر وامللف الشخصي. وب
الدخول إىل احلساب يعرض الربانمج الصفحة الرئيسية للحساب اليت فيها معلومات عن 

 عدد املادة وعدد الوحدة التعليمية وعدد املدرب وعدد اإلشراف املباشر. 

 
 صفحة املادة  4.8الصورة 
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 صفحة املادة ابلعربية  4.9الصورة 

ربانمج ثالث موضوعات  هناك ستة عشر مستوايت للمادة. ويف هذه احلالة يقدم ال
وفقا ملوضوعات مقرر التفاعل االتصايل، وهي املساواة يف اإلسالم والنظافة ويوم مطري. 

 ولكل موضوع ثالث مزايت وهي مفردات وحوار وتقومي. 

 
 صفحة اإلشراف املباشر  4.10الصورة 
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 صفحة اإلشراف املباشر ابلعربية  4.11الصورة 

أو املشرفني وتريخ اإلشراف وقائمة املشرتكني يف  يف هذه الصفحة قائمة املدربني
اإلشراف ورابط جوجل هانج آوتس وعمل. الزم على املستخدم أن خيتار املدرب والوقت 

 الذي يناسبه مث يضغط قائمة اشرتاك اإلشراف مث يضغط رابط جوجل هانج آوتس.

 
 صفحة امللف الشخصي 4.12الصورة 
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 الشخصي ابلعربيةصفحة امللف  4.13الصورة 

يف هذه الصفحة بياانت املستخدم الشخصية من االسم والربيد اإللكرتوين ومكان  
 وتريخ امليالد والعنوان واليت ميكنها للتعديل والتحديث.  

 
 صفحة دليل استخدام الربانمج 4.14الصورة 
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 صفحة دليل استخدام الربانمج ابلعربية  4.15الصورة 

دليل استخدام برانمج التعلم اإللكرتوين ملهارة الكالم  هذه الصفحة حتتوي على 
الذي يتكون من طريقة تسجيل حساب جديد وطريقة تسجيل الدخول وطريقة استخدام 

( ونتائج  CPLبرانمج التعلم اإللكرتوين ملهارة الكالم واملعلومات عن نتائج تعلم اخلرجيني )
 (. CPMKالتعلم للمادة )

 
 حول الربانمج /صفحة عن حنن 4.16الصورة 
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 صفحة عن حنن/ حول الربانمج ابلعربية  4.17الصورة 

يتضح من الصورة السابقة معلومات حول برانمج التعلم اإللكرتوين ملهارة الكالم 
 حبيث حيتوي على الباحث الذي يطور الربانمج وهدف الربانمج. 

 
 صفحة اتصل بنا  4.18الصورة 
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 ابلعربية صفحة اتصل بنا   4.19الصورة 

هناك عدة قائمة جهات االتصال اليت ميكن للمستخدم أن يتصل ابلربانمج منها  
وسائل التواصل االجتماعي اليت هي حساب الربانمج يف تويرت وحساب الربانمج يف  

 انستجرام.

 
 صفحة اخلصوصية  4.20الصورة 
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 صفحة اخلصوصية ابلعربية  4.21الصورة 

هناك خصوصية الربانمج عما يتعلق ابلبياانت يتضح من الصورة السابقة أن 
الشخصية لدى مستخدم. وهي تتكون من أية معلومات ميكن الربانمج جلمعها، واستخدام 
املعلومات الشخصية، واكتشاف املعلومات الشخصية، وحفظ املعلومات الشخصية، 

 لربانمج. وحقوق املستخدم، واالعرتاف واملوافقة، وتغري اخلصوصية، وطريقة االتصال اب
 التطوير .3

بعد متام التصميم فاخلطوة التالية هي صدق التصميم. ويطلب الباحث مراجعة 
اجملال السياقي  اخلرباء عن تصميم املنتج ابستخدام استبانة الصالحية عن جوانب املضمون و 

والتقدمي واللغة. وكذلك يقدم الباحث استبانة الصالحية إىل خبري تكنولوجيا املعلومات 
 هندسة الربجميات واالتصالية واملرئية.  انبعن جو 

أجرى اخلبريان بتقييم منوذج برانمج التعلم اإللكرتوين ملهارة الكالم هل الربانمج 
صاحل لالستخدام أم غري صاحل. فاألول الدكتور حممد يوسف أمحد هاشم خبري مواد اللغة 

بري تكنولوجيا املعلومات العربية من جامعة مسارانج احلكومية والسيد حممد إرحام مزكي خ
دعم تكنولوجيا املعلومات ببنك آسيا  من جامعة اإللكرتونيات والكمبيوتر بسمارانج و 

 املركزي بسمارانج. 
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قام الدكتور حممد يوسف أمحد هاشم من جامعة مسارانج احلكومية بتقييم الربانمج، 
وين ملهارة الكالم من جوانب  وهو خبري مواد اللغة العربية. وقام بتقييم برانمج التعلم اإللكرت 

صالح املضمون وصالح اجملال السياقي وصالح التقدمي وصالح اللغة. ابلنسبة لتقييم 
اجلوانب السابقة، حصل الباحث على قيمة عن صالحية برانمج التعلم اإللكرتوين ملهارة  

كي  يف املتوسط. وقام السيد حممد إرحام مز  87.5الكالم يف ضوء املدخل السياقي وهي 
دعم تكنولوجيا املعلومات ببنك آسيا  جامعة اإللكرتونيات والكمبيوتر بسمارانج وممن 

بتقييم الربانمج وهو خبري تكنولوجيا املعلومات. وقام بتقييم برانمج التعلم   املركزي بسمارانج
اإللكرتوين ملهارة الكالم يف ضوء املدخل السياقي من جوانب صالح هندسة الربجميات 

انب االتصايل وصالح اجلانب املرئي. ابلنسبة للجوانب السابقة فيعطيه قيمة  وصالح اجل
 87.3رانمج التعلم اإللكرتوين ملهارة الكالم يف ضوء املدخل السياقي وهي بعن صالحية 

أو   87.2يف املتوسط. حىت حصل الباحث على متوسط النتيجة لربانمج التعلم اإللكرتوين  
 صاحل جدا. 

 االقرتاحات من اخلرباء قام الباحث بتحسني املنتج كما يلي: بناء على 

 
 الصفحة الرئيسية اجلديدة 4.22الصورة 
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يتضح من الصورة السابقة هناك حتسني القائمة هلذه الصفحة وهي حتسني املصطلح 
 فاملصطلح األول املستخدم هو "تغري اللغة" وقام الباحث بتحسينه إىل "تغيري لغة العرض". 

 
 صفحة اتصل بنا اجلديدة  4.23ة الصور 

يتضح من الصورة السابقة أبن هناك زايدة جهات االتصال يف صفحة اتصل بنا 
وهي الربيد اإللكرتوين للربانمج، حىت ميكن املستخدم أن يتصل ابلربانمج بوسيلة الربيد 

 اإللكرتوين ووسائل التواصل االجتماعي يف تويرت وانستجرام.

 
 صفحة دليل استخدام الربانمج اجلديدة  4.24الصورة 
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يف هذه الصفحة أمت الباحث قائمة دليل استخدام الربانمج وهي استعداد قبل 
 تسجيل حساب جديد.

 التطبيق .4
بعد تصحيح املنتج فيستعد التعلم اإللكرتوين يف التطبيق. وقام الباحث بتطبيقه يف 

فعالية التعلم اإللكرتوين يف قسم تعليم اللغة الفصل التجرييب. يهدف هذا التطبيق إىل معرفة  
طالبا    36العربية جبامعة مسارانج احلكومية يف الفصل ب و ج مبقرر التفاعل االتصايل بعدد  

طالبا. أجرى الباحث اختبار املنتج ابلتجربة، وهي مقارنة الفعالية   18حيث لكل فصل 
لم اإللكرتوين. قام إجراء التجربة بني استخدام طريقة قدمية وطريقة جديدة ابستخدام التع

مبقارنة احلالة قبل تطبيق التعلم اإللكرتوين وبعد تطبيقه أو املقارنة بني اجملموعة اليت تستخدم 
هذا التعلم اإللكرتوين واجملموعة اليت تستخدم طريقة قدمية. لذلك توجد اجملموعة التجريبية  

 يقارن الباحث نتائج التعلم بني أي الفصل ج واجملموعة الضابطة أي الفصل ب. مبعىن
 االختبار القبلي واالختبار البعدي للمجموعتني أو الفصلني.

طبق الباحث تعلم مهارة الكالم ابستخدام التعلم اإللكرتوين املطور يف الفصل ج 
لالختبار القبلي واللقاء   2019نوفمرب    29بثالثة لقاءات، فاللقاء األول قام به الباحث يف  

لتطبيق املنتج، يف تطبيق املنتج تعلم الطلبة مهارة الكالم حتت   2019ديسمرب    6  الثاين يف
العنوان املساواة يف اإلسالم. يبدأ الطلبة إبنشاء احلساب اجلديد وتسجيل الدخول، وبعد 
ذلك يفتحون املادة املعينة من تعلم املفردات واحلوار من حيث فيديو مث تعلم احملادثة عن 

ديسمرب   7ملة فيديو وجها لوجه مث عمل التدريب. واللقاء الثالث يف املوضوع عرب مكا
 لالختبار البعدي.  2019

وطبق الباحث تعلم مهارة الكالم بدون استخدام التعلم اإللكرتوين يف الفصل ب 
، 2019نوفمرب  26بثالثة لقاءات، فاللقاء األول أجرى الباحث االختبار القبلي يف 

لبة مهارة الكالم بدون استخدام التعلم اإللكرتوين كالعادة أي  واللقاء الثاين تعلم الط
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واللقاء الثالث أجرى الباحث االختبار   2019ديسمرب  3يستخدمون الطريقة القدمية يف 
 .2019ديسمرب  4البعدي يف 

 التقومي .5
التقومي هو عملية حتليل فعالية التعلم اإللكرتوين ملهارة الكالم يف ضوء املدخل 

التطبيق. يهدف هذا التقومي إىل معرفة جناح املنتج هل املنتج املطور يستطيع   السياقي يف
أن يرفع كفاءة الطالب يف مهارة الكالم حسب اخلطة الدراسية أم ال. هدف التقومي يف  
هذه املرحلة هو مجع البياانت من االختبار لتصحيح املنتج لو كان حيتاج إىل التصحيح. 

