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عز وجل:تعاىلنه و احسبقال

)٦٣اجلاهلون قالوا سالما (
)٦٣(الفرقان:

قول العرب:

ربوا أوالدكم الشعر تؤدب ألسنتهم وتسمح أخالقهم 
(عمر بن اخلطاب)
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اإلهداء

إىل من جعل عقله بصرية
إىل من جعل قلبه نورا
إىل من يعبد هللا خملصا
إىل من طلب الدنيا مقنعا
إىل من طلب اجلنة مطمحا
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شكر وتقدير

وبعد.
والثناء، فلك 

 بعد محد هللا سبحانه وتعاىل والثناء
عليه

:اد املخلص، منهمهم إال العمل اجلومل يبخل أحدهم بشيء طلبت، ومل يكن حيدو 
الدراسات العليامدير،حبر الديناحة األستاذ الدكتور مس

احلكومية مباالنج.
جامعة علياكلية الدراسات الرئيس قسم تعليم اللغة العربية  ، مساحة األستاذ الدكتور

 ،
شرف األول الذي أفاد الباحث علميا وعمليا ووجه خطواته كاملالشهداءمساحة األستاذ الدكتور

يف كل مراحل إعداد هذا البحث منذ بداية فكرة البحث حىت اإلنتهاء منه، فله من هللا خري اجلزاء ومن 
.لتقديرالباحث عظيم الشكر وا

ملشرف الثاين فحقا يعجز لساين عن شكره وتقديره. فقد قدم كادانيالالدكتوراألستاذ مساحة 
للباحث كل العون والتشجيع طوال فرتة إعداد هذا البحث فلم يبخل بعلمه ومل يضق صدره يوما عن 

. فله مين خالص مساعدة البحث وتوجيهه، وكان لتفضله مبناقشة هذا البحث أكرب األثر يف نفس الباحث
الشكر والتقدير، ومن هللا عظيم الثواب واجلزاء.

ملرحلة املاجستري كما يتقدم الباحث بكل الشكر والتقدير إىل املدرسني يف قسم تعليم اللغة العربية 
م اإلسالمية احلكومية مباالنج، فلهم من الباحث كل الشكر 

تقدير على ما قدموه من العلوم واملعارف والتشجيع وجزاهم هللا عين خري اجلزاء.وال
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شيف كما يطيب يل أن أتوجه بكل الشكر والتقدير ألربعة من اخلرباء وهم مساحة األستاذ الدكتور 
، لكل ما قدموه أمي حممودةة، مساحة الدكتور ح اهلدىا مفت، مساحة الدكتور نور خالصحممد املصطفي،

اإلرشادات والتوجيهات والتعليقات إلمتام هذا البحث.من 
أيب و أّمي الذان يستمران دعاؤمها كما أتقدم بكل احلب والشكر والتقدير ألسريت، و 

هؤ يف نفسي من احلب للعلم واملعرفة واإلخالص يف العمل، وكان دعاغرسوالدي 
من أجلي حىت أنتهي من إعداد هي قدم كل ما عندذ. ولزوجي العزيز الاملستمر خري معني يل يف حيايت

هذا البحث.     
كلية الدراسات العلياأوختاما، فإين

البحث وأمتىن على إمتام هذا
أسعدهم هللا يف الدارين وأشكرهم جزيل الشكر على اهتمامهم وهللا ويل التوفيق و هلم دوام النجاح والتوفيق

واهلداية.  

ةالباحث





و

مستخلص البحث

للمستوى واد الدراسية لتعليم اللغة العربية على أساس املدخل االتصايل املتطوير٢٠١٦اإلفادة، مهمة 
، رسالة املاجستري، الكلية 
سالمية احلكومية ماالنج. 

) الدكتور دانيال املاجستري.٢) الدكتور شهداء املاجستري، (١إشراف: (
تطوير املواد الدراسية، املدخل االتصايل:الكلمات املفتاحية

أحد من أهداف مادة اللغة العربية يف املدرسة املتوسطة هي تنمية كفاءة اإلتصال يف اللغة العربية 

املتوسطة اإلسالمية احلكومية بعد املالحظة يف عملية تعليم اللغة العربية يف الصف السابع من املدرسة 
تورين، وجد بعض املشكالت اليت يواجهه الطلبة يف تعلم مهارة الكالم خاصة، وهي  كفاءة الطلبة  يف 
تطبيق مهارة الكالم ونتائج مهارة الكالم أضعف من نتائج املهارة األخرى، وقلة املفردات اليت استوعبها 

الطلبة، فيصعب عليهم الكالم للتعبري عن أ
للمستوى املبتدئني يف معهد واد الدراسية لتعليم اللغة العربية على أساس املدخل االتصايل ) لتطوير امل١(

واد الدراسية ) لقياس مدى فعالية تطوير امل٢
يم اللغة العربية على أساس املدخل االتصايل لتعل

.اإلسالمية احلكومية ماالنج
وخطوات هذا البحث والتطوير مثانية، وهي

ة امليدانية وجتربة املتتج.من اخلرباء واإلصالح و التجربة الفردية و جتريب
واد الدراسية لتعليم اللغة العربية على أساس املدخل امل) إن تطوير١وأما نتائج هذا البحث هي: (

متر بثمانية االتصايل 
واد الدراسية لتعليم اللغة العربية على أساس املدخل االتصايل ٢خطوات. (
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ختبار البعدي.مقارنة نتائج الطالب يف االختبار القبلي واال

ABSTRACT

Ifadah, Muhimmatul, 2016. The Development of Arabic Teaching Materials by using
communicative approach in Ma’had Al-Jami’ah of Islamic State University of
Maulana Malik Ibrahim Malang. Thesis. Magister of Arabic Education. State Islamic
University of Maulana Malik Ibrahim Malang.

Advisors: 1) Dr. Syuhadak, M.A, 2) Dr. Danial Hilmi, M.Pd

Key Words: Development of Arabic Teaching Materials, communicative approach

One of purpose development teaching materials in State Islamic Junior School growing
communication skill by Arabic orally or writing. Skill Arabic Language is Listening, Speaking
Reading and Writing.

After research in  process of Arabic Learning in State Islamic Junior School
Teaching vocabularies is one of the necessity in language learning, especially in learning

Arabic language. The purpose of learning vocabularies not only to memorize the vocabularies, but
also to use it, both in speaking or writing skill of the students. The learning of Arabic vocabularies
need media  learning, and one of it is the using of Scrabble game. Based on the result of observation
done by the researcher in Al-Kautsar Junior High School of Malang, the teacher concludes that
this school needs the media of teaching and new strategy in teaching, by using Scrabble game. The
purpose of this research is developing the steps to make Scrabble Game, and the effectiveness of
using this game.

This research used R & D’s Borg & Gail development models which is available with the
student’s need. It’s consist of 8 steps, they are: (1) analysis of the problem and necessity, (2) data
collection, (3) `product design, (4) product validation, (5) product revision, (6) first experiment,
(7) field experiment and (8) mass production.

The results of this research are (1) the steps to develop Scrabble Game consist of 8 steps
above, and the product of this research is called “Scrabble Game”. (2) Based on the result of t-tes
analyses, the using of Scrabble Game as media of teaching is effective to improve the mark of the
student in Al-Kautsar Junior High School of Malang. The researcher used the T-Test for each
group (Paired Sampel T-Test) to get the comparison result between the mark of the student before
and after using the Scrabble Game. The result shows that using Scrabble Game as media of
teaching is effective, especially for the students in Al-Kautsar Junior High School of Malang. The
researcher hopes that the next researcher can develop another new media of teaching Arabic
language.
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ABSTRAK

Ifadah, Muhimmatul, 2016. Pengembangan Bahan Ajar Bahasa Arab dengan Pendekatan
Komunikatif di Pusat Ma’had Al-Jami’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik
Ibrahim Malang. Pembimbing: 1) Dr. Syuhadak, M.A, 2) Dr. Danial Hilmi, M. Pd

Kata Kunci: Pengembangan Bahan Ajar Bahasa Arab, Pendekatan Komunikatif

Salah satu tujuan bahan ajar adalah menumbuhkan kemapuan komunikasi dengan Bahasa
Arab baik secara lisan atau maupun tulisan yang mencakup empat kemampuan berbahasa, yaitu
kemampuan mendengar, kemampuan berbicara, kemampuan membaca dan kempuan menulis.

Setelah diteliti dalam proses pembelajaran Bahasa Arab Pusat Ma’had Al-Jami’ah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang terdapat permasalahan yang dihadapi
siswa dalam pembelajaran kemampuan berbicara khususnya. Yaitu kemampuan siswa dalam
menerapkan kemampuan berbicara dan hasil nilai kemampuan berbicara lebih rendah
dibandingkan hasil nilai kemampuan berbahasa lainnya. Minimnya kosakata yang membebani
siswa menyulitkan siswa dalam mengungkapkan apa yang ada dalam pemikiran dan yang
disampaikan secara lisan. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengembangkan bahan ajar Bahasa
Arab dengan pendekatan komunikatif di Pusat Ma’had Al-Jami’ah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang, (2) untuk mengetahui efektifitas penggunaan bahan ajar Bahasa
Arab dengan pendekatan komunikatif di Pusat Ma’had Al-Jami’ah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang.

Penelitian ini menggunakan model pembelajaran R&D menurut Borg & Gail yang telah
disesuaikan kebutuhan. Langkah-langkah dalam penelitian ini terdiri dari 8 langkah, yaitu: (1)
analisis masalah, (2) pengumpulan data, (3) desain produk, (4) validasi ahli,  (5) revisi produk, (6)
uji coba awal, (7) uji coba lapangan dan (8) produksi masal.

Hasil penelitian ini adalah: (1) pengembangan bahan ajar Bahasa Arab dengan pendekatan
komunikatif di Pusat Ma’had Al-Jami’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang terdiri dari delapan langkah, (2) penggunaan bahan ajar Bahasa Arab dengan pendekatan
komunikatif di Pusat Ma’had Al-Jami’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang efektif untuk mengembangkan kemampuan bahasa peserta didik.
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الفصل األول
اإلطار العام

خلفية البحث.أ
عن األفكار، بل فقط

عن تشكيلها. فالتفكري ليس إال لغة صامتة. فاللغة تولد الفكر، واألفكار تولد مكسوة ال 
١عارية.

لتوجيه وتنمية الكفاءة والسلوك اللغة العربية هي إحدى املواد اليت تكون أغراضها 

در اإلسالمية وهي القران الكرمي والكفاءة اللغوية مع سلوكها اإلجيايب مهمة جّدا لفهم املصا
واحلديث الشريف واملراجع العربية اليت تتعلق بتعاليم اإلسالم للطلبة. لذلك يعّد تعليم الغة 
العربية يف املدرسة لرتقية املهارات األربع اليت تتوقف على املنهج املتكامل وهي مهارة اإلستماع 

الكفاءة  . تعليم اللغة العرب٢قراءة والكتابةوالكالم وال
اإلستماع والكالم لتأسيس االستعاب اللغة. وأّما للمرحلة املتوسطةكان مهارات األربع 
معتدلة. وأّما للمرحلة الثانوية ترتكز على الكفاءة القراءة والكتابة. فريجي من الطلبة وجود 

٣قدرة علي اكتشاف املراجع العربية.