فصلني قبل استخدام برانمج التعلم اإللكرتوين وبعد استخدامه. قام الباحث ابلتجربة يف ال
وبعد انتهاء التقومي تناول الباحث نتائج االختبارين القبلي والبعدي لدى طلبة مث قام  
بتحليلها ملعرفة فعالية الربانمج، وكذلك تطلب الباحث املدخالت واالقرتاحات من احملاضر  

 اإللكرتوين ملهارة الكالم.والطلبة بعد استخدام برانمج التعلم 

 صالحية املنتج .ب

بعد إنشاء منوذج التعلم اإللكرتوين ملهارة الكالم يف ضوء املدخل السياقي فاخلطوة 
التالية هي تقييم صالحية منوذج التعلم اإللكرتوين. فأما تقييم منوذج التعلم اإللكرتوين فيتبع 

 اخلرباء املقياس التايل: 

 سأتويل املقيا  4.23اجلدول 
 النتيجة الدرجة  اإلصابة 

 100-86 صاحل جدا/مناسب جدا  4
 85-71 صاحل/مناسب  3
 70-56 غري صاحل/غري مناسب  2
 55-41 غري صاحل جدا/غري مناسب جدا 1
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 املنتج من خبري املواد التعليمية  املادة من قبل صالحية  .1
جامعة مسارانج احلكومية  قام الدكتور يوسف أمحد هاشم خبري مادة اللغة العربية من  

بتقييم النموذج من حيث صالحية املضمون وصالحية التقدمي وصالحية اللغة. فنتيجة  
 التقييم كما يف اجلدول التايل:

 صالحية املضمون 4.24اجلدول 
 النتيجة اإلصابة   التقييم  مؤشرات التقييم 

نتائج تعلم مناسبة املادة ب
( ونتائج  CPLاخلرجيني )

 ( CPMKللمادة )التعلم 

 88 4 اكتمال املادة 
 90 4 وسعة املادة 
 85 3 عميق املادة 

 84 3 دقة املفاهيم والتعريف دقة املادة 
 85 3 دقة البياانت والواقعية 

 90 4 دقة األمثلة
 88 4 دقة الصورة والتوضيح 

 89 4 دقة املصطلحات
 90 4 اليوميةاألمثلة والقضااي يف احلياة  حدوث املادة 

 88 4 الصورة والتوضيح يف احلياة اليومية
 84 3 تشجيع الفضول تشجيع الفضول

 83 3 اخرتاع القدرة على االتصال الشفوي
 87 املتوسط 

مناسبة املادة السابق نعرف أن صالحية املضمون تتكون من  4.24من اجلدول 
  حدوث املادة و  دقة املادة و  ( CPMKللمادة ) ( ونتائج التعلم CPLبنتائج تعلم اخلرجيني )
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يف املتوسط يعين أن املادة   87. وحتصل صالحية املضمون على النتيجة تشجيع الفضولو 
 يف التعلم اإللكرتوين ملهارة الكالم يف ضوء املدخل السياقي صاحل جدا أو مناسب جدا. 

 صالحية املادة من حيث تقييم السياق 4.25اجلدول 
 النتيجة اإلصابة التقييم  التقييم مؤشرات 
االرتباط بني املواد وأحوال الطالب يف  حقيقة السياق 

 احلياة اليومية 
4 90 

الطالب يف ارتباط بني القدرة على دفع 
املعلومات اليت ميلكها الطالب وتطبيقها  

 يف احلياة اليومية 

4 89 

 88 4 البنائية  العناصر السياقية 
 82 3 االستعالم

 86 4 االستجواب
 90 4 التعلم اجلماعي

 92 4 التمثيل 
 82 3 االنعكاس

 80 3 التقييم احلقيقي
 86.5 املتوسط 

السابق نعرف أن صالحية املادة من حيث تقييم السياق تتكون   4.25من اجلدول  
يف املتوسط يعين أن  86.5من حقيقة السياق والعناصر السياقية. وحتصل على النتيجة 

املادة من حيث تقييم السياق يف التعلم اإللكرتوين ملهارة الكالم يف ضوء املدخل السياقي 
 صاحل جدا أو مناسب جدا.
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 صالحية التقدمي 4.26اجلدول 
 النتيجة اإلصابة التقييم  مؤشرات التقييم 

يف التعلم   ثبات منهجية التقدمي  تقنية التقدمي 
 اإللكرتوين

4 90 

 89 4 املفاهيمترتيب 
 82 3 أمثلة األسئلة يف كل موضوع داعم التقدمي

 90 4 املفردات اجلديدة يف كل موضوع 
متاسك طريقة التفكري  

 وترتيبها 
 92 4 ارتباط بني عمليات التعلم  

 88.6 املتوسط 

،  تقنية التقدميالسابق نعرف أن صالحية التقدمي تتكون من  4.26من اجلدول 
. وحتصل صالحية التقدمي على النتيجة  متاسك طريقة التفكري وترتيبها ، و داعم التقدميو 

يف املتوسط يعين أن تقدمي التعلم اإللكرتوين ملهارة الكالم يف ضوء املدخل السياقي  88.6
 صاحل جدا أو مناسب جدا.

 صالحية اللغة 4.27جلدول ا
 النتيجة اإلصابة التقييم  مؤشرات التقييم 

 88 4 دقة تركيب اجلملة   البساطة
 89 4 فعالية اجلملة  

 88 4 فصحة املصطلحات 
 82 3 فهم الرسالة أو املعلومات  االتصالية
 90 4 القدرة على دافعية الطالب  والتفاعلية  التحاورية

 90 4 القدرة على دعم الفكرة النقدية  
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 82 3 املناسبة بتطور عقل الطالب  الطالب بتطور  املناسبة 
 88 4 املناسبة مبستوى تطور وجدان الطالب 

اللغة    بقواعد مناسبة
 املصطلحات واستخدام

 90 4 دقة قواعد اللغة 
 90 4 ثبات استخدام املصطلحات 

 87.7 املتوسط 

السابق نعرف أن صالحية اللغة تتكون من البساطة،  4.27من اجلدول 
واالتصالية، والتحاورية والتفاعلية، واملناسبة بتطور الطالب، ومناسبة بقواعد اللغة واستخدام 

يف املتوسط يعين أن اللغة   87.7املصطلحات. وحتصل صالحية اللغة على النتيجة 
يف ضوء املدخل السياقي صاحل جدا أو   املستخدمة يف التعلم اإللكرتوين ملهارة الكالم

 مناسب جدا. 
 تكنولوجيا املعلومات صالحية املنتج من خبري   .2

قام السيد حممد إرحام مزكي خبري تكنولوجيا املعلومات من جامعة اإللكرتونيات 
دعم تكنولوجيا املعلومات ببنك آسيا املركزي بسمارانج. أما تصديق والكمبيوتر بسمارانج و 

لتصميم االتصاالت املرئية فهو يتكون من جانب هندسة الربجميات وجانب اخلبري 
 االتصاالت واجلانب السمعي واجلانب البصري. 

 صالحية املنتج من حيث هندسة الربجميات 4.28اجلدول 
 النتيجة اإلصابة التقييم  مؤشرات التقييم 

قابلية الصيانة )سهولة  
 التنظيم(

 92 4 ظيمهذا التعلم اإللكرتوين سهل التن

سهولة االستخدام  
)سهولة االستخدام  

 وبساطة التنظيم( 

 82 3 ميكن استخدامه بسهولة
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التوافق )ميكن تركيب  
يف  التعلم اإللكرتوين

 العديد من املعدات(

خطتها جيدة وميكن الوصول إليه  
ابستخدام متصفحات عدة إما بوسيلة  

 احلاسوب وإما بوسيلة اجلوال

4 94 

برانمج  وضوح توثيق 
الوسيلة واكتماله )إرشاد  
الرتكيب واستكشاف  
األخطاء وإصالحها  

 وتصميم الربانمج( 

واستكشاف األخطاء   دليل االستخدام
 وقع اإللكرتويناملوإصالحها وتصميم 

 كلها جيد 

3 80 

قابلة إلعادة االستخدام 
)متكن إعادة االنتفاع  
جبميع أقسام الوسيلة أو  
بعضها لتطوير الوسيلة  

 يمية األخرى( التعل 

هذا التعلم اإللكرتوين قابل إلعادة 
االستخدام ألن امكانية االنتفاع به  
مرات كثرية طاملا يستطيع املستخدم 

 الوصول إىل حسابه 

4 94 

 88.4 املتوسط 

السابق نعرف أن صالحية املنتج من حيث هندسة الربجميات  4.28من اجلدول 
سهولة االستخدام )سهولة االستخدام وبساطة  ، و قابلية الصيانة )سهولة التنظيم( تتكون من  

وضوح توثيق ، و التوافق )ميكن تركيب التعلم اإللكرتوين يف العديد من املعدات(، و التنظيم(
واكتماله )إرشاد الرتكيب واستكشاف األخطاء وإصالحها وتصميم برانمج الوسيلة 

قابلة إلعادة االستخدام )متكن إعادة االنتفاع جبميع أقسام الوسيلة أو بعضها  ، و الربانمج(
. وحتصل صالحية املنتج من حيث هندسة الربجميات لتطوير الوسيلة التعليمية األخرى(

لتعلم اإللكرتوين ملهارة الكالم يف ضوء املدخل يف املتوسط يعين أن ا 88.4على النتيجة 
 السياقي من حيث هندسة الربجميات صاحل جدا أو مناسب جدا. 
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 صالحية املنتج من اجلانب االتصايل 4.29اجلدول 
 النتيجة اإلصابة التقييم  مؤشرات التقييم 

االتصايل )مناسب  
ابلرسالة ومقبول ابحتياج  

 اهلدف( 

اإللكرتوين والطالب االتصال بني التعلم 
 جيد

4 87 

الفكرة والرأي جذابة جدا ومناسبة   الفكرة واآلراء االبتكارية 
 خبصائص الطالب

4 90 

ينشأ التعلم اإللكرتوين ببساطة بل لفت  بسيط ولفت االنتباه ال
انتباه الطالب من أجل ميزة قائمة  

 التدريب املباشر 

4 86 

اإللكرتوين جيد التفاعل يف هذا التعلم  التفاعل
 جدا

3 88 

إمكانية زايدة دافعة الطالب بوجود املزية   لتعلما التشجيع يف
اخلاصة اليت يستطيع الطالب أن يتدرب  

 الكالم مباشرة وأفضل خصوصية عنده 

3 85 

 87.2 املتوسط 

السابق نعرف أن صالحية املنتج من اجلانب االتصايل تتكون  4.29من اجلدول 
،  الفكرة واآلراء االبتكارية، و االتصايل )مناسب ابلرسالة ومقبول ابحتياج اهلدف( من اجملال  

. وحتصل صالحية املنتج من اجلانب  التشجيع يف التعلم، و التفاعل، و البسيط ولفت االنتباهو 
يف املتوسط يعين أن اجلانب االتصايل للتعلم اإللكرتوين ملهارة    87.2جة  االتصايل على النتي

 الكالم يف ضوء املدخل السياقي صاحل جدا أو مناسب جدا. 
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 صالحية املنتج من اجلانب املرئي 4.30اجلدول 
 النتيجة اإلصابة التقييم  مؤشرات التقييم 

 88 4 تصميم التخطيط جيد جدا  التخطيط تصميم
 85 3 استخدام نوع احلرف جيد جدا ومقروء الطباعة أسلوب 
 84 3 استخدام اللون البسيط اجليد األلوان تكوين
الرسوم اإليضاحية لتصوير املفردات يف  اإليضاحية الرسوم

 ةالتعليم اإللكرتوين جيد
3 84 

الصورة املتحركة يف هذا التعلم اإللكرتوين  الصورة املتحركة 
 جيدة وجذابة 

3 83 

 90 4 طبقة جيد جدا يف نظامه كل  يف التنقل طبقة كل  يف التنقل
  التعلم وسيلة منهجية

 اإللكرتوين
 90 4 اإللكرتوين منهجية التعليم وسيلة

 86.2 املتوسط 

السابق نعرف أن صالحية املنتج من اجلانب املرئي تتكون من  4.30من اجلدول 
الصورة  ، و الرسوم اإليضاحية ، و تكوين األلوان، و أسلوب الطباعة، و تصميم التخطيط

. وحتصل صالحية املنتج  منهجية وسيلة التعلم اإللكرتوين، و التنقل يف كل طبقة، و املتحركة
يف املتوسط يعين أن اجلانب املرئي للتعلم اإللكرتوين   86.2من اجلانب املرئي على النتيجة  

 ملهارة الكالم يف ضوء املدخل السياقي صاحل جدا أو مناسب جدا. 

 فعالية التعلم اإللكرتون ملهارة الكالم يف ضوء املدخل السياقي  .ج

يف هذا املبحث يوضح الباحث عن فعالية التعلم اإللكرتوين ملهارة الكالم يف ضوء 
ل السياقي لدى طالب قسم تعليم اللغة العربية جبامعة مسارانج احلكومية. ملعرفة فعالية املدخ

املنتج يقارن الباحث نتائج تعليم الكالم ابستخدام التعلم اإللكرتوين ملهارة الكالم يف ضوء  
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املدخل السياقي يف الصف ج مبقرر التفاعل االتصايل حنو اجملموعة التجريبية وتعليم الكالم 
 ون استخدامه يف الصف أ مبقرر التفاعل االتصايل حنو اجملموعة الضابطة. بد

قام الباحث إبجراء التقييم الذي يتكون من مخس أسئلة جيب على طالب 
اجملموعتني التجريبية والضابطة أن جييبوها شفواي. وهي إجابة األسئلة حسب املوضوع. قبل  

ث واختبار شروط حتليل البياانت لتحقيق إجراء التقييم قام الباحث ابختبار أدوات البح
 صحة أدوات مجع البياانت.

 البحث اختبار أدوات  .1
يف هذه املرحلة قام الباحث بنوعي االختبار مها اختبار صدق أدوات البحث 

 واختبار الثبات. 
 صدق أدوات االختبار  (أ

احملتوى.  قام الباحث ابختبار صدق األسئلة قبل أن يقدمها إىل الطلبة بصدق 
صدق احملتوى هو حتليل حمتوى االختبار لكونه مطابق ابملواد الدراسية ونتائج التعلم للمادة.  
ففصح احملاضر األستاذ أمحد مفتاح الدين املاجستري مخسة أسئلة ملعرفة صدقها بصدق  

 احملتوى. أما حتليل صدق احملتوى ألسئلة االختبار فهو ما يلي: 

 ألسئلة االختبار صدق احملتوى  4.31اجلدول 

 ألسئلة االختبارتوى احملصدق  الرقم 
 املناسبة

 غري مناسب مناسب
  √ اهلادفة للمادة التعلم نتائجاألسئلة مناسبة   1
  √ األسئلة مناسبة ابملادة األساسية  2
  √ مهارة الكالم تقييماألسئلة مناسبة مبجاالت  3

املستخدم يف مقرر  األسئلة مناسبة مبصدر التعلم 4
 التفاعل االتصايل

√  
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يتضح من اجلدول السابق أن االختبار الذي استخدمه الباحث ملعرفة ترقية مهارة  
الكالم مناسب بنتائج التعلم للمادة اهلادفة واملادة األساسية وجماالت التقييم ملهارة الكالم  

 يف مقرر التفاعل االتصايل.ومصدر التعلم املستخدم يف 
 ثبات االختبار  (ب 

معرفة ثبات األدوات لقياس االختبار القبلي واالختبار  يهدف ثبات االختبار إىل 
البعدي. قام الباحث بتحليل ثبات االختبار القبلي واالختبار البعدي مبعامل ألفا كرونباخ 

. وهذه نتائج ثبات االختبار مبعامل 25وحيصى ابستخدام برامج إس يب إس إس إصدار 
ويعتربه بتصنيف الثبات    25إصدار  ألفا كرونباخ وحيسب ابستخدام برامج إس يب إس إس  

 93لسوجييونو. 
 تصنيف الثبات  4.32اجلدول 

 مسافة تصنيف العالقة 
 0.0199 – 0.00 منخفض جدا

 0.0399 – 0.020 منخفض
 0.0599 – 0.040 متوسط
 0.799 – 0.060 مرتفع

 1.00 – 0.080 مرتفع جدا
ابستخدام برامج إس يب إس إس  هذه هي نتائج ثبات االختبار ملهارة الكالم 

 .25إصدار 
 نتائج اختبار ثبات األسئلة   4.33اجلدول 

 إحصائيات الثبات 
 N of Items ألفا كرونباخ

0.947 5 
 

93 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2017). 
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يتضح من اجلدول السابق أن اختبار ثبات األسئلة ملهارة الكالم ابستخدام برانمج 
وهذه النتيجة تدل على  0.947مرتفع جدا ألن لديه قيمة  25إس يب إس إس إصدار 

 أنه ثبات الستخدامه يف اختبار ترقية مهارة الكالم. 
 االختبار الطبيعي  .2

البياانت  االثنني بتوزيع طبيعي أم ال. الفصلني تعينيطبيعي إىل الختبار االيهدف 
مأخوذة من نتيجة االختبار القبلي واالختبار البعدي للفصل التجرييب والفصل الضابط.  

أما الفرضية  ملعرفة االختبار الطبيعي.    25استخدم الباحث برانمج إس يب إس إس إصدار  
 املستخدمة فهي:

Ha البياانت بتوزيع طبيعي : 
0Hالبياانت بتوزيع غري طبيعي : 

 الباحث حصل 25إصدار  ستخدام برانمج إس يب إس إس من نتيجة احلساب اب
 ما يلي: كطبيعي  الختبار اال

 نتائج االختبار الطبيعي   4.34اجلدول 
 شابريو ويلك aكوملوغوروف مسرينوف  
 .Sig درجة احلرية اإلحصاء .Sig درجة احلرية اإلحصاء الفصول 
االختبار القبلي  النتيجة

 للفصل التجرييب
123. 18 *200. 934. 18 226

. 
االختبار البعدي 

 للفصل التجرييب
155. 18 *200. 936. 18 247

. 
االختبار القبلي 

 للفصل الضابط
151. 18 *200. 908. 18 080

. 
االختبار البعدي 

 للفصل الضابط
185. 18 103. 906. 18 072

. 
 . هذا هو احلد األدىن من الداللة احلقيقية*
a  داللة ليليفورس املعدلة . 
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فتكون   0.05أكرب من    مستوى الداللةاستنادا إىل نتيجة االختبار الطبيعي إذا كان  
فتكون البياانت   0.05أقل من  مستوى الداللةالبياانت بتوزيع طبيعي. والعكس إذا كان 

يف   .sigفهي حصلت على درجة  اختبار شابريو ويلك  نتائج بتوزيع غري طبيعي. بناء على 
واالختبار البعدي من الفصل  0.226نتيجة االختبار القبلي من الفصل التجرييب تساوي 

 0.080ونتيجة االختبار القبلي من الفصل الضابط تساوي  0.247التجرييب قدر 
. من نتائج االختبار السابقة نعرف  0.072واالختبار البعدي من الفصل الضابط تساوي  

حىت تكون البياانت بتوزيع طبيعي.    0.05أكرب من    .sigقيمة    أن مجيع نتائج االختبار لديه
حىت تكون بياانت االختبار    0.05أكرب من  فصلني  لل   مستوى الداللةوميكن االستنتاج أبن  

 بتوزيع طبيعي. للفصلني القبلي واالختبار البعدي 
 اختبار فعالية التعلم اإللكرتون لرتقية مهارة الكالم   .3

يف هذا البحث يستخدم اختبار   اإللكرتوين لرتقية مهارة الكالمفعالية التعلم    اختبار
ونتيجة االختبار القبلي واالختبار البعدي من الفصل الضابط والفصل التجرييب تعرض  ت.  

 يف الرسم البياين التايل: 

 نتيجة االختبار القبلي واالختبار البعدي 4.1الرسم البيان 

 
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Kelas EksperimenKelas Kontrol

Post-Test

Pre-test



109 
 

 
 

بق أن نتيجة االختبار القبلي من الفصل الضابط  السا  4.1استنادا إىل الرسم البياين  
. ونتيجة االختبار البعدي من الفصل الضابط 71.8ومن الفصل التجرييب هي    72.2هي  
 .83.2ومن الفصل التجرييب هي  73.8هي 

واخلطوة التالية هي مقارنة نتائج االختبار بني التعلم القدمي والتعلم ابستخدام املنتج 
( Independent sample T-Testواستخدم الباحث اختبار ت للعينات املستقلة )اجلديد. 

للمقارنة بني نتيجة االختبار البعدي للفصلني  25بوسيطة برانمج إس يب إس إس إصدار 
ت احملسوبة   تإذا كان 0H تقبلحيث  اليمنيالضابط والتجرييب. واستخدم الباحث جهة 

 (. أما الفرضية اإلحصائية فهي ما يلي: tabel<thitungtأقل من ت اجلدولية )
0H التعلم اإللكرتوين يف ضوء املدخل السياقي غري فعال لرتقية مهارة الكالم : 

Haالتعلم اإللكرتوين يف ضوء املدخل السياقي فعال لرتقية مهارة الكالم : 
ابستخدام  بني الفصلني قلة لالختبار البعديأما نتائج اختبار ت للعينات املست

 فهي كالتالية:  25برانمج إس يب إس إس إصدار 

 نتائج اختبار ت للعينات املستقلة  4.35اجلدول 
 

 
 

 
 
 
 

عن نتائج اختبار ت للعينات املستقلة أن القيمة  4.35يتضح من اجلدول 
وهي أقل من مستوى الداللة   0.000تساوي  )ذو طرفني( .Sig االحتمالية املصاحبة 
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هناك فرق كبري بني نتائج االختبار البعدي للفصل  0.05ذو طرفني< .Sig أو 0.05
الضابط والفصل التجرييب، حىت يكون التعلم اإللكرتوين يف ضوء املدخل السياقي فعال 

وحصلت  34ودرجة احلرية تساوي  8.595لرتقية مهارة الكالم. وأما قيمة ت تساوي 
من  كربوانل الباحث على نتيجة ت احملسوبة أ  1.691على قيمة ت اجلدولية تساوي 

  ية( مرفوضة والفرض0Hوهذه النتيجة تدل على أن فرضية العدم )  ( tabelt>hitungt)ت اجلدولية  
( مقبولة حىت يكون التعلم اإللكرتوين ملهارة الكالم يف ضوء املدخل السياقي Haالبديلة )

 لرتقية مهارة الكالم. فعال 
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 الفصل اخلامس
 املناقشة

يبحث هذا الفصل مناقشة عن إعداد برانمج التعلم اإللكرتوين ملهارة الكالم يف 
 . حهيصحتالدراسات على اإلنتاج الذي مت  املنتج و   تقييمضوء املدخل السياقي ويضمن على  

 املنتج  تقييم .أ

برانمج التعلم اإللكرتوين ملهارة الكالم يف ضوء املدخل السياقي يف جامعة مسارانج 
احلكومية قد مت تصميمه وتصديقه عند خبري املادة وخبري التكنولوجيا املعلومات وحماضر  
املادة. وكذلك متت جتربته يف الفصلني التجرييب والضابط من قسم تعليم اللغة العربية جبامعة 
مسارانج احلكومية وخاصة طالب الذين يشرتكون يف مقرر التفاعل االتصايل ابستخدام 

 فعالية املنتج ملعرفة مستوى فعاليته يف ترقية مهارة الكالم لديهم.  طريقة اختبار
بعد إجراء التجربة يتضح أن هذا املنتج يستطيع أن يعاون الطالب يف ترقية قدرهتم 
على الكالم ودلت عليه نتائج التجربة يف الفصل التجرييب. ودلت نتائج االختبار البعدي 

نسبة من نتائج االختبار القبلي قبل تطبيق هذا للفصل التجرييب على ارتفاع كبري ابل
الربانمج. بناء على البياانت من نتائج التجربة يستنتج الباحث أن برانمج التعلم اإللكرتوين 
ملهارة الكالم يف ضوء املدخل السياقي يف جامعة مسارانج احلكومية ال حيتاج إىل التنقيح  

وخاصة يعون القدرة على االتصال بني ويستعد لالنتفاع به كوسيلة ومادة يف التعلم 
 الطالب ابستخدام اللغة العربية شفواي. 