أهداف مادة اللغة العربية يف املدرسة املتوسطة ما يلي:  أوال، أن 

١١١ص م)٢٠١٠سرية،(القاهرة : دار امل،عربيةطرقعلي أمحد مدكور،١
م )٢٠١٤زارة الشءون الدينية،ون الدينيةؤ تقرير وزارة الشللمدارس اإلسالمية،٢٢٠١٣

٤٧ص  
٤٨ص ون الدينيةؤ تقرير وزارة الشللمدارس اإلسالمية،٣٢٠١٣



2

و دات رئيسية للتعلم اللغة األجنبية وهي كا
.٤الثقافة لتوسيع مفاهيم الثقافةو الفهم عن العالقات بني اللغة 

ناظرة املدرسة ومدرس لة بنتيجة املقابعملية تعليم اللغة العربية  و يفاملالحظةبعد
مية احلكومية تورين، وجد اإلسالاللغة العربية خاصة يف الصف السابع من املدرسة املتوسطة

الكالم خاصة، وهي  كفاءة الطلبة  يف الطلبة يف تعلم مهارة بعض املشكالت اليت يواجهه
تطبيق مهارة الكالم ونتائج مهارة الكالم أضعف من نتائج املهارة األخرى، وقلة املفردات 

اليت استوعبها الطلبة، فيصعب عليهم الكالم للتعبري عن أفكارهم و 
. وقد يزول بعض املفردات اليت استوعبها الطلبة لقلة استخدامها وممارستها يف الكالم. شفهيا

ية هي وهذا بسبب قلة ميول الطلبة يف درس اللغة العربية إلن الطلبة يظنون أن اللغة العرب
اخلجلبسبب الفصلن مل يتعودوا الكالم أمامالطلبة  الذياللغة الصعبة يف فهمها، وبعض

النشاط يف تعلم مهارة الكالم. وال يستخدم املدرس الوسائل التعليمية املناسبة وال حيث 

ارة الكالم يف املستوى املتوسطة ألن الطلبة وترى الباحثة إيل ضرورية الرتكيز يف مه
ختتلف خلفية دراستهم، بعضهم متخرجون يف املدرسة اإلبتدبئية اإلسالميىة وبعضهم 

مع أن متخرجون يف املدرسة العاّمة لذلك كفاءة الطلبة يف اكتساب اللغة  خمتلفة. 
ارة الكالم يف اللغة  من املهارات األساسية الىت متثل غاية من مه

. و نفسه وسيلة لإلتصال مع اآلخرينكان ه
التعليميةالوسائلوإلجياد تعليم مهارة الكالم الفّعال واجلّذاب فيحتاج املدرس 

يفاملعلوماتومصدر.قابلهاإىلمصدرهامناملعلوماتلتوصيلتستخدمأداة

٥٥ص ،ون الدينيةؤ تقرير وزارة الشللمدارس اإلسالمية،٤٢٠١٣
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يوصلهااليتواملعلومات٥.بةالطلهووقابلهااملدرس،هووالتعلمالتعليمعملية
تساعدها،وسائلهناككانتإذاوالتلقيالقبولسهلةستكونالطالبأذهانإىلاملدرس
الوسائلألنوذلكضروري،و هاموالتعلمالتعليمعمليةيفالوسائلوجودفإنلذلك

٦.ةالطلبأذهانإىلالدراسيةاملوادمناملعلوماتتوصيليفكثريااملدرستساعدالتعليمية

الكالم 
أكثر ما ميكن حيتاج إىل املفردات 

كمثل البطاقة الومضية والبطاقة التكملة والبطقة القصص. ومن مميزات البطاقة كوسيلة 
Edgar Daleالتعليم أوال، 

ري اجلمل.
حل تلك املشكالت املذكورة، فإن الباحثة حاولت إىلاملشكالتانطالقا من

لتقدمي إحدى الوسائل التعليمية من األلعاب اللغوية، كما قال بعض اللغويني أن للوسائل 
التعليمية دورا كبريا يف تدريس املهارة اللغوية. فمن الوسائل التعليمية يف جمال تدريس عناصر 

لغات العامة اللغة و 
فلعبة البطاقة الومضية واللغة العربية خاصة، وإحدى هذه الوسائل يعين البطاقة الومضية.

(Flas Card) هي نوع من أنواع األلعاب اللغوية اليت تذهب ملل الطلبة وتسهل عملية تعليم
اللغوية عامة، ومنها مهارة الكالم.وتعلم املهارات 

ومضية تطوير ولذلك يرتكز هذا البحث يف 
البطاقة ات هذه صفامو وأما . املتوسطة احلكومية تورين ماالنج

ضعف كالم الطالب ، لتعليج٢٠١٣كما يلي:ومضيةال

ون الدينيةؤ تقرير وزارة الشللمدارس اإلسالمية،٥٢٠١٣
6Djamarah, Saiful Bahri dan Aswin Zain, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta: PT. Rineka

Cipta, 1996), hlm. 147



4

الطلبة.
أسئلة البحث.ب

بناء على خلفية البحث اليت سرحتها الباحثة فيما سبق فإنه ملن الضروري أن حتدد الباحثة 
أسئلة البحث كما يلي:

املتوسطة املدرسةومضية يفام البطاقة الكيف تطوير )١
؟احلكومية تورين ماالنج

املتوسطة املدرسةومضية يف)٢
؟احلكومية تورين ماالنج

أهداف البحث والتطوير.ج
ويهدف هذا البحث إىل ما يلي:

املتوسطة احلكومية املدرسةومضية يفتطوير ل)١
تورين ماالنج

ملتوسطة املدرسةاالومضية يفلقياس فعالية )٢
احلكومية تورين ماالنج

فروض البحث.د
كفاءة البطاقة الومضية يستطيع أن  تنمي

تعليم مهارة الكالمالطلبة، خاصة يف مهارة الكالم.ألن
عرفة اللغة.ملالطلبة قدرة معرفتهم يف كالم اللغة العربية، كاخلريطة 
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حدود البحث.ه
كما أن توسع مضمون هذا البحث فتقتصري الباحثة األمور التالية.

تطوير مادة مهارة الكالم على ةحثاالبز تركّ :احلدود املوضوعية-١
للمستوى املتوطة على 

واأللواناملدرسّيةواألدواتاملرافق

منذ شهر أّول السنة التعليمية يعقد هذا البحث:احلدود الزمنية -٢
ة األوىل من، يعين يف املرحل٢٠١٦-٢٠١٥

اإلسالمية املدرسة املتوسطة يف العام الدراسي
احلكومية تورين

تقتصر الباحثة على معاينة التحث وهي طلبة :احلدود املكانية  -٣
اإلسالمية املدرسة املتوسطة السابع من الصف

وأخذت عينة البحث اليت جترب احلكومية تورين،
صل 

جتريب.

مواصفات املنتج.و
األول : مادة مهارة الكالم

الومضية يشجع الطلبة يف رفع كفاءة مهارة الكالم.
الثاين : استخدام بطاقة الومضية بتشجيع الطلبة يف فهم املادة حىت ميتنعوا عن 

األحوال اململة أو غري املمتعة لديهم .
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أمهية البحث.ز
تتخّلص أمهية هذا البحث فيما يلي:

األمهية النظريّة.١
يرجى هذا البحث ان يعطي األمهية النظرية اليت تتعلق مبادة مهارة الكالم حىت )أ

تستطيع أن تعطي لنا املعارف النظرية عن كيفية تطوير مادة مهارة الكام لتنمية كفاءة 
التقومي. و مهارة الكالم بواسطة التخطيط واإلجراء 

ترجى نتائج هذا البحث ان تعطي الدوافع لظهور البحوث القادمة اليت تتعلق )ب

األمهية التطبيقية للطلبة.٢
ترجى نتائح هذا البحث أن تعطي املعلومات للمدارس لإلعداد ومواجهة التغريات )أ

الكالم.يف تعليم املهارة 
ترجى نتائج هذا التحث أن تعطي املعلومات يف التصحيح وإمنام تعليم مهارة )ب

الكالم حىت تستطيع أن تتتحمي التعليم اليت تؤدي إىل التأخر يف تقدم اللغة العربية.
ترجى نتائج هذا البحث أن تعطي املعلومات للتطور وتنمية يف إجراء تعليم مهارة )ج

الكالم.
الدراسات السابقة.ح

بعد تفتيش البحوث املوجودة، فتحتاج الباحثة عرض املوضوعات السابقة 
للتعيني عن هذا البحث مل يبحث من خمتلف البحوث املذكورة فكما يلي:

) حتت ٢٠١١البحث الذي كتبه أغوث سومنطا، (حبث العلمي، -١

تعليم يف املاجستريلنيل درجة حبث تكميلي املتوسطة اإلسالمية مباالنج جاوا الشرقية)"، 
تطبيق تعليم املفردات اللغة العربية. وأهداف هذا البحث هي: ملعرفة كفاءة الطالب يف 
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ر كثريا يف تنمية منّو املفردات، تنمية معرفة النص وتنمية األفكار.بطاقة الصور يؤثّ 
) حتت ٢٠١٣البحث الذي كتبه ولدا رحلة الشتاء، (حبث العلمي، -٢
يف تعليم اللغة العربية يف مدرسة بين هاشم ) Kartu Kuartet(املوضوع "

االبتدائية اإلسالمية العاملية سنجاساري"

احلصول على ) ١وأهداف هذا البحث هي: (ماالنج. 
. الموصفاتاحلصول على ) ٢، (تعليم اللغة العربية

وأما نتائج .Borg & Gallكما قال(R&D)واستخدام هذا البحث املنهج البحث التطويري 
١هي: (هذا البحث 

٢اإلسالمية العاملية سنجاساري متر بعشرة مراحل، (
يف ٣، (هذه البطاقة 

الستعدادات اليت فعل املعلم قبل عملية التعليم اللغة العربية، مث تعليم اللغة العربية
) إن البطاقة ٤(

حتديد املصطلحات.ط
فهم واختالف تفسري اللباحثة إلزالة سوء اتوضح اليت سمصطلحاتهناك 

لقارئ وهي كما يلي:ا
مهارة الكالم)١

الكالم املنطوق الذي يعرببه املتكلم عما يف نفسيه من: هاجسه، أو خاطره، وما 
جيول خباطره من مشاعر وإحساسات، وما يزخر به عقله من: رأى أو فكر، وما يريد أن 

سالمة قة وانسياب، مع صحة يف التعبري و معلومات، أو حنو ذلك، يف طاليزود به غريه من 
يف األداء.
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البطاقة الومضية)٢
البطاقة الومضية هي عبارة عن رسم أو صورة على قطعة من الكارتون أوالورق 

وتكتب غالباعلى وجه ١٦x٢٠سم أو من ١٨x٢٢املقوى وترتاوح مساحتها من 
ليت تعنيها الصورة املوجودة يف الوجه األول من البطاقة. ولكل الثاين من البطاقة الكلمة ا

.٧من الصورة والكتابة يف البطاقة واحدة دورها اخلاص

الفصل الثاين
اإلطار النظري

املادة التعليمية:املبحث األو ل
تعريف املادة التعليمية.١

بغرض حتقيق أهداف املواد التعليمية هي احملتوى التعليمي الذي نرغب يف تقدميه للطالب 
تعليمية معريفية أو مهارية أو جدانية. وهي املضمون الذي يتعلمه التلميذ يف علم ما. وتنوع 
صورة هذا احملتوى التعليمي، فقد يكون مادة مطبوعة يف الكتب واملقررات التعليمية أو 
على لوحات أو على سبورات أو ملصقات. وقد يكون مادة مصورة كالصور الثابتة أو 
األفالم، وقد يتخذ أشكاال أخرى من البسيط إىل املعقد، وقد تكون غري مألوفة للطالب 

٨واملعلمني على حد سواء.

٢٣)، ص. ١٩٩٥(ماالنج: إيكيب ماالنج، الوسائل املعينات يف تعليم العربية، إمام أسراري،٧
١١١.ص،ه١٤٢٢، ،الفوزانعبد الرمحن بن إبراهيم ٨
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٩املقررة يف املنهج.األهداف

ها لتكوين اإلستعدادات 

يف اللغة نفسها. لذلك فينبغي على املدرس أن جيعل البيئة املرحية جلميع الطلبة على حسب 
السن والنوع وامليول والرغبة. 

تنظيم حمتوى املواد التعليمية.٢
اخبعدو 

اختياره من معارف ومهارات وقيم حول مركز معني، حىت يكون له معىن واستمرارية ميكن 

مالئمة للتعليم وا

١٠التعليمية جنبا إىل جنب عند التفكري يف األهداف، وهذه املعايري كما يلي:

خربات املنهج حبيث تؤدى كل : العالقة الرئيســـــــية بني )Continuity(االســـــــتمرارية -١
ربة التالية.ث أثر معني عند الطالب تدعمه اخلخربة أحدا

: بناء اخلربة فوق بعضــــــها البعض. فال تقدم خربة لغوية إال ىف )Sequence(التتابع -٢
خلربة التالية. ا

،(مصر،وتطبيقات الزمةجديدة،اجتاهات:،، أمحد طعيمةرشدي ٩
٢٠٢.ص)٢٠٠٩إيسكو،

٢١١.، صلغات أخرىباملرجع يف تعلم اللغة العربية للناطقني رشدي أمحد طعيمة، ١٠
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يـــة بني اخلربات حيـــث يكمـــل كـــل منهـــا : العالقـــة األفق)Integration(التكـــامـــل -٣
تدريس مهارات االستماع والقراءة.اآلخر. فتدريس النطق والكالم ال ينفصل عن

اختيار املادة التعليمية.٣

املقصودة فهي كما يلي:
معيار الصدق.١

احملتوى صادقا عندما يكون واقعيا وأصيال وصحيحا علميا فضال عن متشيه مع يكون 
األهداف املوضوعية.

معيار األمهية.٢
يعترب احملتوى مهما حينما لديه قيمة يف حياة التالميذ مع تغطية اجلوانب املختلفة من جمال 

نظيم املعرفة أو االجتاهات املعرفة والقيم 
اإلجابية

معيار امليول واألمهية.٣
يكون احملتوى متمشيا مع اهتمامات التالميذ يف إختيار املواد التعليمية

معيار قابلية التعليم.٤
يكون احملتوى قابال للتعليم عندما يراعى قدرات التالميذمتمشيا مع الفروق الفردية بينهم 

د التعليميةملبادئ التدرج يف عرض املوا
املعيار العاملية.٥

طرق اختيار املادة التعليمية.٤
هناك عدة األساليب ميكن 

يف اختيار حمتوى  مادة اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى:
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املناهج األخرى: ميكن للمعلم أن يشرتشد مبناهج تعليم اللغات الثانية مثل اإلجنليزية .١
ينتقى احملتوى اللغوي يف منهجه كلغة الثانية وكلغة أجنبية، يف ضوء هذا املناهج يستطيع أن 

مع األخذ يف االعتبار التفاوت بني طبيعه اللغتني (العربية واإلجنليزية) وظروف املناهج. 
٢.