 على اإلنتاج الذي مت تصحيحه الدراسات .ب

قد سبق ذكره أن برانمج التعلم اإللكرتوين ملهارة الكالم يف ضوء املدخل السياقي 
واالختبار البعدي لدى طلبة  ال يطلب من التنقيح ألن البياانت من نتائج االختبار القبلي  

 دلت على وجود الرتقية يف مهارة الكالم ودلت على أن هذا التعلم اإللكرتوين فعال.



112 
 

 
 

أما دراسات اإلنتاج حسب اإلطار النظري واليت تكون مزااي هذا التعلم اإللكرتوين 
مطابقا   فهي ما يلي: أوال، مراحل تطوير برانمج التعلم اإللكرتوين، مت إنشاء هذا الربانمج 

( وهو أحد التصاميم الذي طوره موليندا وآخرون خبمس  ADDIEإبجراءات تطوير منوذج )
قام الباحث املراحل املذكورة لتطوير   94مراحل التحليل والتصميم والتطوير والتطبيق والتقومي.

 برانمج التعلم اإللكرتوين ملهارة الكالم يف ضوء املدخل السياقي.  
التعلم اإللكرتوين، ألن فيه حمتوايت التعلم اليت ميكن  هذا الربانمج هو برانمج 

الوصول إليها بوسيلة شبكة اإلنرتنيت. يستعد هذا الربانمج ملعاونة الطلبة يف تعلم مهارة  
جمموعة  نه  من أبالل هاشم النسور    وهذا ما يؤكده الكالم يف أي مكان وأي وقت يناسبه.  
املعلومة العلمية من خالل استخدام تقنيات   إلقاءمن االسرتاتيجيات يف عملية التعليم و 

متكن من التواصل بني املتعلمني واملدرسني من خالل الوسائط اإللكرتونية املتعددة بغض  
وتتم عملية التعليم ابستخدام اإلنرتنت ووسائل عديدة   النظر عن اجملال يف الزمان واملكان

 95ة اليت خيتارها املتعلم.وذاك وفق مقاييس دولية تتضمن معايري كمية ونوعي
يكون   96. هذا الربانمج ابعتبار أمناط التعلم اإللكرتوين يكون متزامنا وغري متزامنا

ألنه يستطيع املستخدم أن يتصل مبدرب مباشرة عرب مكاملة فيديو وغري متزامن مثل   امتزامن
نوع  التعلم اإللكرتوين املتزامن هو  فيربايين وتلغيس إنوهذا ما أشارت إليه  مواد الفيديو.

من التعلم اإللكرتوين وجها لوجه مع بعض املساعدات املباشرة على اإلنرتنت حيث تتم  
كذلك ما و  97.بعض املناقشات عرب شبكة اإلنرتنت ويتم استخراج بعض املعلومات منها

 
94 Michelle Molenda, James A. Pershing, and Charles Morgan Reigeluth, “Designing 

Instructional System,” in The ASTD Training and Development Handbook, ed. R. L. Craig, 4th ed. 

(New York: McGraw-Hill, 1996). 
"أثر حماكاة األعمال والتعليم االفرتاضي يف جودة تعليم اجلامعي يف أكادميية جامعة البلقاء التطبيقية  ،بالل هاشم النسور 95

 تعلم اإللكرتويناجمللة الفلسطينية للتعليم املفتوح وال  ،للتعليم اإللكرتوين دراسة ميدانية: أكادميية جامعة البلقاء التطبيقية للتعليم اإللكرتوين"
 . https://journals.qou.edu/index.php/jropenres/article/view/2209، 54(: 2020فرباير،  1) 14عدد  ،8

)القاهرة: اجملموعة    التعليم اإللكرتوين والتعليم االفرتاضي )احتاهات عاملية معاصرة(  ، طارق عبد الرؤوف عامر 96
 .(2015 ، العربية للتدريب والنشر

97 Erma Febriani and Talqis Nurdianto, "Daur al Ta’lim al Iliktruni Fii Ta’lim al Lughoh al 

‘Arabiyyah", Jurnal Al-Bayan: Jurnal Jurusan Pendidikan Bahasa Arab 10, no. 2 (December 20, 

2018): 187–98. https://doi.org/10.24042/albayan.v10i2.3037. 
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 اإللكرتوين التعلم من نوع هو املتزامن غري اإللكرتوين التعلمدادا وآخرون إن ذهب إليه 
  كبرية   مرونة  املتعلمني  مينح  مما  مطلواب،  كان   كلما  أو  وقت  أقرب   يف  متاحا  التعلم  جيعل  الذي

  االختيار   حرية  للمتعلمني  املتزامن  غري  التواصل  مينح.  واحملتوى  والعملية  التعلم  وقت  حيث  من
 أنشطة إلجراء حمدد وقت يف معا املتعلمني حضور على التواصل هذا يعتمد  ال. التعلم يف

  بوصول تسمح اليت املناقشة للمتعلمني املتزامنة غري االتصال بيئة  توفر .والتعلم التدريس
 على العمل للمتعلمني ميكن لذلك، .خمتلفة أوقات  يف التعليمات  أو املؤمتر إىل املشاركني

 من املزيد للمتعلمني يوفر مما اخلاص، مكاهنم ويف يريدون  وأينما ومىت اخلاصة، راحتهم
 98. النقدي التفكري من مبزيد القيام على وتشجيعهم اخلاصة أفكارهم يف للتفكري الوقت

يهدف هذا التعلم اإللكرتوين إىل مساعدة الطلبة يف تعلم مهارة الكالم ذاتيا ومجاعة  
بعدة أهداف  يتوافقمع مدرب يف وقت ومكان يناسبهم بوسيلة شبكة اإلنرتنيت. وهذا 

 99: التعلم اإللكرتوين عند خضري اليت يناقشها الباحث فيما يلي
خلق بيئة  ( 1قام الباحث ابملناقشة عن عدة أهداف التعلم اإللكرتوين فهي )

تعلميه تفاعلية من خالل تقنيات إلكرتونية جديدة ومتنوعة يف مصادر املعلومات -تعليمية
اضية حتتوي على مصادر املعلومات واخلربات اليت ، يصبح هذا الربانمج بيئة افرت واخلربات 

هي مواد ملقرر التفاعل االتصايل يستطيع املدرس والطالب أن يصلوا إليه للتفاعل واالتصال 
بينهم وبني الطالب واملواد وكذلك ميكن الطالب أن يبحثوا عن رفيق لتعلم الكالم يعين 

هارات التقنية الستخدام التقانة  إكساب املدرسني امل( 2أن يبحثوا مدراب يناسبهم؛ )
، هبذا الربانمج يكتسب املدرسون خربات جديدة يف التعليم وميكن هلم أن  التعليمية احلديثة

يقدموا املواد ويدربوا مباشرة مبكاملة الفيديو ويصححوا إجابة الطلبة يف التقانة التعليمية  
مة الستخدام تقانة االتصاالت إكساب املتعلمني املهارات والكفاايت الالز ( 3احلديثة؛ )

 
98 Emmanuel G. Dada, Abdulkadir H. Alkali,  و David O. Oyewola, "An Investigation into the 

Effectiveness of Asynchronous and Synchronous E-learning Mode on Students’ Academic 

Performance in National Open University (NOUN), Maiduguri Centre", International Journal of 

Modern Education and Computer Science 11, no. 5 (2019): 54. 
يف اكتساب املفاهيم الفنية واستبقائها مبادة عناصر الفن    "أثر التعليم اإللكرتوين املباشر  ،عباس نوري خضري 99

 .48(:  2015ديسمرب،   31)  12–11عدد  ، جملة انبو للدراسات والبحوث ، لدى طلبة قسم الرتبية الفنية"
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، هبذا الربانمج يكتسب املتعلمون خربات جديدة يف التعلم وميكن هلم أن يصلوا واملعلومات 
(  4إىل املواد ويتدربوا مباشرة مبكاملة الفيديو وجييبوا األسئلة يف التقانة التعليمية احلديثة؛ )

تقدم صورة أمنوذجية كما ميكن منذجة التعليم وتقدميه يف صورة معيارية، إذ إن الدروس 
يف هذا الربانمج ثالثة موضوعات حسب مقرر التفاعل   إعادة املمارسات التعليمية املتميزة،

االتصايل وهي املساواة يف اإلسالم، والنظافة، ويوم مطري ويف كل موضوع فيديوهات عن 
توسيع دائرة اتصاالت (  5املفردات واحلوار وقائمة األسئلة اليت ميكن استعماهلا عدة مرات؛ )

املتعلمني من خالل شبكات االتصال العاملية واحمللية وعدم االقتصار على التدريسي 
، هذا الربانمج ميكن الوصول إليه ابستخدام شبكة اإلنرتنت ابعتباره املصدر الوحيد للمعرفة

عملية دعم  (  6حىت يستطيع الطلبة يف أي مكان أن يستخدموه غري حمدودة بدائرة معينة؛ )
التفاعل بني املتعلمني والتدريسيني من خالل تبادل اخلربات التعليمية، واآلراء، واملناقشات، 

، هبذا الربانمج يستطيع املدرس  واحلوارات اهلادفة، ابالستعانة بقنوات االتصال املختلفة
ى والطلبة أن يتصلوا بينهم حسب املادة وميكن هلم أن حياوروا عنها حىت يقدر الطلبة عل 

خلق شبكات تعليمية لتنظيم عمل املؤسسات التعليمية  ( 7الكالم عن املادة اهلادفة؛ )
، يف هذا الربانمج يستطيع املدرس أن ينظم املادة التعليمية خاصة يف مقرر التفاعل وإداراهتا

 . االتصايل من رفع املادة حىت تصحيح اإلجابة
ىل مساعدة الطالب يف القدرة ويف جانب تعلم اللغة العربية يهدف هذا الربانمج إ

رتنيم الصحيح بقواعد اللغة الصحيحة والقدرة على على االتصال الشفوي ابلصوت وال
املوقف االتصايل وهذا يطابق ابلنظرايت اليت ذهب إليها  إبداع التحدث تلقائيا حسب 

رشدي أمحد طعيمة أن أهداف تعليم الكالم هي حتقيق تنمية القدرة على املبادأة يف  
لتحدث عند الدارسني ودون انتظار مستمر ملن يبدؤهم بذلك وترمجة املفهوم االتصايل ا

 100للغة وتدريب الطالب على االتصال الفعال مع الناطقني ابلعربية. 