املربون يف ميدان يف تعليم العربية للناطقني بلغات أخرى أو كانوا معلمني لدروس اللغة أو

املسح : ويقصد بذلك إجراء دراسة ميدانية حول خصائص الدارسني وتعرف ما .٣
يناسبهم من حمتوى لغوي

٤.١١

الوسائل التعليمية املبحث الثاين:

مفهوم الوسائل التعليمية.أ
) أن وسائل تعليم هي كل ما يستخدم قناًة إلصال رسالة أو ١٩٨٧ذكرسزبرنو (

معلومة من مصدر إىل هدف (مرسل اليه). قد توصل الرسالة عن طريق مسع (وسيلة مسعية) 
أو طريق البصر (وسيلة بصرية)، أو طريق االزدواج بني مسع والبصر (وسيلة مسعية بصرية)، 

عن طريق االنفعال (وسيلة االنفعالية). أو عن طريق متثيل (وسيلة التمثلية).أو 
قائال أن وسائل تعليم ال يتوقف دورها دائما على )Suparnoأضاف سوفرنو (

املدّرس. فمن الوسائل ما يتمكن من إيصال رسالة ومعلومة رغم من عدم املدرس بل يقول 
التعليم البعيد و البغض أن يقوم الوسائل مقام املدرس، مث

املدى.
) أّن وسلئل التعليم هو طا يزيد عمليةالتعليم ١٩٨٤وال خيتلف ذلك قول أفندى (

جمالت و ضوحا للدراس. تشمل الوسائل غالبا مواد تعليم من كتب و يزيد الدرس و سهال 

٢٠٥ص: ، لغات أخرىباملرجع يف تعلم اللغة العربية للناطقني رشد أمحد طعيمة، ١١
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ذلك إال يدل على أّن وغريها من مصادر معلومات مطبعات، وتشمل معينات تعليم. وما
الوسائل أكربمشوال من املعينات. ويقال بعبارة عكسية أن املعينات جزء من الوسائل. ولكن 

السمعية ١٩٨٠(

أنواع الوسائل التعليمية .ب
تنقسم الوسائل املعينات، اعتمادا على احلواس اليت تتوجه إليها الوسيلة  إىل ثالثة 

مسعية، ومعينات بصرية، ومعينات مسعية بصرية.أنواع هي معينات 
الوسائل السمعية-١

الوسائل السمعية هي اليت تقدم جتاه حاسة السمع، مثل: إذاعة الراديو وبرمج خمترب 
اللغة وغريها. تستخدم املعينات السمعية غالبا لتدريب الدارس على االحتكاك والنطق 

واالستماع االستيعايب.
الوسائل البصرية-٢

ائل البصرية ما يتوجه إىل حاسة البصر. تنقسم الوسائل املعينات البصرية عادة الوس
إىل قسمني مها ما يعرض جبهاز العرض (على الشاشة) وما ال حيتاج إىل جهاز العرض.

) ٣) الشرائح، (٢) األفالم الثابتة، (١تشمل املعينات اليت تعرض جبهاز العرض: (
) األشياء الطبيعية ١شفافيات العارض فوق الرأس. أما 

) األشياء واحلوادث الصناعية مثل ٢واحلوادث احلقيقة مثل القلم، والنظارة، وجيلس ، (
) الصور والرسومات مثل الصور الفوتوغرافية وغري الفوتوغرافية، ٣النماذج والتمثيل احلركي، (

وغريها.) اللوحات مثل لوحة اجليوب، ولوحة النطق٤(
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الوسائل السمعية البصرية-٣
الوسائل السمعية البصرية ما يستعني به املدرس يف تقدمي املادة الدراسية ليتناوهلا 
الدارسون عرب حواس مسعهم وبصرهم معا. تضم الوسائل السمعية البصرية مثل أفالم السينما 

والفديو، إذاعة التلفاز، مسرحية.
أمهية الوسائل التعليمية .ج

دور الوسائل التعليمية يف حتسني عملية التعليم والتعلم ميكن أن نلخص الدور الذي 
تلعبه الوسائل التعليمية يف حتسني عملية التعليم والتعلم مبا يلي:

إثراء التعليم .١

وتيسري بناء املفاهيم وختطي احلدود اجلغرافية الطبيعية التعليم وتوسيع خربات املتعلم

حتقيق اقتصادية التعليم .٢

يس للوسائل التعليمية هوحتقيق أهداف تعلم قابلة للقياس التعلم إىل تكلفته. فاهلدف الرئ

تساعد الوسائل التعليمية على استثارة إهتمام التلميذ وإشباع حاجته للتعليم.٣
فه. استخدام الوسائل التعليمية املختلفة بعض اخلربات اليت تثري اهتمامه وحتقق أهدا

٤.
متنوعة يكتسب التلميذ خربات مباشرة جتعله أكثر 

استعدادا للتعلم. مما ساعد على جعل تعلم التلميذ يف أفضل صورة.
تساعد الوسائل التعليمية على اشرتاك مجيع احلواس املتعلم يف عميلة التعليم.٥
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إن اشرتاك مجيع احلواس املتعلم يف عميات التعليم يؤدي إىل ترسخ وتعميق هذا 
م والوسائل التعليمية  تساعد على اشرتاك مجيع حواس املتعلم، مما يساعد على بقاء التعل

أثر التعلم.
تساعد الوسائل التعليمية على حتاشي الوقوع يف اللفظة.٦

عند املعلم والحيأو ل توضيح هذه األلفاظ 

معاين األلفاظ يف ذهن كل من املعلم والتلميذ.
٧.

على التأمل ودقة املالحظة واتباع التفكري العلمي متىن الوسائل التعليمية قدرة التلميذ 

األداء عند التالميذ.
٨.
لفروق الفردية بني املتعلمنيتساعد على تنويع أساليب التعليم ملواجهة ا.٩

فوائد استخدام الوسائل التعليمية .د
فإن للوسائل فوائد خمتلفة يف تعليم اللغات األجنبية، هي ما يلى:

تثري اهتمام الدارس إىل درجة كبرية-١
ترفع الدوافع للمسامهة يف عملية تعّلم أو دراسة-٢
تساعد على تفكري املنسق-٣
٤-
٥-
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١٢جتعل عملية التعلم اللغوى ذات معىن.-٦

شروط الوسائل التعليمية .ه
ة تاليلكي تؤدي الوسيلة دورها يف عملية التعليم بشكل فّعال ال بّد من مراعاة األمور ال

:عند اختيار الوسيلة أو اعدادها
حتديد اهلدف من الوسيلة -١
مناسبتها ملادة الدرسو دقة املادة العملية -٢
توفر املواد احلام الالزمة لصنعها مع رخص تكالفها-٣
تعد الوسيلة لغرض واحد حبيث تكون بعيدة عن االكتظاظ واحلشو-٤
أن يتناسب حجمها أو مساحتها مع عدد طالب الصف-٥
تعرض يف الوقت املناسب و أن -٦
عري و الرسومات البيانية و أن تبقى مع الزمن، كلوحات املعلومات واخلرائط السياسية -٧

ذلك
مدارك الطالب، حبيث يسهل االستفادة منهاأن تتناسب و -٨
١٣جتربة الوسيلة قبل استعماهلا للتأكد من صالحيتها.-٩

الكالموسائل تعليم مهارة .و
التعلم، توضيح 

تنمية شرح األفكمعاين الكلمات و 
التجاهات وغرس القيم، دون االعتماد األساسي من جانب املعلم على االستخدام الفاظ 

هناك ست وسائل على رأى حممد صالح الدين هي لوحات العرض، و ١٤املواز واالرقام.و 

١٣، ص : )١٩٩٥(ماالنج: إيكيب ماالنج، الوسائل املعينات يف تعليم العربية، إمام اسرار،١٢
، ٢(بريوت : دارر إحياء العلوم) ط:الوسائل التعليمية التعّلمية إعدادها وطروق إستخدامها،الدكتور على عثمان، ١٣

٢٩-٢٨م، ص:١٩٨٦
.(القاهرة : دار املعارف، ١.ط.سبكولوجية الوسائل التعليمية ووسائل تدريس العربيةعبد احملبد سبد أمحد منصور، ١٤

٤٠) ص :١٩٨١
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األفالم اللوحات الوبرية واملغناطيسية، وصورة احلائط والشرائح الشفاقة و السبورة الطباشرة، و 
١٥الرحالت، واأللعاب اللغوية.و الثابتة، 

اللوحة الوبرية، حالت امليدان، واأللعاب اللغوية، واملعاينات املسطحة مثل لوحة العرض،الر 
األفالم الشريطية الثابتة. وتقوم املعينات املستخدمة يف وقرص الساعة، والصور، والشرائح و 

تشجيع الطالب على الكالم-
لكالم الطالب معىنتساعد على ابتكار السياق الذي جيعل-
توفر املعلومات اليت يتسخدمها يف كالمه-
-
١٦متد الطالب مبلقنات غري شفهية، إلعادة صياغة حوار أو ابتكاره.-

: مهارة الكالمالثالثاملبحث 

مفهوم مهارة الكالم.أ
: املعىن االئم املتكلمني هووات املفيدة، وعند : األصالكالم يف أصل اللغة عن

: اجلملة املركبة 
املفيدة حنو: جاء الشتاء.
: ذلك الكالم املنطوق الذي يعرببه املتكلم الحي للكالم فهوتأما التعريف االص

ن مشاعر وإحساسات، وما عما يف نفسيه من: هاجسه، أو خاطره، وما جيول خباطره م

-١٥٤. (الكويت: للمطبعة والنشر والتوزيع) ص: صالح الدين، ١٥
١٦٥ .

٢، ج.وفائع ندوات تعليم اعمر الصديق عبد هللا وآحرون، ١٦
١٩٥م). ص.١٩٨٥هـ / ١٤٠٦اخلليج، 
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يزخر به عقله من: رأى أو فكر، وما يريد أن يزود به غريه من معلومات، أو حنو ذلك، 
سالمة يف األداء.قة وانسياب، مع صحة يف التعبري و يف طال

األصيلة ووضوحها ) نطق احلروف من خمارجها١من أبرز معىن مهارة الكالم : (و 
املتكلم واملستمع علي ) ترتيب الكالم ترتيبا معينا حيقق ما يهدف إليه ٢(عند املستمع، و

) ٤(جتعل املوضوع متدرجا يف فهمه، و) تسلسل األفكار وترابطها بطريقة٣(السواء، و
) الضبط النحوي ٥ام املعىن، و(السيطرة التامة علي كا ما يقول خاصة فيما يتعلق بتم

) القدرة علي ٨و() استخدام املفردات اللغوية، ٧(ري، و) اإلقناع وقوة التأث٦والصريف، و(
لقاء مبا ) إجادة فن اإل٩(

، وتنبية السامع علي تنويعه، والضغط علي ما يراد الضغط عليهفيه من تنغيم للصوت، و 
ه مبا ال يرتك جماال للعزوف عنه أو امللل التأثري فيو ) استقطاب املستمع ١٠(املواقف، و

) القدرة علي استخدام الوقفة املناسبة واحلركات اجلسمية املعربة والوسائل ١١(ومنه،
املساعدة. 

أمهية مهارة الكالم.ب
من املؤكد أن الكالم كوسيلة إفهام سبق الكتابة يف الوجود، فاإلنسان تكلم قبل -١

كتابة.لذلك فإن الكالم خادم للو أن يكتب ،
التدريب على الكالم يعود اإلنسان الطالقة يف التعبري عن أفكار، والقدرة على -٢

املبادأة ومواجهة اجلماهري.
٣-

ي إىل التعبري و واإلقناع، 
الواضح عما يف النفس.

والكالم وسيلة اإلقناع، والفهم واإلفهام بني املتكلم واملخاطب،  ويبدو ذلك -٤

اليت تكون حمالّ للخالف.
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ولو كان -ألن تعرب الفرد عن نفسه والكالم وسيلة لتنفيس الفرد عما يعانية، -٥
عالج نفسي خيفف من حدة األزمة اليت يعانيها، أو املواقف اليت يتعرض –حيدث نفسه 

هلا.
والكالم نشاط إنساين يقوم به الصعري والكبري، واملتعلم واجلاهل، والذكر واألنثى، -٦

به الضرورية.التعبري عن مطالو حيث يتيح للفرد فرصة أكثر يف التعامل مع احلياة، 
والكالم وسيلة رئيسة يف العملية التعليمية يف خمتلف مراحلها، ال ميكن أن يستغين -٧

عنه معلم يف أية مادة من املواد للشرح والتوضيح.
أهداف الكالم.ج

ويرى روبرت بويل أن هناك مبدأين أساسني ،متنوعة للكالمأهداف كثرية و هناك 
لغة مها األفكار اليت يعرب يف أي جهد يقوم به اإلنسان عند اتصال

صة هناك أهداف خاو ،ع أهداف اللغة العربية العامةأهداف الكالم تشرتك مو 
:للكالم ميكن توضيحها فيما يلي

،وي اليت إقدار األفراد على القيام جبميع ألوان النشاط اللغ.١
حيث ،قواعدهاستدعى أن يتعلم الفرد يف اللغة و هذا يو ،والتعود على النطق السليم للغة

صوغ الكالم يف و ،يستخدم ألفاظا للداللة على املعاين املتنوعة اليت ترد يف أثناء الكالم
عبارة صحيحة.