 
)إيسيسكو: منشورات املنظمة اإلسالمية للرتبية  تعليم العربية لغري الناطقني هبا: مناهجه وأساليبهرشدي أمحد طعيمة,  100

 .(1989والعلوم والثقافة, 
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وأما مواد الكالم يف هذا الربانمج يتكون من املواد الصوتية مثل الفيديو، وهذا  
يف  ييوافق احلدث االستماعيف احلقيقة احلدث الكالمي بقول ليندا بوسبيتا إن  يتوافق

يوجد يف احلدث الكالمي ابلضبط. يف االتصال نفس الوقت دائما. أو احلدث االستماعي  
تفرقان وظيفيا. لذلك لن حيدث االتصال الشفوي إن مل حيدث كالمها يف نفس   كلتامها ال

هذا الربانمج يشتمل املواد بشكل الفيديو   101األخرى.  الوقت أو إن مل تكمل إحدىهما 
من املفردات واحلوار ملساعدة الطالب يف استماع املفردات واجلمل العربية ألن مهارة  
االستماع تؤثر أثرا كبريا إىل مهارة الكالم، ألجل ذلك ميكن الطالب حماكاة املفردات أو 

 اجلمل املسموعة.
لقدرة على الكالم يف كل آخر املوضوع إىل نظرية  ورجع الربانمج يف جانب تقومي ا

أعد املعلم أسئلة حمددة من  102التقومي عند حممد علي اخلويل يعين اختبار املقابلة املوجهة، 
احلالة يبدل الصوت اآليل دور   هقبل وتسري املقابلة وفقا لألسئلة املعدة مسبقا، ويف هذ

الب أسئلة مسموعة مث يطلب منه فرداي أن املعلم يف املقابلة. يف هذا االختبار يسمع الط
 جييب عنها شفهيا.  

كما قد ذكر سابقا أن هذا الربانمج مصمم على ضوء املدخل السياقي، والنظرية  
103السياقية اليت رجع إليها الباحث هي نظرية املدخل السياقي عند ترييانتو، 

واملناقشة من  
، أما تطبيق املبادئ  (Constructivismالبنائية ) ( 1جانب املدخل السياقي فهو ما يلي: )

البنائية يف برانمج التعلم اإللكرتوين ملهارة الكالم فيعرض يف مضمون املادة الذي يثري  
الطالب لبناء فكرته يف استخدام اللغة العربية حيثما يربط بني املهارة اإلقبالية واملهارة  

عربية وإنتاجها، وكذلك حيتمل مضمون املادة  اإلنتاجية حىت يصبح متعودا يف قبول اللغة ال
على الواقعية واملكان والثقافة املوجودة حول حميط الطالب مبدينة مسارانج حىت يستطيع أن 

 
101 Linda Puspita, “Strategi Pembelajaran Bahasa Indonesia Sekolah Dasar,” dalam 

Pembelajaran Bahasa Indonesia (Jakarta: Dirjen Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan 

Nasional, 2007), 6. 
 .(2000وزيع, )عمان: دار الفالح للنشر والت  االختبارات اللغويةحممد علي اخلويل,  102

103 Trianto, Mendesain Pembelajaran Kontekstual (Contextual Teaching and Learning) Di 

Kelas (Jakarta: Cerdas Pustaka, 2008). 
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،  ( Inquiryاالستعالم )(  2يتناول املعلومات ابكتشاف وتفكري عميق وليس حبفظ املادة؛ )
الكالم موجود يف استعداد استعمال   يتطبق هذا اجلانب يف برانمج التعلم اإللكرتوين ملهارة 

الربانمج، حبيث يكون يف دليل استخدام الربانمج، ويف املفردات اليت تشكل الصورة  
االستجواب ( 3والصوت حبيث جيب عليه أن يعلق ما يسمع وينظر مبعرفته من قبل؛ )

(Questioning)كالم عند ، قام بتطبيق هذا املبدأ يف برانمج التعلم اإللكرتوين ملهارة ال
(  4اإلشراف املباشر ابملدرب حبيث يقدم األسئلة إليه عن األشياء غري واضحة يف املادة؛ )

، يكّون برانمج التعلم اإللكرتوين التعلم اجلماعي ( Learning Communityالتعلم اجلماعي )
االفرتاضي حيث يسمح لطالب أن خيتار املدرب املناسب بنفسه ويتدرب معه ويناقش به  

، التمثيل يف هذا الربانمج موجود يف شكل ( Modellingالتمثيل )( 5ضوع معني؛ )عن مو 
الفيديو وهو يعرض املفردات واحلوار عن املوضوعات املتاحة ملعاونة الطالب يف تدريب 

، يتطبق هذا اجلانب يف برانمج التعلم اإللكرتوين (Reflectionاالنعكاس ) ( 6الكالم؛ )
 األسئلة بعد عملية التدريب، وهي تساعد الطالب ملعرفة ملهارة الكالم وهو موجود يف

 Authenticالتقييم احلقيقي )( 7مدى فهمه يف التدريب ومدى قدرته على الكالم؛ )
Assessment) لكل موضوع يف برانمج التعلم اإللكرتوين أسئلة تكون تقييما ملادة التفاعل ،

 والتحسينات على إجابة الطالب.االتصايل وكذلك ميكن للمدرب أن يقدم االقرتاحات 
وهناك بعض العيوب هلذا التعلم اإللكرتوين سوى املزااي السابقة، وهو يف جانب 
املادة وجانب نظام الربانمج. يف جانب املادة عدة املشاهد حيثما يتكلم املمثل سريعا حىت  

ظام الربانمج عدة العيوب فهي يف  حيتاج إىل إعادة املشاهدة لفهم كالمه. ويف جانب ن 
تسجيل حساب جديد، ال ينال املستخدم الربيد اإللكرتوين إلقرار حسابه. وكذلك ال 
يستطيع املستخدم أن جييب األسئلة مباشرة عرب قائمة الربانمج ولكن الزم عليه أن يسجل 

ستطيع صوته بربانمج مسجل الصوت مث يرفعه عرب قائمة الرفع إلجابة السؤال. وال ي
املستخدم أن يرى امللف الشخصي للمدرب. وأخريا ال يستطيع املستخدم أن يغري صورة  

شخصية. 
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 الفصل السادس 
 نتائج البحث والتوصيات

 نتائج البحث  .أ

 اعتمادا على أسئلة البحث والبياانت وحتليلها فنتائج هذا البحث هي ما يلي:
منهج  قي ابستخدام  برانمج التعلم اإللكرتوين ملهارة الكالم يف ضوء املدخل السيا  إعداد .1

 حتليلاليت تكون من مخس خطوات وهي  ADDIE البحث والتطوير بتصميم 
 . هوتقوميه أي جتربته وتطبيقه وتطوير  اإلنتاج وتصميم  االحتياجات 

الكالم يف ضوء املدخل السياقي من نتائج الصالحية لربانمج التعلم اإللكرتوين ملهارة  .2
خبري املواد التعليمية تتكون من اجلوانب التالية: نتائج صالحية املضمون حصلت على 

نتائج صالحية املادة من حيث تقييم السياق حصلت على متوسط  ، و 87متوسط 
، ونتائج صالحية اللغة 88.6، ونتائج صالحية التقدمي حصلت على متوسط 86.5

الصالحية لربانمج التعلم اإللكرتوين ملهارة الكالم . ونتائج  87.7وسط  حصلت على مت
تتكون من اجلوانب التالية:  يف ضوء املدخل السياقي من خبري تكنولوجيا املعلومات 

، 88.4صالحية املنتج من حيث هندسة الربجميات حصلت على متوسط نتائج 
، وصالحية  87.2توسط  ونتائج صالحية املنتج من اجلانب االتصايل حصلت على م

 .86.2املنتج من اجلانب املرئي حصلت على متوسط 
أقل  0.000اختبار ت للعينات املستقلة أبهنا حصلت على نتيجة بناء على نتائج  .3

فهذه النتيجة تدل على أن هناك فرق كبري بني نتائج االختبار البعدي   0.05من 
لكرتوين يف ضوء املدخل للفصل الضابط والفصل التجرييب حىت يكون التعلم اإل

ودرجة احلرية تساوي    8.595السياقي فعال لرتقية مهارة الكالم. وأما قيمة ت تساوي  
وانل الباحث على نتيجة ت   1.691وحصلت على قيمة ت اجلدولية تساوي  34

وهذه النتيجة تدل على أن فرضية العدم  (tabelt>hitungt)من ت اجلدولية  كرباحملسوبة أ
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(0H مرفوضة و )ية فرضال  ( البديلةHa مقبولة حىت يكون التعلم اإللكرتوين ملهارة الكالم )
 يف ضوء املدخل السياقي فعال لرتقية مهارة الكالم. 

 التوصيات .ت

بعد إقامة إجراءات تطوير هذا املنتج يقدم الباحث التوصيات إىل منتفعي املنتج 
 ثني الذين يريدون استمرار هذا البحث.والباح

 أوال، التوصيات ملنتفعي املنتج هي كالتالية: 
أن ينبغي للمستخدم قراءة دليل استخدام الربانمج قبل تسجيل حساب جديد  .1

 واستخدام برانمج التعلم اإللكرتوين.
 اإللكرتوين.أن يهتم املستخدم برتتيب املواد وترتيب العمليات يف برانمج التعلم  .2
 أن ينبغي للمدرب أو احملاضر الرتكيز إىل املوضوع الذي يناقشه.  .3

اثنيا، التوصيات لتطوير املنتج التايل هي أن يكثر الباحثون أبنواع التدريبات املختلفة  
وحيضر املدربني الناطقني ابلعربية لتعويد الطلبة واملستخدمني يف االتصال هبا. وكذلك أن 

 علم اإللكرتوين للغة العربية ابلربانمج األحسن من هذا الربانمج.يطور الباحثون الت
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 املالحق
  



 
 

 
 

 استبيان االحتياجاتأسئلة  : 1امللحق 
 استجابتك عن تعلم اللغة العربية؟ ما  .1

 غري متحمس جدا )   (   معتدل)   (  متحمس جدا )   ( 
 غري متحمس)   (   متحمس )   ( 

 احلجة: .......................................................... 
 هل تشعر ابلصعوبة يف مادة مهارة الكالم؟ .2

 جدا  صعبة غري )   (   ة معتدل)   (   جدا  )   ( صعبة
 صعبة غري )   (   )   ( صعبة 

 احلجة: .......................................................... 
 ما الذي يصعبك يف مهارة الكالم؟ .3

 احلياء أو اخلوف على اخلطأ)   (     قلة املفردات )   ( 
 األخرى )   (    قلة التدريبات )   ( 
 للتدريب واحملادثة ليس لك شريك )   ( 

 احلجة: .......................................................... 
 ما رأيك عن الوسيلة التعليمية؟ هل تعلم مهارة الكالم حيتاج إليها؟ .4

 جدا  حمتاجغري )   (   معتدل)   (   جدا  )   ( حمتاج
 حمتاجغري )   (    )   ( حمتاج

 .......................................................... احلجة: 
 ما الوسيلة اليت استخدمتها يف مهارة الكالم؟  .5



 
 

 
 

 األخرى )   (  وسائط متعددة )   (   البصرية )   ( 
 التعلم اإللكرتوين)   (   السمعية )   ( 

 .......................................................... احلجة: 
 ما رأيك عن االنتفاع بتكنولوجيا املعلومات يف تعلم مهارة الكالم؟  .6

 جدا  حمتاجغري )   (   معتدل)   (   جدا  )   ( حمتاج
 حمتاجغري )   (    )   ( حمتاج

 .......................................................... احلجة: 
 ما رأيك عن إعداد وسيلة التعلم اإللكرتوين يف تعلم مهارة الكالم؟  .7

 جداموافق غري )   (   معتدل)   (   جداموافق )   ( 
 موافقغري )   (    موافق)   ( 

 ........... احلجة: ...............................................
 هل حتتاج إىل دليل االستخدام يف التعلم اإللكرتوين؟ .8

 جدا  حمتاجغري )   (   معتدل)   (   جدا  )   ( حمتاج
 حمتاجغري )   (    )   ( حمتاج

 .......................................................... احلجة: 
يف (  CPMK( ونتائج التعلم للمادة )CPLهل حتتاج إىل عرض نتائج تعلم اخلرجيني ) .9