يكون و ،أو عما يشاهدون بعبارة سليمة،متكني األفراد من التعبري عما يف نفوسهم.٢
تكون لديهم القدرة على توضيح األفكار و ،لترتقى لغتهم،
ذلك ألن األلفاظ حتمل شحنات و ،واألسلوب املناسب،

معنوية ال تنفصل عنها.
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عرب عنها مبا عناصر الفكرة امل،توسيع دائرة أفكارهم.٣
إقدارهم على نقل وجهة نظرهم إىل غريهم من و ،يضفي عليها مجاال و 

و ،الناس
،التعبريوالتعود على السرعة على التفكري و ،األفراد على التفكري املنطقيتعويد.٤

تعويدهم على تنظيم تعبريهم عن طريق تدريبهم و ،املفاجأةطارئة و وكيفية مواجهة املواقف ال
ربط بعضها ببعضو ،وترتيبها ترتيبا منطيقيا،على مجيع األفكار واستيفائها

اإلعداد للمواقف احليوية اليت و ،و ،القدرة على مواجهة األخرين.٥
الطالقة د على االنطالق يف احلديث و والتعو ،والقدرة على االرجتال،للسانتتطلب فصاحة ا

تنمية القدرة على االستقالل و ،بري عما يف النفس جبرأة وصدقالقدرة على التعو ،يف التعبري
يف الرأي.

الم يتضمن كثريا منها: كالسؤال ،اتساع دائرة التكيف ملواقف احلياة.٦
،وإدارة احلوار واملناقشة،التوجيهاتوإلقاء التعليمات و ،املناظراتو ،املباحثاتو ،اجلوابو 

غري ذلك.والتعليق على األخبار و 
فالفرد ،تنسيقهاالحظة السليمة عند وصف األشياء واألحداث وتنوعها و إتقان امل.٧

هذا اإلتقان جيب أن و ،لكنه يف كالمه ال يكون مدققا بصورة جيدةو ،يدقق يف كتابته
،العباراتوكذا الرتاكيب و ،ناسبة للمعاينمع انتقاء األلفاظ امل،ة

ألن املتكلم سيجتاج يف حياته اللغوية.،و 
والتعبري الصحيح عن األحاسيس ،االبتكارممارسة التخيل و و ،الشعور

مؤثر.ر واألفكار يف أسلوب واضح راق و املشاعو 
:والكالمجماالت مهارات النطقد.
نطق األصوات العربية نطقا صحيحا-١
)اخل، ظ،ز،: ذمثل(بني األ،التمييز عند النطق-٢
طق بني احلركة القصرية والطويلة التمييز عند الن-٣
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طريقة مقبولة من متحدثي العربية -٤
)..اخل،و،م،ا صحيحا (مثل: بطقنطق األصوات املتجاورة ن-٥
ستخدام الصيغ النحوية املناسبة-٦
ة للمواقف املختلفة اختيار التعبريات املناسب-٧
٨-
عند الكالم اكيب الكلمة العربية استخدام النظام الصحيح لرت -٩

متكنه من االختيار الدقيق للكلمة ،عن توافر ثروة لفظية،التعبري عند احلديث-١٠
رتيبا منطقيا يلمسه السامعترتيب األفكار ت-١١
وال هو ،،-١٢

لنفس ،التحدث بشـــــــــــكل متصـــــــــــل-١٣
وقدرة على مواجهة اآلخرين

يز التنوين عن غريه من الظواهر نطق الكلمات املنونة نطقا صحيحا مي-١٤
عربا عما يريد اســـــــــتخدام اإلشـــــــــارات واإلمياءات  واحلركة غري اللفظية اســـــــــتخداما م-١٥

توصيله  من أفكار 
، عند ما يريد إعادة ترتيب أفكار. أو توضـــيح ات مناســـبة عند الكالمتوقف يف فرت ال-١٦

ها،أو مراجعة صياغة بعض ألفاظهشيء من
االســـــــــتجابة ملا يدور أمامه من حديث اســـــــــتجابة تلقائية ينوع فيها أشـــــــــكال التعبري -١٧

من القوالب التقليدية يف الكالموأمناط الرتكيب، مما ينبئ عن حترر
اللغوي الذي يصــــــــــوغ فيه هذا كالم على املعىن وليس على الشــــــــــكل الرتكيز عند ال-١٨

املعىن
ما يتطلب املوقف ذلكتغيري جمرى احلديث بكفاءة عند -١٩
ات الشخصية بطريقة جذابة ومناسبةحكاية اخلرب -٢٠
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لقاء خطبة قصرية مكتملة العناصر إ-٢١
شرتكني فيها واستخالص وحتديد أدوار األعضاء امل–إدارة مناقشة يف موضوع معني -٢٢

بني اآلراء اليت يطرحها األعضاءالنتائج من
١٧-٢٣

توجيهات عامة لتدريس الكالمه.

وفيما يلي جمموعة من التوجيهات العامة اليت قد تسهم يف تطوير تدريس مهارة 

الكالم يعين ممارسة الكالمتدريس -أ

إن لكالم مهارة ال يتعلمها الطالب إن تكلم املعلم وظل ،فيها بنفسه ال يتكلم غري عنه
ه من هنا تقاس كفاءة املعلم يف حصة الكالم مبقدار صمته وقدرتة على توجي،هو مستمعا

احلديث وليس

أن يعرب الطالب عن خربة-ب

ال جيد يف رصيده اللغوي ما يسعفه.يف موضوع غري مألوف إذ أن هذا يعطل  فهمه، وقد

التدريب على توجية اإلنتباه-ج
ليس الكالم نشاطا آليا يردد فيه الطالب عبارات معينة وقتما يراد منه الكالم ، 
إن الكالم نشاط عقلي مركب، إنه يستلزم القدرة على متييز األصوات عند مساعها وعند 

ن اختالفها يؤدي إىل اختالف املعىن، إن نطقها. والقدرة على تعرف الرتاكيب وكيف أ

٣١ه، ص ١٤٢٢، عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان، ١٧
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منه ما يالم عليه، وقدميا قيل إن عثرات اللسان أفتك من عثرات السنان.

عدم املقاطعة وكثرة التصحيح-د
من أكثر األشياء حرجا للمتحدث وإحباطا له أن يقاطعة اآلخلرين، وإذا كان هذا 
 ،

بشكل إن لديهم من العجز يف اللغة ما يعوقهم عن االسرتسالفي احلديث أو إخراجه 
متكامل، ولعل مما يزيد يف إ

.
مستوى التوقيعات-ه

قيقية للطالب، 
مستوى ، ويستحثه على استيفاء القول مث يلومه إن مل يكن عند فيظل يراجع الطالب

تعليم العربية وهو كبري، يندر أن يصل إىل مستوى العرب عند ممارسته مهارة الكالم، وهذه 
ظاهرة  ال ختتص بتعلم العربية وحدها، وإمنا تشمل كافة الدارسني للغات الثانية.

إىل املعلم إذن أن يقدر ذلك، وأن يكون واقعيا. وأن مييز بني متسوى اكالم الذي يصدر 

التدرج-و
ينطق مبتدأ التدرج هنا أيضا، إن الكالم، كما قلنا، مهارة مركبة ونشاط عقلي 

و بني يوم متكامل. وتعلم هذه املهارة ال حيدث
تستغرق وقتا وتطلب من الصرب واجلهد واحلكمة ما ينبغي األن ميكله املعلم. وعليه أن 

:يهيء من مواقف الكالم ما يتناسب مع كل مس

١-



23

أسئلة يطرحها املعلم وجييب عليها الطالب. ميكن أن تدور مواقف الكالم حول 
ومن خالل هذه اإلجابة يتعلم الطالب كيفية إنتقاء الكلمات وبناء اجلمل وعرض األفكار. 

الشفهية، وحفظ 
بعض احلوارات واإلجابة الشفوية عن اسئلة مرتبطة بنص قرأوه.

املستوى املتوسط-٢
يرتفع مستوى املواقف اليت يتعلم الطالب من خالهلا مهارة الكالم. من هذه 

إدارةاإلجتماعات. واملناقشة الثنائية، ووصف األهداث role playingاملواقف لعب الدور 
إعادة رواية األخبار اليت مسعوها يف التلفاز واإلذاعة واألخبار عن اليت وقعت للطالب، و 

حمادثة هاتفية جرت أو إلقاءتقرير مبسط وغريها.

املستوى املتقدم-٣
وهنا قد حيكي الطالب قصة اعجبتهم, أو يصفون مظهرا من مظاهر الطبيعة. أو 

حوارا سسأو يلقون أو يتكلمون يف موضوع مقرتح. debateيلقون خطبة أو بديرون مناظرة 
يف متثيلية، أو غري ذلك من مواقف.

ما لديهم من خربة عن موضوع احلديث.

قيمة املوضوع-٤
تزداد دافعية الطالب للتعلم كلما كان ما يتعلمونه ذا معىن عندهم، وذا قيمة يف

املستوى املتقدم، حيث الفرصة متاحة للتعبري احلر. فينبغي أن يكون املوضوع ذا قيمة، وأن 
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يكون واضحا وحمددا. ويفضل أن يطرح على الطالب يف كل مرة موضوعان أو أكثر حىت 
١٨متاحة هلم, فيتكلمون عما يعرفون.تكون حرية االختيار

: البطاقات التعليميةاملبحث الرابع

مفهوم البطاقات التعليمية.أ
البطاقة التعليمية هي البطاقات الرتبوية، حققت أهدافها جليلة األثر يف احلقل التعليمي، 
وأدت رسالة من أمسى الرساالت حني جاءت مفتاحا للقراءة واملعرفة، ووجد فيها املعلم 

١٩

أن الصور ٢٠أن الباقة معينة من املعينات البصرية يف فصول اللغة. ورأى صيين واآلخرون.
والبطاقة واللوحات يستطيع أن يستثمرها املعلم يف تكامل مع طرائقه يف أثناء عرض الدرس، 

ويف إجراء معظم التدريبات اليت تتنأو ل ع
مهارات اللغة االمتاع والكالم والقراءة والكتابة.

أمهية استخدام البطاقات.ب
فيها يلي فوائد استخدام املعينات البصرية (أحدها البطاقة) يف تعليم اللغة:

تنوع املعينات البصرية صري الدرس، فتجعله أكثر حيوية وتشويقا.-١
٢-

مع زميله أكثر سهولة وأقرب من الواقع.
حتد من كالم املعلم يف الدرس، وتفصح فرصا أطوللدارس كي يتكلم.-٣

١٦٠، مصر :ايسيكو، ص:تعليم العربية لغري ، ١٩٨٩رشد امحد طعيمة، ١٨
(اململكة العربية السعودية: الوكالة املساعدة للتطوير الرتبوي، الطرق اخلاصة يف تدريس اللغة العربيةإبراهيم داحس اجلالجل، ١٩

١٤٨) ص. ١٩٤٤
عليم اللغة العربيةدليل املعلم إىل استخدام الصور والبطاقات يف تحممود امساعيل صيين وآخرون، ٢٠

١٩) ص.١٩٩١العريب لدول اخلليج، 
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تثرى الفصل جيلب موضوعات حقيقية من العامل اخلارجي تنقل بواسطة الصورة، -٤
املعلومات وتثبيتها.مما يساعد يف اتصال

توضح األمور بتوفري بعد جديد للواقع، وتشرح احلقائق اليت ميكن أن متر مرورا -٥

ريبها واملسافة والكتلة والعمق والوزن واللون والوقت والعاطفة ميكن تدريسها بسهولة، وتق

جيد الدارس ذواخليال اخلصب ما يتعلمه من لغةسهال وممتازا، من خالل استخدام -٦
الصور، األمر الذي ال يتسىن له من الكتب املدرسية أو القواميس

جتعل املدخل االتصايل لتعلم اللغة أكثر سهولة وأقرب إىل الطبيعة-٧
ستماع والكالم والقراءة، وتتيح للمعلم أن حبقق التكامل بني تساعد على تعليم اال-٨

هذه املهارات بطريقة بناءة
تشحذ خيال املعلم والدارس مجيعا، فتحول التعليقات والتخمينات واملناقشات -٩

توفر التنوع جلميع مست

خمتصني.
أنواع البطاقات التعليمية .ج

وعال 

بطاقات تكوينية-١
أنواع:٤وهي تتكون من 

بطاقات تكوين األمساء)أ
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هي بطاقات صغرية من ورق مقوي، قد كتب عليها حروف حبط النسخ اجلميل، 
من قبل مث يطلب إليهم ضم حروب هذه البطاقات بعضها إىل بعض  وقد سبق هلم معرفتها 

بطاقات تكوين األفعال)ب
فعلني يف البطاقات، فيطلب املعلم من الطالب أن فتكتب حروف فعل أو 

يقوموابتكوين كلماتبضم هذه البطاقات بعضها إىل بعض.
بطاقات تكوين اجلمل التامة )ج

هي بطاقات تكتب فيها أفعال أو أمساء حبيث لوضممنا بعض بطاقات األفعال 
يقوم املعلم إىل بعض بطاقات األمساء نستطيع أن نكون مجال مفيدة. وعلى هذا ميكن أن 

بكتببة البطاقة وتوزيعها على الطالب ويطلب لل منهم تكوين مجل بعد ضم إحداها إىل 
األخرى.