 ؟التعلم اإللكرتوين
 جدا  حمتاجغري )   (   معتدل)   (   جدا  )   ( حمتاج
 حمتاجغري )   (    )   ( حمتاج



 
 

 
 

 .......................................................... احلجة: 
 هل حتتاج إىل تعريف املفردات قبل مضمون املادة؟  .10

 جدا  حمتاجغري )   (   معتدل)   (   جدا  )   ( حمتاج
 حمتاجغري )   (    )   ( حمتاج

 .......................................................... احلجة: 
 ما نوع الوسيطة املستخدمة لتوضيح املفردات؟ .11

 )   ( مسعي   )   ( فيديو 
 )   ( األخرى    )   ( صورة 

 .......................................................... احلجة: 
 ما نوع املادة ملهارة الكالم؟  .12

 خطابة )   (    حوار )   ( 
 )   ( األخرى   )   ( حتدث 

 .......................................................... احلجة: 
 ؟12بكم دقيقة ملادة مهارة الكالم يف الرقم  .13

 األخرى )   (   دقائق 6حىت  5)   (  دقيقة حىت دقيقتني )   ( 
 دقائق 8حىت  7)   (  دقائق 4حىت  3)   ( 

 .......................................................... احلجة: 
 هل حتتاج إىل تضمني قواعد اللغة يف التعلم اإللكرتوين؟ .14

 جدا  حمتاجغري )   (   معتدل)   (   جدا  )   ( حمتاج



 
 

 
 

 حمتاجغري )   (    )   ( حمتاج
 .......................................................... احلجة: 

هل توافق أبن يف التعلم اإللكرتوين توجد قائمة تدريب الكالم مع املدرب وجها   .15
 لوجه عرب مكاملة الفيديو؟ 

 جداموافق غري )   (   معتدل)   (   جداموافق )   ( 
 موافقغري )   (    موافق)   ( 

 .............................................. احلجة: ............
 بكم دقيقة لكل دورة تدريب الكالم مع املدرب؟ .16

 األخرى )   (  دقائق 10حىت   9)   (  دقائق 5حىت   3)   ( 
 دقيقة  15حىت  11)   (  دقائق 8حىت   6)   ( 

 .......................................................... احلجة: 
 هل حتتاج إىل تقومي التعلم يف التعلم اإللكرتوين؟ .17

 جدا  حمتاجغري )   (   معتدل)   (   جدا  )   ( حمتاج
 حمتاجغري )   (    )   ( حمتاج

 .......................................................... احلجة: 
 ما نوع التقومي املستخدم ملهارة الكالم يف التعلم اإللكرتوين؟ .18

 األخرى )   (   خطابة )   (     حوار )   ( 
 حتدث )   (   إجابة السؤال شفواي )   ( 

 .......................................................... احلجة: 



 
 

 
 

 أي لغة ينبغي استخدامها يف التعلم اإللكرتوين؟ .19
 األخرى )   (   اللغة اإلجنليزية)   (   اللغة اإلندونيسية )   ( 
 العربية -اللغة اإلندونيسية)   (    اللغة العربية )   ( 

 .......................................................... احلجة: 
 أي لون أساسي تفضل للتعلم اإللكرتوين ملهارة الكالم؟ .20

 األخرى )   (   متعدد األلوان )   (  األلوان املكملة )   ( 
 لون مماثل)   (   أحادي اللون )   ( 

 .......................................................... احلجة: 
 هل حتتاج إىل عرض امللف الشخصي للباحث؟ .21

 جدا  حمتاجغري )   (   معتدل)   (   جدا  )   ( حمتاج
 حمتاجغري )   (    )   ( حمتاج

 .......................................................... احلجة: 
  



 
 

 
 

 دليل املالحظة: 2امللحق 
 

 اخلطة الدراسية املستخدمة يف مقرر التفاعل االتصايل. .1

 توافر املرافق واهلياكل األساسية.  .2

 أحوال التعلم يف مقرر التفاعل االتصايل. .3

 التفاعل االتصايل.الوسائل والطريقة املستخدمة يف مقرر  .4

  



 
 

 
 

 دليل املقابلة: 3امللحق 
 
 ما رأيك عن تعليم الكالم؟ .1
 ما التحدايت يف تعليم الكالم؟ .2
 حفز الطالب يف تعليم مهارة الكالم؟ .3
 استخدام التعلم اإللكرتوين ملهارة الكالم؟ .4
 اهتمام الطالب ابلتعلم اإللكرتوين ملهارة الكالم؟  .5

  



 
 

 
 

 املنتج : أدوات تقييم  4امللحق 
 برانمج التعلم اإللكرتون ملهارة الكالم يف ضوء املدخل السياقيأدوات تقييم 

 عنوان البحث:
إعداد برانمج التعلم اإللكرتوين ملهارة الكالم يف ضوء املدخل السياقي يف جامعة مسارانج  

 احلكومية

 : التفاعل االتصايل اسم املقرر
 :   اسم اخلبري

 : اسم املؤسسة
 

 امتالء التقييم دليل 
 أن تشاهد املواد وهتتم هبا سواء كانت يف شكل الفيديو أو األصوات  .1
 ( يف عمود التقييم وفقا ابملعايري التالية: √أن تقوم بتقييمها بوضع عالمة ) .2

 النتيجة الدرجة  اإلصابة 
 100-86 صاحل جدا/مناسب جدا  4
 85-71 صاحل/مناسب  3
 70-56 غري صاحل/غري مناسب  2
 55-41 غري صاحل جدا/غري مناسب جدا 1

 أن تتيح التوصيات واملدخالت والتصحيح على قصور املنتج  .3
 أن تتيح اخلالصة عن صالحية املنتج وتصديقه األخري مع التوقيع .4

 (صالحية املادة من قبل املنتج من خبري املواد التعليمية)
 صالحية املضمون



 
 

 
 

 التقييم  مؤشرات التقييم 
 اإلصابة

 النتيجة )مقياس ليكرت( 
1 2 3 4 

نتائج تعلم مناسبة املادة ب 
( ونتائج  CPLاخلرجيني )

 ( CPMKالتعلم للمادة )

      اكتمال املادة 
      وسعة املادة 
      عميق املادة 

      دقة املفاهيم والتعريف دقة املادة 
      دقة البياانت والواقعية 

      دقة األمثلة
      دقة الصورة والتوضيح 

      دقة املصطلحات
األمثلة والقضااي يف احلياة  حدوث املادة 

 اليومية
    

 
الصورة والتوضيح يف  

 احلياة اليومية 
    

 
      تشجيع الفضول تشجيع الفضول

اخرتاع القدرة على 
 االتصال الشفوي

    
 

 التوصيات 
 

 

 
 تقييم السياق صالحية املادة من حيث 

 النتيجة اإلصابة التقييم  مؤشرات التقييم 



 
 

 
 

 )مقياس ليكرت( 
1 2 3 4 

االرتباط بني املواد وأحوال الطالب  حقيقة السياق 
 يف احلياة اليومية 

     

الطالب يف ارتباط  القدرة على دفع  
بني املعلومات اليت ميلكها الطالب 

 وتطبيقها يف احلياة اليومية 

     

      البنائية  العناصر السياقية 
      االستعالم

      االستجواب
      التعلم اجلماعي

      التمثيل 
      االنعكاس

      التقييم احلقيقي
 التوصيات 

 
 

 
 صالحية التقدمي

 التقييم  مؤشرات التقييم 
 اإلصابة

 النتيجة )مقياس ليكرت( 
1 2 3 4 

يف التعلم   ثبات منهجية التقدمي تقنية التقدمي 
 اإللكرتوين

     



 
 

 
 

      ترتيب املفاهيم
      أمثلة األسئلة يف كل موضوع داعم التقدمي

املفردات اجلديدة يف كل 
 موضوع

     

متاسك طريقة  
 التفكري وترتيبها 

      ارتباط بني عمليات التعلم  

 التوصيات 
 

 

 
 صالحية اللغة

 التقييم  التقييم مؤشرات 
 اإلصابة

 النتيجة )مقياس ليكرت( 
1 2 3 4 

      دقة تركيب اجلملة   البساطة
      فعالية اجلملة  

      فصحة املصطلحات 
      فهم الرسالة أو املعلومات  االتصالية
      القدرة على دافعية الطالب  والتفاعلية  التحاورية

القدرة على دعم الفكرة 
 النقدية  

     

  بتطور  املناسبة 
 الطالب

      املناسبة بتطور عقل الطالب 
املناسبة مبستوى تطور وجدان  

 الطالب 
     



 
 

 
 

اللغة   بقواعد مناسبة
 واستخدام

 املصطلحات

      دقة قواعد اللغة 
      ثبات استخدام املصطلحات 

 التوصيات 
 

 

 
 االقرتاحات والتوصيات:

 ............................................................................... 
 ............................................................................... 
 ............................................................................... 
 ............................................................................... 
 ............................................................................... 

................ ............................................................... 
 استنتاج التصديق

 يقرر هذا التعلم اإللكرتوين:
 )   (  صاحل الستخدامه دون التنقيح  .3
 )   (  صاحل الستخدامه مع التنقيح .4
 )   (   غري صاحل الستخدامه .5

 2019مسارانج، .................
 خبري، 

 
 

                 (                   )  



 
 

 
 

 تقييم برانمج التعلم اإللكرتون ملهارة الكالم يف ضوء املدخل السياقيأدوات 

 عنوان البحث:
إعداد برانمج التعلم اإللكرتوين ملهارة الكالم يف ضوء املدخل السياقي يف جامعة مسارانج  

 احلكومية

 : التفاعل االتصايل اسم املقرر
 :   اسم اخلبري

 : املؤسسةاسم 
 

 دليل امتالء التقييم 
 أن تشاهد املواد وهتتم هبا سواء كانت يف شكل الفيديو أو األصوات  .1
 ( يف عمود التقييم وفقا ابملعايري التالية: √أن تقوم بتقييمها بوضع عالمة ) .2

 النتيجة الدرجة  اإلصابة 
 100-86 صاحل جدا/مناسب جدا  4
 85-71 صاحل/مناسب  3
 70-56 صاحل/غري مناسب غري  2
 55-41 غري صاحل جدا/غري مناسب جدا 1

 أن تتيح التوصيات واملدخالت والتصحيح على قصور املنتج  .3
 أن تتيح اخلالصة عن صالحية املنتج وتصديقه األخري مع التوقيع .4

 ( تكنولوجيا املعلومات)صالحية املنتج من خبري 
 الربجمياتصالحية املنتج من حيث هندسة 

 



 
 

 
 

 التقييم  مؤشرات التقييم 
 اإلصابة

 )مقياس ليكرت( 
 النتيجة

1 2 3 4 
قابلية الصيانة  

 )سهولة التنظيم( 
هذا التعلم اإللكرتوين سهل 

 التنظيم
     

سهولة االستخدام 
)سهولة االستخدام 

 وبساطة التنظيم( 

      ميكن استخدامه بسهولة

التوافق )ميكن تركيب 
يف  التعلم اإللكرتوين

 العديد من املعدات(

خطتها جيدة وميكن الوصول 
إليه ابستخدام متصفحات 
عدة إما بوسيلة احلاسوب وإما 

 بوسيلة اجلوال

     

وضوح توثيق برانمج 
الوسيلة واكتماله  
)إرشاد الرتكيب  

واستكشاف  
األخطاء وإصالحها  

 وتصميم الربانمج( 

واستكشاف   االستخدامدليل 
األخطاء وإصالحها وتصميم  

 كلها جيد   وقع اإللكرتوينامل

     

قابلة إلعادة 
االستخدام )متكن 
إعادة االنتفاع جبميع  
أقسام الوسيلة أو 
بعضها لتطوير 

هذا التعلم اإللكرتوين قابل 
إلعادة االستخدام ألن 

ثرية  امكانية االنتفاع به مرات ك
طاملا يستطيع املستخدم 

 الوصول إىل حسابه 

     



 
 

 
 

الوسيلة التعليمية  
 األخرى(

 التوصيات 
 

 

 
 صالحية املنتج من اجلانب االتصايل 

 التقييم  مؤشرات التقييم 
 اإلصابة

 النتيجة )مقياس ليكرت( 
1 2 3 4 

االتصايل )مناسب  
ابلرسالة ومقبول  

 ابحتياج اهلدف( 

االتصال بني التعلم اإللكرتوين 
 والطالب جيد

     

الفكرة واآلراء  
 االبتكارية 

الفكرة والرأي جذابة جدا  
 ومناسبة خبصائص الطالب

     

بسيط ولفت ال
 االنتباه 

ينشأ التعلم اإللكرتوين ببساطة  
بل لفت انتباه الطالب من 
أجل ميزة قائمة التدريب 

 املباشر 

     

التفاعل يف هذا التعلم  التفاعل
 اإللكرتوين جيد جدا

     

إمكانية زايدة دافعة الطالب  لتعلما التشجيع يف
بوجود املزية اخلاصة اليت 
يستطيع الطالب أن يتدرب 

     



 
 

 
 

الكالم مباشرة وأفضل 
 خصوصية عنده 

 التوصيات 
 

 

 
 صالحية املنتج من اجلانب املرئي 

 التقييم  مؤشرات التقييم 
 اإلصابة

 النتيجة )مقياس ليكرت( 
1 2 3 4 

      تصميم التخطيط جيد جدا  التخطيط تصميم
استخدام نوع احلرف جيد جدا   الطباعة أسلوب 

 ومقروء
     

      استخدام اللون البسيط اجليد األلوان تكوين
الرسوم اإليضاحية لتصوير  اإليضاحية الرسوم

املفردات يف التعليم اإللكرتوين 
 ة جيد

     

املتحركة يف هذا التعلم الصورة  الصورة املتحركة 
 اإللكرتوين جيدة وجذابة

     

طبقة جيد جدا   كل  يف التنقل طبقة   كل  يف  التنقل
 يف نظامه

     

  وسيلة  منهجية
 اإللكرتوين التعلم

اإللكرتوين  التعليم وسيلة
 منهجية

     

  التوصيات 



 
 

 
 

 
 

 االقرتاحات والتوصيات:
 ............................................................................... 
 ............................................................................... 
 ............................................................................... 
 ............................................................................... 
 ............................................................................... 

................ ............................................................... 
 استنتاج التصديق

 يقرر هذا التعلم اإللكرتوين:
 )   (  صاحل الستخدامه دون التنقيح  .1
 )   (  صاحل الستخدامه مع التنقيح .2
 )   (   غري صاحل الستخدامه .3

 2019مسارانج، .................
 خبري، 

 
 

                 (                  ) 
 

 
  



 
 

 
 

 واالختبار البعدي االختبار القبلي: 5امللحق 
 

طلبة الذين يشرتكون يف مقرر لدى ال لالختبار القبلي واالختبار البعدي قائمة األسئلة
 التفاعل االتصايل يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة مسارانج احلكومية 

 ماذا تعرف عن املساواة؟ .1
 اآلخر عند اإلسالم؟هل العرب أفضل من  .2
 هل اإلسالم يبيح حتقري النساء وهجوم األمم غري املسلمني؟ .3
ما رأيك يف معاملة املسلمني مع غري املسلمني؟ هل جيوز لنا أن نعامل مع غري  .4

 املسلمني؟
 ما رأُيك يف املرأْة اليت حتصل على درجة عالية يف الرتبية؟ .5

 
  



 
 

 
 

 جدول حتليل االحتياجات:6امللحق 
 

A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D A B C D A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E

1 Syahniar Aulia Pertiwi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 Idlotun Nasyiah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 Zahra Salma Atidaputri 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4 Dzulfiqar Saeful I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5 Farid Muhammad Rizqi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6 Tasya Aufa Amalia H 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

7 Rizka Berliana Sari 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

8 Monica Rahmawati 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

9 Indri Maulida 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

10 Husnul Khotimah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

11 Nabila Nindy Permata N 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

12 Eho Livah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

13 Indah Fajar Rahmawati 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

14 Hendi Irawan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

15 Nur Kholifah Lestari 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

16 Tri Windarti 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

17 Nur Zahrotun Nihlah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

18 Hikmah Allafayuningrum 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 12 4 0 0 4 5 8 1 0 16 15 4 10 2 11 7 0 0 0 13 16 7 4 1 10 8 0 0 0 9 7 2 0 0 13 5 0 0 0 4 8 4 2 0 11 7 0 0 0 6 11 0 1 12 10 4 0 3 8 5 2 0 7 7 4 0 0 7 6 2 3 0 10 3 3 1 1 11 7 0 0 0 6 11 0 1 0 0 5 0 11 2 8 6 1 2 1 2 9 4 3 0

11 67 22 0 0 22 28 44 6 0 89 83 22 56 11 61 39 0 0 0 72 89 39 22 6 56 44 0 0 0 50 39 11 0 0 72 28 0 0 0 22 44 22 11 0 61 39 0 0 0 33 61 0 6 67 56 22 0 17 44 28 11 0 39 39 22 0 0 39 33 11 17 0 56 17 17 6 6 61 39 0 0 0 33 61 0 6 0 0 28 0 61 11 44 33 6 11 6 11 50 22 17 0

19 20 215 6 7 8 9 10

Jumlah

Prosentase (%)

No. Nama Responden
1811 12 13 14 15 16 171 2 3 4

 
  



 
 

 
 

 نتائج االختبار القبلي للفصل الضابط :7امللحق 
 

KU M L R KU M L R KU M L R KU M L R KU M L R

1  2303418001 IRA PUSPIANTI 7 7 6 6.7 8 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 104 69.3

2  2303418002 SETIA NINGSIH 7 7 6 6.7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6.7 103 68.7

3  2303418003 MUHAMMAD JALALUDIN JAFAR SODIQ 6 7 6 6.3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6.7 7 7 7 7 102 68

4  2303418004 DWI RIZKI AMALIA 7 7 7 7 8 7 7 7.3 8 7 7 7.3 8 7 7 7.3 7 7 7 7 108 72

5  2303418005 SUSANTI 8 7 7 7.3 8 8 7 7.7 8 8 7 7.7 7 8 7 7.3 7 8 7 7.3 112 74.7

6  2303418006 TRIANA KHOIRUNNISA 7 6 6 6.3 8 7 7 7.3 7 7 6 6.7 7 7 6 6.7 7 7 7 7 102 68

7  2303418009 SAFIRA AURA RACHMAWATI 8 8 7 7.7 8 7 7 7.3 8 7 7 7.3 8 7 7 7.3 8 7 7 7.3 111 74

8  2303418010 NANDA DIAH PRATIWI 7 7 6 6.7 7 7 6 6.7 7 7 6 6.7 7 7 7 7 7 7 6 6.7 101 67.3

9  2303418013 CHURUN `IN ROSHIFA 7 8 7 7.3 8 8 7 7.7 8 8 7 7.7 8 8 7 7.7 8 7 7 7.3 113 75.3

10  2303418014 DZU LUTHFIN 8 8 7 7.7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7.7 118 78.7

11  2303418015 NOVA RIZQI ALFA BRILIAN 8 8 7 7.7 8 8 7 7.7 8 8 8 8 8 8 7 7.7 8 8 8 8 117 78

12  2303418016 EVA MAR`ATUS SYAFA`AH 6 7 6 6.3 7 7 7 7 7 6 6 6.3 7 7 7 7 7 7 6 6.7 100 66.7

13  2303418017 ADHEN CITRA MIGA 8 8 8 8 8 8 7 7.7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7.7 118 78.7

14  2303418018 PUJI RAHMAWATI 7 6 6 6.3 7 7 7 7 7 7 6 6.7 7 7 6 6.7 7 7 7 7 101 67.3

15  2303418019 AHMAD SAMBALI 8 8 7 7.7 8 8 8 8 8 8 7 7.7 8 8 7 7.7 8 7 7 7.3 115 76.7

16  2303418020 MUHAMMAD RIHAT 7 8 7 7.3 7 7 7 7 8 7 7 7.3 8 7 7 7.3 8 7 7 7.3 109 72.7

17  2303418021 ULFATUN NI`MAH 8 7 7 7.3 8 8 7 7.7 8 8 7 7.7 7 8 7 7.3 8 8 7 7.7 113 75.3

18  2303418022 FEBRINA IKA WIDYANINGRUM 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6.7 8 7 7 7.3 7 7 7 7 105 70

72.3

KU

M

L

R

Nilai

Keterangan:

: Karakter Ujaran

: Mufradat

: Kelancaran

: Rata-rata

1 2 3 4 5

Rata-rata

No. NIM Nama Responden Jumlah

  



 
 

 
 

 الضابط نتائج االختبار البعدي للفصل : 8امللحق 
 

KU M L R KU M L R KU M L R KU M L R KU M L R

1  2303418001 IRA PUSPIANTI 7 7 7 7 8 7 7 7.3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 106 70.7

2  2303418002 SETIA NINGSIH 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 105 70

3  2303418003 MUHAMMAD JALALUDIN JAFAR SODIQ 8 7 7 7.3 7 7 7 7 7 7 7 7 8 7 7 7.3 7 7 7 7 107 71.3

4  2303418004 DWI RIZKI AMALIA 7 8 7 7.3 8 7 7 7.3 8 7 7 7.3 8 8 7 7.7 7 7 7 7 110 73.3

5  2303418005 SUSANTI 8 7 7 7.3 8 8 7 7.7 8 8 7 7.7 7 8 7 7.3 7 8 7 7.3 112 74.7

6  2303418006 TRIANA KHOIRUNNISA 7 7 6 6.7 8 7 7 7.3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 105 70

7  2303418009 SAFIRA AURA RACHMAWATI 8 8 8 8 8 7 7 7.3 8 7 7 7.3 8 7 7 7.3 8 7 7 7.3 112 74.7

8  2303418010 NANDA DIAH PRATIWI 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6.7 104 69.3

9  2303418013 CHURUN `IN ROSHIFA 8 8 7 7.7 8 8 7 7.7 8 8 7 7.7 8 8 7 7.7 8 7 7 7.3 114 76

10  2303418014 DZU LUTHFIN 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 120 80

11  2303418015 NOVA RIZQI ALFA BRILIAN 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 120 80

12  2303418016 EVA MAR`ATUS SYAFA`AH 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 105 70

13  2303418017 ADHEN CITRA MIGA 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 120 80

14  2303418018 PUJI RAHMAWATI 7 7 6 6.7 7 7 7 7 7 7 6 6.7 7 7 7 7 7 7 7 7 103 68.7

15  2303418019 AHMAD SAMBALI 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7.7 8 8 7 7.7 8 8 7 7.7 117 78