بطاقات تكوين عن طريق الربط)د
الربط حبرف أو أكثر من حروف العطف: وهنا تتعدد البطاقات لتعدد األفعال 

بعض حروف واألمساء واحلروف. فيكتب املعلم على بطاقات بعض أفعال وبعض أمساء و 
سبقت معرفتها مث توزع هذه البطاقات على طائفة منهم دون ترتيب للبطاقات.

بطاقات التضاد-٢
هي بطاقة تنمي يف الطالب مهارة إذراكية دقيقة وتريب فيهم سرعة املالحضة حىت 
يستطيع أن مييزوا بني ما يدركون، ويتعودون معرفة الفروق الدقيقة بني ما يشاهدون وهذه 

مل كل بطاقة منها اسم وفعال، مضادا ملا حتمله بطاقة أخرى من أمساء أو أفعال.البطاقة حت
رةأو احملأو بطاقات اللعبة -٣

وهي بطاقت ميكن استخدامها مع بطاقات التضاد وحتفز إىل املنافسة واحلركة والنشاط 
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كتب عليها خبط واضح ومجيل كلمة يف كل بطاقة ميكن أن توصف بوصف من كلمات 
بطاقات التضاد وأن تكون مع

بطاقات االستجابة-٤

مهارات لغوية وقدرات إدراكية إذ يقوم املعلم بكتابة عبارات قد تطول وقد تقصر، وحتمل 

صحيحةبطاقات اختيار اإلجابة ال-٥
تقوم على كتابة قصص قصرية أو حقائق علمية مبسطة وصغرية يف أسطر قليلة 

صحيحة، مث توزع البطاقات على الطالب وبطلب منهم أن يقرأو ها وعند األجابة 
الصحيحة يضع الطالب عالمة أمامه

الرسمو بطاقات الصور -٦
الفكرة فيها تقوم على أن حتمل البطاقات صور ألبطال وعضماء وملوك ورؤساء 
أو صور لبعض األطفال وقد حتمل صورا ورسوما حليوان أو نبات وجيمل أن تكون بيئية أو 

حتمل رسوما ألدوات مرتلية أو مدرسية.
بارة النص بعد قراءتهبطاقات اإلجابة بع-٧

سؤال واحد أو أكثر، تكون اإلجابة عنه بكلمة أو مجلة من النص الذي جاءت به القصة. 
وممارسة هذا اللون من البطاقات يثري الشوق  ينمي مهارات قرائية، إدراكات عقلية ويبعث 

على دقة 
بطاقات األلغاز-٨
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حتمل حديثا عن إنسان أو حيوان أو نبات أو مجاد، ي

بطاقات التكميل-٩
هي بطاقات يكتب فيها قصص قصرية مناسبة، وينتزع من القصة كلمات يوضع 

لمات أخرى غريبة ليست منها، ملعرفة مدى فهم الطالب ويقظتهم. مث يطلب تضاف ك
منهم أن يقرأو اٍ القصة حبيث تستقيم عبارات القصة وتصبح قصة كاملة. ومن اخلري أن 

يكتبوا القصة يف كراسة خاصة.
األجوبةو بطاقات األسئلة - ١٠

معها هي بطاقات حتمل أسئلة يف موضوع علمي مناسب أو يف حكاية شاقة، و 

اإلجابة مث يطلب منهم ضم البطاقة كل سؤال مع بطاقة إجابة.
بطاقات القصة يف الصندوق- ١١

هذه البطاقات حتوى قصة، كل جزء منها يف بطاقة. مث توضع هذه البطاقات يف 
م بقرائتها وحده. وبعد أن يقرأها تضم هذة األجراء يف ترتبيها الصندوق وتعطي للتلميذ ليقو 

اخلاص حبيث تعود القصة منسقة متكاملة.
مث يطلب من التالميذ كتابتها يف كراستهم اخلاصة، وما أمجل أن يعد املعلم قصتني أو أكثر 

أن وأن ير قمهما وأن حيرص التالميذ على ترقيم القصة عند كتابتها يف الكراسة. وميكن
يتبادل التالميذ الصندوق القصصية.

بطاقات الومضيةال- ١٢

وينبغي يف الوقة نفسه أن تكون كبرية حبيث يراها مجيع تالميذ الفصل يف وضوح. وهي 
:ثالثة أنواع
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بطاقات الصور.أ
هي البطاقات اليت يوجد يف أحد وجهيها صورة شيئ. 

بطاقات الكلمات.ب
هي بطاقات اليت كتبت عليها كلمة أو عبارة أو مجلة، ويعرضها املعلم على التالميذ 

عرضها لتعزيز ما مت تدريسة أو ملراجعته. 
الكلماتبطاقات الصور و .ج

وهي نوعان. األول، ما رمست على أحد وجهيها صورة وكتب فيه الكلمة أو عبارة 
حتكي ما يف الصورة. الثاين، ما كتبت فيه الكلمة أو العبارة حتت الصورة يف نفس الوجه. 

عن الصورة: يف مراجعة املفردات مثال، ويف التمهيد لبعض الدروس ويف التدريب على 
اإلمالء. ... اخل

بطاقات املفاتيح- ١٣
هي تعطي تفصيالت أكثر دقة وصراحة عن األشياء اليت سيقوهلا الشخص. ومبا 
تعطي حامل البطاقة نصا ذا فراغات ليمألها بنفسه. وميكن أن تعطيه عددا من الألشياء

إىل كلمات من عنده.
بطاقات أداء األدوار- ١٤

الفكرة األساسية اليت تؤكدها بطاقات اداء األدوار أن يكون لدى جزء من 
لك أقرب إىل ما معلومات كلية ال يدري عنها شيئا إال خلظة أداء احلوار. وال شك أن ذ

حيدث يف الواقع. ف التلميذ الذي يتسلم أحدى البطاقات سيطلع على دوره ويفهم 
شخصيته اليت سيمثلها ويدرك املطلوب منه، ولكنه ال يعرف ما سيقول الالعبون اآلخرون 
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أو يفعلونه، ممع يدفعه إىل يفكر ويتفاعل بسرعة. ولن ينفعه يف هذه احلالة أي إعداد مسبق 
قوله أو يفعله.ملا سي
بطاقات العمل- ١٥

الصورة 
اليت معه، مث يقرأ املفاتيح واألسئلة على البطقة، وحيأو ل اإلجابة عنها بنفسه. مث يصف 

وبطاقة الصورة املصاحبة هلا.مث يقرأ املكتوب على البطاقة قراءة جهرية لبقية  أعضاء 
٢١موعة، مث يتنافسون معا يف املفردات اجلديدة وحيأو لون فهمها.

.د
٢٢:

حث)١
٢(
التعليم عن طريق النشاط)٣
كالتعرف على الكلمات والفهم التدريب على عدد من املهارات األساسية ،  )٤

وحسن اإللقاء وسالمة النطق، وسالمة اهلجاء، وتنمية أساليب التعبري.

٤٦-٢٥، ص. البطاقات يف تعليم العربيةو دليل املعلم إىل استخدام الصور إمساعيل صبين وآخرون، حممود ٢١
١٣١)، ص.١٩٩٧، (القاهرة: دار الفكر العريب، تدريس الفنون اللغة العربيةعلي أمحد مذكور، ٢٢
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: البطاقة الومضية املبحث اخلامس
مفهوم البطاقة الومضية.أ

البطاقة الومضية هي عبارة عن رسم أو صورة على قطعة من الكارتون أوالورق 
وتكتب غالباعلى وجه ١٦x٢٠سم أو من ١٨x٢٢املقوى وترتاوح مساحتها من 

الثاين من البطاقة الكلمة اليت تعنيها الصورة املوجودة يف الوجه األول من البطاقة. ولكل 
. فالكتابة ليدبر املدرس الدارسني ٢٣من الصورة والكتابة يف البطاقة واحدة دورها اخلاص

لتوضيح معىن الكلمة املكتوبةبعد 
تسميعها.

أما قال حممود إمساعيل صيين أن البطاقة الومضية عبارة عن قطعة من الكارتون 
سم ويكتب عليها ٢٠x١٥بوصة.  ٨x٦أو الورق املقوى ترتاوح مساحتها من  

جرة الدراسةقراءة 
الكلمات املكتوبةعلى البطاقة عند غرضها. ويستطيع املعلم أن يعد البطاقة اليت حيتاجإليها 

مبساعدةالدارسني. مث بعد اإلعداديكتب غليها الكلمات اليت يرغب يف تدريسها. 
أنواع البطاقة الومضية.ب

استخدامها يف تعليم اللغة، ثالثة أنواع من البطاقة الومضية اليت ميكنتناول يف هذا الفصل 

قاعة الدرس. وسيجد املعلم تفصيالت االستخدام وتطبيقاته العملية.
٢٤البطاقة الومضية ثالثة أنواع، وهي:

بطاقة الصور)١

يف الوقت نفسة أن تكون من الكرب حبيث يراها مجيع تالميذ الفصل يف وضوح، وهناك 

٢٣)، ص. ١٩٩٥، (ماالنج: إيكيب ماالنج، الوسائل املعينات يف تعليم العربيةإمام أسراري، ٢٣
٢٥، ص. الوسائل املعينات يف تعليم العربيةإمام أسراري، ٢٤
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بعض النمادج لبطاقات الومضية يف املكتبات ودور النشر، لكن البطاقة اليت يعدها املعلم 
ة حمددة، أوقع لدى تالميذه، وأجدى يف حتقيق اهلدف من بنفسة لتخدم نطاقا تعليمي

الدرس.
بطاقة الكلمات)٢

هي البطاقة اليت كتبت عليها كلمة أو عبارة أو مجلة، ويعرضها املعلم على التالميذ 

ملراجعته.عرضها لتعزيز ما مت تدريسه أو
بطاقة الصور والكلمات)٣

هي نوعان: النوع األول مارست على أحد وجهيها صورة، وكتبت على وجه اآلخر 
الكلمة أو العبارة جبوار كلمو أو عبارة حتكي ما يف الصورة. والنوع الثاين ما كتبت فيه

ا غري أن البطاقة اليت حتمل الصورة على وجهه، والكلمة على وجه اآلخر هلالصورة

مراجعة املفردات يف التمهيد لبعض الدروس، ويف التدريب على اإلمالء.
ويتطلب البحث اإلجرائي أن تستخدم الباحثة جمموع الثالثة من البطاقة الومضية.

وصف البطاقة الومضية.ج
سم، ١٧سم و١٠للبطاقة الومضية هو مايرتاوح بني لعل أنسب عرض 

أماطوهلافيخضع لعدد الكلمات اليت على البطاقة، أو ملساحة الصورة املعروضة. وهناك 
طريقة اإلعداد جمموعة من البطاقة الومضية اليت ميكن إزالة الكلمات من عليها، لتستخدم 

عدة مرات يف أعراض خمتلفة.
كبرية من الورق املقوى بغالف من البالستيك األبيض ويكون ذلك بتغليق قطعة  

١٠املعتم بواسطة آلة التغليف، مث قطعها من إىل املساحات املطلوبة (ال يقل العرض عن 

أللوان.البيضاء، أو أفالم العارض فوق الرأس غري الثابتة ا
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وإذا أراد املعلم عرض البطاقة الومضية فوق السبورة الوبرية، فعليه أن يلصق على 
أطرافها اخللفية قطعا صغرية من الورق املرسل (السنفرة)، مع مراعات أن تكون الكلمات 
املكتوبة املرئية لدى التالميذ اجلالس يف مؤخرة الفصل. وحيسن أن يكتب املعلم الكلمة أو 

الكلمات 
٢٥مواجهة التالميذ.

وميكن أيضا أن يعد لوحات من الورق املقوي ذات عالقات خطافيه وخيتار 
مساحتها حبيث ميكن أن تعلق عليها أربع بطاقات أو ست من البطاقة اليت تتناول موضوعا 

أو "وسائل املواصالت". تصلح البطاقة الومضية لتقدمي مفهوم واحدا، مثل "فصل السنة" 
معني عن شيئ أوحدث.