16  2303418020 MUHAMMAD RIHAT 8 8 7 7.7 8 8 7 7.7 8 8 7 7.7 8 7 7 7.3 8 7 7 7.3 113 75.3

17  2303418021 ULFATUN NI`MAH 8 8 7 7.7 8 8 7 7.7 8 8 7 7.7 7 8 7 7.3 8 8 7 7.7 114 76

18  2303418022 FEBRINA IKA WIDYANINGRUM 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 7 7 7.3 8 7 7 7.3 107 71.3

73.9

KU

M

L

R

Nilai

Rata-Rata

No. NIM Nama Responden Jumlah
3 4 51 2

: Karakter Ujaran

: Mufradat

: Kelancaran

: Rata-rata

Keterangan:

 
  



 
 

 
 

 نتائج االختبار القبلي للفصل التجرب : 9امللحق 
 

KU M L R KU M L R KU M L R KU M L R KU M L R

1 2303418024 SYAHNIAR AULIA PERTIWI 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 7 7 7.3 7 7 7 7 106 70.7

2 2303418025 DZULFIQAR SAEFUL ISLAMADINA 8 8 8 8 8 8 7 7.7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7.7 118 78.7

3 2303418026 IDLOTUN NASYIAH 7 6 6 6.3 7 7 7 7 7 7 6 6.7 7 7 7 7 7 7 6 6.7 101 67.3

4 2303418027 ZAHRA SALMA ATIDAPUTRI 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6.3 7 7 6 6.7 99 66

5 2303418028 RIZKA BERLIANA SARI 8 8 7 7.7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7.7 8 7 7 7.3 116 77.3

6 2303418029 FARID MUHAMMAD RIZQI 7 7 6 6.7 8 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 104 69.3

7 2303418030 TASYA AUFA AMALIA HASAN 7 8 7 7.3 8 7 7 7.3 8 7 7 7.3 7 7 7 7 8 7 7 7.3 109 72.7

8 2303418031 MONICA RAHMAWATI 7 6 6 6.3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 103 68.7

9 2303418032 INDRI MAULIDA 8 7 7 7.3 7 8 7 7.3 8 8 7 7.7 8 7 7 7.3 8 7 7 7.3 111 74

10 2303418033 HUSNUL KHOTIMAH 8 8 7 7.7 8 8 8 8 8 8 7 7.7 8 8 8 8 8 7 7 7.3 116 77.3

11 2303418035 NABILA NINDY PERMATA NAFILA 7 7 7 7 8 7 7 7.3 8 7 7 7.3 7 7 7 7 7 7 7 7 107 71.3

12 2303418036 EHO LIVAH 7 6 6 6.3 7 7 7 7 7 7 6 6.7 7 7 6 6.7 7 7 6 6.7 100 66.7

13 2303418037 INDAH FAJAR RAHMAWATI 7 7 7 7 8 8 7 7.7 7 7 7 7 8 7 7 7.3 7 7 7 7 108 72

14 2303418038 HENDI IRAWAN 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7.7 8 8 7 7.7 8 8 7 7.7 117 78

15 2303418039 NUR KHOLIFAH LESTARI 8 7 7 7.3 8 8 8 8 8 7 7 7.3 8 8 7 7.7 8 7 7 7.3 113 75.3

16 2303418040 TRI WINDARTI 7 6 6 6.3 8 7 7 7.3 7 7 6 6.7 7 7 6 6.7 7 7 7 7 102 68

17 2303418041 NUR ZAHROTUN NIHLAH 7 7 7 7 7 8 7 7.3 8 8 7 7.7 7 8 7 7.3 7 8 7 7.3 110 73.3

18 2303418042 HIKMAH ALLAFAYUNINGRUM 6 6 6 6 7 7 7 7 7 6 6 6.3 7 7 7 7 7 7 6 6.7 99 66

71.8

KU

M

L

R : Rata-rata

Keterangan:

3 4 5

: Karakter Ujaran

: Mufradat

: Kelancaran

No. NIM Nama Responden
1 2

Jumlah Nilai

Rata-rata

 
  



 
 

 
 

 نتائج االختبار البعدي للفصل التجرب: 10امللحق 
 

KU M L R KU M L R KU M L R KU M L R KU M L R

1 2303418024 SYAHNIAR AULIA PERTIWI 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 8 8.7 8 9 8 8.3 8 9 8 8.3 124 82.7

2 2303418025 DZULFIQAR SAEFUL ISLAMADINA 9 9 9 9 9 9 9 9 8 9 9 8.7 9 8 9 8.7 9 9 9 9 133 88.7

3 2303418026 IDLOTUN NASYIAH 8 9 8 8.3 8 8 8 8 8 9 8 8.3 8 8 9 8.3 8 8 8 8 123 82

4 2303418027 ZAHRA SALMA ATIDAPUTRI 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 120 80

5 2303418028 RIZKA BERLIANA SARI 8 8 9 8.3 9 9 9 9 8 9 9 8.7 8 8 9 8.3 8 9 9 8.7 129 86

6 2303418029 FARID MUHAMMAD RIZQI 8 9 9 8.7 8 9 8 8.3 8 9 8 8.3 8 9 8 8.3 8 8 8 8 125 83.3

7 2303418030 TASYA AUFA AMALIA HASAN 8 9 8 8.3 8 9 8 8.3 8 9 9 8.7 8 9 8 8.3 8 9 8 8.3 126 84

8 2303418031 MONICA RAHMAWATI 8 8 8 8 8 9 8 8.3 8 8 8 8 8 9 8 8.3 8 8 8 8 122 81.3

9 2303418032 INDRI MAULIDA 8 9 8 8.3 8 9 8 8.3 8 9 8 8.3 8 9 8 8.3 8 9 8 8.3 125 83.3

10 2303418033 HUSNUL KHOTIMAH 8 9 9 8.7 9 9 8 8.7 8 9 9 8.7 9 9 9 9 8 9 9 8.7 131 87.3

11 2303418035 NABILA NINDY PERMATA NAFILA 8 9 8 8.3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 8 8.3 122 81.3

12 2303418036 EHO LIVAH 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 8 8.3 8 8 8 8 121 80.7

13 2303418037 INDAH FAJAR RAHMAWATI 8 9 8 8.3 8 9 8 8.3 8 8 8 8 8 9 8 8.3 8 8 8 8 123 82

14 2303418038 HENDI IRAWAN 8 9 9 8.7 8 9 9 8.7 8 9 9 8.7 8 9 9 8.7 9 8 8 8.3 129 86

15 2303418039 NUR KHOLIFAH LESTARI 8 9 8 8.3 8 8 9 8.3 8 8 9 8.3 8 9 8 8.3 8 9 8 8.3 125 83.3

16 2303418040 TRI WINDARTI 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 120 80

17 2303418041 NUR ZAHROTUN NIHLAH 8 9 9 8.7 8 9 9 8.7 9 9 8 8.7 8 9 8 8.3 8 9 8 8.3 128 85.3

18 2303418042 HIKMAH ALLAFAYUNINGRUM 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 8 8.3 8 9 8 8.3 8 8 8 8 122 81.3

83.3

KU

M

L

R

Nilai

Rata-rata

2 3 4 51
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: Karakter Ujaran
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 واالختبار البعدي  لالختبار القبلينتائج حتليل الثبات : 11امللحق 
 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 36 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 36 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

Soal 1 29.0093 2.365 .932 .929 

Soal 2 28.6667 3.143 .810 .944 

Soal 3 28.7870 2.699 .896 .928 

Soal 4 28.7778 2.952 .868 .934 

Soal 5 28.8704 3.195 .882 .938 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.947 5 

 

 

 

 
  



 
 

 
 

 نتائج حتليل االختبار الطبيعي : 12امللحق 
 

Case Processing Summary 

 

Kelas 

Cases 

 
Valid Missing Total 

 
N Percent N Percent N Percent 

Nilai Pre-test Kelas Eksperimen 18 100.0% 0 0.0% 18 100.0% 

Post-test Kelas Eksperimen 18 100.0% 0 0.0% 18 100.0% 

Pre-test Kelas Kontrol 18 100.0% 0 0.0% 18 100.0% 

Post-test Kelas Kontrol 18 100.0% 0 0.0% 18 100.0% 

 

Tests of Normality 

 

Kelas 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Nilai Pre-test Kelas Eksperimen .123 18 .200* .934 18 .226 

Post-test Kelas Eksperimen .155 18 .200* .936 18 .247 

Pre-test Kelas Kontrol .151 18 .200* .908 18 .080 

Post-test Kelas Kontrol .185 18 .103 .906 18 .072 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

Descriptives 

 Kelas Statistic Std. Error 

Nilai Pre-test Kelas 

Eksperimen 

Mean 71.8148 1.01091 

95% Confidence Interval 

for Mean 

Lower Bound 69.6820  

Upper Bound 73.9477  

5% Trimmed Mean 71.7572  

Median 71.6667  

Variance 18.395  

Std. Deviation 4.28895  

Minimum 66.00  

Maximum 78.67  

Range 12.67  

Interquartile Range 8.00  

Skewness .192 .536 

Kurtosis -1.272 1.038 

Mean 83.2593 .59504 



 
 

 
 

Post-test Kelas 

Eksperimen 

95% Confidence Interval 

for Mean 

Lower Bound 82.0038  

Upper Bound 84.5147  

5% Trimmed Mean 83.1399  

Median 83.0000  

Variance 6.373  

Std. Deviation 2.52453  

Minimum 80.00  

Maximum 88.67  

Range 8.67  

Interquartile Range 4.17  

Skewness .674 .536 

Kurtosis -.353 1.038 

Pre-test Kelas 

Kontrol 

Mean 72.2963 .99851 

95% Confidence Interval 

for Mean 

Lower Bound 70.1896  

Upper Bound 74.4030  

5% Trimmed Mean 72.2551  

Median 72.3333  

Variance 17.946  

Std. Deviation 4.23630  

Minimum 66.67  

Maximum 78.67  

Range 12.00  

Interquartile Range 7.67  

Skewness .168 .536 

Kurtosis -1.503 1.038 

Post-test Kelas 

Kontrol 

Mean 73.8519 .91871 

95% Confidence Interval 

for Mean 

Lower Bound 71.9135  

Upper Bound 75.7902  

5% Trimmed Mean 73.7984  

Median 74.0000  

Variance 15.192  

Std. Deviation 3.89775  

Minimum 68.67  

Maximum 80.00  

Range 11.33  

Interquartile Range 6.50  

Skewness .363 .536 

Kurtosis -1.210 1.038 



 
 

 
 

 يف جامعة مسارانج احلكومية البحث : موافقة إجراء13امللحق 

 

 



 
 

 
 

 
  



 
 

 
 

 صور عملية التعليم : 14امللحق 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

  



 
 

 
 

 السرية الذاتية

 
 22  يف  دمياك جاوى الوسطى،  قرية مالطني، إحدى القرى مبدينة  ولد يف،  مظرفني

. خترج يف املدرسة االبتدائية اإلسالمية احلكومية مبالطني، دمياك عام 1994مارس 
م، 2009م، ومدرسة مسائل اهلدى املتوسطة اإلسالمية مبالطني، دمياك عام 2006

م. وحصل على درجة  2012ومدرسة النظام الثانوية اإلسالمية مبالطني، دمياك عام 
مث التحقت م.  2016عام  امعة مسارانج احلكومية  جب  لعربيةيف قسم تعليم اللغة ا  البكالوريوس 

دراسته إىل قسم تعليم اللغة العربية كلية الدراسات العليا جبامعة موالان مالك إبراهيم 
اإلسالمية احلكومية ماالنج. ميكن االتصال به عرب الربيد اإللكرتوين 

rovinfraternity@gmail.com . 
 
 
 