استخدام البطاقة الومضية يف تعليم اللغة العربية.د
تصلح البطاقة الومضية لتقدمي مفهوم معني عن شيئ أو حدث. ولعل أفضل 

غري أننا ٢٦استعمال البطاقة الصور جيتلى يف مراجعة دروس قد سبق للتالميذ أن درسوها.
يف سلسلة "أحب العربية" استخدمنا البطاقة الومضية يف مجيع خطوات عرض الدرس 

إعادة استخدامها بشرط أن يتم ذلك بسرعة ودون إضاعة وقت الثامن للدارس.
ب ذلك من التالميذ بطريقة فردية حسب ترتيب معني. وميكن للمعلم أيضا أن يطل

ويتحكم املعلم يف سرعة الغرض الذي يريده، وحسب موضع العرض من الدرس: سواء 
كان متهيدا أم شرحا أم تدريبا أم مراجعة.

وميكن للمعلم أن يعرض مبجموعة البطاقة دفعة واحدة على جمري الطباشري أسفل 
ورة املغناطسية بواسطة قطع املغناطيس.السبورة، أو يثبتها على السب

دليل املعلم إىل استخدام الصور والبطاقات يف تعليم اللغة العربية،٢٥
٢٧ص. ،)١٩٩١رتبية العريب لدول اخلليج، مكتب ال

دليل املعلم إىل استخدام الصور والبطاقات يف تعليم اللغة العربية،٢٦
٢٨، ص. )١٩٩١رتبية العريب لدول اخلليج، مكتب ال
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٢٧وهذه بعض املقرتحات الستخدام البطاقة الومضية:

االستيعاب)١
يكتب املعلم بعض األوامر والطلبات على بطاقات ويعرضها على التالميذ، ليقوم 

بتنفيذ ما جاء فيها بعد فهم املطلوب.
التعرف واملطابقة)٢

ظ مبجموعة عنده، ويوزع على التالميذ 

جمموعته وعندئذ يقف التالميذ حامل البطاقة.
التذكر والتخمني)٣

يعرض املعلم على التالميذ جمموعة من البطاقة اليت حتتوى على صورة لبعض األفعال 
مثال، مث يضع البطاقة فوق املكتب على وجه الصورة، وتستحب إحداها وخيفيها من أعني 
التالميذ ويسأل: "من يعرف الفعل الذي يف هذه البطاقة؟" وعلى التالميذ أن خيمنوا ما 

يف البطاقة مث يتقدم التلميذ حنو مقدمة الفصل، ويقوم عندئد بدور املعلم.
املوازنة والربط)٤

استخدام بطاقتني للصورة، أو بطاقة فيها صورة على كل الوجهني، بعدة ميكن 
طرق: أ). استعمال صيغة النفي، ب). للموازنة بني شيئني أو فعلني أو زمنني، ج). 

للتدريب على اجلمل املركبة. املثال: بينما كان أمحد يشاهد التلفزيون دخل أبوه.
املالئمة بني الصور والكلمة)٥

دم املعلم بطاقات الصور مع بطاقات الكلمات، وذلك بتقسيم ميكن أن يستخ

التلميذ الذي حيمل بطاقة الكلمة املطابقة أن يقف ويقرأ الكلمة وهو يعرضها على التالميذ 

٩٢، ص. املرجع نفسه،العزيز٢٧
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حكاية القصة)٦

قصة وهو يعرض صورته على التالميذ، ذاكرا عبارة تشتمل على صورة الشيئ أو احلديث 
الذي معه، مث يشري إىل التالميذ برتتيب معني ليكمل كل واحد منهم القصة مستعمال ما 

٢٨على البطاقة.

التمثيل الصامت)٧
لتلميذ بطاقة عليها صورة موقف من املواقف. املثال: "طبيب خيلع يعطي املعلم ا

سنا ألحد املرضى". يرى التلميذ البطاقو وال يراها بقية تالميذ الفصل، وعلى التلميذ حامل 
البطاقة أن يؤدي موقف الذي الصورة بطريقة التمثيل الصامت، بينما حياول بقية التالميذ 

أن خيمنو ما حدث.
ح أحد التالميذ يف معرفة موقف، يتقدم حنو مقدمة الفصل، ويعطيه وعندما ينج

التصنيف)٨
يعد املعلم كمية من جمموعات البطاقة تناسب عدد تالميذ فصله، حبيث تتكون 

بطاقات متجانسة. (املهن، وسائل املواص٥أو ٤كل جمموعة من 
٢٩األدوات املكتبية ... اخل).

مث يوزع البطاقة على التالميذ. ويقرأ كل تلميذ الكلمة اليت على بطاقة، مث يتجول 

ه البطاقات، يقرأ كل جمموعة الكلمات معه. وبعد أن جيمع التالميذ أنفسهم حسب نوعي
اليت على البطاقات، وتسلمها للمعلم.

دليل املعلم إىل استخدام الصور والبطاقات يف تعليم اللغة العربية،٢٨
٣١، ص. )١٩٩١رتبية العريب لدول اخلليج، مكتب ال

دليل املعلم إىل استخدام الصور والبطاقات يف تعليم اللغة العربية،٢٩
٣١، ص. )١٩٩١رتبية العريب لدول اخلليج، 
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الفصل الثالث
منهجية البحث

مدخل البحث ومنهجه .أ
هو طريقة البحث الذي ُيستخدم تستخدم الباحثة هنا منهج البحث والتطوير. و 

ملعني ااالنتاجالستطاعة حتصيل و ٣٠.االنتاجلتجريب فعالية ذلك االنتاج املعني و لتحصيل 
االنتاجلتجريب فعالية ذلك و ،يستخدم حبث التحليل اإلحتياجات

ريد ٣١.االنتاجفيحتاج إىل البحث لتجريب فعالية ذلك 
. االنتاجوتقوم بتجربة فعالية اللغة العربيةتعليم أن تنتج مادة

االنتاجنتاج إرادة تقومي التغيري الذي يقع يف وقت معني و إالبحث التطويري هو هدفو 
إىل آخرها.و على أساس اكتشافات جتربة ميدانية مث مصادقة عليها 

إجراءات البحث والتطوير .ب
مراحل كما قال ٨وخطوات تطوير املنتج يف هذا البحث والتطوير تتكون من 

٣٢)، وهي كما يلي:Sugiono) يف كتاب سوغيونو (Borg and Gallبورغ وغال (

حتليل املشكالت.١
، مدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية تورينئية يف مبالحظة مبدةالباحثتقام

:ة ظواهر املشكالت املتعددة منهاالباحثتاكتشفو 
فاءة الطلبة لتطبيق مهارة الكالم،عدم ك.أ

األخرى،م أضعف من نتائج املهارة نتائج مهارة الكال.ب

30 Sugiono. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D.
(Bandung: Alfabeta, 2010). Hlm. 307

31Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D.
(Bandung: Alfabeta, 2010). Hlm. 407.

32 Sugiono. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D.
(Bandung: Alfabeta, 2010). Hlm. 409
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أفكارهم قلة املفردات اليت استوعبها الطلبة، فيصعب عليهم الكالم للتعبري عن.ج

ة استخدامها وممارستها يف وقد يزول بعض املفردات اليت استوعبها الطلبة لقل.د
وهذا بسبب قلة ميول الطلبة يف درس اللغة العربية إلن الطلبة يظنون أن اللغةالكالم،

العربية هي اللغة الصعبة يف فهمها،
.ه

من الوقوع يف األخطاء اللغوية يف التعبري الشفهي،
قلة النشاط يف تعلم مهارة الكالم،.و
.ز

العربية. 
٢.

االقرتاحات املوجودة يف عملية تعليم اللغة د الباحثجت
وســـــــــــــيلة وتعلمها من املالحظة واملقابلة واالســـــــــــــتبانة، فرتيدالباحثة أن تقوم بتطويرالعربية 

حىت أن يكون تعليم اللغة ملرحية لطالب املدرســــــــــــة املتوســــــــــــطة او تعليم اللغة العربية اجلذابة 
العربية أحسن مما قد سبق.

. ســــــــــــتخدام البطاقةكما هو معروف إن إحدى الوســــــــــــائل التعليمية اجلذابة هي ا
توضــيح املشــكالت يف الدروس فهي و و 

جتعل أفكار التالميذ يف تصور كثري من األشياء اليت يستحيل عليهم تصورها متام التصور، 
ه وســــــــــــائل ويفيد كثريا هذ.٣٣جعل الدرس حياكم

ســــاعد الطالب كثريا يف فهم البحث والوصــــول تيف عملية التعليم والتعلم الذايت و التعليمية 
بسهولة.املعلوماتإىل

.٤٢ص.، (اجلزء األول)الرتبية و التعليم، م بكرقاسحممد حممود يونس و ٣٣
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تصميم االنتاج.٣
يف هذه املرحلة، تصّمم الباحة البطاقة الومضية لتعليم مهارة الكالم لفصل السابع 
من مدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية تورين اليت تتكن بثمانية مراحل. تصّمم الباحثة 
مجيع املوضوعات اليت تُعّلم يف هذا الفصل. واملوضوعات  البطاقة الومضية فهي كما يلي:

)أ
)ب
املرافق العامة يف املدراسية)ج
آلة املدرسية)د
األلوان)ه
العنوان)و
بييت)ز
من يومية األسرة)ح

تصديق من اخلرباء.٤
بعد تطّور الباحثة املنتج، تقوم الباحثة عملية تصديق املنتج للخرباء. ويف هذه 

املرحلة تعطي الباحثة البطاقة الومضية إىل 

اإلصالح.٥

رشادات عن البطاقة الومضية مثال وجود بعض املداخالت واالقرتاحات والتعليقات واإل

٦.
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وسط اإلسالمية احلكومية تورين ملعرفة فعالية استخدام يف فصل السابع من مدرسة املت
البطاقة الومضية يف تعليم مهارة الكالم اللغة العربة وكيف رأي الطالب يف استخدام املنتج.

٧.
املتوسطة اإلسالمية مدرسة 

م. ويف هذه التجربة امليدانية قامت الباحثة ٢٠١٦-٢٠١٥رين للعام الدراسي احلكومية تو 

لطالب الفصل اللغة العربيةمهارة الكالمتعليموملعرفة فعالية استخدام "البطاقة الومضية" يف
املتو مدرسة السابعمن 

املتوسطة اإلسالمية احلكومية تورين.         مدرسة القبلي واالختبار البعدي للفصل السابعمن 
SPSS Versi)واستخدمت الباحثة يف حتليل نتائج اختبار الطالب ملعرفة فعالية استخدام (16

البطاقة الومضية يف تعليم مهارة الكالم اللغة العربية.
االنتاج اآلخر.٨

وبعد عملية تصديق من اخلرباء وجتربة املنتج إىل الطالب، فأن تقوم الباحثة على 
ربية يف مجلة معّددة.إكمال املنتج فهي البطاقة الومضية لتعليم مهارة الكالم اللغة الع

جتربة املنتج .ج
) ١هذا ملبحث تريد الباحة أن تشرح خطوات جتربة املنتج اليت تتكمو من: ويف

سلوب) أ٣٤التجربة، ) أفراض٢تصميم التجربة، 
و ) ٥
تصميم التجربة.١

التصديق األوىلرحلةامل: ثالث مراحلتسري الباحثة بتخطيط التجربة على 
من اخلرباء، واملرحلةالثانية التجربة الفردية واملرحلة الثالثة التجربة امليدانية. يراد مبرحلة والتثبيت

التصديق والتثبيت تقدمي إنتاج التطوير إىل اخلبري يف جمال تعليم اللغة العربية للحصول على 
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من التجربة الفردية ل إنتاج التطوير إلصالحه.اإلقرتاحات والتعليقات واملدخالت حو 
والتجربة امليدانية يعين تطبيق .املنتجلتصحيح األخطاء الطبعية املوجودة يف ةعلها الباحثجت

إنتاج التطوير يف العملية التعليمية الذي تقوم الباحثة بنفسها، وتقدميها إىل مدرس اللغة 
ماالنج.احلكومية تورينمدرسة املتوسطة اإلسالمية العربية في

أفراد التجربة.٢
وأما أفراد التجربة يف هذه املرحلة تتكون من:

اخلرباء)أ
بعد صّممت الباحثة املنتج، تعطي الباحثة البطاقة الومضية اىل خبريان يف تعليم 
اللغة العربية، مها خبري يف جمال تصميم الوسائل لتعليم اللغة العربية وخبري يف جمال احملتوى 

تعليم اللغة العربية. ختتار الباحثة الدكتورة أّمي حممودة املاجستري كاخلبري تصميم الوسائل يف 
لتعليم اللغة العربية والدكتور سيفول مصطفى كاخلبري يف جمال احملتوى يف تعليم اللغة العربية.

الطالب)ب
ثة وبعد حتسني الباحثة املنتج حبسب مداخالت واقرتاحات من اخلرباء، تقوم الباح

جتربتني، مها التجربة الفردية والتجربة امليدانية. ويف جتربة الفردية تتكون من أربع طالب يف 
، ملعرفة فعالية استخدام البطاقة درسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية تورينمبفصل السابع 

امليدانية الومضية يف تعليم مهارة الكالم للطالب، خاصة يف جمموعة صغرية. وأما يف جتربة 
، مدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية تورينبتتكون من مجيع الطالب يف فصل السابع

ملعرفة فعالية استخدام البطاقة الومضية يف تعليم مهارة الكالم للطالب، خاصة يف جمموعة 
كبرية.

٣.
)أ
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املقابلةعملية تعليم وتعلم و املالحظة يفمن الكيفيةةالباحث
و املدرسة ومدرس اللغة العربية يف املدرسة، وكذلك مراحل تطوير

. مدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية تورينالبطاقة الومضية يف 
)ب

االستبانة للخرباء والتالميذ وكذلك نتيجة منالكميةةالباحث
الطالب يف االختبار القبلي (قبل استخدام البطاقة الومضية يف تعليم مهارة الكالم اللغة 
العربية) واالختبار البعدي (بعد استخدام البطاقة الومضية يف تعليم مهارة الكالم اللغة 

العربية). 
٤.

املقابلة)أ
ي حصــــــر االنتباه حنو شــــــيئ ما للتعرف عليه وفهمه، وهي وســــــيلة هامة هاملقابلة 

٣٤

، وكتبت الباحثة مث مدرســــــــــــــة املتوســــــــــــــطة احلكومية تورين ماالنجكفاءة الطالب يف اللغة 

املالحظة)ب
املالحظة

الشــــــــفوية من املفحوص.وهي أداة هامة للحصــــــــول على املعلومات من خالل مصــــــــادرها 
ويف هذا البحث تقوم الباحثة بعملية املالحظة جلمبع الطالب ملعّني، ملعرفة ٣٥البشــــــــــــــرية.

١٩١) ص.١٩٨٠(القاهرة: دار غريب، ،عريب-قاموس املصطلحات الرتبوية انكليزيزكى بدوي، ٣٤
١٣٥)، ص.١٩٨٠(القاهرة: دار غريب، ،عريب-قاموس املصطلحات الرتبوية انكليزي، زكى بدوي٣٥
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االستبانة)ج

عنها من قبل عدد األفراد بواقع معني، ويقد بشــــــــــــكل عدد من األســــــــــــئلة يطلب اإلجابة
٣٦املعينني مبوضوع االستبانة.

للدرس اإلضاىف.املعّدة عن مادة تعليم ىف تنمية مهارة الكالم
االختبار)د

تستخدم الباحثة االختبار للوصول على املقارنة بني نتائج الطالب يف تعليم اللغة 
العربية قبل استخدام البطاقة الومضية وبعد استخدامها. االختبار املستخدم يف هذا البحث 
هو االختبار  القبلي يعين اختبار يعطي قبل استخدام البطاقة الومضية يف تعليم مهارة 
الكالم اللغة العربية واالختبار البعدي يعين اختبار يعطي بعد استخدام البطاقة الومضية يف 

هارة الكالم اللغة العربية.تعليم م
٥.

الكمية. 
١.

مادة و وكذلك مراحل تطويراملقابلةاملالحظة و من الكيفيةةلل الباحثحت
مدرســـــــة املتوســـــــطة اإلســـــــالمية احلكومية تورين

DescriptiveAnalysis.(
٢.

منالكميــةةلــل البــاحثــحت
وتقارن الباحثة نتيجة الطالب يف ). Descriptive Analysis Statisticاإلحصــائي الوصــفي(

١٢١م) ص.١٩٩٤أساليبه،-أدواته-البحث العلمى مفهومهذوقان عبيدات وآخرون، ٣٦
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االختبار القبلي واالختبار البعدي ملعرفة فعالية اســــتخدام البطاقة الومضــــية يف تعليم مهارة 
SPSS.

الفصل الرابع

واملبحث املبحث األول: حيتوى هذا الفصل على مبحثني
مادة مهارة الكالم تطويروحيتوى هذا املبحث األول. الثاين مناقشة نتائج الدراسة

واملبحث الثاين.
مضية يف املدرسة املتوسطة 

. احلكومية تورين ماالنج
هذا الفصل على حتليل املشكالت واالحتياجاتالرتتيب

كاآليت:

أوال:
الحظة 

م، يف املدرســــة املتوســــطة احلكومية ٢٠١٥التمهيدية يف األســــبوع اآلخر أغســــطوس ســــنة 
تو 
حتليل املشكالت االحتياجات .أ

قامت الباحثة قبل تطوير
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مادة مهارة تتعلق 
:

املقابلة.١

البيان كاآليت:.اللغة العربية والتالميذ
)أ

:مدرسة املتوسطة احلكومية تورين ماالنج
كفاءة مهارة الكالم يف درس اللغة العربية ضعيفة. أكثرهم ال يستطيعون أرى أن"

.م)٢٠١٥أغسطس ٣١أن يتكلموا اللغة العربية" (املقابلة يوم اإلثنني، 
مدرسون اللغة العربية)ب

اللغة العربية يف عملية التعليم والتعلم له دور كبري يف تيسري إن اهتمام املدرسني
مدرس اللغة العربية يف عجالت الرتبية والتعليم، كما عرب السيد امحد سيف الدين هو 

قال:مدرسة املتوسطة احلكومية تورين ماالنج حيث 
"
ن ليس هلم تشجيع اللغة العربية وقلة املفردات ليعربوها يف الكالم".  أل

).م٢٠١٥سبتمرب ١٤(املقابلة يوم االثنني، 
وهناك جانب آخر يعانيه معلم اللغة العربية وهو قدرة مدرس اللغة العربية وفهمه 

مدرسة ية يف عن تعليم اللغة العربية، ويف ذلك عرب عنه السيد سيف الدين  معلم اللغة العرب
قال:املتوسطة احلكومية تورين ماالنج،

لقد قمت بتطبيق الكتاب التعليمي يف تعليم اللغة العربية حسب الدليل "
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خاصة يف احلوار، ألن التالميذ مل يستوعبوا املفردات الكثرية يف الكالم، 
ووجود الفروق الفردية للتالميذ، وخلفية الدارسني املختلفة،  وكذلك الدوافع 

.م)٢٠١٥سبتمرب ١٥، 

التالميذ)ج
مادة مهارة الكتطوير قام الباحثة قبل 

٣٢ماالنج وعددهم املتوسطة احلكومية تورينمن مدرسة سابعالصف البعض تالميذ
تلميذا. هنا قدم الباحث إحدى نتائج املقابلة اليت جرت بينه وبينهم فيما يتعلق بدافعية 

ماالنج حنو تعلم اللغة العربية، ميكن تبسيطها على املتوسطة احلكومية تورينتالميذ مدرسة 
النحو التايل:

ماالنج حيبون املتوسطة احلكومية تورينومن الدافعية الداخلية، أن تالميذ مدرسة 
واللغة 

لنيل منحة الدراسية.العربية هي لغة االتصال 

أريد "كالتايلفردةرتدفعهم لتعلم اللغة العربية ما ذكومن الدافعية الداخلية اليت ت
."

أن من هذا احلي "، حيث قالوقد أكد هذا الرأي 
حيصلون على منحة دراسية إللتحاق دراستهم يف حضرموت أو العريب، هناك تالميذ

."
ومن الدافعية اليت تدفعهم لتعلم اللغة العربية ألن التالميذ يريدون أن يصبحوا علماء 

للغة العربية ألين أريد أن أصبح مبلغاً أحب ا"محداً يتحدثون أمام الناس، وهذا ما قاله 
".وداعيا مشهوراً مثل احلبائب

املتوسطة احلكومية 
تورين
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احلبائب الذين يزورون حول حي املدرسة وتعود واخلطبة، وإضافة إىل ذلك هناك كثرة

يسكنون يف ذلك احلي.
ومن الدافعية الداخلية أيضا أن التالميذ حيبون أن يواصلوا دراستهم إىل املعاهد 

"حلاإلسالمية املشهورة، فقال أمحد صا
.دراسيت يف املعهد املشهور"

املتوسطة احلكومية 
ماالنج تتمثل يف األمور اآلتية:تورين
-
حيبون اللغةالتالميذ-
-
-

املعاهد اإلسالمية املشهورة.
ماالنج املتوسطة احلكومية تورينالتالميذ اخلارجية يف مدرسة وفيما يتعلق بدافعية 

حنو تعلم اللغة العربية، 
حىت يستطيع الطالب أن يدافع اتباع املبارة إما من احملتوى املدرسية حىت احملتوى الوطنية.

العربية.جبد ونشاط يف تعلم اللغة 

يف األمور اآلتية:
ألن أستاذهم ماهر يف اللغة العربية وكذلك رئيس املدرسة.-
.ألن أستاذهم دائم التبسم وال يغضب عند اخلطأ-
األسئلة.-
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االستبانة.٢

التعليمي املستخدم، وهي ملوادوايف تعلم اللغة العربية وكيف يرون عملية الدراسة يف الفصل
:كما يلي

االستبانة ملدرسي اللغة العربية)أ
مدرسي اللغة العربية من حيث ربعةالتجربة ألقسم الباحث أسئلة االستبانة قبل

أهدافها إىل ثالث فئات، وهي ما يلي:
سؤاالن للكشف عن خربة املدرس يف تعليم اللغة العربية)١

كم سنة تعلمت اللغة العربية يف هذه املدرسة ؟-أ
يف تعليم اللغة العربية ؟الوسائل التعليميةهل ععلمت -ب

املستخدمطريقة التعليم سؤال للكشف عن )٢
؟طريقة التعليم اليت تستخدم يف الفصلأي -أ

واد التعليمية تستطيع أن تعّرب الصور؟هل امل-ب

مجع .ب

بتطوير اللغــة العربيــة وتعلمهــا من املالحظــة واملقــابلــة، فــأرادت البــاحثــة أن تقوم البحــث 
وسائل التعليمية اجلذابة والفراحة لطالب املدرسة املتوسطة.

هي نوع من أنواع األلعاب اللغوية ألن البطاقة الومضية لتطوير اختارت الباحثة
اليت تذهب ملل الطلبة وتسهل عملية تعليم وتعلم املهارات اللغوية عامة، ومنها مهارة 

تطوير ويرتكز هذا البحث يف الكالم.
.



48

تصميم املنتج .ج
"Flash Card":وهي تتكون من .

لصغرية. اني، مها البطاقة الكبرية والبطاقةعدد من بطاقة الصور بشكل-١
سم x١٥سم ٢١حول والبطاقة الكبرية 

سم٢١

سم١٥

). شكل البطاقة الومضية١الصورة (١٥
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الصغري وهي كما يلي:البطاقةوشكل

). شكل البطاقة الومضية٢الصورة (
بطاقة ) ٢) بطاقة احلرف، و(١هذه البطاقة تتكون من ثالثة أنواع وهي (-٢

الصورة. وصورها كما يلي:) بطاقة٣الكلمة، و(

بطاقة احلرف

الصورةبطاقة

بطاقة الكلمة

سم١٤

سم١٠
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سمx٣٩سم ٧٠جيب البطاقة وشكلها حول -٣

). جيب البطاقة الومضية٢الصورة (

التحكيم من اخلرباء .د
وسائل التعليم اللغة العربيةالنتيجة من خبري ) ١

الدكتورة أمي حممودة املاجستري، وهي خبري وسائل تعليم اللغة العربية. 
)أ

حصلت الباحثة هذه نتيجة من االستبانة للخبرية األوىل، وهي الدكتورة أمي حممودة 
املاجستري. 

سم٧٠

سم٣٩
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)١اجلدول (
نتيجة االستبانة من خبري وسائل التعليم اللغة العربية

اجلوانبمنرة
عدد 

السؤال
النتيجة

٥٢٢اللغوية ١
العرض ٢

التقدميي
٤١٧

٦٢٦تصميم ٣

١٥٦٥مجلة
النتيجة األخرة

))٦٥X١٥() : ١X

٥ ((Xمقبول%٨٦،٧=  %١٠٠

)ب

البطاقة الومضية، وهو:
نتيجة xxالنسبة املائوية = ((نتيجة اإلجابة

%x١٠٠اإلجابة األعلى)) 
=))٦٥X١٥() : ١X٥ ((X١٠٠%

  =٨٦،٧%
ونظرا إىل املعيار%٨٦،٧حصلت نتيجة االستبانة للخبري األول على نتيجة 

"  أن هذه النتيجة مبعىن "مقبول". إذا من هذه النتيجة Skala Likertسكاال ليكرت "
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البطاقة الومضية صادق الستخدام يف تعليم مهارة 
الكالم اللغة العربية.

اإلصالحات والتصحيحات)ج

الومضية مناسب الستخدام يف تعليم مهارة الكالم اللغة العربية ألن هذه الوسائل التعليمية 
تسّهل تعليم مهارة الكالم اللغة العربية خاصة للمرحلة املتوسطة. ونصحت تستطيع أن

النتيجة من خبري مواد الدراسية يف تعليم اللغة العربية) ٢
واخلبري الثاين هو الدكتور مفتاح اهلدى املاجستري، وهو خبري املواد الدراسية يف 

تعليم اللغة العربية. 
)أ

حصلت الباحثة هذه نتيجة من االستبانة للخبري الثاين، وهو الدكتور مفتاح اهلدى 
املاجستري.

) نتيجة االستبانة من خبري مواد الدراسية يف تعليم اللغة العربية ٢اجلدول (

اجلوانبمنرة
مجلة 

السؤال
النتيجة

١٦٢٧
٢٤١٧
٣٣١٣
٤٢٩

١٥٦٦مجلة
النتيجة األخرة
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)٦٦X١٥() : ١X٥(X

١٠٠%  =
٨٨%

مقبول

)ب

البطاقة الومضية، وهو:
نتيجة xxاملائوية = ((نتيجة اإلجابةالنسبة

%x١٠٠اإلجابة األعلى)) 
) =٦٦X١٥() : ١X٥(X١٠٠%

  =٨٨%

ونظرا إىل املعيار أن هذه %٨٨حصلت نتيجة االستبانة للخبري الثاين على نتيجة 
النتيجة مبعىن "مقبول"

البطاقة الومضية صادق الستخدام يف تعليم مهارة الكالم اللغة العربية.
Skala Likert بنظر إىل نتيجة "

، وهذا ٨٨حصلت الباحثة نتيجة االستبانة من خبري مواد الدراسية يف تعليم اللغة العربية 

الكالم اللغة العربية على مستوى "مقبول".
اإلصالحات والتصحيحات)ج

وقال دكتور مفتاح اهلدى املاجستري أن هذه لعبة جذابة وواضحة وكذلك مناسبة 
البطاقة وسائل تعليم اللغة العربية للمرحلة املتوسطة. ونصح  اخلبري تبديل ألن تكون هذه 

الصورة الكرتون إىل صورة احلقيقة.
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اإلصالحات ه.
نظرا إىل التعليقات واالقرتاحات من اخلرباء غّريت الباحثة شـــــــكل لعبة ســـــــكرابل. 

وهذه صورة لعبة سكرابل اجلديدة:

). شكل لعبة سكرابل (بعد اإلصالحات من اخلرباء)١١الصورة (
التجربة املبدئية (للمجموعة الصغرية)و.

ومها  الطالبتان من مدرســـــة الكوثر املتوســـــطة النموذجية مباالنج يف الفصـــــل التاســـــع. ويف 

عملية التعليم أمرت ا

سم٣٠

سم٣٠
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التجربة امليدانية (للمجموعة الكبرية)ز.

م. ٢٠١٥-٢٠١٤النموذجية مباالنج للعام الدراسي 
قامت الباحثة ويف هذه التجربة امليدانية بعملية تعليم اللغة

سكرابل مخسة مرات يعين يف تقومي كل املادة الدراسية. 
لطالب الفصل اللغة العربية مفرداتتعليموملعرفة جناح استخدام لعبة سكرابل يف

الكوثر املتوسطة النموذجية مباالنج، فاعتمدت الباحثة بنتيجة االختبار مدرسة التاسع يف 
.SPSS)للفصـــــل الرابع من هذه املدرســـــة. واســـــتخدمت الباحثة القبلي واالختبار البعدي

Versi 16)“t-tes“
العربية. ونتائجها كما يلى:

)٨اجلدول (
نتيجة االختبار القبلي واالختبار البعدي

االختبار اإلسمرقم
القبلي

االختبار 
البعدي

٦٥٨٥)Dzakyأمحد ذاكي إبراهيم (١
٦٠٧٢)Merillaأملريا مريّال (٢
٤٢٦٨)Alwinألوين غربال (٣
٨٧١٠٠)Oktaأوال أوكتا دينا (٤
٥٨٧٣)Aresأريس أكرب ألفاً شة (٥
٦Bagas(٣٣٥٨
٧

)Cindy(
٨٠٨٤
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إيراوان فيزال راجف ٨
)Feizal(

٥٨٧٢

إملاً شة أنوغراة فوترا النور ٩
)Putra(

٧٢٨٤

٨٧٩٣)Hasanحسن األشكاري (١٠
ماهيسا زحرف أنغارستا ١١

)Mahesa(
٦٥٨١

٦٦٨٢)Auliaحممد أوليا ممتازةراً (١٢
٧٢٧٥)Zakiyحممد زكّي (١٣
١٤Nabila(٢٩٦٦
نوفال ١٥

)Naufal(
٦٥٧٦

٦٦٨٢)Riskiرزكي أمحد هيدار (١٦
رزقا فوتري نالمساري ١٧

)Rizka(
٨١٩٤

زيناب فاطمة الزهراء ١٨
)Zaenab(

٧٢٧٨

أغيستيا إدا نور لطيفا ١٩
)Agistya(

٥١٨٤

٦٦٨٧)Huseinحسني (٢٠
٢١

)Naufal(
٧٢٨٤

٤٤٧١)Megaبراقة فوتري (ميغا٢٢
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٢٣
)Prasetya(

٦٩٨٠

٨٠٩٣)Rizaريزا فارض (٢٤
تغار أديتاما بوالنغودو ٢٥

)Tegar(
٧٦٨٠

٣٣٧٠)Rezaحممد ريزا (٢٦
كفالن أمحد سلسبيل ٢٧

)Kiflan(
٨٧٩٤

t(t-tes)SPSS ver.16واستخدمت الباحثة االختبار

للمجموعة الواحدة، وهذا االختبار للحصول إىل املقارنة بني املعدل يف 
، يعين املقارنة بني نتيجة الطالب قبل استخدام لعبة سكرابل وبعد ٣٧حالتني

:SPSSt-tesاستخدامها. وهذه نتيجة حتليل 
)٩اجلدول (

يف املقارنة بني املعدل يف نتيجة االختبار القبلي واالختبار SPSSنتيجة حتليل
البعدي

Paired Samples Statistics

االختبار Mean N

Std.

Deviation

Std.

Error Mean

Pair

1

االختبار 
64.30 27 16.541 3.183

االختبار 
البعدي 80.22 27 9.811 1.888

37 Duwi Priyanto, Belajar Cepat Olah data Statistik Dengan SPSS (Yogyakarta: Penerbit ANDI),
hlm.41
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وأما املعدل ٦٤،٣٠أن املعدل لنتيجة االختبار القبلي هي نظرا إىل اجلدول، 
١٥،٩٢ونسبتها هي ٨٠،٢٢لنتيجة االختبار البعدي  

بية."لعبة سكرابل" ذو أمهية كبرية يف تعلم اللغة العر 

)١٠اجلدول (
يف العالقة بني نتيجة االختبار القبلي واالختبار البعديSPSSنتيجة حتليل

Paired Samples Correlations

N

Correl

ation Sig.

P

air 1

االختبار واالختبار
البعدي 27 .857

.00

0

Signifikansiننظر إىل اجلدول أن نتيجة   (Sig) ٠،٠٠٠هي
Signifikansiإذا نتيجة   (Sig) نعرف أن هناك العالقة بني ٠،٠٠٥أقل من

٣٨نتيجة الطالب قبل استخدام لعبة سكرابل وبعد استخدامها.

)١١اجلدول (
يف املقارنة بني نتيجة االختبار القبلي والختبار البعديSPSSنتيجة حتليل

Paired Samples Test

Paired Differences

t D
f

S
ig. (2-
tailed)M

ean

S
td.

Deviation

St
d. Error
Mean

95%
Confidence Interval of

the Difference

L
ower

Upp
er

P
air 1

االختبار
االختبار-

البعدي

-

15.926

9

.571

1.

842

-

19.712

-

12.140

-
8.646

2

6

.

000

38 Duwi Priyanto, Belajar Cepat Olah data Statistik Dengan SPSS (Yogyakarta: Penerbit ANDI),
hlm.43
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Sig. (2(إذا قيمــة  tailed) نعرف أن ليس هنــاك فرق بني ٠،٠٠٥) أكرب من
Sig. (2نتيجة الطالب قبل اســـــتخدام لعبة ســـــكرابل وبعد اســـــتخدامها، وأما إذا قيمة (

tailed) نعرف أن هناك فرق بني نتيجة الطالب قبل اســــــــــــتخدام لعبة ٠،٠٠٥) أقل من
سكرابل وبعد استخدامها.

Sig. (2البحث قيمة (من هذا اجلدول فحصل هذا  tailed) ٠،٠٠٠) هي
Sig. (2وهذا دليل أن قيمة ( tailed)= (وهذا يدل ٠،٠٠٥أقل من ٠،٠٠٠

على أن هناك الفرق بني نتيجة الطالب قبل اســـــتخدام لعبة ســـــكرابل وبعد اســـــتخدامها. 
ة 
َتَجت الباحثة أن تعليم مفردات اللغة  تَـنـْ العربية بدون اســــــــــتخدام لعبة ســــــــــكرابل. إْذ، ِإســــــــــْ

الثانية.

" اجلدويل. t" احلسايب ومقارنتها بقيمة "tالعربية بنظر إىل قيمة "مفردات اللغة 
":tوهذه هي تقرير "

"t). تقرير "٢الرسوم البيانية (

0H=.ليس هناك فرق بني قبل استخدام لعبة سكرابل وبعد استخدامها
1H=.هناك فرق بني قبل استخدام لعبة سكرابل وبعد استخدامها

-tاحلسايب)t. hitung (>tاجلدويل)t. tabel(=0H فرقمقبول = ليس هناك
-tاحلسايب)t. hitung (<tاجلدويل)t. tabel(=0Hفرقهناك = ردودم
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وأما قيمة   ٨،٦٤٦-احلسايب = tومن جدول حصل هذا البحث قيمة  
t = من هنــا نعرف أن ٢،٧٧٩اجلــدوايل .t) ٨،٦٤٦احلســــــــــــــــايب (<tاجلــدويل
مردود أي هنــاك فرق بني قبــل اســــــــــــــتخــدام لعبــة ســــــــــــــكرابــل وبعــد 0H)، إذا ٧٧٩،٢(

استخدامها.

. االســــــتبانة ملعرفة أراء الطالب يف اســــــتخدام لعبة ســــــكرابل يف تعليم مفردات اللغة العربية
.SPSS. V)واستخدمت الباحثة  16)

.tSPSS ver (t-tes)واستخدمت الباحثة االختبار  للمجموعتني، 16
ةجينتبني قارنة ، يعين امل٣٩وهذا االختبار للحصــــــــــــــول إىل املقارنة بني املعدل يف حالتني

اليت يســــــتخدم البطاقة الومضــــــية والفصــــــل الضــــــابط اليت الالطالب يف الفصــــــل التجرييب
:SPSSt-tesحتليل يستخدم البطاقة الومضية. وهذه نتيجة 

)٣اجلدوال (
يف املقارنة بني املعدل يف نتيجة االختبارSPSSنتيجة حتليل 

الفصل التجرييب والفصل الضابط

39 Duwi Priyanto, Belajar Cepat Olah Data Statistika dengan SPSS. Yogyakarta: Penerbit ANDI.

Independent Samples Test

15,630 ,000 6,909 280 ,000 13,44084 1,94533 9,61152 17,27016

6,395 170,559 ,000 13,44084 2,10190 9,29176 17,58992

Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed

UTS
F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means
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(uji t tidak berpasangan)عالقةغري ت 

sig Fألن النتائج (0,000)٠٠٠،٠”uji levene“يف إختبار ليفي sig Fنعرف أن النتائج
٠،٠٥sig F<0,05من 

والنتيجة املناسبة ب (6,395)٣٩٥، ٦ب t hitungتعرف النتيجة 
dfب ”t table“والنتيجة ت جدوال .  (0,000)٠،٠٠٠ يعرف 170,559١٧٠،٥٥٩

”t hitung> t table“ت جدوال >النتيجة ت حساب ألن .(1,974)١،٩٧٤ب 

sig<0,05النتيجة و(1,974<6,395).١،٨٧٤>٦،٣٩٥ حىت . (0,05>0,000)
H0“نستطيع أن نستنبط ditolak” واملراد به هناك إختالفا صرحيا بني الفريقني يعين

الفصل الذي يستخدم

0H = البطاقة الومضية والفصل الذي يستخدمبني الفصل الذي فرق ليس هناك

1H = الذي البطاقة الومضية والفصل يستخدمهناك فرق بني الفصل الذي
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امسفصل اخلال

اخلامتة

قد انتهت الباحثة يف كتابة هذا البحث، ويف اآلخر ستقدم الباحثة النتائج 
البحث واملقرتحات البحث التالية:

ملخص نتائج البحث.أ
١.

السابع من مدرسة املتوسطة احلكومية تورن ماالنج تتكون من للطالب الفصل 
) مجع ٢) حتليل احلاجة واملشكالت، (١

) اإلصالحات ٥) التصديق من اخلرباء، (٤) تصميم املنتج، (٣
) اإلنتاج النهائي.٨)التجربة امليدان، (٧) التجربة املبدئية، (٦(

إن تعليم .٢
للطالب الفصل السابع من مدرسة املتوسطة احلكومية تورن ماالنج وهذا 
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